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 ČASŤ I. 

Samospráva mesta Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
MsZ pracovalo v roku 2010 v 17- člennom zloţení, ktoré bolo rozdelené do 5 volebných obvodov.   

K zmene v zloţení poslancov Mestského zastupiteľstva v priebehu tohto roku došlo len po komunálnych 

voľbách, ktoré sa uskutočnili 27. 11. 2010. Noví členovia samosprávy zloţili svoje sľuby dňa 27. 12. 2010 na 

ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.   

 

Zloţenie MsZ v roku 2010 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.     Ing. Ján Mojička, SMER – Sociálna demokracia 

9.     PhDr. Peter Šemoda, NEKA 

 

Volebný obvod č. 4 

     10.   Ivan Beňo, SMER – Sociálna demokracia 

     11.   RNDr. Pavel Bačík, NEKA 

     12.   Helena Koťová, SDKÚ – DS, KDH 

     13.   Mgr. Karol Palášthy, SDKÚ – DS, KDH 

     14.   MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS 

     15.   Ing. Ondrej Michna, SDKÚ – DS, KDH 

 

Volebný obvod č. 5 

    16.   Ing. Miriam Blaškovičová, SDKÚ – DS, KDH  

    17.   Ing. Slavomír Palovič, SDKÚ – DS, KDH 

 

Počet zasadnutí MsZ v roku 2010                                    8  

Počet prijatých uznesení                         123          v roku 2009 to bolo  136 

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach                 85,3        pre porovnanie rok 2009  88,6 % 

 

Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ: 

RNDr. Pavel Bačík 8 x (100%), Ľubomír Barák 7x (87,5%),  Ivan Beňo 8x (100%), 

Ing. Miriam Blaškovičová 6x (75%), Ing. Juraj Čabák 8x (100 %),  

MVDr. Stanislav Ďurkan 8 x (100%), Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 3x (37,5%),  

Peter Ivaška 7x (87,5%), PaedDr. Milan Klauz 5x (62,5%), Helena Koťová 7x (87,5%) 

Ing. Ondrej Michna 8x (100%), Ing. Mojička 8 x (100%), Ing. arch. Peter Mravec 8x (100%),  

Mgr. Karol Palášthy 8x (100%), Ing. Slavomír Palovič 7 x (87,5%),  

PhDr. Peter Šemoda 3x (37,5 %), Ing. Marián Zimmermann 7x (87,5%). 

 

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Štiavnica: 5 

VZN č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Banská Štiavnica    

 VZN č. 2  o vykonávaní dezinfekcie a regulácii ţivočíšnych škodcov na území mesta Banská Štiavnica    

VZN č. 3 o dani z nehnuteľností  

VZN č. 4 o miestnych daniach 

VZN č. 5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
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Počet prijatých Dodatkov k VZN: 2 

Dodatok č. 4 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 na ochranu verejného poriadku v meste B. Štiavnica 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 5/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica    

 

Materiály prerokované v MsZ:    

                                                  Číslo uznesenia  

Informácia o moţnosti výstavby garáţí na sídlisku Drieňová                              109/2010 

Informatívna správa o ponuke ObÚ ZH na kúpu prebytočného majetku                 7/2010   

„                    „          o stave realizácie projektov v rámci OH                               19/2010 

Informatívna správa z Valného zhromaţdenia Dexia banky Slovensko, a.s.         43/2010 

„                    „          „  „           „                       StVS, a. s.                                     86/2010 

„                    „          „  „           „                       Joergesov dom, a. s.                     87/2010  

„                    „          o príprave Salamandrových dní 2010                                   84/2010   

„                    „          o riešení obhospodarovania poľovných revírov                        - 

„                    „          k započítaniu platieb nájomného                                           78/2010 

 

Informácia o stave plnenia úloh z Uznesenia vlády SR č. 593/2008                      11/2010 

Investičný zámer výstavby športovo – relaxačného centra na Drieňovej               67/2010 

 

Kontrola plnenia uznesení                                                                                        1/2010 

„             „           „                                                                                                   10/2010 

„             „           „                                                                                                   34/2010  

„             „           „                                                                                                   64/2010 

„             „           „                                                                                                   79/2010 

„ „           „                                                                                                93/2010  

 

Nakladanie s majetkom mesta – nebytový priestor Mládeţnícka 16                       32/2010 

Nakladanie s majetkom mesta, ktorý je prenajatý mestským spoločnostiam           92/2010  

Návrh Dodatku č. 4 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2002                               40/2010  

„         Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2008 – povinná školská dochádzka                     101/2010 

„         na kúpu pozemkov do vlastníctva mesta                                                       33/2010   

„         na odmenu primátora                                                                                     39/2010 

„         na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Orolina s manţelkou                            119/2010 

„         na odpredaj nehnuteľnosti pre D. Schnobala s manţelkou                          120/2010  

„         na prevod pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF                              117/2010  

„         na priamy odpredaj pozemku v prospech vlastníka Synagógy                        6/2010   

„         na udelenie cien mesta                                                                                   85/2010 

„         na úpravu kúpnej ceny v uznesení MsZ č. 69/2010 – J. Likera                  114/2010   

„         na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 1                                          14/2010  

„         na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 2                                          94/2010 

„         na uzatvorenie KZ s Akutrade, s. r. o. – Zberný dvor                                     5/2010  

„         na uzatvorenie zmlúv o úvere                                                                       56/2010 

„         na vyplatenie jednorazovej ročnej odmeny poslancom MsZ                          8/2010  

„         na vyplatenie odmeny pre primátora mesta                                                106/2010   

„         „   „                „            pre poslancov MsZ                                                 123/2010 

„         na zaradenie do rozpočtu mesta                                                                   55/2010  

„         na zrušenie uznesenia č. 39/2009 v časti A (Ing. Fremalová)                     74/2010 

„         „   „             „              č. 40/2009 (odpredaj pozemku J. Pavúr)                  75/2010 

„         „   „             „              č. 47/2010 v časti B a C (Ing. Forro)                        76/2010 

„         „   „             „              č. 61/2010 v časti B, Široký vrch                              77/2010 

„         „   „             predkupného práva – Peter Burian s manţelkou                    122/2010  

„         Plánu kontrolnej činnosti HK Mesta B. Štiavnica na II. polrok 2010         42/2010  

Návrh prevádzkového poriadku pre parkovanie v meste B. Štiavnica                 104/2010 

„         Rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2011, 2012, 2013                        - 

„         VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka                         2/2010 

„         VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácii ţivočíšnych škodcov               97/2010 

„         VZN o dani z nehnuteľností                                                                         98/2010  

„         VZN o miestnych daniach                                                                            99/2010 

„         VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO                          100/2010 
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„         Zásad odmeňovania primátora, zástupcu primátora, HK, poslancov,  

           predsedov a členov komisií mesta B. Štiavnica                                         65/2010 

 

Odplatný prevod prebytočného majetku štátu v správe NLC Zvolen                   53/2010 

„              „                                                                                                             54/2010 

Odpredaj komerčných bytov a nebytových priestorov v priprav. výstavbe            4/2010 

„             kotolne súp. č. 1986 na Ul. Budovateľská 19                                         20/2010 

„                           „                              „                                                                 45/2010 

„                           „                              „                                                                       - 

Operačný plán zimnej údrţby MK pre sezónu 2010 – 2011                                103/2010 

Oprava uznesenia MsZ č. 61/2010 – zámena pozemkov Široký vrch                  115/2010    

 

Plán práce MsZ na II. polrok 2010                                                                        57/2010 

Ponuka na predkupné právo na pozemok p. č. EKN 2623/1, lesný pozemok       60/2010              

Predloţenie ţiadosti o NFP „Zhodnocovanie odpadov v B. Štiavnici“                58/2010 

Prehľad o počte ţiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta                        18/2010  

Prevod pozemku p. č. CKN 3201, pre ţiadateľa C.E.I., a. s.                                89/2010 

„           pozemkov CKN č. 3988/1, 3988/3 a pozemku EKN č. 1639/1, Dolná  112/2010  

Priamy odpredaj pozemku na Ul. Kammerhofskej pre POSTEA, s.r.o.               73/2010 

Programový rozpočet mesta Banská Štiavnica                                                     15/2010 

Projekt Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov              59/2010 

 

Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica v roku 2009                           35/2010 

Rozbor hospodárenia TS, m. p., k 30. 6. 2010                                                      81/2010  

Rozbor hospodárenia mesta, záverečný účet mesta za rok 2009                           36/2010   

Rozbor hospodárenia mesta B. Štiavnica k 30. 6. 2010                                        80/2010  

Rozvojové lokality mesta B. Štiavnica pre IBV                                                    41/2010 

 

Správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009    95/2010 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009                                              17/2010  

„          o kontrolnej činnosti za I. polrok 2010                                                      82/2010  

„          o kontrolnej činnosti za II. polrok 2010                                                   108/2010 

„          o odpredaji komerčných bytov a nebyt. priestorov Drieňová                    13/2010   

„          o plnení povinností verejných funkcionárov                                            105/2010  

„          o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a soc. pôţičiek        9/2010 

„          o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2010 – 2011                          102/2010 

„          o stave majetku Mesta B. Štiavnica po vykonanej inventarizácii              37/2010  

„          o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2009                                              38/2010  

„          o výsledku kontroly v spoločnosti Bytová správa, s. r. o.                        107/2010  

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre vol. obdobie 2010 – 2014           66/2010 

„            počtu poslancov MsZ mesta a vol. obvodov  „          2010 – 2014          83/2010 

 

Vyhodnotenie stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta 2009                16/2010    

Výstavba nájomných bytov na sídlisku Drieňová v B. Štiavnici                             3/2010 

 

Zámer na prevod pozemku pre B. Šediboka s manţelkou                                     21/2010 

„         „    „          „              pre Mgr. R. Holuba                                                    22/2010 

„         „    „          „              pre E. Holuba                                                             23/2010  

„         „    „          „              pre E. Kostroša                                                           24/2010 

„         „    „          „              pre M. Štangovú                                                         25/2010   

„         „    „          „              pre R. Kollára                                                             26/2010 

„         „    „          „              p. č. EKN 6721/21 – Hadová, k. ú. Banky                 27/2010 

„         „    „          „              pre Ing. J. Gajdoša                                                      28/2010 

„         „    „          „              pre Ľ. Jányovú a J. Jányho                                         29/2010     

„         „    „          „              pre Ing. Š. Filipa a Ing. I. Filipovú                             30/2010 

„         „    „          „              pre Ing. J. Forra s manţelkou                                     31/2010    

„         „    výstavbu polyfunkčného objektu v lokalite Pod Kalváriou                 121/2010 

„         „    zámenu pozemkov v k. ú. B. Štiavnica – lokalita Široký vrch              61/2010   

„         „    zámenu pozemkov – lokalita Drieňová, extravilán                              113/2010               
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„         uchádzať sa o projekt v rámci ROP – Podpora a rozvoj CR                      12/2010    

„         na odpredaj pozemku pre J. Majera s manţelkou                                       48/2010 

„         na odpredaj pozemku pre J. Aliho                                                              49/2010 

„               „             „             pre J. Blahúta                                                           50/2010  

„               „             „             pre P. Viciana, k. ú. Vyhne                                      51/2010 

„               „             „             parcela č. 5640                                                         62/2010 

„               „             „             p. č. EKN 6409/104, Ing. Korenek                          88/2010  

„               „             časti pozemku CKN č. 5335/14, Ul. Fándlyho                     111/2010 

„               prevodu časti pozemku p. č. EKN č. 6409/12                                       63/2010  

„               prevodu nehnuteľnosti – časť pozemku pre J. Likera, H. Huta             69/2010    

„               „             „                     - pozemkov na Ul. Ţelezničiarskej, Kalovci    70/2010     

„               „             „                     - „                „           M. Cesnaková                  71/2010 

„               „             pozemku CKN č. 5873/2 – Ing. Bieleschová                        116/2010 

„               na prevod pozemku na Ul. Bratskej, R. Chylo                                           - 

„               „   „           „                                       Ľ. Jányová                                        - 

„               „   „           „             na Ul. Pod Paradajzom, J. Potančok                     72/2010  

„               na priamy nájom hnuteľného majetku – nemocnica                           110/2010  

„               na zámenu pozemkov Ul. J. Horáka (J. Psotný)                                  118/2010   

 

Zmluva o postúpení práv a povinností „B. Štiavnica – kanalizácia v MPR          91/2010              

Zriadenie vecného bremena pre R. Leštiansku, B. Štiavnica                                 52/2010   

„               „             „            pre K. Ţákovú                                                           90/2010   

 

Ţiadosť o odklad druhej splátky nájomného – SOŠL                                            44/2010 

„            o odpredaj pozemkov pre Ing. Š. Filipa s manţelkou                              46/2010 

„            o odpredaj pozemku pre Ing. J. Forra s manţelkou                                  47/2010    

„            o predĺţenie zmluvy – Amfiteáter pod Novým zámkom                          68/2010 

„            o zmenu účelu pouţitia fin. príspevku na prevádzku Kúpeľov                 96/2010 

                                                                                                                                                

                                                                                                               

Mestská rada (MsR) 
Mestská rada pracovala v roku 2010 v 5- člennom zloţení, bez zmien oproti predchádzajúcemu roku.   

 

Členovia MsR 

1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – SDKÚ – DS, KDH 

2. Ľubomír Barák, poslanec MsZ – NEKA 

3. Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa  MsZ – SDKÚ – DS, KDH 

4. MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS  

5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER – Sociálna demokracia  

 

Počet zasadnutí     11 

Počet prijatých uznesení    130 

% účasti členov MsR na zasadnutiach    96,4      pre porovnanie v roku  2010 to bolo 100 % 

  

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR: 

Ing. Juraj Čabák        11x 100 % 

Ľubomír Barák                        10x    91 % 

Ing. Miriam Blaškovičová       11x  100 % 

MVDr. Stanislav Ďurkan         10x   91 % 

Ing. Marián Zimmermann         11x 100 % 

 

Komisie MsZ 
V roku 2010 pracovalo pri MsZ 8 stálych komisií, ich zloţenie oproti roku 2009 zostalo nezmenené: 

 

Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a ţivotného prostredia 

Predseda: Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ  

Podpredseda:  Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ,  Ing. Eduard Rada, Ing. Peter  Múdry,  CSc., Mgr. Martin 

Macharik, Ján Petrík 

Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa MsÚ 
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Komisia ekonomická 

Predseda: nie je vymenovaný 

Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ,  Ing. Miroslav Belovický, Ing. Igor Demian,  

Ing. Gabriela Maďarová    

Zapisovateľka: Lýdia Heilerová, zamestnankyňa MsÚ 

 

Komisia zdravotná, sociálna a bytová 

Predseda:  PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ 

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    

Zapisovateľka: Oľga Nigríniová, zamestnankyňa MsÚ.    

Komisia obchodu, sluţieb a cestovného ruchu 

Predseda: nie je vymenovaný 

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 mládeţe 

Predseda: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ivan Beňo, poslanec MsZ 

Členovia: Ľubomír Barák, poslanec MsZ, Ing. Ján Mojička, poslanec MsZ, Mgr. Karol Palášthy, Ondrej Binder 

do 25. 2. 2009, od tohto dátumu ho nahradil Bohuslav Melicherčík,  Karol Melcer,  Ing. Marián Adamský,  

Ing. Ľubomír Luţina 

Zapisovateľka: Mgr. Viktória Michalská, zamestnankyňa MsÚ.     

 

Komisia ochrany verejného poriadku 

Predseda: MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ        

Podpredseda: nie je vymenovaný        

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 

Predseda: Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ  

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

Členovia:  RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ,  Marián Palášthy,  

Mgr. Pavol Michal,  Mgr. Ján Maruniak, Jana  Kruteková 

Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnankyňa MsZ  

 

Komisia kultúry 

Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Podpredseda: Peter Ivaška, poslanec MsZ 

Členovia: PhDr. Jozef Labuda, Mgr. Mária Petrová, Pavol Macák, RNDr. Naďa Kvaková, RNDr. Ján Roháč,  

Norbert Kaník    

Zapisovateľka: Katarína Kissová, zamestnankyňa MsÚ 

 

Komisie sú zloţené z poslancov MsZ a odborníkov z radov občanov mesta. Komisie prerokovávali v rámci 

okruhu svojej pôsobnosti všetky najdôleţitejšie materiály týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj ďalšej odbornej 

problematiky. 

 

Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce. Na rokovanie  boli aktuálne zaraďované aj ďalšie materiály, ku 

ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko príslušnej komisie. 

 

 

 

 

 



 8 

Primátor mesta  
Funkciu primátora mesta zastával Mgr. Pavol Balţanka, ktorý bol do funkcie primátora zvolený 

v komunálnych voľbách v decembri 2006. Primátor mesta plnil úlohu najvyššieho výkonného orgánu, 

štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a funkciu 

správneho orgánu v administratívnoprávnych vzťahoch mesta. Najbliţšími spolupracovníkmi primátora mesta 

v plnení náročných úloh boli zástupca primátora Ing. Juraj Čabák a prednostka MsÚ Mgr. Nadeţda Babiaková, 

ktorí spolu tvorili vedenie Mesta. 

 

V roku 2010 primátor mesta plnil najdôleţitejšie 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 sektora a 

zástupcami politických strán a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so zabezpečením úloh týkajúcich sa 

rozvoja, prosperity a propagácie mesta Banská Štiavnica. Primátor mesta zastupoval mesto v Zdruţení miest 

a obcí Slovenska, kde pracoval aj ako člen Sekcie medzinárodných vzťahov ZMOS a v Zdruţení historických 

miest a obcí SR, ktorého je predsedom. Ďalej pracoval ako člen komisie pre spoluprácu s miestnou samosprávou 

pri BBSK. Na základe vymenovania ministrom kultúry SR aktívne pôsobil ako člen Komisie na koordináciu 

úloh lokalít svetového kultúrneho dedičstva, ktorá je medzirezortným poradným, iniciatívnym, konzultačným 

a koordinačným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky.    

 

Primátor mesta počas celého roka prijímal významné návštevy a delegácie. Medzi najdôleţitejšie patrili:   

prijatie veľvyslanca Kubánskej republiky v SR Davida Paulovicha Escalonu, prijatie veľvyslankyne Nórskeho 

kráľovstva Trine Skymoen, návšteva veľvyslanca Izraela v SR Zeev Bokera a veľvyslanca Veľkej Británie v SR 

Michaela Johna Win Robertsa. Počas uplynulého roka sa primátor mesta zúčastnil na niekoľkých pracovných 

stretnutiach s J.E. Josefom Areggerom, veľvyslancom Švajčiarska v SR, najmä v súvislosti so Švajčiarskym 

finančným mechanizmom. Medzi ďalšie významné osobnosti, ktoré navštívili mesto Banská Štiavnica patrili: 

minister ţivotného prostredia Jozef Medveď a neskôr József Nagy, minister vnútra Daniel Lipšic, minister práce, 

sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál, minister obrany Ľubomír Galko, minister kultúry Daniel Krajcer, 

ministerka spravodlivosti Lucia Ţitňanská,  predseda parlamentu Richard Sulík. 

 

Najvýznamnejšou sa stala návšteva nórskeho kráľovského páru -  Haralda V. a Sonje, ktorých sprevádzal 

prezident SR J.E. Ivan Gašparovič s manţelkou.       

 

K významným a pre vývoj v meste potrebným patrili aj opakované stretnutia s  podpredsedom NR SR p. 

Miroslavom Číţom, s poslancami NR SR  M. Vášáryovou, Ľudovítom Kaníkom, Jozefom Mikušom a Jánom 

Goliánom, premiérkou Ivetou Radičovou, ministrom zahraničných vecí Mikulášom Dzurindom, ministrom 

financií Ivanom Miklošom a štátnym tajomníkom Vladimírom Tvaroškom, ministrom školstva Eugenom 

Jurzycom a štátnym tajomníkom Jaroslavom Ivančom, ministrom hospodárstva Jurajom Miškovom a štátnym 

tajomníkom Martinom Chrenom.   

 

Je treba spomenúť aj dôstojné prijatia delegácií z partnerských miest Hünenberg (Švajčiarsko), Šopron 

(Maďarsko), Moravská Třebová ( ČR ). Primátor mesta spolu s ďalšími predstaviteľmi samosprávy sa zúčastnil 

na priateľských návštevách partnerských miest Moravská Třebová (ČR), Šopron (Maďarsko) a Hünenberg 

(Švajčiarsko).  

 

V uplynulom roku sa uskutočnila prezentácia mesta Banská Štiavnica v priestoroch Veľvyslanectva SR vo  

Veľkej Británii. Ďalej to bola prezentácia na Bratislavskom hrade ( výstavné priestory NR SR ) prostredníctvom 

výstavy Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva. Obe podujatia prebehli za účasti  primátora mesta.     

 

Pod záštitou primátora mesta sa v roku 2010 uskutočnilo v našom meste výročné zasadnutie OMBKE- 

Maďarskej baníckej a hutníckej spoločnosti. 

 

Práca primátora bola koncepčná aj operatívna. Koncepčná časť práce sa riadila najmä Programovým vyhlásením 

primátora mesta Banská Štiavnica pre roky 2007 – 2010.    

Zo zámerov a cieľov programového vyhlásenia bolo za doterajšie funkčné obdobie splnené: 

- Zavedenie programového rozpočtovania v samospráve na základe stanovených konkrétnych cieľov 

a indikátorov. Na základe úspešne realizovaného programu bolo mesto zaradené do pilotného projektu 

ministerstva financií SR.  

- Skvalitnenie činnosti Kancelárie prvého kontaktu – Klientske centrum, ako základný pilier 

zefektívnenia komunikácie a výkonu niektorých samosprávnych činností vo vzťahu občan – úrad.  

- Realizovaný je postupný prechod MsÚ na nový informačný systém a digitálnu správu agendy.   
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- Pripravil sa projekt modernizácie mestského rozhlasu a rozšírenie prostriedkov informovanosti občanov 

prostredníctvom SMS Info kanála mesta Banská Štiavnica.    

- Uskutočnilo sa 27 stretnutí primátora, poslancov a manaţérov mesta s  obyvateľmi mesta a mestských 

častí a niekoľko ďalších stretnutí v rámci záujmových skupín a zdruţení.  

- Na základe vykonaného auditu odpadového hospodárstva v meste a v zmysle platnej legislatívy 

sa intenzívne pokračovalo v riešení celkovej problematiky odpadového hospodárstva v meste Banská 

Štiavnica. Po úspešnom uchádzaní sa o prostriedky na rekultiváciu skládky odpadov získalo mesto a 

Technické sluţby m. p. finančné prostriedky vo výške 1.807.285 € a pracovalo sa na samotnom procese 

rekultivácie, ktorý je dnes úspešne ukončený.  

- Mesto Banská Štiavnica bolo úspešné v ţiadaní o nenávratné finančné prostriedky z EÚ a získalo 

3.633.515 € na zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov a vybudovanie nového 

zberného dvora pre zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého bude priestor pre uloţenie biologicky 

rozloţiteľného a stavebného odpadu.   

- V roku 2009 sa uskutočnili tradičné kultúrne podujatia: Salamander, Ţivé 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. 

- Na základe úspešných rokovaní sa podarilo udrţať generálneho sponzora takmer všetkých kultúrnych 

podujatí organizovaných mestom - Pivovar Steiger Vyhne a taktieţ sponzora Salamandrových dní USS 

Košice.  

- Mesto pokračovalo v udrţiavaní a rozvíjaní kultúrno-spoločenských a baníckych tradícií v meste. 

- V rámci grantového systému mesta sa v roku 2009 podporili kultúrno-spoločenské a športové podujatia 

pre deti, mládeţ a dospelých, a to na vrcholovej aj rekreačnej úrovni.    

- Zo získaných finančných prostriedkov v rámci uznesenia z výjazdového zasadnutia Vlády SR sa 

realizovala rekonštrukcia mestských kúpeľov - plavárne a futbalového štadióna. 

- V oblasti vzdelávania sa podarilo etablovať Hudobnú akadémiu Jána Albrechta a jednoznačne sa 

potvrdila správnosť racionalizácie základného školstva. 

- V rámci celoţivotného vzdelávania dospelých a seniorov boli vytvorené v kluboch dôchodcov PC 

centrá, ktoré sú vyuţívané obyvateľmi mesta.  

- Na základe úspešného projektu získalo Mesto 1.145.780 € zo štrukturálnych fondov a bola realizovaná 

rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ J. Horáka a Mesto sa taktieţ úspešne uchádzalo o eurofondy 

na zateplenie a modernizáciu ZŠ J. Kollára v sume 693.096 €. Pri oboch projektoch môţeme dnes 

smelo povedať, ţe sú to najvýznamnejšie investičné akcie, aké boli v oblasti školstva realizované.  

- V oblasti kvality ţivota vyčlenených skupín obyvateľov, začleňovania zdravotne a telesne postihnutých 

ľudí do normálneho ţivota, bola mestom podporená činnosť OZ Margarétka. 

- Mesto Banská Štiavnica podporovalo voľnočasové aktivity mládeţe aj prostredníctvom podpory 

činnosti Informačného centra mladých. 

- Mesto podporilo aktivity rómskych občanov a ich činnosť hlavne v lokalite Šobov, pričom práve v tejto 

komunite sa v roku 2010 podarilo zrealizovať niekoľko veľmi konkrétnych iniciatív a Mesto získalo finančné 

prostriedky z Úradu vlády na prvú etapu rekonštrukcie komínov, ktorá bola úspešne zrealizovaná.    

- V oblasti rozvoja mesto podporilo pokračovanie budovania a otvorenia Salamandra rezortu, ktoré je 

veľmi dôleţitým  aspektom pre ďalší rozvoj mesta v oblasti cestovného ruchu.  

- Mesto podporilo všetky aktivity podnikateľov vedúce k ekonomickému a spoločenskému rozvoju 

mesta. 

- Mesto Banská Štiavnica bolo začlenené do Miestnej akčnej skupiny, ktorá je vytvorená z Mikroregiónu 

Hontianka, Mikroregiónu Juţné Sitno,  Mikroregiónu Konkordia a Regiónu Sitno.  

- V roku 2010 sa uskutočňovali pravidelné stretnutia primátora a zástupcov mesta so zástupcami 

Zdruţenia turizmu Banská  Štiavnica. 

- Mesto získalo prostriedky na opravu  interiérov a fasády Radnice, ďalej finančné prostriedky na rekonštrukciu 

objektu Rubigall, na vypracovanie projektovej dokumentácie na objekty A. Kmeťa č. 5 a Akademická č. 1. 

Mesto tieţ získalo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k projektu Infraštruktúra pre kultúru 

a konferenčný turizmus – KAS.  

- Mesto získalo finančné prostriedky na predláţdenie Kammerhofskej ulice, čím sa rozšírilo historické jadro. 

- Prebiehala  príprava k vytvoreniu  základnej platformy v meste pre koordináciu rozvojových projektov, neustále 

vzájomné sa informovanie projektových manaţérov a investorov v meste a zvyšovanie pripravenosti aktérov 

rozvoja vyuţiť rozvojové príleţitosti. Na tieto aktivity získalo Mesto nenávratné finančné prostriedky vo výške 

179.776 € v rámci programu Interreg – projekt Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako 

regionálnych centier v Juhovýchodnej Európe.  
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- Primátor mesta, zástupca primátora a rozvojový manaţér mesta aktívne a veľmi úspešne lobovali v prospech 

získavania prostriedkov z rôznych dotačných programov, či privátnych donorov. 

- V rámci existujúcej kapacity na manaţment projektov manaţér 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  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 a Ministerstvom 

kultúry SR sme boli úspešní a získali ako prvé mesto na Slovensku finančné prostriedky na realizáciu  

Manaţment plánu kultúrneho dedičstva.  

- V záujme zlepšenia výsadby a udrţiavania verejnej zelene bol spracovaný a uvedený do praxe návrh 

odporúčaných postupov pri starostlivosti o verejnú zeleň v meste Banská Štiavnica.   

- Mesto vytvára podmienky pre vyuţívanie športovísk a telocviční na voľnočasové aktivity a podporuje 

organizáciu športových podujatí pre deti, mládeţ a dospelých, a to na vrcholovej i rekreačnej úrovni. 

- Primátor a vedenie mesta v roku 2010 dôsledne pracovali na splnení jednotlivých bodov  programového 

vyhlásenia samosprávy a prijatého uznesenia z výjazdového zasadnutia Vlády SR zo septembra 2008, 

pričom treba konštatovať, ţe väčšina navrhnutých opatrení a cieľov sa úspešne zrealizovala. 

    

 

Zástupca primátora mesta 
Zástupca primátora Ing. Juraj Čabák v roku 2010 zastupoval primátora mesta v rozsahu stanovenom zákonom, 

v súlade s §13, pís.b/ počas jeho neprítomnosti a  v rozsahu zverených kompetencií a podľa jeho  pokynov 

v konkrétnych prípadoch  

- plnil úlohy vyplývajúce z porád primátora mesta, 

- koordinoval činnosť Technických sluţieb m. p., v rámci nej najmä odpadového hospodárstva, výberu 

dodávateľa sluţby na odvoz ZKO, rovnako aj koordináciu  prípravy podkladov pre projekt – Rozšírenie 

Ms. rozhlasu a verejného osvetlenia,   

- koordinoval  zabezpečovanie výkonu verejných sluţieb a poţiadaviek od občanov mesta, 

- koordinoval pracovnú skupinu k riešeniu parkovania, parkovacích plôch na území mesta, 

- podieľal sa na spracovaní Správy o potrebných úpravách, opravách, rekonštrukciách a rozšírení 

rozvodov elektrickej energie na území Banskej Štiavnice a bol jej predkladateľom na rokovaní 

Predstavenstva a DR SSE a. s. v Banskej Štiavnici,   

- riešil operatívne dodatočné zaradenie a realizáciu úpravy priestranstva na Dolnej ulici, pod Poštou, pri 

rekonštrukcii Kammerhofskej ulice –II. etapa, 

- zastupoval mesto  v činnosti  Zdruţenia  Ţivotnými cestami Jána Palárika, pri  kultúrnych aktivitách  

OZ Štokovec, pri komunikácii so SZPB 

- zastupoval mesto vo festivalovom výbore Envirofilm a koordinoval prípravu programu sprievodných 

podujatí v Banskej Štiavnici, 

- organizačne zabezpečoval  pobyt slovenskej mládeţe zo zahraničia v Banskej Štiavnici  

- zastupoval mesto v predstavenstve Joergesov dom a.s. 

- zabezpečoval vzťah samosprávy s BBRSC a.s., SAD Zvolen a.s., ZSSK a.s 

 

Hlavný kontrolór 

 
      Kontrolná činnosť vykonávaná hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica v roku 2010 bola vykonávaná 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a procesne v súlade so 

Zákonom č. 502/2001 Z.  z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v platnom znení ako aj v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská 

Štiavnica schválených uznesením MsZ č.  72/2007. 

      Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2009 bol určený Plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2010, 

ktoré boli schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 132/2009 zo dňa 14.12.2009 a 42/2010 zo dňa 26.05.2010 

(v súlade s ustanovením § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení). 

      Kontroly vykonané nad rámec plánov kontrolnej činnosti za príslušné obdobie, boli urobené v súlade so 

Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica. 

     Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica boli splnené aj zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušných 

ustanovení § 18f  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. 

vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu na rok 2009, odborného stanoviska k návrhu rozpočtu 

na rok 2010 a programového rozpočtu za rok 2010 a roky 2011-2012 pred schválením v MsZ, ďalej 

zabezpečoval evidenciu, pridelenie a kontrolu ich vybavovania podľa príslušných ustanovení Zákona č. 9/2009 
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Z. z. o sťaţnostiach a k nemu prislúchajúcich Zásad pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 

sťaţností fyzických osôb a právnických osôb a postup pri vybavovaní petícií v podmienkach Mesta Banská 

Štiavnica.  

      Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010 bol schválený  uznesením MsZ č. 132/2009 zo dňa 14.12.2009 

a na základe neho boli zrealizované nasledovné kontroly: 

 

- kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 2. polroku 2009, 

- kontrola výdavkovej časti rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, - výdavkov uskutočnených cez  pokladnicu 

mesta v 2. polroku 2009   

- kontrola výdavkovej časti rozpočtu pri nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica 

prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica realizovaných v priebehu roku 2009, 

- kontrola príjmových finančných operácií uplatňovaných v rozpočtovej organizácii mesta – Materská 

škola, Bratská 9, Banská Štiavnica, za stravné a školné výberom v hotovosti cez potvrdenky( juxty),  

dodrţiavanie príslušných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostriedkami prostredníctvom 

pokladnice organizácie. 

- kontrola dodrţiavania príslušných právnych predpisov pri poskytovaní a vyúčtovaní finančných 

prostriedkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.1/2005 schválených v MsZ. 

- následná finančná kontrola hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica prenechaného do uţívania 

Bytovej správy s.r.o., Banská Štiavnica na základe nájomnej zmluvy zo dňa 3.1.2005 v znení príslušných 

dodatkov. 

 

      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica v zmysle  internej smernice mesta 

(Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica) za 1. polrok 2010 bola v MsZ 

prerokovaná dňa 25.08.2010 uznesením MsZ č. 82/2010.              

      Kontroly na 2. polrok 2010 boli v MsZ odsúhlasené v Pláne práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010 - 

uznesením MsZ č. 42/2010 zo dňa 26.05.2010. 

      V súlade s týmto plánom ako aj z vlastného podnetu boli vykonané kontroly so zámerom na preverenie 

dodrţiavania zákonnosti, dokladovej preukaznosti, účelnosti pouţitia finančných prostriedkov pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica ďalej v rozpočtových organizáciách 

mesta a v ďalších právnických osobách s majetkovou účasťou mesta. 

      Nad rámec plánu práce kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010 boli vykonané kontroly v Bytovej správe s.r.o., 

Banská Štiavnica a to na základe uznesenia MsZ č. 92/2010 a kontrola príjmových finančných operácií 

uplatňovaných v organizácii prostredníctvom výberu v hotovosti za školné a stravné – cez pokladnicu 

organizácie  ako aj ich odvody na príslušný príjmový účet v Materskej škole, Ul.1. mája, č.4 v Banskej Štiavnici. 

      V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010 boli vykonané tieto kontroly: 

- kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 1. polroku 2010,                                     

- kontrola výdavkovej časti účtových operácií uskutočnených prostredníctvom pokladnice mesta v 1. 

polroku 2010, 

- kontrola dodrţiavania príslušných právnych predpisov pri čerpaní a nakladaní s finančnými prostriedkami 

prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica v 1. polroku 2010. 

- kontrola príjmových finančných operácií uplatňovaných v rozpočtovej organizácii mesta - Centrum 

voľného času, Banská Štiavnica, prostredníctvom výberu v hotovosti  ako príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov organizácie v zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č.4/2008. 

 

      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2010 bola prerokovaná v MsZ dňa 14.12.2010  

a uznesením MsZ č. 108/2010 zobratá na vedomie. 

      Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného roka vykonával kontrolnú činnosť, rozsah ktorého mu vyplýva 

z príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, kontrolnú činnosť 

vykonával  v súlade s plánmi kontrol na príslušné obdobia. V súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.  o finančnej 

kontrole, vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

a Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Banská Štiavnica bola činnosť hlavného 

kontrolóra za sledované obdobie zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti 

- vedenie centrálnej evidencie sťaţností 

- výkon iných odborných činností, najmä vypracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod. 

 

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010 : 

1. analýza aktuálnych poţiadaviek vyplývajúcich s námetov a podnetov od občanov mesta, zamestnancov 

mesta, vlastných poznatkov a zistení 
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2. analýza výsledkov hospodárenia mesta a organizácií zriadených a zaloţených mestom 

3. zaradenie následných finančných kontrol na základe poţiadania MsZ 

4. následné finančné kontroly na základe úloh upravenými ďalšími právnymi predpismi, najmä zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení 

 

V súlade s týmto boli realizované kontroly v: 

- rozpočtových organizáciách mesta, 

- v obchodných spoločnostiach zaloţených mestom, 

- na Mestskom  úrade Banská Štiavnica 

    

     Vykonané kontroly a ich výsledky   poukazujú na tú skutočnosť, ţe prevaţný podiel nedostatkov  bol 

v priebehu roku 2010 zaznamenaný v rozpočtových organizáciách mesta, predovšetkým v oblasti dodrţiavania 

zákonom stanoveného rozsahu a preukázateľnosti vedenia účtovníctva, t.j. dodrţiavania zákona č. 432/2002  

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nedodrţania VZN mesta č.4/2008 o príspevkoch na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v jednom subjekte kontroly rozpočtových 

organizácií mesta. 

     Na základe vykonaných kontrol a kontrolných zistení bolo kontrolovanými subjektmi prijatých 18 opatrení 

na odstránenie nedostatkov a ich príčin. Išlo o systémové opatrenia v účtovníctve organizácií,  dodrţiavanie 

príslušných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. 

    Pri  následnej kontrole plnenia jednotlivých opatrení v príslušných subjektoch kontroly nebolo zistené 

nesplnenie prijatých opatrení. 

    V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať  vzniku kontrolných zistení 

v rozpočtových  organizáciách mesta, hlavný kontrolór v rámci ukončených  kontrolných akcií a v prípade 

záujmu kontrolovaných subjektov: 

- spolupracuje s nimi pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov a ich 

príčin, 

- poskytuje pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly, 

- upozorňuje ich na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu, 

najmä ak sa týkajú výkonu ich činností. 

 

Mestský úrad  
 

Prednostka MsÚ – Mgr. Nadeţda 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 na výkon samosprávnych funkcií mesta a prenesený výkon 

štátnej správy. 

 

Mestský úrad v roku 2010, okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení, pripravoval 

materiály, analýzy a iné podklady týkajúce sa celkového rozvoja mesta. Zabezpečoval úlohy vyplývajúce 

z Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja, rozvoja mesta ako celku, rozvoja kultúry, 

cestovného ruchu a spracovanej ÚPN mesta ako lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

a spracovával podklady pre rozvojové a strategické dokumenty mesta a podklady pre ţiadosti na získanie 

finančných prostriedkov z operačných programov EÚ a ţiadosti do grantových programov.    

 

V roku 2010 pokračovalo spracovávanie dokumentu Územného plánu zóny Počúvadlianske jazero – časť 

Koncept, ktoré bolo predmetom verejného prerokovania. V rámci verejného prerokovania boli podané 

pripomienky zo strany účastníkov konania. Uvedené pripomienky sú v procese vyhodnocovania. Po vyhodnotení 

sa spracuje súborné stanovisko obstarávateľa, ktoré bude podkladom pre vypracovanie výsledného návrhu pre 

vypracovanie ÚPN zóny Počúvadlianske jazero. Pred vypracovaním ÚPN zóny Počúvadlianske jazero je 

potrebné vypracovať zmeny a doplnky ÚPN mesta Banská Štiavnica.  

 

V súvislosti s plnením a kontrolou plnenia uznesenia č. 593/2008, ktoré bolo prijaté na výjazdovom rokovaní 

vlády dňa 3. 9. 2008 v Banskej Štiavnici, v rámci ktorého bolo prijatých 36 úloh a 3 odporúčania pre jednotlivé 

ministerstvá. Mestský úrad sa podieľal na zabezpečovaní jednotlivých úloh a podieľal sa na spracovaní materiálu 

Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z citovaného uznesenia vlády, Analýza sociálno – ekonomickej 

situácie okresu Banská Štiavnica pre MH SR a Vládu SR.  

 

Medzi najvýznamnejšie úlohy z hľadiska významu pre rozvoj mesta patrila Úloha B.32, na základe ktorej MF 

SR vyčlenilo v štátnom rozpočte na rok 2010 finančné prostriedky vo výške 720 308 € na úpravu verejných 
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priestranstiev v MPR, ako účelovú dotáciu z kapitoly všeobecná pokladničná správa na účel úprava verejných 

priestranstiev. Z týchto finančných prostriedkov bola realizovaná II. etapa rekonštrukcie Ul. Kammerhofská. 

Mestský úrad zabezpečoval investičné akcie realizované Mestom, na ktoré boli finančné  prostriedky poskytnuté 

Mestu alebo boli kryté rozpočtom Mesta.  

 

Prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková rokovala s jednotlivými ministerstvami, s Úradom vlády vo veci navrátenia 

sídla SVP, š. p. do Banskej Štiavnice, ktorý sa od 1.6.2010 opätovne vrátil do Banskej Štiavnice.  

Ďalej so splnomocnencom pre rómske komunity za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na 

vybudovanie komínov na bytových jednotkách Šobov. Na základe týchto rokovaní sa podarilo získať finančné 

prostriedky  I. etapa a II. etapa spolu 48 000 € a zrealizovať komíny zo získaných finančných prostriedkov.  

 

Mestský úrad vypracovával ţiadosti na ministerstvá za účelom získania finančných prostriedkov -  dotácií 

a grantov a podklady k ţiadostiam o získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V roku 2010 

bolo podaných viacero ţiadostí na získanie finančných prostriedkov v rámci grantového programu „Obnovme si 

svoj dom“ na MK SR, environmentálneho fondu ako aj menšie grantové  programy MF SR. Dotácie poskytnuté 

mestu v roku 2010:  

 

 

                                       Dotácie poskytnuté mestu v roku 2010  

   

Beţné dotácie   

   

poskytovateľ účel  výška (eur) 

   

Obvodný úrad B. Bystrica vojnové hroby             380,12     

Ministerstvo vnútra SR vojnové hroby a pamätníky          1 096,00     

ÚPSVaR aktivačná činnosť a podpora zamestnanosti        35 105,00     

Ministerstvo kultúry SR riadiaci plán lokality UNESCO        20 000,00     

 knihy pre kniţnicu             900,00     

 oprava vilky na Ul. Botanická 2        16 900,00     

 oprava Frauenbergu          6 050,00     

 kniha Štiavnický Salamander          5 000,00     

 Salamander          3 300,00     

 kultúrne poukazy          2 044,00     

MV a RR SR Cezhraničná spolupráca s mestom Šoproň        13 753,59     

BBSK Salamander a kniha Salamander             700,00     

Višegrádsky fond kultúrne podujatia a Salamander        15 000,00     

 spolu        83 425,39     

   

Kapitálové dotácie a granty   

   

poskytovateľ účel  výška (eur) 

   

Ministerstvo financií SR úprava Ul. Kammerhofskej – II. etapa      720 308,00     

Úrad vlády SR dotácia na komíny na Šobove – II. etapa        20 000,00     

Ministerstvo výstavby a RR NFP rekonštrukcia J. Horáka      455 154,93     

Ministerstvo výstavby a RR NFP rekonštrukcia J. Kollára      475 793,05     

Ministerstvo ŢP SR NFP nákup nehnuteľností zberný dvor      153 900,00     

 spolu    1 825 155,98     

   

Dotácie čerpané z roku 2009  

Úrad vlády SR komíny Šobov I. etapa        28 000,00     

Ministerstvo financií SR projektová dokumentácia Kultúrne centrum        24 690,00     

Ministerstvo kultúry SR úprava interiérov radnice        92 129,42     

 spolu:      144 819,42     
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Dotácie čerpané z roku 2008  

   

poskytovateľ účel  výška (eur) 

Ministerstvo kultúry SR rekonštrukcia Rubigallu      171 786,71     

SPP - dary rekonštrukcia objektu Ul. Akademická 1          3 593,00     

 spolu      175 379,71     

   

   

                                       

V roku 2010 Mestský úrad zabezpečoval voľby do NR SR, referendum a voľby do orgánov samosprávy mesta 

a primátora mesta. 

 

Voľby do NR SR 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 36/2010 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 12. júna 2010. Vo voľbách bolo v meste Banská 

Štiavnica odovzdaných 4735 platných hlasov. Podiel platných hlasov nad hranicu 5% bol nasledovný: SMER 

39,91%, SDKU-DS 15,81%, SaS 14,99%, KDH 7,98%. 

Do NR SR kandidovali za politické strany aj občania mesta: 

Ing. Čabák Juraj  - KDH 

Čečetková Henrieta – ZRS 

Ďuricová Miriam  - SaS 

Chovan Patrik- AZEN – aliancia za Európu národov 

Ing. Kaník Ľudovít  - SDKU-DS 

Koreň Ivan - ÚNIA – Strana pre Slovensko 

Ing. Kútnik Dominik – KSS 

Kvaková Nadeţda, RNDr.  - ĽS-HZDS 

Ing. Zimmermann Marián. - SMER – SD 

Ing. Ľudovít Kaník bol zvolený za poslanca NR SR. 

 

Referendum 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 

vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.V referende oprávnení občania 

rozhodovali o otázkach: 

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a 

právnických osôb platiť úhradu za sluţby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským 

rozhlasom?“ 

2. .„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila moţnosť prejednať konanie 

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o 

priestupkoch?“ 

3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom zníţila počet poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“ 

4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, ţe orgány verejnej moci 

môţu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“ 

5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila moţnosť voliť poslancov Národnej 

rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“ 

6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom 

verejnej moci z moţnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“ 

 

V meste Banská Štiavnica sa referenda zúčastnilo 1798 oprávnených občanov z 8334 oprávnených občanov, 

ktorí odovzdali 1791 platných hlasovacích lístkov. Referendum nebolo úspešné. 

 

Voľby do orgánov samosprávy 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov 

samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.  

Z 8383 osôb zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb do samosprávy zúčastnilo 4390 voličov (52,36%) ktorí 

rozhodli o zloţení 17 - miestneho mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta. 
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Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení:  

volebný obvod č.1 

Ing. Juraj Čabák – SDKU-DS, KDH – 383 platných hlasov 

Renáta Antalová – SDKU-DS, KDH – 273 platných hlasov 

Ing. arch.Peter Mravec – SDKU-DS, KDH – 233 platných hlasov 

 

volebný obvod č.2 

JUDr. Dušan Lukačko  – nezávislý kandidát – 482 platných hlasov 

Ing. Marián Zimmermann – Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS – 464 platných hlasov 

PaedDr. Milan Klauz – Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS –  308 platných hlasov 

Peter Ivaška – SDKU-DS, KDH – 273 platných hlasov 

 

volebný obvod č.3 

Mgr. Helena Chovanová  – SDKU-DS, KDH –  203 platných hlasov 

Ing. Ján Mojička – Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS – 181 platných hlasov 

 

volebný obvod č.4 

Ivan Beňo – Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS – 624 platných hlasov 

RNDr. Pavel Bačík – nezávislý kandidát – 579 platných hlasov 

JUDr. Gejza Volf – Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS – 452 platných hlasov 

Ľubomír Barák – nezávislý kandidát – 383 platných hlasov 

Helena Koťová – SDKU-DS, KDH – 345 platných hlasov 

Mgr. Karol Palášthy – SDKU-DS, KDH – 331 platných hlasov 

 

volebný obvod č.5 

Ing. Miriam Blaškovičová – SDKU-DS, KDH – 216 platných hlasov 

Ing. Slavomír Palovič – SDKU-DS, KDH – 216 platných hlasov 

 

Za primátora mesta bola zvolená Mgr. Nadeţda Babiaková, kandidátka koalície Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS ktorá 

získala 2655 platných hlasov. Druhým v poradí bol Mgr. Pavol Balţanka kandidát koalície SDKU-DS, KDH 

s počtom 1086 platných hlasov. 

 

 

Mestský úrad zabezpečoval všetky agendy na úseku samosprávnych funkcií, miestnych daní, správu mestského 

majetku, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, CR, opatrovateľskej sluţby, územného plánovania, úlohy  

prenesených kompetencií štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, vedenia 

matrík, ochrany prírody, školstva,  stavebného úradu, agendy ŠFRB, priestupkovú agendu,  povinnosti  

vyplývajúce z oblasti sociálnej agendy, sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately a pohrebníctva. Ďalej 

zabezpečoval úlohy na úseku obstarania projektových dokumentácií a štúdií.   

 

Mestský úrad spolupracoval s organizáciami a spoločnosťami zriadenými a zaloţenými  MsZ a bol nápomocný 

pri riešení ich problémov. Venoval sa problematike odpadového hospodárstva a verejnoprospešných sluţieb, 

tepelného a bytového hospodárstva, lesného hospodárstva a oblasti školstva.   

 

Prednostka MsÚ rokovala s Krajským úradom ŢP vo veci chráneného areálu Botanickej záhrady, s Krajským 

stavebným úradom a Krajským pamiatkovým úradom za účelom spoločného riešenia problematických vecí 

týkajúcich sa výstavby, obnovy a rekonštrukcií v MPR. Za účelom finančného usporiadania vyplatenia 

finančných prostriedkov na objekt Ul. A. Kmeťa 4 (ktorý mal pôvodne slúţiť pre Zdruţenie lesov SR), rokovala 

s generálnym riaditeľom Lesov SR, š. p.,  na základe čoho boli Mestu hradené finančné prostriedky vo výške 

64 131 €. V súvislosti s prijatým uznesením Vlády SR Mestský úrad zabezpečoval komunikáciu s jednotlivými 

ministerstvami a inštitúciami, zodpovednými za plnenie uznesení, prednostka MsÚ rokovala so zástupcami 

jednotlivých ministerstiev, vedúcimi a zástupcami zainteresovaných inštitúcií. Doriešená bola bytová otázka pre 

stabilizáciu zamestnancov Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a OO PZ v Banskej Štiavnici a to 

prechod bytov z Ministerstva obrany SR na Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo vnútra SR. Ďalej 

rokovala s VÚC BBSK o finančnom zabezpečení a umiestnení SČK, o otázkach týkajúcich sa rozvoja stredného 

školstva, spolupracovala s VÚC BBSK a s riaditeľkou Domova Márie vo veci riešenia sociálnej oblasti a to 

konkrétne vybavenie umiestnenia ţiadateľov občanov Banskej Štiavnice do Domova Márie. Zabezpečovala 

registráciu Mesta Banská Štiavnica do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb  od 7.1.2010. Rokovala 

o majetkovom a právnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta a to s Rudnými baňami, š. p., Slovenským 

pozemkovým fondom a Lesmi SR, š. p. Viedla rokovania s riaditeľom NLC, Ministerstvom pôdohospodárstva 
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SR a MF SR za účelom majetkoprávneho získania objektov NLC na UL. 8. mája 10 a Drieňová 12 do majetku 

mesta. Na základe rokovaní s generálnym riaditeľom STVaK a. s. boli vypracované podklady pre projekt na 

získanie finančných prostriedkov v celkovej výške 2 617 292,48 € pre realizáciu vybudovanie kanalizácie Ul. 

Katova, Spojná, Botanická, Úvozná, D. Licharda, Vodárenská, Malá okruţná, Staromestská s realizáciou v roku 

2011. 

 

MsÚ vypracoval Programový rozpočet na roky 2009 – 2011 s tým, ţe v roku 2008 bolo Mesto Banská Štiavnica 

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“, a v roku 2009 bolo Mesto Banská Štiavnica MF SR zaradené do 

ďalšieho pilotného projektu pod názvom „Rozpočty územnej samosprávy“, kde na základe vyhodnotenia MF SR 

sa Mesto tejto úlohy zhostilo veľmi dobre. V roku 2010 bol vypracovaný programový rozpočet pre roky 2010 – 

2013.       

 

V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2010 zaevidovaných  24 114 záznamov a 3929 spisov. 
 
Oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar 

Počet pracovníkov 19 z toho 7 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 sluţbu,  poradenskú sluţbu obyvateľom mesta, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 

sociálnu pôţičku, 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 

ţiadosti 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,  poţiarnu ochranu mesta, hasičský zbor, preventívnu poţiarnu 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.  

Klientske centrum v priestoroch prízemia Ţemberovského  domu slúţi pre občanov na poskytovanie informácií 

a tlačív súvisiacich s agendou jednotlivých oddelení Mestského úradu, občania tu môţu zaplatiť poplatky 

vyrubené Mestom Banská Štiavnica, je tu evidencia obyvateľstva a vydávanie rybárskych lístkov. V priestoroch  

Klientskeho centra je umiestnená komunikačná bezplatná linka SSE pre svojich zákazníkov. 

Oddelenie zabezpečovalo organizovanie menších obecných sluţieb, aktivačnej činnosti a iných aktivít. Cez 

verejno-prospešné práce sa zabezpečila celoročná starostlivosť o verejné priestranstvá, starostlivosť o mestské 

cintoríny, športové zariadenia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ.  

 

 

Matričný úrad Banská Štiavnica  

Plní úlohy 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 ţiadosti 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. Matričný úrad má dve zamestnankyne pre funkciu matrikárky 1,5 úväzku a 0,5 úväzku 

pre osvedčovanie podpisov a úradných listín.    
 

Štatistický prehľad o matričných udalostiach za rok 2010  

Narodenie - 545 

Manţelstvo - 57 

Úmrtie - 261 

Vydanie druhopisov - 432 

Potvrdenia z matričnej evidencie - 1692 z toho: 

- Ţiadosť o Výpis/Odpis z Registra trestov GP SR - 328 

- Vydané potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa -261 
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- Vydané tlačivo príspevok pri pohrebe -  261  

- Vydané tlačivo príspevok pri narodení dieťaťa - 545 

- Vydané potvrdenie o uzatv. manţ. pre zamestnávateľa (48x2) -  96  

- Vydané potvrdenie k uzatv. manţ. do cudziny - 4 

- Beţná korešpondencia – 199 (doţiadania alebo potvrdenia pre - okresné súdy, exekútorské úrady, 

sociálnu poisťovňu, Register trestov GP SR, daňové úrady, ÚDZS, matričné úrady, políciu, 

mestské úrady z Českej rep., ambasády, fyzické osoby a pod. ) 

Dodatočné záznamy - 43 

Uznanie otcovstva pred/po narodení vykonané Matričným úradom - 138 

Zápis do osobitnej matriky -  6 

Zmena mena a priezviska - 11 

 

Zbor pre občianske záleţitosti (ZPOZ) 

Činnosť ZPOZ na MsÚ v Banskej Štiavnici vykonáva zástupkyňa matrikárky Jarmila Simonidesová. Hlavnou 

náplňou činnosti je organizovanie občianskych obradov a slávností pri významných ţivotných udalostiach 

občanov. Pri organizovaní podujatí úzko spolupracuje s predstaviteľmi mesta.  Činnosť ZPOZu prispieva  

významným spôsobom k emocionálnemu preţívaniu slávnostných i smutných okamihov ţivota našich občanov.  

V roku 2010 boli    vykonané nasledovné podujatia :  

 

Spoločné uvítanie do ţivota:  1 krát s počtom  113 detí 

Sobáše: 32 

Pohreby:  38 

Prijatie individuálni jubilanti:  4 akcie v počte 150 ľudí 

Prijatie  spoločné jubilanti:  12 akcií    v počte  998 ľudí 

Prijatie Sládkovičova Štiavnica: 1 x v počte 35 ľudí 

Prijatie pri príleţitosti 190. výročia A. Sládkoviča : 1 akcia v počte 40 ľudí 

Prijatie po 50 rokoch SPŠCH:    2 akcie v počte 70 ľudí 

Prijatie Červený kríţ: 2  akcie  s počtom   50 ľudí 

Prijatie cesta vďaky:  prijatie študentov z Cypru 20  ľudí 

Prijatie   kubánskeho veľvyslanca  p. Davida Paulovica Escalone  25 ľudí 

Prijatie  pomaturitné:  SVŠ  škola  po 60  rokoch –  15  ľudí 

Prijatie francúzskej delegácie v počte  25 ľudí 

Prijatie maďarskej delegácie študentov  Šoproň 2 akcie,  s počtom  91  ľudí 

Prijatie  hokejistov: 20 ľudí 

Prijatie delegácie mestskej časti Devínska Nová Ves  a ich hostí franc. Saint Brice  v počte 20 ľudí 

Pamiatka zosnulých: 130 ľudí 

Prijatie Deň nevidiacich:  55  ľudí  

Zlatý sobáš:  4  akcie  v počte 72 ľudí 

Prijatie  SLŠ študentov, ukončenie školy  v počte 76 študentov 

Priatie veľvyslanca Izraela p. Zeeva Bokera 10 ľudí 

Prijatie  hostí UMB  a ich hostí z Francúzska v počte 20 ľudí 

Prijatie študentov zo Šoprone v počte 16  

Október úcta k starším: prijatie   1288  ľudí 

Prijatie  novinárov z Rakúska v počte 15 ľudí  

Prijatie bývalých zamestnancov MsÚ: s počtom 22 ľudí 

Prijatie  SPŠCH po 30 rokoch, v počte 35 ľudí 

Prijatie ministra ŢP p. Jozefa Medveďa  v počte 7 ľudí  

Prijatie pomaturitné: Učiteľský ústav po 60 rokoch štúdia v počte 13  ľudí 

Prijatie  absolventov  zahraničného Gymnázia po 25 rokoch štúdia v počte 15 ľudí 

Slávnostné prijatie XII. stretnutia reparantnej maturitnej komisie pri SLŠ pri príleţitosti 50. výročia prvého 

pokusu o vykonanie maturitnej skúšky v počte 30 ľudí 

Prijatie absolventov Gymnázia po 60 rokoch štúdia  v počte 20 ľudí 

Slávnostné prijatie účastníkov medzinárodných pretekov Silver Veterán Rally v počte 35 ľudí 

Prijatie folklórneho súboru – Slovenský kultúrny osvetový spolok Ľ. Štúra Olot Chorvátsko v počte 50 ľudí 

Prijatie členov Klubu dôchodcov z Bratislavy v počte 56 ľudí 

Slávnostné prijatie po 45 rokoch štúdia SVŠ, v počte 20 ľudí 

Prijatie prezidenta SR Ivana Gašparoviča v počte 10 ľudí 

Slávnostné prijatie pri príleţitosti stuţkovej slávnosti nadstavbové štúdium v podnikaní, remeslách a sluţbách 

v počte 13 ľudí 

Prijatie bývalých spolupracovníkov MsÚ v počte 22 ľudí 
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Prijatia  významných osobností, vzácnych osobností,  zástupcov parlamentu, kancelárie prezidenta, ministerstiev 

a iné.  

 

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 zaloţeným Mestským 

zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských zariadení. Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej 

činnosti v riadených organizáciách, školách a školských zariadeniach a  na tvorbe programového rozpočtu.  

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

počet pracovníkov: 7 z toho 1 v kat „R“ 

Oddelenie právne a správy majetku plní úlohy na úseku správy majetku mesta, ktoré zahŕňa vypracovávanie 

kúpno-predajných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z rozpočtu mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov, 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a nehnuteľností, zastupovanie mesta v súdnych sporoch, 

vypracovávanie návrhov ţalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania pohľadávok. Oddelenie tieţ 

objednáva geometrické plány a znalecké posudky a spolupracuje s geodetmi a súdnymi znalcami. Takisto 

zabezpečuje údrţbu a poistenie majetku mesta. Poskytuje podklady k zverejňovaniu materiálov ohľadom 

nakladania s majetkom mesta. Oddelenie pripravuje podklady pre Mestskú radu a  Mestské zastupiteľstvo 

týkajúce sa predaja majetku mesta, zabezpečuje  konkurzné predaje Mesta Banská Štiavnica. Vedie evidenciu 

majetku daného do správy, nájmu a výpoţičky organizáciám zriadených Mestom Banská Štiavnica, zabezpečuje 

kúpu, predaj a prenájom majetku mesta,  vklad do spoločností s účasťou mesta, bytové a nebytové hospodárstvo, 

predaj bytov, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, koordinuje úsek činnosti TS, správu mestských 

cintorínov,  kontroluje  dodrţiavanie čistoty mesta, zimnej a letnej údrţby miestnych komunikácií a verejných 

priestranstiev,  pohrebísk, kontroluje zvoz ZKO a separovaného odpadu, koordinuje činnosť Mestských kúpeľov. 

Spolupracuje s organizáciami zriadenými Mestom Banská Štiavnica a koordinuje činnosti medzi Mestom 

a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.  Správa mestských cintorínov spravuje v Banskej Štiavnici 10 

funkčných pohrebísk 3 nefunkčné pohrebiská a dva pohrebiská v miestnej časti Banky. Správca pohrebísk 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. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

 

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŢP, vedúca oddelenia Ing. Adela Prefertusová 

počet pracovníkov: 8 

Oddelenie zabezpečuje nasledovnú agendu: vlastnú investičnú výstavbu od prípravy po realizáciu, povoľovanie 

drobných stavieb, územné plánovanie, vyjadrovanie sa k výstavbe realizovanej inými investormi, spracovávanie 

mapových podkladov,  zabezpečenie základnej technickej vybavenosti, úsek dopravy, inţinierske siete na území 

mesta, technickú infraštruktúru, rozvoj mesta, vypracovávanie podkladov pre regionálny rozvoj, ţivotné 

prostredie, dodrţiavanie Štatútu mesta z hľadiska ŢP, 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 ţivotné prostredie. Oddelenie zabezpečuje 

nosné úlohy na úseku rozvoja mesta a investičnej výstavby, zabezpečuje koordináciu výstavby a údrţby 

inţinierskych sietí, spoluprácu s orgánmi štátnej správy na úseku výstavby a pamiatkovej obnovy, odborné 

kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska ţivotného 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 pozemných komunikácií a  agendu Štátneho fondu rozvoja 

bývania. Oddelenie spracováva aj ţiadosti na úseku grantového systému Ministerstva kultúry SR, Ministerstva 

financií SR, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu. 

 

Oddelenie  kultúry, cestovného ruchu a športu, vedúci oddelenia Ing. Rastislav Marko 

počet pracovníkov: 13 z toho 2 v kat.“R“ 

Pod oddelenie patria dva referáty, a to referát kultúry a športu a referát cestovného ruchu. Referát cestovného 

ruchu zastrešuje Turisticko-informačné centrum a zamestnanca pre spoluprácu so zahraničím.  Vedúcou referátu 

cestovného ruchu je Ing. Ivana Nikolajová. 
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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 kina Akademik, kde okrem stálych pracovníkov zabezpečujú úlohy 

súvisiace s prevádzkou kina aj 3 pracovníci na dohodu. Pod oddelenie patrí aj Mestská kniţnica, 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. Z dôvodu rekonštrukcie objektu Rubigall v roku 2010 kniţnica 

poskytovala sluţby v náhradných priestoroch ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová. Podujatia, ktoré oddelenie 

kultúry organizovalo v roku 2010, sú osobitne rozpísané v príslušnej časti tejto správy.   

Amfiteáter pod Novým zámkom bol prenajatý spoločnosti CulTour, s. r. o. V súčasnosti uţ spoločnosť poţiadala 

o predĺţenie zmluvy na rok 2011 a 2012.  

Referát cestovného ruchu zabezpečoval tieto činnosti: podnikateľskú činnosť, povoľovanie predaja, vydávanie 

súhlasu k času prevádzky obchodných a reštauračných zariadení, koordináciu činnosti Turisticko-informačného 

centra, spoluprácu Mesta Banská Štiavnica so zahraničím, koordinovanie úloh v oblasti cestovného ruchu 

a turizmu, účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, organizovanie trhového predaja počas kultúrnych podujatí, 

tvorbu podkladov pre koncepčné materiály v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

Školský úrad  

Počet zamestnancov: 1 

Financovanie školského úradu:  Finančné prostriedky na mzdu a  odvody do poistných fondov 

zamestnanca školského úradu, ako aj finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti úradu  poskytoval 

Mestu  štát, prostredníctvom KŠÚ.  

Školský úrad  zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 

Odborne zabezpečoval úlohy a činnosti v oblasti školstva, vo veciach odborných činností a poradenstva 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 

okrem iného: 

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

Mesto zriaďovateľom 

- kontroloval dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, 

podieľal sa na príprave a vypracúvaní VZN mesta, analýz a štatistických hodnotení za úsek školstva 

v meste a okrese  

- vydával organizačné pokyny riaditeľom škôl a poskytoval a zabezpečoval odbornú a poradenskú 

činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľ je Mesto Banská Štiavnica.  

Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prenesených  a originálnych  kompetencií  pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pre neštátne školské zariadenia zabezpečovali  

pracovníčky ekonomického oddelenia MsÚ, Ing. Kamila Lievajová  a Bc. Denisa Kubiňáková.   

 

Manaţér pre rozvoj mesta   

 

Počas roka 2010 zabezpečovala sluţby súvisiace s prípravou rozvojových projektov mesta a získavaním 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ spoločnosť Development Services s.r.o. , na základe mandátnej 

zmluvy zo dňa 31.1.2007 a jej dodatkov.  

Táto časť Správy o stave mesta zhrnie informácie výhradne o projektoch, na ktorých sa podieľala spoločnosť 

Development Services s. r. o., nemá teda za cieľ podať vyčerpávajúcu informáciu o rozvojových projektoch, 

ktoré spracovali zamestnanci MsÚ, prípadne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

Súhrnne boli počas roka 2009 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 878 544 €, pričom 

schválených bolo 6 projektov – dva projekty zamerané na infraštruktúru vzdelávania, tri projekty  zamerané na 

zlepšenie ţivotného prostredia a podporu environmentálnej infraštruktúry, a jeden projekt cezhraničnej 

spolupráce, zameraný na rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva.  

V priebehu roka 2010 bol schválený projekt v hodnote 574700 €  a zamietnutý bol jeden projekt v hodnote 1 350 

800 €. Rozpracované a doposiaľ nepodané boli projekty v hodnote cca 6 mil. €.  

Na základe dohody s primátorom mesta Mgr. Pavlom Balţankom a verejného vyhlásenia, ktoré bolo realizované 

v tomto kontexte zástupcom spoločnosti Development Services s.r.o., bola od 1.1.2010  činnosť Manaţéra pre 

rozvoj mesta pokrytá, financovaná zo schválených projektov.  

Z rozpočtu mesta bolo uhradené na zabezpečenie činnosti manaţéra pre rozvoj mesta, vrátane cestovných 

nákladov, chodu kancelárie, komunikácie (telefón, internet) za rok 2010 súhrnne 643,12,- € s DPH, čo tvorilo 

5% spolufinancovanie externého manaţmentu projektu „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ J. Horáka“. Náklady 

manaţmentu boli prefinancované cez manaţment projektu, ktorý mala zazmluvnený firmy Development 

Services s. r.o.  
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Dodatočným dobrovoľným zapojením manaţéra pre rozvoj mesta bola jeho aktivita v úlohe Splnomocnenca 

mesta Banská Štiavnica pre prácu s Rómskymi komunitami, a bolo tieţ zastupovanie Mesta Banská Štiavnica v 

Kalvárskom výbore. Tieto aktivity boli realizované bez akýchkoľvek úhrad či odmien.  

 

 

Stav realizácie schválených projektov: 

Regionálny operačný program – Opatrenie 3.2 – Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

 

 Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne  na projekt získalo mesto 574 700 €.  

Ciele projektu:  

 podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov/mikroregiónov a kľúčových foriem cestovného 

ruchu 

 podpora budovania a efektívneho fungovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu na 

regionálnej úrovni a na úrovni mikroregiónov a regionálnych klastrov (na úrovni samospráv a 

súkromného sektora)  

 podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu na úrovni regiónov, s dôrazom na 

efektívne vyuţitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, 

kúpeľného a mestského cestovného ruchu  

Stav realizácie projektu: projekt bol schválený ku koncu roka 2010, začiatok realizácie je naplánovaný na rok 

2011.  

 

Regionálny operačný program – Opatrenie 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania 

 

 Rekonštrukcia základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici  na projekt rekonštrukcie ZŠ Horáka 

získalo mesto 1145780.91 €.  

 

Cieľom projektu bolo zníţenie energetickej náročnosti budov školy – ich zateplenie, výmena okien a dverí, 

vybudovanie nových špeciálnych učební v hlavnej budove školy vybudovaním nadstavby, nákup nového 

vybavenia školy a doplnenie počítačov. 

Stav realizácie: V mesiaci september 2010 boli práce na projekte ukončené po technickej stránke, projekt bol 

kompletne zrealizovaný a objekt skolaudovaný. Ku koncu roka 2010 prebiehali administratívne úkony smerujúce 

k ukončeniu projektu, a k podaniu záverečnej ţiadosti o platbu, v rámci ktorej Mesto Banská Štiavnica získa 

naspäť 64 992,97 €, ktoré mesto uhradilo v priebehu projektu. Nakoľko bola budova a zhodnotený majetok 

odovzdaná a skolaudovaná v roku 2010, tieto boli aj oficiálne zaradené do majetku mesta v roku 2010.  

 

„Banská Štiavnica – zateplenie ZŠ J. Kollára  – na projekt zateplenia ZŠ Kollára na Drieňovej získalo 

mesto 693096.59 €.  

 

Hoci potreby školy súvisiace s rekonštrukciou, zateplením a získaním nového vybavenia boli vyššie, výška 

moţnej sumy bola limitovaná počtom ţiakov v danom školskom roku, a sumou cca 2300 € na ţiaka.  

Cieľ projektu: podobne ako pri ZŠ Horáka bolo cieľom zníţenie energetickej náročnosti budovy – ich zateplenie 

a výmenu okien a dverí, výmena izolačnej vrstvy strechy a nákup počítačového vybavenia.  

Stav realizácie: V mesiaci september 2010 boli práce po technickej stránke ukončené, stavba bola odovzdaná jej 

zriaďovateľovi. Oproti pôvodnému harmonogramu teda bol projekt realizovaný v predstihu takmer 12 mesiacov.  

Zateplenie ZŠ J. Kollára nebolo skolaudované do 31.12.2010, ale majetok mesta bol zvýšený cez účet, ktorý sa 

volá Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.  

 

Operačný program ţivotné prostredie 

Opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

 

 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici   - 

na projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky TKO Principlac získalo Mesto Banská Štiavnica, a 

Technické sluţby mesta, ktoré boli ţiadateľom projektu financie vo výške 1807285.38 €.  

 

Cieľ projektu: Po uzatvorení bude skládka odizolovaná od ţivotného prostredia nepriepustnou minerálnou 

vrstvou, ktorá je súčasťou vrstiev zakrytia skládky. Táto vrstva zabráni vnikaniu zráţkových vôd do telesa 

skládky, čím poklesne mnoţstvo problémových výluhov vytekajúcich zo skládky a taktieţ sa utlmí tvorba 

skládkového plynu.  

Po rekultivácii sa v okolitej krajine bude javiť skládka ako zatrávnený plochý kopec, a bude odstránený problém 

odpadov rozširovaných vetrom. Rekultiváciou skládky bude zatraktívnená kultúrna krajina v okolí významnej 
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regionálnej dominanty – Banskoštiavnickej Kalvárie, vytvoria sa predpoklady pre investičný rozvoj a tvorbu 

pracovných miest v širšom okolí tejto krajinnej dominanty.  

Stav realizácie projektu: Napriek mimoriadne nepriaznivým poveternostným podmienkam, ktoré poznačili rok 

2010, najmä dlhotrvajúce výdatné daţde, ktoré znemoţňovali realizáciu projektu, bol harmonogram projektu 

dodrţaný a stavba bola ku koncu mesiaca október ukončená a odovzdaná. Ku koncu roka prebiehali 

administratívne úkony smerujúce k finančnému ukončeniu projektu. Stavba nebola do konca roka skolaudovaná, 

a preto sa zhodnotenie majetku mesta neodrazilo vo finančných výkazoch za rok 2010, ale premietne sa 

priaznivo do výkazov v roku 2011.   

 

Operačný program ţivotné prostredie 

Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

 

 Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica  

 

Stav odpadového hospodárstva v meste a regióne Banskej Štiavnice, ako aj “preţitie” Technických sluţieb mesta 

sa po povinnom uzavretí skládky TKO stal ťaţko udrţateľný. Úspešný projekt zefektívnenia separovaného zberu 

odpadov má preto pre mesto, jeho obyvateľov a pre región mimoriadny význam. Celkove mesto získalo 

prostriedky vo výške 3 633 515.889 €.  

Ciele projektu: vybudovanie nového zberného dvora v areáli firmy Akutrade, vybudovanie haly s technológiami 

na dotrieďovanie a prvotné spracovanie separovaných zloţiek odpadov, nákup nových zvozových vozidiel na 

odpady, nákup manipulačnej techniky, vybudovanie uzamykateľných stojísk na odpady, vybudovanie systému 

sledovania produkcie odpadov domácnosťami, prevádzkami a inštitúciami, zavedenie systému sledovania a 

optimalizácie nákladov v odpadovom hospodárstve, vybudovanie kamerového dohľadového systému 

zameraného na prevenciu tvorby čiernych skládok odpadov, propagácia a vzdelávanie obyvateľstva motivujúce 

k separovaniu odpadov.  

Stav realizácie projektu: počas roka 2010 prebiehala technická príprava projektu, realizované boli verejné 

obstarávania. Hoci projekt oficiálne v roku 2010 prebiehal, ku koncu roka neboli dodané a ukončené ţiadne 

sluţby ani tovary. Realizácia a ukončenie projektu sa očakáva v  roku 2011, pričom dlho očakávané technológie 

a vybavenie (najmä nové zberové vozidlá a nádoby) budú dodané v prvom polroku roka 2011.  

 

Operačný program ţivotné prostredie 

3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy   

 

Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica – nákup multifunkčného čistiaceho vozidla 

 

Cieľom projektu je zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica nákupom zariadenia určeného na 

elimináciu emisií znečisťujúcich látok na cestných komunikáciách. Vďaka úspechu projektu môţe mesto 

realizovať nákup špeciálnej techniky v celkovej výške 419089,44 €.  

Prostredníctvom projektu mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a polievacou nadstavbou, 

ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťaţkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude 

mesto a organizácia v jeho pôsobnosti (Technické sluţby m. p.) schopné zabezpečovať pravidelné a účinné 

čistenie cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím účinne zníţia negatívne efekty zvyšujúcej sa 

dopravnej záťaţe, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zloţiek ţivotného prostredia.  

Stav realizácie: počas roka 2010 boli realizované verejné obstarávania v rámci projektu, dodávka  technológií je 

naplánovaná na prvú polovicu roka 2011.  

 

Operačný program Juhovýchodná Európa, (Interreg 4B).  

„Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v Juhovýchodnej 

Európe - ViTo  

 

Banská Štiavnica (ďalej BS) bola akceptovaná ako jeden z desiatich medzinárodných partnerov v európskom 

projekte ViTo. Vedúcim  projektovým partnerom je mesto Ptuj v Slovinsku (partnerské mesto Banskej 

Štiavnice). Projekt spája  partnerské mestá z viacerých krajín Európskej únie ako napríklad Maďarsko, 

Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Rumunsko a Grécko. Všetky sú historické mestá alebo majú 

historické centrum. Celková získaná suma pre mesto Banská Štiavnica je cca 170 000 €, pričom mesto bude 

kaţdý rok v priebehu 3 rokov realizácie projektu spolufinancovať projekt vo výške cca 10 000 €.  

Stav realizácie: úspech pri získavaní nenávratných dotácií sa paradoxne negatívne prejavil pri realizácii projektu 

VITO. Nakoľko v priebehu roka mesto realizovalo mnoţstvo finančne náročných projektov, tlak na rozpočet 

mesta zapríčinil, ţe aktivity projektu ViTo nebolo moţné v plnej miere realizovať v roku 2010 napriek 
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schválenému harmonogramu projektu. Projekt ViTo bol následne realizovaný v “minimálnom reţime”, pričom 

realizácia väčšiny kľúčových aktivít projektu bola presunutá na rok 2011.  

 

 

Informačné centrum Banská Štiavnica  
  

V roku 2010 pôsobilo v Meste Banská Štiavnica Na Námestí sv. Trojice v priestoroch Berggerichtu 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 známok, kolkov,  

parkovacích kariet, poskytuje internetové sluţby, laminovanie, sluţby týkajúce sa pravidelných autobusových 

a vlakových spojení a iné. Informačné centrum Banská Štiavnica je uţ od  roku 2008 zaradené do siete 

certifikovaných poskytovateľov sluţieb pre cyklistov pod názvom „Vitajte cyklisti“.  Cieľom tejto  certifikácie 

Vitajte, cyklisti! je vytvoriť sieť turistických zariadení a sluţieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov a tým 

podporiť cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.  V roku 2010 fungovala pri Informačnom centre aj 

cestovná agentúra, ktorá ponúka pobytové i poznávacie zájazdy od renomovaných cestovných kancelárií. 

Nakoľko nepociťujeme záujem o sluţby tejto cestovnej agentúry v roku 2011 plánujeme jej činnosť zrušiť.  

Počas letnej turistickej sezóny 2010 sme pokračovali s denným sprevádzaním po meste, ktoré v minulom roku 

zaznamenalo záujem zo strany turistov.  Osvedčenou novinkou z roku 2009 je tematické sprevádzanie s názvom 

„Príbehy starej Štiavnice“, v ktorom sme pokračovali aj v roku 2010. Kaţdé zo sprevádzaní je špeciálne 

venované jednej konkrétnej téme a bliţšie rozoberá problematiku stanovenej témy. Viac o činnosti Informačného 

centra v samostatnej podkapitole.  

 

Mestská polícia 

 
V roku 2010 pracovala  Mestská  polícia v tomto zloţení:  

- JUDr. Dušan Lukačko  - náčelník   

- 8 inšpektorov 

Pre porušenie Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo objasňovaných   

867 priestupkov. Z toho:  

-  podľa  § 22         680 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,   

                                       spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej   

                                       premávky vykonanej dopravnými značkami a zariadeniami 

-  podľa  § 47           92  priestupkov proti verejnému poriadku  

-  podľa  § 49             1  priestupok   proti občianskemu spolunaţívaniu  

-  podľa  § 50           10  priestupkov proti majetku  

-  podľa  § 48           76  porušení VZN Mesta Banská Štiavnica  

 - podľa  § 45             0  priestupkov na úseku ochrany ţivotného prostredia    

 - podľa  § 30             8  priestupkov  na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými   

                                        toxikomániami     

    V sledovanom období bolo riešených napomínaním 223 priestupkov. Spolu bolo uloţených  pokút vo výške 

7.950,- €. Z toho v blokovom konaní na mieste boli príslušníkmi MsPo uloţené pokuty vo výške 6.924,- € 

a 1.026,- € bolo zaplatené poštovými poukáţkami.  

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol pouţitý v 230 prípadoch. 

Počas roka bolo odchytených  36 túlavých psov, ktoré boli umiestnené do Karanténnej stanice, ktorej 

prevádzkovateľom sú  Technické sluţby m. p. Banská Štiavnica.              

 

     Mestská polícia  spolu  s  OO PZ v Banskej Štiavnici poskytla súčinnosť pri 112  výkonoch sluţby týkajúcich 

sa: dopravných nehôd, regulovania premávky, domáceho násilia pátraní po páchateľoch trestných činov, po 

odcudzených veciach a nezvestných osobách ako aj  páchania rôznych priestupkov (  ruvačky, rušenie nočného 

pokoja a pod. ).  

Na poţiadanie okresného súdu a exekútorského úradu bolo doručených 51   doporučených listových zásielok. 

V rámci preventívnych aktivít vykonali príslušníci MsPo v súčinnosti s príslušníkmi  OO PZ SR   28 kontrol  

v reštauračných a pohostinských zariadeniach, zameraných  na predávanie a podávanie  alkoholu maloletým 

a mladistvým osobám. 

    Na poţiadanie RZP bola hliadka MsPo 23  krát privolaná k zraneným osobám, k osobám ktoré skonali 

neprirodzenou smrťou a k prevozu psychicky  narušených osôb. 



 23 

   V 7 prípadoch spolupracovala Mestská polícia  s Hasičským a záchranným  zborom, s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v 2 prípadoch, Regionálnou správou ciest v  4 prípadoch, Krajským pamiatkovým 

úradom v 1 prípade, Ţelezničnou políciou v 1 prípade   a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v 1 

prípade. V rámci preventívno-výchovnej činnosti MsPo spolu s OR PZ v Ţiari nad Hronom vykonala 6 

prednášok pre ţiakov materských a základných škôl, zameraných na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  

Činnosť MsPo bola zameraná aj na kontrolu objektov škôl, verejného osvetlenia, čistenia komunikácií 

a chodníkov, neoprávneného záberu verejného priestranstva, rozkopávok, vytvárania divokých skládok 

domových a stavebných odpadov, ako aj ich  likvidáciu v meste Banská Štiavnica a v  mestských častiach za 

pomoci a vyuţitia mestského kamerového systému.  

Počas letnej  turistickej sezóny boli vykonávané  príslušníkmi MsPo obchádzkové sluţby aj v rekreačnej oblasti 

Počúvadlianske jazero  a Banky, ako aj pri vodných nádrţiach Klinger, Malá a Veľká vodárenská nádrţ, 

Belianske jazero a Komorovské jazero, za účelom kontroly verejného poriadku a rušenia nočného pokoja. 

   Vo večerných hodinách bola vykonávaná pravidelná obchádzková sluţba na sídlisku Drieňová, Juh a staré 

mesto,  zameraná na kontrolu dodrţiavania nočného pokoja.  

 

    Mestská polícia zabezpečovala dodrţiavanie verejného poriadku aj počas organizovania  kultúrno -  

spoločenských a športových podujatí, konaných na území mesta Banská Štiavnica.  

  

Materiálno – technické vybavenie MsPo  

 

   Mestská polícia má schválenú licenciu na prevádzkovanie rádiovej siete vydanú Telekomunikačným úradom 

Slovenskej republiky. Pri svojej práci pouţíva rádiové vysielačky značky YAESU a  to 1 základňovú, 2 

vozidlové,  5 prenosných vysielačiek zn. MOTOROLA a 2 mobilné telefóny.  

    Na spracovanie  písomnej agendy slúţi písací stroj, počítač s multifunkčným zariadením a počítač s tlačiarňou. 

Na zadokumentovanie priestupkov je MsPo vybavená digitálnym fotoaparátom. Pri riešení statických 

priestupkov v doprave vyuţíva MsPo 8 technických zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla. 

K odchytu túlavých psov a iných zvierat vyuţíva MsPo v prípade potreby narkotizačnú pušku. K výzbroji MsPo 

patrí aj 8 koltov značky Arminius 38 special. 

   

   Mestská polícia pouţíva k výkonu sluţby terénne motorové vozidlo zn. LADA NIVA a osobné  motorové 

vozidlo zn.  Š – Fabia  Combi, ktoré sú označené v súlade so zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii. 

    V rámci prevencie kriminality a  ochrany verejného poriadku v meste Banská Štiavnica  má MsPo 

vybudovaný  mestský kamerový systém s celkovým počtom kamier 9,  z toho jedna je flexibilná s pouţitím 

v ktorejkoľvek problémovej časti mesta.   

    

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Banskej Štiavnici 

   za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1   Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície                                                                                          9 

1a    Skutočný počet príslušníkov obecnej polície         9 

2    Počet prijatých príslušníkov obecnej polície         0 

3    Počet prepustených príslušníkov obecnej polície         0 

4  
  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

  úmyselného trestného činu 
        0 

5  
  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú drţiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

  podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
        9 

II. Sťaţnosti na príslušníkov obecnej polície 

1   Počet opodstatnených sťaţností na príslušníkov obecnej polície            0 

2   Počet neopodstatnených sťaţností na príslušníkov obecnej polície            0 

 

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

1    Počet vykonaných zákrokov   10 

2    Počet prípadov pouţitia zbrane     0      

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

3a    Z toho neoprávnených     0     

4    Počet prípadov pouţitia donucovacích prostriedkov     1  

4a    Z toho neoprávnených     0    

5    Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval     0   

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

  hod.) 
    0  

7    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby     0      

8    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)     0      

9    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku     0      

9a    Z toho so spôsobením škody na majetku obce     0      

10  
  Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v 

  súvislosti s ich plnením) 
    0      

10a    Z toho so zranením príslušníka obecnej polície     0     

 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1   Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície                4 

2   Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície                0 

3   Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru                                                                                  4 

4   Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                 2 

5   Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                 0 

6   Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                 0  

 

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

predpisov) 

 

 

 

 

 

 

 

  § 47 – 

48 

  

§ 49  § 50  § 22   § 30 

     

Všeobecne zá- 

  väzné naria- 

  denia obce 

Ostatné  

    TČ  

  

Spolu  

1    Celkový počet zistených priestupkov 

  vlastnou činnosťou 

     87     0      0    680    8         66     0   841 

2    Celkový počet oznámených priestupkov 

  na útvar obecnej polície 

      5     1     10       0    0         10     0    26 

3    Celkový počet uloţených priestupkov       0     0      5       0    0          0     0     5 

4    Celkový počet odloţených priestupkov       0     0      0       0    0          0     0     0 

5    Celkový počet odovzdaných priestupkov       0     1      0       0    0          0     0     1 

6    Celkový počet oznámených priestupkov 

  príslušnému orgánu 

      0     0      0       3    0          0     0     3 

7    Celkový počet priestupkov prejednaných 

  v blokovom konaní 

     77     0      2      642    6         70     0     797 

  výška finančnej hotovosti (eur)     592,-     0      31,-  5.603,-     57,-         641,-     0  

6.924,- 

8    Celkový počet priestupkov prejednaných 

  v blokovom konaní vydaním bloku na 

  pokutu nezaplatenú na mieste 

     15      0       3       35     2          6     0     61 

  výška finančnej hotovosti (eur)    278,-     0      72,-     507,-    32,-        137,-     0 1.026,- 
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ČASŤ II. 

 
Majetok Mesta Banská Štiavnica 
 

Stav  majetku k 31. 12. 2010 

Dlhodobý nehmotný majetok mesta 

             

- drobný dlhodobý nehmotný majetok mesta                         113 794,61 €  

 

Dlhodobý hmotný majetok mesta 

 

- budovy, stavby         14 672 249,72 € 

- stroje a strojné zariadenia         2 553 732,64 €   

- dopravné prostriedky             153 344,61 €  

- pozemky           6 252 981,37 € 

- lesy o výmere 4 693,79 ha       11 609 538,60 € 

- umelecké diela              169 718,59 €  

 

Dlhodobý hmotný majetok drobný            394 967,83 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                1 376,83 € 

Nedokončené investície           3 850 012,89 € 

 

Spolu :          39 771 717,69 € 

 

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou 

 

Dlhodobý nehmotný majetok        
-drobný dlhodobý nehmotný majetok                1 991,59 € 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

- budovy, stavby           2 651 468,92 € 

- stroje a strojné zariadenia            115 974,17 €    

 

Dlhodobý hmotný majetok drobný :           441 487,37 € 

 

Spolu :                         3 210 922,05 € 

 

Majetok v správe TS m. p. Banská Štiavnica 

 

Dlhodobý nehmotný majetok                                666,17 € 

 

Dlhodobý majetok hmotný  

 

- budovy, stavby                         2 626 653,37 € 

- stroje a strojné zariadenia            229 119,83 € 

- dopravné prostriedky             857 099,72 €  

- pozemky                     115,75 € 

 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                             43 368,89 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                       3,29 € 

Nedokončené investície         1  805 199,30 € 

 

Spolu :           5  562 226,32 € 
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                                                                                    Rekapitulácia  

 

Majetok mesta 

 

Dlhodobý nehmotný majetok                      113 794,61 € 

Dlhodobý hmotný majetok     17 379 326,97 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                    394 967,83 € 

Lesy        11 609 538,60 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                           1 376,83 € 

Pozemky            252 981,37 € 

Umelecké diela            169 718,59 € 

Nedokončené investície                      3 850 012,89 € 

Vklady v obchodných spoločnostiach                    2 251 165,79 € 

 

 Majetok mesta v správe škôl 

 

Dlhodobý nehmotný majetok              1 991,56 € 

Dlhodobý hmotný majetok       2 767 443,09 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                       441 487,37 € 

 

Majetok mesta v správe TS mesta m.p.  

 

Dlhodobý nehmotný majetok                666,17 € 

Dlhodobý hmotný majetok      3 712 988,67 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                        43 368,89 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                    3,29 € 

Nedokončené investície       1 805 199,30 € 

 

Majetok mesta spolu :                48 554 866,06 € 

         

 

Výnosy z majetku mesta 

 

- predaj budov               65 553 € 

- predaj pozemkov              43 212 € 

- predaj bytov                 2 014 € 

- príjem z prenájmov            192 579 € 

 

Výnosy z majetku mesta spolu :                        303 358 €           
 

Rozpočet mesta 
Beţný rozpočet   

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2010   

    

 Poloţka rozpočet € skutočnosť  € 

100 Daňové príjmy                   2 709 433                            2 724 755     

 z toho:   

 výnos dane pre územnú samosprávu                   2 073 347                            2 075 810     

 daň z nehnuteľností                      343 300                               360 916     

 domáce dane a poplatky                      292 786                               288 029     

    

200 Nedaňové príjmy                      419 148                               390 147     

 z toho:   

 prenájom majetku                      192 168                               192 579     

 administratívne a iné  poplatky                      226 980                               197 568     

 úroky                          1 000                                   1 076     

 iné nedaňové príjmy                        32 552                                 32 422     

    

300 Granty a transfery                   1 392 102                            1 470 607     
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 z toho:   

 sponzorské príspevky                              13 370     

 Dotácia na voľby a referendum v roku 2010                        14 883                                 20 978     

 OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby                             380                                      380     

 dotácia BBSK - Salamander, kniha Salamander                                  -                                      700     

 grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce                        22 000                                 35 105     

 vzdelávanie učiteľov- projekt Leonardo                        36 423                                 36 423     

 Decentralizačná dotácia:   

 školy                      938 283                               952 128     

 na prenesený výkon   

 samosprávnych funkcií                        30 000                                 33 112     

 matrika                        14 315                                 14 315     

 Osobitný príjemca rodinné   

 prídavky a soc. dávky                        85 000                               102 790     

 Hmotná núdza - školy                        17 300                                 17 679     

 Dotácia MV a RR SR - NFP rekonštrukcia ZŠ J. Horáka                        30 000                                   4 888     

 Dotácia MF SR - dotácia z dôvodu výpadku daní                      154 695                               154 695     

 Dotácia MK SR -Salamander                          3 300                                   3 300     

 Dotácia MK SR -kultúrne poukazy                                  -                                   2 044     

 Dotácia Min. vnútra SR - na obnovu pamätníkov                          1 096                                   1 096     

 Dotácia MK SR - Botanická                        16 900                                 16 900     

 Dotácia MK SR - knihy pre kniţnicu                             900                                      900     

 Dotácia MK SR - Riadiaci plán UNESCO                        20 000                                 20 000     

 Dotácia MK SR - kniha Salamander                          5 000                                   5 000     

 Dotácia MK SR - Frauenberg                          6 050                                   6 050     

 Projekt spolupráce Šoproň                        25 000                                 13 754     

 Dotácia - Višegrádsky fond - kultúrne podujatia                          7 000                                 15 000     

 Beţné príjmy spolu                 4 520 683                          4 585 509     

    

    

 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2010   

    

 Poloţka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR  

01 Všeobecné verejné sluţby                      972 417                               950 859     

 z toho:   

 obce                      906 382                               879 150     

 finančná a rozp. oblasť                          6 773                                   7 175     

 zahraničná oblasť                          1 664                                   1 664     

 matrika                        24 015                                 24 514     

 výdavky na voľby                        14 883                                 20 906     

 splátky úrokov z úverov                        18 700                                 17 450     

    

02 Civilná ochrana                             330                                      255     

    

03 Verejný poriadok a bezpečnosť                      147 861                               147 631     

 z toho:   

 Mestská polícia                      130 327                               130 688     

 Mestský hasičský zbor                        17 534                                 16 943     

  

 

  

04 Ekonomická oblasť                      349 350                               303 318     

 z toho:   

 veterinárna oblasť                          5 000                                   4 069     

 cestná doprava                      273 740                               236 797     

 cestovný ruch                        70 610                                 62 452     
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05 Ochrana ţivotného prostredia                      378 533                               330 609     

 z toho:   

 nakladanie s odpadmi                      373 533                               327 927     

 údrţba kanalizácie                          5 000                                   2 682     

    

06 Bývanie a občianska vybavenosť                      333 936                               265 290     

 z toho:   

 stratégia rozvoja územia                          1 000                                   1 000     

 ÚP zóny Poč. Jazero                          6 400                                   6 370     

 riadiaci plán lokality UNESCO                        44 378                                 40 578     

 čistenie mesta                           47 016                                 25 624     

 údrţba verejnej zelene                        22 000                                 22 468     

 aktivačné práce                        31 300                                 28 801     

 projekt podpora zamestnanosti                        43 000                                 30 172     

 údrţba pieskovísk a detských ihrísk                          2 200                                   2 187     

 vypílenie drevín a náletov                          5 000                                   2 251     

 verejné osvetlenie                      108 992                                 86 508     

 občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)                        22 650                                 19 331     

    

08  Rekreácia, kultúra, náboţenstvo                      643 547                               663 671     

 z toho:   

 rekreačné a športové sluţby                      148 320                               147 700     

 kultúrny dom Štefultov a Banky                          1 428                                   1 315     

 Rubigall - správa kultúry                      220 000                               248 472     

 kniţnica                        39 965                                 38 171     

 pamiatková starostlivosť                      113 249                               113 249     

 ostatné kultúrne sluţby                        47 070                                 43 459     

 miestny rozhlas a televízia                        27 660                                 27 137     

 Štiavnické noviny                        17 155                                 16 987     

 správa cintorínov                        24 165                                 22 646     

 členské príspevky mesta a iné                          4 535                                   4 535     

    

    

09 Vzdelávanie                      295 073                               275 328     

 z toho:   

 materské školy - mestské                      107 520                               102 238     

 dotácie pre neštátne šk. zariadenia                      111 344                               111 344     

 ICM - práca s mládeţou                          6 000                                   6 000     

 školenia a vzdelávanie - projekt Leonardo                        43 000                                 25 885     

 rekonštrukcia ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára - sluţby                        27 209                                 29 861     

    

10 Sociálne zabezpečenie                      213 376                               228 528     

 z toho:   

 Mesiac úcty k starším                          4 300                                   3 181     

 Kluby dôchodcov                          8 186                                   6 274     

 opatrovateľská sluţba                        84 439                                 86 120     

 Vyplácanie rodinných prídavkov    

 a sociálnych dávok                        85 000                               102 790     

 jednorazové dávky soc. pomoci                          6 185                                   6 152     

 pochovávanie na trovy obce                          1 000                                      440     

 príspevky na sociálnu oblasť                          1 212                                   1 450     

 dávky deťom v hmotnej núdzi                        17 300                                 17 679     

 Zariadenia sociálnych sluţieb                          6 966                                   5 892     

    

 Beţné výdavky spolu:                 3 346 423                          3 165 489     
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 Kapitálový rozpočet   

    

 Plnenie príjmovej časti k 31.12.2010   

    

 Poloţka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR  

230 Kapitálové príjmy                      116 800                               111 079     

 z toho:   

 predaj budov                        70 000                                 65 553     

 predaj bytov                          1 500                                   2 014     

 predaj pozemkov                        45 000                                 43 212     

 predaj ostatného majetku                             300                                      300     

    

300 Kapitálové granty a transfery                   1 423 561                            1 820 268     

 z toho:   

 dotácia na úpravu Ul. Kammerhofskej                      720 308                               720 308     

 Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka                      529 353                               450 267     

 Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Kollára                            475 793     

 Nenávratný finančný príspevok - zberný dvor                      153 900                               153 900     

 dotácia na Šobovské komíny                        20 000                                 20 000     

    

 

 

Kapitálové príjmy spolu:                 1 540 361                          1 931 347     

 

 
Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2010   

    

 Poloţka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR  

01 Obce                       212 034                                 37 588     

 z toho:   

 nákup výpočtovej techniky                          4 000                                   1 476     

 výkup pozemkov                          4 000                                      878     

 nákup zariadenie nemocnice                          9 958                                   9 958     

 nákup interiérového vybavenia pre MsÚ                          4 076                                   4 276     

 kúpa objektov Národného lesníckeho centra                      169 000                                           -     

 kúpa haly                        21 000                                 21 000     

    

    

04 Ekonomická oblasť                      720 308                               720 308     

 cestná doprava:   

 úprava Ul. Kammerhofskej                      720 308                               720 308     

    

05 Ochrana ţivotného prostredia                      164 310                               164 310     

 z toho:   

 zberný dvor - kúpa nehnuteľností                      164 310                               164 310     

    

06 Bývanie a občianska vybavenosť                      130 237                               106 465     

 z toho:   

 vybudovanie komínov Šobov                        53 096                                 51 277     

 Projektové dokumentácie                        77 141                                 55 188     

    

08 Rekreácia, kultúra a náboţenstvo                      504 995                               413 325     

 z toho:   

 rekonštrukcia plavárne                       195 987                               150 328     

 rekonštrukcia rozhlasu                        14 608                                           -     

 Pamiatková starostlivosť:    

 Akademická 1 - rekonštrukcia                                  -                                   3 594     

 Rubigall -rekonštrukcia                      291 400                               259 403     
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09 Vzdelávanie                      723 853                            1 171 439     

 rekonštrukcia ZŠ J. Horáka                      699 353                               670 257     

 zateplenie ZŠ J. Kollára                        24 500                               501 182     

    

 Kapitálové výdavky spolu:                 2 452 737                          2 613 435     

    

    

    

 Finančné operácie   

    

 Príjem k 31.12.2010   

    

 Poloţka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR  

410 vrátenie výpomoci od Bytovej správy a Nemocnice                        23 958                                 23 958     

453 prevod dotácií z roku 2008                      171 787                               171 787     

453 prevod dotácií z roku 2009                      270 776                               246 016     

454 prevod z rezervného fondu                      101 812                                 72 007     

453 prevod prostriedkov z  minulých rokov                      110 000                               140 903     

521 bankový úver                      850 000                               436 579     

 Spolu:                 1 528 333                          1 091 250     

    

    

 Výdavky k 31.12.2010   

    

 Poloţka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR  

821 splácanie úverov ŠFRB                        13 850                                 14 904     

13850 Spolu:                       13 850                               14 904     

    

    

 Príjmy mesta spolu k 31.12.2010                 7 589 377                          7 608 106     

    

 Výdavky mesta spolu k 31.12.2010                 5 813 010                          5 793 828     

    

    

 Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení  

    

 Príjmy:                       85 594                               88 576     

    

 Výdavky                 1 853 028                          1 876 076     

    

 

Technické sluţby, m. p. Banská Štiavnica 
Technické sluţby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol zriadený ako príspevková organizácia mesta za 

účelom zabezpečenia verejných sluţieb  pre  Mesto Banská Štiavnica.  

Aj v roku 2010  plnil svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné sluţby pre mesto, občanov a okolité  obce 

okresu. 

 Poskytované sluţby  boli zabezpečované cez činnosť  troch  stredísk podniku – strediska 1  – dopravno-

mechanizačného,   ktoré zabezpečovalo aj zvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO),  prevádzku 

prekládky ostatného odpadu pri skládke Principlac, prevádzku  zberového  dvora a  separovaný zber,  ďalej 

stredisko 2, ktoré zabezpečovalo prevádzku verejného osvetlenia, čistenie mesta,  prevádzku verejného WC, 

prevádzku zberňa šatstva a prevádzku  parkovísk  a strediska 3, ktoré zabezpečovalo  kompletnú  ekonomiku 

podniku, hotovostný a bezhotovostný styk, personalistiku, mzdy, správu registra a registratúrneho strediska, 

plynulú prevádzku karanténnej stanice, správu a ochrana majetku, BOZP a PO. 

 Dňom   1. apríla 2010  bolo podniku   Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnych vecí a rodiny 

v Bratislave  priznané postavenie „sociálneho podniku“.  
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 Na základe dohody   č. 1 /§50 c - podnikateľský subjekt/ 2010 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Banskej Štiavnici uzatvorenej dňa  27.4.2010 a jej dodatku   organizácia pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie  vytvorila a priebeţne  v mesiacoch  máj – júl  aj obsadila 30 pracovných miest nasledovných 

profesií:   „robotník nádvornej skupiny“ (6  zamestnancov),  „smetiar“  (11 zamestnancov),  „čistič 

kanalizačných zariadení, stôk, záchodov a ţúmp“ (1), „mechanik a opravár motorových vozidiel“ (1),  „vodič 

sklápacieho auta“ (1), „vodič nákladného automobilu s prívesom“ (1), „vodič špeciálneho cestného vozidla (1), 

„vodič motorového technologického vozidla“ (l), „vodič smetiarskeho auta“ (2 zamestnanci), „vodič 

cisternového auta“  (1), „vodič fekálneho vozidla“ (1), „vodič nakladača“  (1), „úradník v sklade“ (1) 

a „referent“ (1 zamestnanec). 

    

 Časť pracovných činností  bola v priebehu r. 2010 zabezpečovaná aj na základe uzatvorených dohôd 

o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce. Jednalo sa hlavne o práce pri zabezpečovaní  zimnej údrţby 

ručným čistením a posýpaním schodov a chodníkov a práce pri opravách mechanizmov. 

 

V priebehu roka  sa  počet zamestnancov dosť výrazne  menil.  Po obsadení posledného miesta znevýhodneným 

uchádzačom z ÚPSVaR,  spolu so sezónnymi zamestnancami – informátormi na parkoviskách, ktorí v podniku 

pracovali v hlavnom pracovnom pomere na dobu určitú,   bol najvyšší počet zamestnancov  v letných mesiacoch 

roka   a to   56 ľudí. 

 Celkový počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere k 31.12.2010 bol  50 zamestnancov,  

z toho  celoročne 1 zamestnanec  na úväzok 0,6 (Zberňa šatstva). 

 

stredisko č. 1 – (dopravno-mechanizačné, zvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO),  prekládka 

ostatného odpadu pri skládke Principlac, zberový dvor, separovaný zber) 

 

Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania s odpadom: prekládka odpadov pri skládka Principlac, 

zvoz ZKO a vytriedených zloţiek komunálneho odpadu, separácia vytriedených komodít, zberový dvor, 

odpadové hospodárstvo organizácie a úsek zabezpečujúci dopravno-mechanizačné sluţby pre zimnú údrţbu 

miestnych komunikácií, čistenie mesta a zákazkové práce pre občanov a organizácie, najmä v letnom období, 

kde výkonovo vykrýva potreby stabilizácie pracovníkov. 

 

Ťaţisko práce strediska je činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, kde bola rozpočtovaná poloţka v objeme 

364.400,00 €,  ktorá pozostáva  z poloţky na ZKO 226.000,00 €   a na separovaný zber 138 400,00 €. 

 

V r. 2010 bolo vydané rozhodnutie č. 2010/00961/BS-GOL, ktorým sa udeľuje súhlas na zber alebo spracovanie 

odpadu z elektrozariadení a rozhodnutie č.2010/00811/BS-GOL, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zber odpadov. 

 V 03/2010 prebehlo verejné obstarávanie na prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho 

odpadu. Súťaţ vyhrala firma MIKONA plus s.r.o. z Ţeliezoviec, ktorá od 1.5. 2010 začala odváţať komunálny 

odpad z Banskej Štiavnice a okolia, prekladaný na prekládke ostatného odpadu pri skládke Principlac. 

 

 Dňa  29.10.2010 bola odovzdaná stavba zrekultivovanej skládky Principlac v zmysle projektu: 

„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici“ (kód 

ITMS: 24140110008). I napriek extrémne vlhkému počasiu počas celého roka 2010 sa stavbu podarilo dokončiť 

a včas odovzdať. Stavba sa tak mohla pripraviť na kolaudačné konanie a celkové ukončenie projektu v r. 2011.  

 

 V oblasti separovaného zberu došlo v porovnaní s rokom 2009 k nárastu mnoţstva vyseparovaného 

a zhodnoteného materiálu na obyvateľa. Kým v r. 2009 to bolo 30,39 kg/obyv., v r. 2010 sa zhodnotilo 35,75 

kg/obyv., čo je nárast o 18 %. Účinnosť separovaného zberu stúpla z 9,4 % (r. 2009) na 10,15 % (r. 2010). 

V roku 2010 sa začala zhodnocovať nová komodita – odpadové drevo. 

Reálne zhodnotené a minimálne záväzné mnoţstvá pre Recyklačný fond (RF) za rok 2010 

 Vyzbierané  mnoţstvo [t]  
Záväzné mnoţstvá 

[t] 

Komodita Banská ostatné obce spolu Zmluva s RF č. 

 Štiavnica Zdruţenia  0968/08/30 

Batérie a akumulátory 0,73  0,730  

Odpadové oleje 0,44  0,440 0,30 

Opotrebované 

pneumatiky 
5,95 1,55 7,500  

VKM (nápojové kartóny) 7,74 1,00 8,740 8,00 
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Elektroodpad 22,70 5,69 28,385  

Plasty 40,85 34,99 75,836 56,00 

Papier 128,01 9,84 137,847 70,00 

Sklo 112,41 59,02 171,434 70,00 

Kovové obaly 11,46  11,460 5,00 

Ostatné kovy 0,50  0,500  

Drevo 34,40  34,400  

Ţiarivky   0,000  

Spolu 365,18 112,09 477,272 209,30 

 

Ukazovateľ Banská Štiavnica 
ostatné obce 

Zdruţenia 
priemer 

Mnoţstvo zhodnoteného komunálneho 

odpadu na obyvateľa 
35,75 kg 21,90 kg 31,13 kg 

Mnoţstvo zneškodneného komunálneho 

odpadu na obyvateľa (zmesový KO) 
316,35 kg 146,99 kg 259,81 kg 

Účinnosť separovaného zberu 10,15 % 13,10 % 10,72 % 

 

 

Zberový dvor v priestoroch hospodárskeho dvora  podniku umoţnil  i  v r. 2010 odovzdávanie  odpadov za 

podmienok schválených vo VZN mesta. Ide o nasledovné druhy odpadov v zmysle povolenia na nakladanie 

s odpadmi od  Obvodného úradu ŢP 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 

13 02 06 Syntetické morové, prevodové a mazacie oleje 

13 02 07 Biologicky ľahko rozloţiteľné syntetické morové, 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 
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Činnosť zberového dvora  HDTS pokračovala aj  v r. 2010 v zbere starých vozidiel (autovrakov), ktorý bol 

zabezpečovaný pre autorizovaných spracovateľov. Občan mal moţnosť legálne sa zbaviť sa starého autovraku. 

A to bez nákladov na dopravu priamo k autorizovanému spracovateľovi. V r. 2010 sa v zbernom dvore 

vyzbieralo a odovzdalo na zhodnotenie 94,68 t  starých vozidiel. 

 

Poznámka: spracované  s číslami                - počet obyv. v BS 10 214 

     - počet obyv. v okolitých obciach: 5 118 

     - počet obyv. spolu: 15 332 

 

Zimná údrţba mestských komunikácií  bola aj v r. 2010 zabezpečovaná podľa schváleného operačného  plánu 

zimnej údrţby (cez strediská č.1 - dopravno-mechanizačné a stredisko  č. 2 - čistenie mesta).   

 Výkony na týchto  podľa jednotlivých pracovných činností: 

Zimná údrţba MK:     135.142,40 € 

Čistenie mesta (mechanické, ručné):       34.880,05 € 

Údrţba MK:          20.415,52 € 

Opilovanie + štiepkovanie:           2.839,88 € 

 

Trţby od občanov, organizácií a obcí okresu Banská Štiavnica predstavujú  za celú podnikateľskú činnosť  

r. 2010  198.465,46 €. 

 

stredisko č. 2   - (verejné osvetlenie, čistenie mesta, verejné WC, zberňa šatstva, parkoviská) 

 Čistenie mesta:  

 V roku 2010  bola činnosť strediska zameraná  v prvom rade na čistenie verejných priestranstiev 

a komunikácií. Okrem tejto činnosti pracovníci strediska zabezpečovali aj drobné opravy a údrţbu miestnych 

komunikácií ako sú vysprávky ciest a chodníkov, nátery dopravných značení parkovísk, opravy dopravného 

značenia, opravy kanalizačných vpustí,  rigolov a v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad 

rámec sluţieb pre mesto. Na týchto prácach sa podieľalo 6 kmeňových pracovníkov. Časť pracovných činností 

bola zabezpečená na dohody o pracovnej činnosti (výpomoc pri ručné čistení chodníkov a schodov počas zimnej 

sezóny). 

V zimnom období sa pracovníci strediska podieľali na výkone zimnej údrţby v nasledovných častiach mesta:  

Chodníky: Radničné nám., Nám. sv. Trojice, Ul. A. Kmeťa – horná terasa, od Ul. Ľ. Štúra po zastávku SAD 

umiestnenou pod Drieňovou  (pre autobusy so smerom  na Svätý Anton). 

Schody a schodištia: Na MsÚ, popri MsÚ (oproti Jašteričkám), pri  Kostole sv. Kataríny, popri verejných WC po 

penzión p. Kaníka – Ul. Dolná ruţová, oproti lekárni na hornú terasu, z Radničného nám. po Starý zámok, popri 

soche A. Kmeťa, z Akademickej ul. po Dolnú ruţovú, popri bývalej I. ZŠ (Ul. Gwerkovej-Göllnerovej), na Ul. 

Mládeţnícka, z Dolnej ulice  po Zvonovú, z Ul. Zigmund šachty po Katovu, popri Pomníku padlých do Ul. 

Katovej, na Zigmund šachtu (od domu p. Chladného),  Drieňová – Pátrovské schody, na Ul.  L. Svobodu – 

k potravinám p. Ernek, Ul. Straku – za bytovkami po bazár. Uvedené činnosti stredisko zabezpečovalo 

prostredníctvom šiestich kmeňových zamestnancov a  tromi zamestnancami vykonávajúcimi činnosť na dohodu.   

V časti mesta – Banky vykonával  zimnú údrţbu  a čistenia stojísk kontajnerov 1 pracovník na dohodu. 

 Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údrţby sa 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 

vpustí, ţľabov, 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. 

2010 pracovalo  43 zamestnancov MOS. 

Verejné osvetlenie:  

Stredisko zabezpečuje  prevádzku a údrţbu verejného osvetlenia a podľa poţiadaviek oddelenia kultúry  

vykonáva údrţbu  siete mestského rozhlasu. Podieľa sa  na  výzdobe mesta, na odstraňovaní nebezpečného 

náľadia na strechách domov a ďalších činnostiach s pouţitím montáţnej plošiny  s dosahom 13 metrov. Voľnú 

kapacitu vyuţíva pre poskytovanie sluţieb v okolitých obciach, pre organizácie a občanov mesta. Personálne 

tieto práce  v roku 2010 zabezpečoval jeden pracovník vodič plošiny-elektroúdrţbár. Pri vianočnej výzdobe 

mesta a pri nárazových prácach na poruchách VO boli práce zabezpečené ešte jedným pracovníkom na dohodu 

o pracovnej činnosti.  

V priebehu roka 2010 pokračovala rekonštrukcia rozvodov VO za účelom modernizácie sietí, kde sú postupne 

nahrádzané staré, neefektívne osvetľovacie telesá za moderné – úsporné.  

Pre ďalšie potreby technického zhodnotenia sietí VO práce predstavujú: údrţbu a výmenu oporných bodov 

(stĺpov), káblových rozvodov vzdušných aj podzemných a rozvádzačov. Po vykonaní všetkých týchto uvedených 

technických zhodnotení by celý systém VO mal predstavovať štandardné zariadenie, zabezpečujúce sluţby na 

danom úseku verejného ţivota mesta. 
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Zberňa šatstva a bielizne:  

Činnosť v roku 2010 bola  zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom prevádzková 

doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 8.00 - 16.00 hod. Táto stratová činnosť nahradzuje 

chýbajúce podnikateľské aktivity a sluţby čisto len na zber a výdaj šatstva a bielizne, pričom vlastné čistenie je 

vykonávané dodávateľsky. Obyvateľom mesta prostredníctvom zberne šatstva a bielizne sú poskytované sluţby, 

ako: čistenie peria, čistenie vlnených a ovčích súprav, šitie paplónov a vankúšov. 

Sociálne zariadenia:   

V roku 2010 stredisko zabezpečovalo  celoročnú prevádzku tzv. WC Billa  v lokalite Kriţovatka. Do mesiaca 

máj s 1 kmeňovým pracovníkom, ktorého pracovná doba bola stanovená od 13.00 do 18.00 hod.  Od  01.06.2009 

pracovali v sociálnom zariadení 2 kmeňové pracovníčky, ktorých pracovná doba bola stanovená na základe 

zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a BILLOU  nasledovne: pondelok – piatok od 07.00 hod. do 20.00 

hod., sobotu a nedeľu od 10.00 hod. do 18.00 hod.  Pre zlé ekonomické ukazovatele sa v jesenných a zimných 

mesiacoch r. 2010 pracovníčkam skrátil úväzok na 5 hod. pracovný čas. 

 Mobilné  WC  boli  sezónne  zabezpečené  na jazerách Klinger, Počúvadlianske jazero a Belianske 

jazero.  V letnej sezóne bolo mobilné  WC umiestnené  aj na  parkovisku Free Zonne (Ul. Mládeţnícka). Za 

obdobie polovice júla  do   polovica septembra 2010  nás táto sluţba stála  1.002,52 €. Dodávateľ mobilných  

MPA SERVICE, spol. s r.o., Saratovská 26/a, 841 02 Bratislava. 

Parkoviská:  

V roku 2010 (na základe Nájomnej zmluvy č.1/2009 s Mestom Banská Štiavnica)  boli prevádzkované  

nasledovné parkoviská:  Na Nám. sv. Trojice  (60 parkovacích miest),  na Ul. A. Sládkovičova (3),  na  Ul. A. 

Pécha – (15),  na  Radničné nám. - pri VÚB  (5),  na Ul. A. Kmeťa – za hríbom  (3),  na Ul. Dolná   (8),  Dolná - 

chodník  (7),  Ul. Robotnícka - T-mobille (5). Parkoviská na  Ulici Kammerhofská  neboli cez sezónu  

v prevádzke z dôvodu jej rekonštrukcie.  Od mesiaca november 2010 sa spustila prevádzka na uvedenej ulici 

v počte 23 parkovacích miest. 

Na Ul. Mládeţnícka - FREE ZONNE  -  70 parkovacích miest pre osobné autá a 5 pre autobusy, na parkovisku 

pod Novým zámkom  30  miest pre osob. automobily a 7 pre autobusy, na parkovisku pri Banskom múzeu 

v prírode – 15 miest pre osob. automobily  a 4 pre autobusy. 

Prevádzka parkovísk pod Novým zámkom a pri Banskom múzeu v prírode  a v uvedených uliciach začala dňom 

1. mája 2010 a končila dňa 30.09.2010. Zabezpečovali  ju 6 zamestnanci v stanovenej pracovnej dobe  pondelok 

– sobota, od 07.00 hod. do 17.00 hod.   

Predaj parkovacích lístkov a celodenných parkovacích lístkov bol zabezpečovaný priamym predajom na 

parkoviskách alebo  na základe komisionárskych zmlúv. Na Nám. sv. Trojice bol v prevádzke  aj parkovací 

automat. 

Od mesiaca novembra sme pokračovali v prevádzke parkovísk (parkovacie miesta všetkých ulíc – mimo 

parkoviska pod Novým zámkom a pri Banskom múzeu v prírode). Personálne prevádzku zabezpečoval 1 

zamestnanec. 

Príjmy z predaja k 31.12.2010 sú 28.197,69 €.  

Z trţieb  boli  vykryté  všetky náklady na prevádzku  parkovísk (dopravné značenia a značky, mzdy 

zamestnancov, náklady na výrobu permanentiek, rezidentských karát, parkovacích lístkov a celodenných 

parkovacích lístkov). 

stredisko č. 3  -  zabezpečuje kompletnú  ekonomika podniku, hotovostný a bezhotovostný styk, personalistiku, 

mzdy, správu registra a registratúrneho strediska, plynulú prevádzku karanténnej stanice, správa a ochrana 

majetku, BOZP a PO. 

Pracovné činnosti strediska boli  zabezpečené dvomi  THP pracovníkmi v kumulovaných funkciách: ekonóm-

účtovník, personálna agenda, pokladňa, registratúra a registratúrne stredisko, karanténna stanica, zmluvné 

vzťahy, správa a ochrana majetku a jedným obsluţných pracovníkom (upratovačka + ošetrovateľka 

v karanténnej stanici). Časť pracovných činností  strediska bola  aj  v r. 2010  zabezpečená externe (PO, BOZP, 

mzdy, ochrana a ostraha objektov). 

Karanténna stanica:  

Chod a prevádzka karanténnej stanice bola aj v r. 2010 zabezpečená jedným vlastným pracovníkom – 

ošetrovateľom - s dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie kotercov, dezinfekcia, kŕmenie 

cca 1–2 hod. denne)  a jedným pracovníkom, zabezpečujúcim administratívne práce, vedenie evidencie,  

zásobovanie krmivom, hľadanie majiteľov a spoluprácu s OZ Túlavá labka s Záchrana zvierat. Kapacita 

zariadenia je od r. 2008 6 miest. Výkon veterinárnej starostlivosti aj naďalej   zabezpečoval zmluvný lekár 

karanténnej stanice MVDr. S. Ďurkan.  

V roku 2010  bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom  43 psov. Z celkového počtu bolo vrátených 

pôvodným majiteľom 12 psov, 23 zvierat bolo daných na adopciu, 5 zvierat prevzalo OZ Túlavá labka do 

náhradnej starostlivosti, 2 zvieratá prevzalo do útulku OZ Záchrana zvierat a 1 zviera – šteňa v zariadení 

uhynulo na parvirózu. Počet psov v zariadení  k 31.12.2010:  5 psov (všetky zvieratá uţ v r. 2011 odišli na 

adopciu). 
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V r. 2010 sa nám podarilo vymôcť oprávnenú pohľadávku od Slobody zvierat, Bratislava vo výške 271,36 €. 

Z týchto prostriedkov bolo pouţité 70,00 € na nákup káry pre nosenie vody a krmiva. Zostávajúce finančné 

prostriedky budú pouţité na nevyhnutné drobné úpravy zariadenia  v r. 201l. 

Ekonomické ukazovatele (bez vymoţenej pohľadávky od Slobody zvierat a nákupu káry). 

Náklady   

Veterina (úkony, lieky, účtované 

cestovné náklady)   

 

  926,40  € 

náklady za prácu 2.544,15 € 

Krmivo    991,10 € 

drobný nákup - zámka        2,50 € 

Dezinfekčné prostriedky /savo/      11,73 € 

Spolu 4.475,88 €  

 

Príjem  

Veterina, pobyt v zariadení 

 

 

   695,28 € 

 

Príspevok z mesta (náklady mínus príjmy):          3.780,60 € 

 

BOZP a PO: 

BOZP a PO bola aj v  roku 2010 zabezpečená externe. V súlade s §25 ods.2 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane 

pred poţiarmi v znení neskorších predpisov vykonalo OR HaZZ  v Ţiari nad Hronom dňa 9.2.2010 v organizácii  

protipoţiarnu kontrolu. Následná kontrola zo dňa 8.9.2010 konštatovala, ţe v stanovených termínoch boli 

odstránené všetky nedostatky  z predchádzajúcej  kontroly. 

Bola zabezpečená výmena neplatných hasiacich prístrojov, boli  dokúpené chýbajúce hasiace prístroje do 

mechanizmov  dopravno-mechanizačného strediska, bola zakúpená nová hadica pre hydrant, doplnili sa 

vybavenia lekárničiek. Na pracoviskách jednotlivých stredísk sa priebeţne  vykonávali   kontroly zamerané na 

oblasť BOZP, PO, pouţívanie OOP, dychové skúšky na alkohol, o čom sa vyhotovovali písomné záznamy.  

V predpísaných lehotách sa vykonávali školenia zamestnancov a vedúcich pracovníkov. Všetci novoprijatí 

zamestnanci boli školení  a vykonali písomné testy.   

V rámci protipoţiarnej ochrany bol vykonaný v areály zberového dvora  cvičný poplach  s ukáţkami hasenia.  

Kontrolná činnosť:   

V súlade s §25 ods.2 zákona č314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov vykonalo 

OR HaZZ  v Ţiari nad Hronom dňa 9.2.2010 protipoţiarnu kontrolu. Následná kontrola  na odstránenie zistených 

nedostatkov bola vykonaná dňa 8.9.2010. 

Dňa 31.03.2010 vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Ţiari nad Hronom kontrolu  zariadenia 

karanténnej stanice. Kontrola nezistila ţiadne porušenie platnej legislatívy.  Na základe poţiadaviek bol  odo dňa 

kontroly vypracovaný štandardizovaný postup operácií a zavedená evidencia čistenia a dezinfekcie priestorov.  

Na základe anonymného podnetu v dňoch 10.5., 31.5. a 10.6.2010 vykonala Slovenská inšpekcia ţivotného 

prostredia, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici kontrolu zameranú na nakladanie 

s odpadmi. Kontrola zistila nedostatky, za ktoré bola podniku uloţená pokuta  v celkovej výške 550 eur. 

Nedostatky boli odstránené v zmysle prijatých opatrení zo dňa 15.6.2010. 

V priebehu r. 2010 bolo vykonaných  aj  niekoľko  administratívnych kontrol verejných obstaraní:  

1) Dňa 1.2.2010 – kontrola verejného obstarania (zákazka s nízkou hodnotou) na dodávateľa informačných 

letákov pre realizáciu stavby Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

2) Dňa 4.2.2010 - kontrola verejného obstarania (podlimitná zákazka) na výber  dodávateľa stavby Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

3) Dňa 4.2.2010 – kontrola verejného obstarania  (zákazka s nízkou hodnotou) na výber technického dozoru 

stavby Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

4) Dňa 28.9.2010 – kontrola verejného obstarania (zákazka s nízkou hodnotou) na výber dodávateľa projektovej 

dokumentácie zemníka stavby Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

5) Dňa 4.11.2010 – kontrola verejného obstarania (zákazka s nízkou hodnotou) na výber dodávateľa 

dokumentácie bilancie skrývky humusového horizontu a spätnej rekultivácie stavby Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

Ekonomické ukazovatele: 

Ekonomické ukazovatele o činnosti podniku budú  rozpracované  a predloţené v ročnom rozbore hospodárenia 

podniku. 

 

Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica 
Jediným spoločníkom Bytovej správy, s. r. o. je mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme od mesta 

tepelné hospodárstvo, nájomné domy a kúpele, plaváreň.  
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 Hlavné predmety činnosti Bytovej správy s. r. o.: 

- výroba a rozvod tepla, 

- správa bytového a nebytového fondu a poskytovanie sluţieb pri ich uţívaní. Správu bytov, ktoré sú  

vlastníctvom občanov, spoločnosť vykonáva podľa zákona NR SR č.182/1993 Z. z. na základe zmlúv o výkone 

správy. 

- poskytovanie údrţbárskych prác pre vlastníkov bytov a verejnosť, 

- cestná nepravidelná osobná doprava, 

- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod), 

- sprostredkovateľská činnosť, 

- prevádzkovanie zariadení slúţiacich na regeneráciu a rekondíciu v prevádzke Kúpele- plaváreň, 

- prevádzkovanie športových zariadení v prevádzke Kúpele – plaváreň. 

     Bytová správa s. r. o., podniká na prenajatom majetku mesta v zmysle nájomnej zmluvy 

z 3. 1. 2005 a jej dodatkov.  

Sídlo spoločnosti:  

Ul. Dolná 2/A, 969 01 Banská Štiavnica.  

Zamestnanci: 

Konateľ spoločnosti:  RNDr. Pavel Bačík do 31. 10. 2010 

                                   Ivan Drgoňa od 1. 11. 2010 

THP zamestnanci -  7 

Údrţbári - 2 

Kuriči v trvalom pracovnom pomere - 15 

Kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie -  4 

Pracovná doba: od 6.00 do 14.00, v stredu do 16.00 hod. 

Prevádzka  Kúpele- plaváreň: 

-vedúca, upratovačka, údrţbár,  plavčík, pokladníčka spolu 5 zamestnancov 

 

Popis prenajatého a spravovaného majetku 

Tepelné hospodárstvo mesta v nadobúdacej hodnote 1.216772,19 € (36.656.478,99 Sk), pozostáva z 13 

zdrojov tepla (kotolní) a tepelných rozvodov. Výrobu,  rozvod, dodávku tepla a teplej úţitkovej vody Bytová 

správa s. r. o., vykonáva na základe povolenia č. 2006T 0254-3  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pre byty 

a nebytové priestory, ktoré má v správe a pre priamych odberateľov tepla: SBD ZH, Základná škola J. Kollára, 

Materská škola Ul. Bratská, Domov Márie Ul. L. Svobodu 36, SČK. 

Výroba a dodávka tepla a teplej úţitkovej vody pre sídlisko Drieňová je centrálne zabezpečovaná z kotolne K1 

Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW a K2 Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW. Pre sídlisko Juh 

(Kriţovatka, Ul. Dolná a Ul. 1. mája) z kotolní K1 Dolná, s inštalovaným výkonom 1 MW, K2 Dolná s 

inštalovaným výkonom 1,25MW a K3 Kriţovatka s inštalovaným výkonom 1,98MW. Pre  Mierovú ulicu z PK 

Mierová 13, s inštalovaným výkonom 0,48 MW. Pre ostatných odberateľov je výroba a dodávka tepla a teplej 

úţitkovej vody zabezpečovaná z domových kotolní:  na Ul. 1.mája 6-7, 8-9 a 10-11, kaţdá s inštalovaným 

výkonom  0,12 MW, Ul. Exnára 3 - kotolňa po rekonštrukcii s výmenou kotlov za hospodárnejšie a šetrnejšie 

k ţivotnému prostrediu s inštalovaným výkonom 0,16 MW, Dolná 2, s inštalovaným výkonom 0,08 MW - 

administratívna budova Bytovej správy, Nám. sv. Trojice 7, s inštalovaným výkonom 0,15 MW a  kotolňa 

Budovateľská 15 s inštalovaným výkonom 0,12 MW (vlastníctvo spoločnosti). Všetky uvedené kotolne spaľujú 

zemný plyn naftový. Jediným zdrojom tepelného hospodárstva spaľujúcim pevné palivo,  je domová kotolňa 

Zigmund šachta 12, s inštalovaným výkonom 0,07 MW, ktorá vyrába a dodáva len teplo. Teplá voda je tu 

pripravovaná individuálne v bytoch. 

     Bytová správa s. r. o., na základe mandátnej zmluvy s mestom zabezpečovala prevádzku kotolní v budovách 

Ţemberovský dom a Rubigal. 

Bytový a nebytový fond mesta v hodnote 4.945.615,82  € (148.991.622,19 Sk).  

Bytový fond mesta: 

Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta: 

– Ul. Sládkoviča 11  - 12 bytov  I. kategórie ( po rekonštrukcii 1998, elektrické vykurovanie) 

– Ul. budovateľská 15 - 25 bytov I. kategórie vyriešiť vyuţitie spoločných priestorov objektu 

– Ul. Radničné nám. 3 - 2 byty II. kategórie od 10.2010 objekt odovzdaný do prenájmu STU Bratislava 

– Ul. A. Kmeťa 5 - 7 bytov, z toho  6 bytov  II. kategórie, 1 byt IV. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne     

   vykurovanie) 

– Ul. akademická 1 - 3 byty, z toho 2 byty  II. kategórie a 1 byt IV. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne    

   vykurovanie) 

– Ul. Farská 1 -  4 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 

– Ul. Kammerhofská - 10 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 2004, lokálne plynové vykurovanie) 

– Ul. Horáka 20 - fínsky rodinný dom - 1 byt I. kategórie, 
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– Ul. L. Svobodu 36 - 12 bytov  I. kategórie (vo výpoţičke od Domova Márie) 

– Ul. Povrazník č. 15 a č. 17 - 2 byty  III. kategórie ( potrebná rekonštrukcia) 

– Ul. Šobov 10 - 11 bytov  III. kategórie ( zničené) 

– Ul. Šobov 9 - 11 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 

– Ul. Šobov8-  9 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 

– Ul. Straku č. 3 aţ č. 15 -  57 bytov  I. kategórie, 

– Nám. sv. Trojice č. 15 - 10 bytov  I. kategórie po rekonštrukcii v r.  1998 ( lokálne plynové vykurovanie), 

– Nám. sv. Trojice č. 7 - 19 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 1998, ústredné vykurovanie) 

– Ul. Šobov 7 - 35 bytov, z toho  21 bytov  I. kategórie malometráţnych a 14 bytov zníţeného štandardu    

   (čiastočne zničené, dom je po rekonštrukcii v máji 2003) 

      Spolu je to 228 bytov. 

Nájomné byty v bytových domoch, kde je  mesto  spoluvlastník s ostatnými vlastníkmi bytov (dosiaľ nepredané 

podľa zák. 182/1993 Z. z.) v počte 11 bytov z toho: 

– 8 bytov I. kategórie, 

– 3 bytov II. kategórie 

Nebytové priestory: 

– na Ul. A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín), 

– na Ul. Akademická 1, jeden obchodný priestor (Hračky), 

– Kammerhofská ulica 9 - 2 obchodné priestory ( textil, PC)  

– Budovateľská ulica 15 - 2 nebytové priestory (fyzické osoby) 

–Mládeţnícka ulica 13- jeden obchodný priestory ( prenajaté AJKA – Výbochová Alena od 7.2010), 

–Námestie sv. Trojice 15 - dva nebytové priestory ( SPŠ Stankovianskeho, Zdruţenie historických miest). 

– na Ul. Dolná 2, administratívna budova – kancelárske priestory vyuţívali: 

– pedagogicko -psychologická poradňa, 

– opravovňa obuvi, 

– kozmetika AVON, 

– Bytová správa s. r. o. 

– dámske krajčírstvo, 

– Banskoštiavnický – hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici 

– 4 garáţové boxy Autoservis Bačíková, 

– 2 garáţové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodávkový automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA) 

Bytová správa, s. r. o. prevádzkovala budovu Kúpeľov- plavárne      

Bytová správa s. r. o. zabezpečuje správu 758 bytov vo vlastníctve občanov, ich údrţbu podľa poţiadaviek 

občanov. Zabezpečuje údrţbu 1182 bytov a domov vo vlastníctve mesta prenajatých občanom a zabezpečuje 

výkon správy „1easingových“ bytov v počte 58. 

Najzávaţnejšie problémy: 

Udrţiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom stave, najmä objektov v mestskej pamiatkovej 

rezervácii a bytových domov na Šobove a na Povrazníku je technicky a finančne náročné. Stavebno-technický 

stav objektov je zlý, v nevyhovujúcom stave sú najmä strechy, krovy, komíny a vnútorná elektroinštalácia a 

vodoinštalácia. Platobná disciplína uţívateľov bytov vo vlastníctve mesta je nízka, najmä tých, ktorí sú v 

hmotnej núdzi a sociálne odkázaní. Za túto skupinu platí Bytová správa, s. r. o., často aj nimi poberané plnenia 

pri uţívaní bytov. Ich platby nepokrývajú nájomné a poskytnuté sluţby. Pohľadávky voči uţívateľom bytov 

predstavujú  k  31. 12. 2010347598,37 €. Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok, z ktorých časť, v 

sume 2264,19 € odvádza Bytovej správe s.r.o.  Opatrenia Bytovej správy proti neplatičom sú orientované na 

odstúpenie pohľadávok spoločnosti na vymáhanie, úspešnosť tohto kroku bude moţné vyhodnotiť s odstupom 

času. Bytové domy na Šobove ich uţívatelia postupne devastujú, najmä Šobov10 a Šobov 7. V bytovom dome 

Šobov 7, kde uţívatelia bytov nemali na zaplatenie individuálneho elektrického vykurovania bytov, boli 

v uplynulom roku inštalované komínové telesá, ktorých výstavba bola financovaná realizovaním projektu 

financovaného zo štátnych prostriedkov za spoluúčasti mesta.  Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove 

dlţia Bytovej správe, s. r. o. k 31.12.2010 sumu 148289,05 €. Podstatná časť dlhov je zapríčinená skutočnosťou, 

ţe technické riešenie dodávky vody pre časť bytovky Šobov 7 neumoţňuje merať spotrebu vody jednotlivých 

nájomníkov, ale spotreba vody sa rozrátava na osoby. Na zabránenie prehlbujúcich nedoplatkov za vodu 

v objekte Šobov 7 – neštandard je potrebné prerobenie vodoinštalácie s meraním pre kaţdého uţívateľa. Zmena 

tohto riešenia je finančne náročná, no sústavne sa zvyšujúce pohľadávky sú ešte náročnejšie V súčasnej 

ekonomickej situácii spoločnosť nevie vytvoriť zdroje na rozsiahle a finančne náročné opravy. Domy a byty v 

mestskej pamiatkovej rezervácii sa postupne rekonštruujú. 

     Udrţiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými poţiadavkami. V roku 

2010 musela spoločnosť zrekonštruovať kotolňu na Ulici L. Exnára 3 a kotolňu prevádzkovanú na základe 

mandátnej zmluvy s mestom – Ţemberov dom.  Pre 6 bytových domov, v správe spoločnosti vo vlastníctve 
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občanov, boli  zabezpečené projekty na obnovu domov, vrátane zateplenia. Spoločnosť sa pre tieto domy 

uchádzala o úvery v rámci vládneho programu zatepľovania domov. 

 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.  
         Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská 

Štiavnica, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej 

oblasti rovnakého mena. Celková výmera obhospodarovaných pozemkov je 4432,66 ha, v katastrálnych 

územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Z toho mestské lesné pozemky 

majú výmeru 4194,27 ha, lesné pozemky neznámych vlastníkov 206,36 ha a nelesné pozemky 32,03 ha. 

         Organizačne sú tieto lesy rozdelené v troch lesných hospodárskych celkoch (LHC) Banská Štiavnica, 

Ţarnovica a Hliník. Zároveň podľa vlastníckych a uţívateľských vzťahov sú tieto lesy zaradené od 1. 1. 2008 do 

dvoch lesných celkov (LC): 

Mestské lesy Banská Štiavnica – Hodruša                1916,65 ha 

Mestské lesy Banská Štiavnica – Banky  2519,23 ha. 

 

Podľa kategórií lesov je rozdelenie nasledovné: 

1. Lesy hospodárske                         2958,87 ha 

2. Lesy ochranné       1247,82 ha 

3. Lesy osobitného určenia     111,18 ha 

 

Pozemky lesného pôdneho fondu:   porastová plocha                4317,87 ha 

                                                         lesné cesty                             30,09 ha 

                                                         lesné sklady                               4,93 ha 

                                                         poz. so špec. zameraním            16,24 ha 

                                                         produktovody                          13,14 ha 

                                                         neúrodné pozemky                     8,14 ha 

         iné lesné pozemky    10,22 ha  

      spolu  4400,63 ha 

Pestovná činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2010 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 

vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 6,33 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 4,70 ha a prirodzené 

zmladenie 1,63 ha. 

    2.  Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch boli vykonané na ploche            26,49 ha 

    3.  Plecie ruby boli vykonané v najmladších lesných porastoch na ploche                       1,27 ha 

Celkové náklady na výchovnú činnosť lesných porastov do 20 rokov predstavovali 7719,87 eur. 

 

Ťaţbová činnosť 

Činnosti v ťaţbe dreva boli v roku 2010 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťaţby bol stanovený 

vo výške 14 tisíc m3 vzhľadom na mierne zlepšené ťaţbové moţnosti banskoštiavnických lesov. Skutočne bolo 

vyťaţených 14 511m3 dreva. V rámci spracovania náhodnej ťaţby bolo vyťaţených 1500 m3 dreva, čo je len 

10,3% z celkovej ťaţby. Tento stav bol spôsobený nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä vysokým 

zráţkovým úhrnom, kde pri väčšom vetre dochádzalo k vyvracaniu relatívne zdravých stromov. 

V priebehu roku sa v obchode s drevom prejavilo oproti roku 2009 mierne zlepšenie najmä po stránke 

obchodných moţností. Mierne zvýšenie cien dreva nastalo v 4. ¼ roku. Celkové speňaţenie dreva v roku 2010 

bolo 35,60 €.  Náklady na ťaţbovú činnosť za rok predstavovali  254651,92  €.  

Enormne vysoké náklady musela spoločnosť vynaloţiť na údrţbu lesných ciest, ktoré po veľkých prívalových 

daţďoch v priebehu zimy 2009/2010 a leta 2010, boli silne poškodené a v štyroch prípadoch prišlo k úplnému 

znefunkčneniu týchto ciest. Tieto náklady predstavovali 23 076,25 €. 

 

Verejná zeleň 

Spoločnosť v minulom roku na základe dohody s mestom vykonávala aj údrţbu verejnej zelene, ktorá zahŕňala 

ošetrovanie stromovej a krovitej zelene a výsadbu a ošetrovanie mobilnej zelene v centrálnej časti mesta. 

Zároveň  bola vykonaná údrţbu zelene  a sadbové úpravy pri pamätníku Padlých. 

V danom roku toto stredisko dodalo 37 tisíc ks výsadby schopných sadeníc na zalesňovanie holín a na obchodné 

účely 15 tisíc ks.  

 

Zamestnanosť 

V roku 2010 mali ML 9 stálych TH zamestnancov a 1 robotníka.  

V rámci pestovných a ťaţbových prác ML zamestnávali pribliţne 55 osôb ako dodávateľov týchto prác. 
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Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 

Joergesov dom, a. s., Drieňová 12,  Banská Štiavnica, IČO: 31 580 564 

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 17. 02.1993. 

Predsedom predstavenstva je Ing. Silvia Ondrišová, podpredseda predstavenstva Ing. Filip Ondriš a člen 

predstavenstva Ing. Juraj Čabák, ktorý zastupuje mesto Banská Štiavnica. Dozorná rada je v zloţení predsedu 

DR Ing. Ladislav Ondriš, podpredseda DR Alexander Johann Martin zo Švajčiarska a člen DR je pán Ing. 

Ondrej Michna, ktorý zastupuje mesto Banská Štiavnica. 

Základné imanie spoločnosti je 345.216,78 €, počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 33,19392 €. 

Spoločnosť Joergesov dom a. s. vo februári 2010 začala proces predaja zriaďovateľskej licencie a neziskovej 

organizácie, ktorej bola zriaďovateľom od roku 1993. Predaj zriaďovateľskej licencie bol pre našu spoločnosť 

nutný z niekoľkých hľadísk. Nakoľko bola Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o. v budove 

Národného lesníckeho centra na Drieňovej ul. 12 v podnájme, ktorý skončil dňa 30. 06. 2009 a pokračoval v 

súhlasnom stanovisku bez právneho zabezpečenia (bez zmluvy o nájme), nebolo isté či škola zostane v danej 

budove a hľadali sa moţnosti v rámci mesta Banská Štiavnica, kde by mohla škola ďalej fungovať. Nakoľko 

však spoločnosť Joergesov dom a.s. od svojho vzniku a vzniku hotelovej akadémie investovala značné finančné 

prostriedky bez prospechu pre spoločnosť Joergesov dom a.s., investovať ďalších cca 160 tis. € do prispôsobenia 

nových priestorov by bolo nad sily spoločnosti, ktorá zároveň rekonštruuje historickú budovu v centre mesta. 

 

Druhým dôleţitým momentom bolo zrušenie dotácii z Ministerstva školstva SR pre Strediská odbornej praxe na 

Slovensku, čím bolo nutné ukončiť nerentabilné a nákladové činnosti, ktoré do toho momentu pre potreby 

vyučovania mohli byť prevádzkované, avšak len na základe týchto dotácii. 

 

Keďţe v januári 2010 začal proces ţiadosti a následného vzniku novej súkromnej hotelovej akadémie, a aj 

rozhodnutím spoločnosti Joergesov dom a.s. neinvestovať do nových priestorov a tieţ zbytočne neinvestovať 

prostriedky, keď by v malom meste akým je Banská Štiavnica koexistovali dve súkromné hotelové akadémie a si 

zároveň aj konkurovali, spoločnosť Joergesov dom a.s. sa rozhodla predať hotelovú akadémiu za symbolických 

10.000,00 € (301.260,00 SKK) novému zriaďovateľovi z dôvodu, aby nebol ohrozený vyučovací proces a v 

prípade ďalších investícii, aby bol vytvorený predpoklad ďalšieho pokračovania, kde pokračovanie hotelovej 

akadémie v Banskej Štiavnici bolo nutnou podmienkou spoločnosti Joergesov dom a.s. pri predaji 

zriaďovateľskej licencie. Spoločnosť okrem zriaďovateľskej licencie bezplatne previedla aj majetok neziskovej 

organizácie v hodnote cca 132 tis. € a časť majetku spoločnosti (kuchynské a cateringové zariadenia v hodnote 

cca 15 tis. eur) na novú neziskovú organizáciu tak, aby nový zriaďovateľ mohol bez obmedzení pokračovať v 

činnosti. Spoločnosť Joergesov dom a. s. si zobrala len tú časť majetku, ktorú ešte spláca vo forme leasingových 

splátok a počítačové zariadenie, ktoré bolo tieţ kupované spoločnosťou Joergesov dom a. s. nadobudnutím 

majetku formou leasingu. Nakoľko nový zriaďovateľ deklaroval, ţe novú výpočtovú techniku si zabezpečí 

prostredníctvom fondov, naša spoločnosť si tento majetok odniesla z priestorov budovy školy. 

Zároveň naša spoločnosť rozhodla prostredníctvom Správnych rád neziskových organizácii o podanie ţiadosti na 

Obvodný úrad na začatie likvidácie a výmazu Vysokej odbornej školy gastronómie a hotelierstva, n. o. a 

Súkromnej hotelovej akadémie Joergesov dom, n. o. z registra neziskových organizácii. 

Predajom, likvidáciou a ukončením neziskových organizácii sa ukončila etapa spoločnosti Joergesov dom a.s. v 

oblasti výchovy a vzdelávania mládeţe. 

Spoločnosť zároveň pokračuje v rekonštrukcii historického domu na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici. V 

roku 2010 sa investovalo do dokončenia priestorov na prízemí v prednej časti budovy, urobili sa prípravné práce 

pre dokončenie na prvom poschodí prednej časti, spoločnosť dala vyrobiť nové dvere a okná, rekonštruovala 

historické schody a kamenné články, dokončili sa detaily v štôlní a pivničných priestoroch, dokončila sa 

farebnosť vnútornej fasády prednej strany, boli vymaľované priestory na prízemí a v podbrání, počas celého roka 

prebiehali práce vodárov, kúrenárov, vzduchotechnikárov. Ukončili sa práce architektov a tieţ práca na štúdii 

celého objektu či profesijné projekty. Spravili sa stavebné práce pre prevádzku výrobne zákuskov. Taktieţ boli 

robené drobné klampiarske a kováčske práce na prednej časti domu. 

 

V spoločnosti Joergesov dom a.s. je akcionárom aj mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť je členom Zdruţenia 

podnikateľov Slovenska, členom Švajčíarsko-slovenskej obchodnej komory a tieţ aktívnym členom Zdruţenia 

turizmu Banská Štiavnica. 

Dexia banka Slovensko, a. s. , Hodţova 11, Ţilina, IČO: 31 575 951  

Dňom 16.12.1992 bola do obchodného registra zapísaná Prvá komunálna banka, a. s., so sídlom Hodţova 11, 

Ţilina. 
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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 a dňom 

1.10.2003 bola do obchodného registra zapísaná Dexia banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodţova 11, Ţilina. 

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2010 bolo 64 906 082 €.  Navýšenie základného imania bolo zapísané do 

OR 2.2.2010. 

Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 399 €, 100 200 v menovitej hodnote 67 € 

a 701 400 v menovitej hodnote 5 € a 14 705.882 v menovitej hodnote 1 € pripísaných 2.2.2010. 

Akcionármi spoločnosti sú:  slovenské mestá a obce: 11,95 %, fyzické osoby: 0,95 %, právnické osoby: 87,10 

%. 

Mesto Banská Štiavnica má 121 ks akcií v menovitej hodnote 399 €. Dexia banka zaznamenala za rok 2010 čistý 

zisk 1,129 mil. €. 

  
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s. r. o., Nám. Matice 

slovenskej 4, Ţiar nad Hronom, IČO: 36 028 151   
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. Spoločnosť má 8 členov. Vklad Mesta Banská 

Štiavnica je 34.000,- Sk, 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 bolo podnikateľské poradenstvo, automatické spracovanie dát, obchodná 

a sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí, 

administratívne sluţby, organizovanie školení a kurzov, organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo, 

vedenie účtovníctva so zameraním na pomoc rozvoju malého a stredného podnikania. Spoločnosť za ostatné 

roky nevyvíjala ţiadnu činnosť. 

Spoločnosť neaktualizovala údaje v obchodnom registri, preto sú aj sumy uvedené v Sk. 

 

Región Sitno – Regionálne zdruţenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia 
Mestské zastupiteľstvo  v Banskej Štiavnici  dňa 15.5.2003 uznesením č. 58/2003 schválilo členstvo Mesta 

Banská Štiavnica v tomto zdruţení. 

Sídlom zdruţenia je Obecný úrad Štiavnické Bane. 

Cieľom zdruţenia je  rozvoj miestnej demokracie, partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba 

záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytváranie podmienok na oţivenie ekonomiky regiónu, rozvoj 

cestovného ruchu, obnova a oţivenie kultúrneho dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybavenosti 

a angaţovanosti občana pre veci verejné.     
 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,  

IČO: 36 056 006. 
Vznikla 1. 9. 2002 transformáciou Stredoslovenských vodární a kanalizácií, š. p., Banská Bystrica na akciovú 

spoločnosť.  Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a. s. riadi Predstavenstvo spoločnosti a kontroluje dozorná 

rada.  

Hlavnou činnosťou podniku je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. 

Nadväzuje na takmer 600-ročnú vodohospodársku tradíciu na území, v ktorom vykonáva  vodohospodárske 

činnosti.  

15. januára 2006 začala svoju činnosť v rámci zmluvy o nájme a prevádzke na poskytovanie sluţieb 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.   

Základné imanie spoločnosti predstavuje 147 472 314 € rozdelených do 4  337 421 akcií v menovitej hodnote 34 

€. Obce a mestá vlastnia 99,94 % akcií a 0,06 % je majetkom Fondu národného majetku SR. 

 

Regionálna nemocnica, n. o., Bratská 17, Banská Štiavnica, IČO: 37954954 
Regionálnu nemocnicu, n. o., zaloţilo Mesto Banská Štiavnica 23. 8. 2005. Riaditeľom nemocnice je od 30. 1. 

2009 MUDr. Ivan Vojtáš. Členmi správnej rady sú: Ing. Marián Zimmermann – predseda, Ing. Juraj Čabák, Ing. 

Ondrej Michna, MUDr. Katarína Višňovská 

Zdravotnú starostlivosť v banskoštiavnickej nemocnici poskytovala Regionálna nemocnica, n. o., od. 1. 10. 2005 

do 31. 10. 2008. Nezisková organizácia  vlastný hnuteľný majetok v roku 2010 odpredala Mestu Banská 

Štiavnica. 

 

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, Banská Štiavnica, IČO: 43 956 513 
Spoločnosť bola zaloţená 29. 2. 2008. Zakladateľmi spoločnosti sú: Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., 

Sládkovičova 11, Ţiar nad Hornom s podielom 66 % a Mesto Banská Štiavnica s podielom 34 %. Štatutárnym 

http://www.stvs.sk/index.php?menu2=2
http://www.stvs.sk/index.php?menu2=3
http://www.stvs.sk/index.php?menu2=3
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orgánom spoločnosti je predstavenstvo: Ing. Rastislav Kubáň – predseda predstavenstva, Peter Baran a Ľubomír 

Barák – členovia predstavenstva. Základné imanie spoločnosti je 33 200 €, počet akcií 100 kmeňové, listinné, na 

meno; menovitá hodnota jednej akcie je 332 €.    

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 164/2007 zo dňa 22.11.2007 a č. 

21/2008 zo dňa 31.1.2008 vloţilo do základného imania spoločnosti vecný vklad pozostávajúci z budovy 

nemocnice a prislúchajúcich pozemkov. 

Predmetom činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja – veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom hnuteľných vecí, reklamné 

a marketingové sluţby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných neţ základných sluţieb spojených 

s prenájmom, obstarávanie sluţieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, vedenie účtovníctva, 

čistiace a upratovacie práce. 

 

ČASŤ  III.    

Mesto Banská Štiavnica 

 
Demografia obyvateľov 

 
Počet obyvateľov k 1.1.2010 bol                             10 214 

                                  z toho:  muţov                            4 917 

                                               ţien                                 5 297 

 

Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Zomrelí 10 13 6 11 10 14 15 12 8 16 7 9 131 

Narodení 10 9 7 14 9 7 11 8 5 12 11 13 116 

Odsťahovaní 15 11 9 12 9 15 7 18 16 6 12 12 142 

Prisťahovaní 18 14 10 5 3 10 15 14 11 17 8 8 133 

Spolu: 10217 10216 10218 10214 10207 10195 10199 10191 10183 10190 10190 10190 - 24 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2010              10 190 

           z toho muţov                                   4 902 

                       ţien                                        5 288  

 

       V roku 2010 sme zaznamenali pokles obyvateľov mesta Banská Štiavnica o 24 obyvateľov, v roku 2009 

to bolo o 61 obyvateľov menej.  

 

Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2010 vybavilo: 

 

  22 ţiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiavnica 

157 ţiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 

216 ţiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov občanov 

       - potvrdenia o pobyte ţiadateľov evidovaných na ÚPSVaR k príspevku na bývanie /počet sa neeviduje/ 

 94  informácií o skúšobnej dobe odsúdených 

166 ţiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 

  51 rozhodnutí o určení, zrušení alebo zmene čísla stavieb 

  57 prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov 

    1 voľby do NF SR 12.6.2010 

    1 voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010 

    1 referendum 18.9.2010 

    

Politické strany a hnutia 
   

     V roku 2010 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 

 

Okresné centrum KDH   predseda Legény Štefan 

Kresťansko-demokratický klub  predseda Mgr. Monika Tisovčíková 

Okresná organizácia SNS   predseda Ing. Jozef Karabelly 

Mestská organizácia KSS   predseda Ján Petro 

Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda RNDr. Nadeţda Kvaková 

Mestské predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda Marta Borošková 

Okresná  rada  SDKÚ-DS   predseda Ing. Ondrej Michna 
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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 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

  
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Banská Štiavnica bol k 31.3.2011  1 638 osôb, miera 

evidovanej nezamestnanosti z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie bola 18,46 %. Za 1. štvrťrok 

2010 v okrese vzrástol počet uchádzačov o zamestnanie o 89 osôb a evidovaná miera nezamestnanosti o 1,37 %. 

Vývoj nezamestnanosti v okrese Banská Štiavnica od roku 2000 do 31. 3. 2011 
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          Nezamestnanosť za mesto a obce okresu v období rokov 2009 – 2010 a marec 2011 

          

 
 

Počet uchádzačov o zamestnanie podľa vybraných typov znevýhodnenia, ktoré majú vyššiu početnosť 

v období rokov 2008 – 2011 : 

 
 

Prehľad čerpania finančných príspevkov na vyplácanie dávok sociálneho poistenia   (DSP) a dávok 

v hmotnej núdzi (DvHN) v období rokov 2007 aţ marec 2011 

 

Rok 
počet evidovaných 

UoZ 

% 

MEN 

Počet poberateľov  

DSP a DvHN 

Čerpanie finančných 
prostriedkov (€) 

2007 1 139    

1 266    

1 521    

1 548    

1 637   1 479 

13,36 1 309 3 124 534 

2008 1 266 14,89 1 106 2 928 014 

2009 1 521 16,92 1 244 3 260 522 

2010 1 548 17,10 1 300 3 676 640 

31.3.2011 1 637 18,46 1 318 630 945 
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov na národné projekty a nástroje aktívnej politiky trhu práce 

(APTP) v okrese Banská Štiavnica v roku 2010 
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Podnikateľské prostredie okresu  

Región Banskej Štiavnice bol historicky vţdy úzko spätý s ťaţbou drahých kovov (zlata a striebra) a 

ťaţby farebných kovov. Postupne sa popri baníctve rozvinulo pletiarstvo a spracovanie tabaku, čím sa riešila 

ţenská zamestnanosť. Po roku 1990 vývoj zamestnanosti v priemyselnej výrobe moţno označiť za značne 

nepriaznivý, čo bolo dôsledkom útlmu činností v ťaţiskových priemyselných odvetviach okresu. Likvidácia 

závodov Rudných baní š. p., likvidácia Okresného priemyselného podniku, rozpad š. p. Pleta a zastavenie 

produkcie tabakových výrobkov spôsobili značný pokles počtu zamestnancov v priemysle. 

Priemyselná výroba sústredená v jadre okresu do mesta Banská Štiavnica je reprezentovaná s počtom 

zamestnancov nad 50 zamestnancov.  

 

Rozhodujúci zamestnávatelia okresu 

 

 

 
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici  
Poslanie a postavenie 

Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky je nerastné bohatstvo vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR vykonávajú hlavný dozor nad ochranou a racionálnym 

vyuţívaním tohto nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní loţísk 

nerastov, úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti 

prevádzky a ochrany ţivotného prostredia pri týchto činnostiach. Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy je 

vymedzená zákonom SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“).  

Hlavný banský úrad je národným orgánom štátnej banskej správy Slovenskej republiky, riadi činnosť 

obvodných banských úradov SR a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Ako rozpočtová organizácia 

je začlenený do štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR vykonávali v roku 2010 činnosti, ktoré im vyplývajú  

z kompetencií  ustanovených zákonom č. 51/1988 Zb. a v súlade s plánom hlavných úloh na tento rok.  Plán bol 

zostavený na základe  skúseností z predchádzajúceho obdobia, z ktorých následne vyplynula potreba zamerať 

dozornú činnosť najmä na  niektoré špecifické  problematiky v oblasti  ochrany loţísk, výroby a pouţívania 

výbušnín, platenia úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie priestory a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   
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V rámci hlavného dozoru bolo z úhrad za dobývacie priestory organizáciami vykonávajúcimi banskú 

činnosť zaplatených cca 532 tis. €. Z tejto sumy bolo 20% príjmom štátneho rozpočtu a 80 % príjmom rozpočtu 

obcí a miest, v ktorých katastrálnom území sa dobývací priestor, resp. jeho pomerná časť nachádza.  Do 

environmentálneho fondu bolo prostredníctvom obvodných banských úradov SR odvedených 3 142 tis. € 

prijatých od organizácii vykonávajúcich banskú činnosť z úhrad za vydobyté nerasty a uskladňovanie plynov 

a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch. 

Hlavný banský úrad v roku 2010 pokračoval v rekonštrukcii a budovaní svojho sídla rekonštrukciou 

prednej vstupnej terasy a výstavbou garáţí v úrovni spodnej záhradnej terasy.   

V roku 2011 HBÚ plánuje realizovať kompletnú obnovu záhrady pozostávajúcu zo  sanácie 

zostávajúcej časti spodného oporného múru, kompletnej rekonštrukcie vrchného oporného múru a estetického 

sfunkčnenia plôch záhrady.    

 

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici 

 
V roku 2010  bolo na Obvodnom úrade v Banskej Štiavnici zaevidovaných 4264 záznamov, z toho 1114 

zaprotokolovaných spisov.   

 

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici je v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2004, 

orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu ţivotného prostredia. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej 

Štiavnici v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o ţivotné prostredie na úsekoch posudzovania 

vplyvov na ţivotné prostredie, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej 

správy rybárstva, štátnej ochrany prírody a krajiny, a tieţ ako príslušný povodňový orgán, a to podľa 

nasledovných osobitných predpisov: 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a súvisiacich zákonov a to: zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za 

uloţenie odpadov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov ( vodný zákon) a súvisiacich zákonov a to: zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú poţiadavky na kvalitu a 

kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 

vôd. 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu 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. zákona č. 15/2005 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi ţivočíchov  

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 246/2003 Z. z.  

Zákon č. 137/2011 Z. z. o ovzduší  

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov  

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

 

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Banskej Štiavnici plní ďalej tieto úlohy: 

vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o ţivotné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom 

konaní v prvom stupni koná obec, 

poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy štátnej správy 

starostlivosti o ţivotné prostredie, 

poskytuje obciam na poţiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú, 

kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o ţivotné prostredie uskutočňovanej obcami, 

upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o ţivotné 

prostredie, 

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

 

K problematike bezpečnosti v územnom obvode predkladáme nasledovné podklady, podľa jednotlivých úsekov 

vykonávanej štátnej správy za okres Banská Štiavnica: 

 



 47 

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:  

 

Banská Štiavnica – vdj. Červená studňa 2 x 650 m³ a vdj. 1 x 650 m³ - prepojenie na Pohronský skupinový 

vodovod 

Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo 

Banská Štiavnica – VN Rozgrund  

Úpravňa vody Rozgrund  

Banská Štiavnica, Svätý Anton  – DVZ Antol, 

Svätý Anton – obecný vodovod    

Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, vodovod    

Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne pramene  

Obec Vysoká – vodovod, vodojem 

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: 

StVS a. s, Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica – trvalá prevádzka, vodný tok Štiavnica 

Obec Svätý Anton – ČOV Svätý Anton – trvalá prevádzky, vodný tok Štiavnica 

Obec Prenčov – Prenčov – Výstavba domových čistiarní odpadových vôd, vodný tok Štiavnica 

Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odkalisko sedem, ţien, vodný tok Beliansky potok  

StVS a. s, Banská Bystrica – ČOV Banská Belá, vodný tok Jasenica, výpust  č. 1 – vodný tok Beliansky potok  

Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodových, hydraulických  olejov a sklad odpadových 

olejov, nádrţ na stáčanie a výdaj motorovej nafty 

         Správca verejných vodovodov v okrese Banská Štiavnica – StVS a. s. Banská Bystrica, OZ 06 Zvolen, Ţiar 

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 určená § 57 vodného zákona v znení neskorších 

predpisov. 

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 ţivotného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Havarijný plán 

schvaľuje v zmysle § 62 ods. ods. 6 písm. a) vodného zákona v znení neskorších predpisov Slovenská inšpekcia 

ţivotného prostredia. 

 

Zmeny pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd 

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd sa pri zdrojoch, ktoré vypúšťajú odpadové vody alebo osobitné vody preferuje 

vypúšťanie do tečúcich povrchových vôd, nakoľko tu transformácia znečistenia prebieha rýchlejšie, ako 

v stojatých povrchových vodách alebo v podzemných vodách. Podľa veľkosti zdroja znečistenia (vypúšťanie 

komunálnych odpadových vôd alebo splaškových odpadových vôd) sú stanovené ukazovatele znečistenia a ich 

koncentračné hodnoty.  

Aglomerácia je územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, ţe 

je opodstatnené odváţať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou, pričom veľkosť aglomerácie 

predstavuje mnoţstvo znečistenia produkované obyvateľstvom, priemyslom a sluţbami, ktoré je alebo bude 

odvádzané verejnou kanalizáciou v aglomerácii k určitému výhľadovému horizontu. Ak nie je v danej 

aglomerácii vybudovaná verejná kanalizácia, novovybudovaná domová čistiareň odpadových vôd (DČOV) môţe 

byť stavbou len dočasného charakteru a do vybudovania verejnej kanalizácie musí zabezpečiť takú istú úroveň 

ochrany ţivotného prostredia ako systém verejnej kanalizácie (§ 36 ods. 1 vodného zákona v znení neskorších 

predpisov). Odpadové vody na odtoku musia byť v kvalite, ako sa vyţaduje pre veľkosť aglomerácie (príloha č. 

6 časť A k vyššie citovanému nariadeniu vlády), v ktorej sa realizujú. Práve tieto skutočnosti sú predmetom 

nového zisťovania orgánu štátnej vodnej správy pri povoľovaní DČOV, najmä z hľadiska moţnosti vypúšťať 

odpadové vody do tečúcich povrchových vôd, nakoľko transformácia znečistenia v nich prebieha rýchlejšie ako 

v stojatých povrchových vodách alebo v podzemných vodách. Aţ po preskúmaní uvedených skutočností môţe 

orgán štátnej vodnej správy povoliť vypúšťanie odpadových vôd z DČOV do podzemných vôd, avšak len na 

základe výsledkov predchádzajúceho zisťovania, ktoré preukáţe, ţe voda v útvare podzemnej vody je trvalo 

nevhodná na pouţívanie (§ 37 ods. 4 v spojení s § 3 ods. 4 vodného zákona v znení neskorších predpisov).  
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Úsek štátnej správy  odpadového hospodárstva: Tento úsek vykonáva štátnu správu podľa zákona č.223/2001 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov a to 

zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov 

v znení neskorších predpisov. 

         V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2010 

vyprodukované nasledovné mnoţstvá odpadov:  

 

OSTATNÉ  ODPADY: 

 

Mnoţstvo odpadov pôvodca:      

 

14 512,230 t 

 

Mnoţstvo odpadov drţiteľ:  

 

- 

 

Mnoţstvo odpadov zber:      878,829 t 

 

Mnoţstvo odpadov zhodnotenie:  

 

 6 435,910 t 

 

Mnoţstvo odpadov zneškodňovanie:  

 

- 

Celkové mnoţstvo odpadov: 21 826,969 t 

 

NEBEZPEČNÉ  ODPADY: 

 

Mnoţstvo odpadov pôvodca: 

 

       28,944 t 

 

Mnoţstvo odpadov drţiteľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

         0,314 t 

 

Mnoţstvo odpadov zber:  

 

 

     169,048 t 

 

Mnoţstvo odpadov zhodnotenie:                                                           - 

 

Mnoţstvo odpadov zneškodňovanie: 

 

- 

Celkové mnoţstvo odpadov:                                               198,306 t 

 

       

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: Do pôsobnosti Obvodného úradu ţivotného prostredia v Banskej 

Štiavnici patria nasledovné veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej ZZO) nachádzajúce sa v okrese 

Banská Štiavnica: 

  

Počet prevádzkovateľov veľkých ZZO:        1      

Počet prevádzkovateľov stredných ZZO:   31                           

  

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa mnoţstva produkovaných emisií   znečisťujúcich látok  je 

spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO -  

Kotolňa na spaľovanie tuhých palív (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C) a spoločnosť FABA, s.r.o., prevádzkovateľ 

stredného ZZO – Výroba drevných brikiet, drevovýroba a piliarska výroba (TZL, CO, NOx, ∑C). 

Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schválený S-TPP a TOO, nakoľko ide 

o prevádzkovateľov stredných ZZO. 

 

Ostatné ZZO z hľadiska sledovaných záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia a potenciálnej moţnosti vzniku 

havarijných a nebezpečných stavov sú beţné a menej významné. 

 

Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. g)  zákona č. 137/2010  Z. z. 

o ovzduší  povinní zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja, jeho časti alebo inú 

činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri váţnom a bezprostrednom ohrození 

alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný krajský úrad ţivotného prostredia, 

obvodný úrad ŢP a inšpekciu  a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť. 
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Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny: Obvodný úrad ţivotného 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 ţivočíchov, 

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:   Ţakýlske pleso 

Chránené areály:                 Banskoštiavnická kalvária 

                                  

Michalštôlnianske rašelinisko 

Banskoštiavnická botanická záhrada 

Jurajova štôlňa 

Arborétum Kysihýbel 

Chránené stromy:   Lipy pri bývalej strelnici 

Lipa 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 ţivotné prostredie: V zmysle zákona  č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej zákon 

o posudzovaní) je tunajší  úrad príslušným orgánom štátnej správy vo veci posudzovania vplyvov činnosti na 

ţivotné prostredie, stanovených v Prílohe č. 8 tohto zákona a vydáva vyjadrenia na všetky plánované činnosti 

pred vydaním akéhokoľvek rozhodnutia povoľujúceho orgánu podľa osobitných predpisov.  

Vzhľadom na to, ţe celý okres Banská Štiavnica leţí v CHKO Štiavnické vrchy, kde podľa zákona č. 543/2002 

Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí druhý stupeň ochrany, je nutné v prípade 

záujmu investorov o výstavbu, zmenu účelu vyuţitia prípadne rekonštrukciu stavieb, na vyuţitie typu penzión, 

hotel, rekreačný areál,  agroturistický areál, kamping  a pod., predloţiť, ešte pred začatím územného, príp. 

stavebného konania, Ministerstvu ţivotného prostredia SR, Zámer podľa § 22 ods. 1 zákona o posudzovaní 

zámer vypracovaný v súlade prílohou č. 9 zákona o posudzovaní, nakoľko tieto činnosti spadajú do kategórie 

činností uvedenej v prílohe č. 8 kap. č. 14 Účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch, poloţka č. 1 

Rekreačné areály a súvisiace zariadenia, časť A (povinné hodnotenie) – v chránených územiach bez limitu 

a preto podliehajú posudzovaniu podľa tohto zákona. 

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

 
Krajský pamiatkový úrad je v zmysle zákona NRSR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, v znení 

neskorších úprav (ďalej len pamiatkový zákon),vecne príslušným a miestne príslušným orgánom štátnej správy 

na úseku ochrany pamiatkového fondu. V súlade s § 9 ods.5) pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad 

vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica má zriadené pracovisko v Banskej Štiavnici, so sídlom Dolná ruţová 

7, ktoré vykonáva štátnu správu v rámci Banskobystrického kraja s územnou pôsobnosťou pre Mesto Banská 

Štiavnica a miestnu časť Banky, všetky obce okresu Banská Štiavnica (15 obcí), okrem týchto obce okresu Ţiar 

nad Hronom- Vyhne , Repište, Sklené Teplice a obce okresu Ţarnovica - Voznica a obec Hodruša - Hámre, 

v oblasti historickej a chránenej zelene je územnou  pôsobnosťou pracoviska v Banskej Štiavnici  celý  

Banskobystrický  kraj. 

 

Krajský pamiatkový úrad vykonáva svoju činnosť na základe zákona: 

-zákona NRSR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších úprav, 

-zákona NRSR č. 100/2002 Zb. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, 

-Vyhlášky  č. 16/2003 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, 

-Deklarácie NRSR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Zb., 
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-Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, oznámenie č. 159/1991 Zb. a Zápis Výboru 

pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. decembra 1993, 

-zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov, 

-Nariadenia vlády SR č. 280/2000 Zb. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica,  

-Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie 

nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, 

-Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva - oznámenie č. 344/2001 Zb., 

-Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy - oznámenie č. 369/2001 Zb., 

-zákona č. 71/1967 Zb., v znení neskorších predpisov (správny poriadok), 

-Ústava Slovenskej republiky, trestný poriadok, katastrálny zákon, stavebný zákon a iné súvisiace predpisy. 

 

●  Základná činnosť Krajského pamiatkového úradu je zakotvená v § 11 pamiatkového    

    zákona. 

Krajský pamiatkový úrad vydáva rozhodnutia a záväzné stanoviská  pre obnovu Národných kultúrnych pamiatok 

ale i k akejkoľvek stavebnej činnosti na objektoch a nehnuteľnostiach, ktoré nie sú národnými kultúrnymi 

pamiatkami ale nachádzajú sa na Pamiatkovej rezervácii, Pamiatkovej zóne, Ochrannom pásme pamiatkovej 

rezervácie, Ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky a v území UNESCO (ďalej len v pamiatkových 

územiach a ochranných pásmach). Pred začatím stavebnej obnovy a akejkoľvek stavebnej činnosti na Národných 

kultúrnych pamiatkach , a v pamiatkových územiach a ochranných pásmach na kaţdú stavebnú činnosť na 

všetkých nehnuteľnostiach je stavebník povinný si vopred vyţiadať rozhodnutie resp. záväzné stanovisko 

Krajského pamiatkového úradu. V súlade s § 30 ods. 4 pamiatkového zákona stanovisko krajského 

pamiatkového úradu sa vyţaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samosprávy, ktorými môţu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom. 

 

● V lokalitách územnej pôsobnosti pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici sa nachádzajú 

tieto pamiatkové územia a ochranné pásma, nehnuteľné a hnuteľné národné kultúrne pamiatky v ktorých štátnu 

správu vykonáva pracovisko Banská Štiavnica:      

                                                                               

1)Územie UNESCO- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, zapásané do zoznamu svetového 

dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6.-11. decembra 1993, pod č. 

618 rev. (podľa aktualizovaných mapových podkladov vypracovaných PÚSR Bratislava zahŕňa územia 

obcí: Mesto Banská Štiavnica, Obec Banská Belá, Obec Svätý Anton, Obec Banská Studenec, Obec Ilija, 

Obec Štiavnické Bane, Obec Hodruša - Hámre, Obec Vyhne, Obec Voznica a technické pamiatky, 

nachádzajúce sa v týchto územiach, 

2)Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásená Nariadením vlády SR zo dňa 9.8.2000 

o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, ktoré vyšlo v Zbierke zákonov č.280/2000 (ktorým bola 

aktualizovaná a územne rozšírená uţ existujúca štátna mestská pamiatková rezervácia na území mesta 

Banská Štiavnica vyhlásená Uznesením vlády ČSSR z 11.júna 1950), 

3)Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a Kalvária, vyhlásené rozhodnutím 

Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 13.6.2005, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 10.6.2005, 

4)Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane, vyhlásená Nariadením vlády SR z 15.8.1995, uverejnené 

v Zbierke zákonov č. 201/1995, 

5)Pamiatková zóna Hodruša - Hámre, vyhlásenie časti územia obce Hodruša - Hámre za pamiatkovú zónu, 

vyhlásené Oznámením Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 

13/1998, 

6)Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky –Kaštieľ s areálom v Antole (Sv. Anton), vyhlásené 

Vyhláškou Okresného úradu v Ţiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16.3.1993, 

7)Nehnuteľné, hnuteľné kultúrne pamiatky vrátane historickej zelene podľa Ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu v Banskobystrickom kraji podľa miestnej pôsobnosti. 

 

●  Na vyššie uvedených pamiatkových územiach, na všetkých nehnuteľných a hnuteľných    

    Národných kultúrnych pamiatkach ako i na všetkých nehnuteľnostiach, ktoré nie sú  

    Národnými kultúrnymi pamiatkami ale nachádzajú sa v týchto územiach, vykonáva štátnu  

    správu na úseku ochrany pamiatkového fondu pracovisko Krajského pamiatkového úradu  

    v Banskej Štiavnici. Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vykonáva  

     pracovisko Banská Štiavnica kaţdoročne MONITORING území UNESCO, zameraný na  

      zisťovanie stavu kultúrnych pamiatok a technických pamiatok. V rámci Plánu hlavných  

      úloh Krajský pamiatkový úrad spracováva pasportizačné karty nehnuteľných NKP vrátane  

      dokumentácie , mapovanie diaľkových pohľadov,  spracovania hodnotiacej správy územia  
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      a nariadenia opatrení na nápravu . 

Krajský pamiatkový úrad tieţ v  rámci Plánu hlavných úloh spracováva  návrhy na vyhlásenie objektov  za 

Národné kultúrne pamiatky . 

 

 

Daňový úrad Banská Štiavnica  

 
Daňový úrad Banská Štiavnica v zmysle zákona č.150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č.440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov vykonáva 

správu daní podľa zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov v rámci ktorej 

najmä eviduje a registruje daňové subjekty, eviduje a účtuje daňové príjmy, vyhľadáva neregistrované subjekty, 

vymáha daňové nedoplatky, kontroluje daňové subjekty, rozhoduje v daňovom konaní, kontroluje vyberanie 

správnych poplatkov, vykonáva správu súdnych poplatkov, informuje daňové subjekty o ich právach 

a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch, oznamuje podozrenia zo spáchania daňových 

trestných činov, vytvára, udrţiava, prevádzkuje a aktualizuje bázu dát daňového informačného systému 

a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu. 

Miestna príslušnosť Daňového úradu Banská Štiavnica je pre oblasť okresu Banská Štiavnica, ktorá 

zahŕňa 15 obcí. Evidenčný stav zamestnancov daňového úradu je 15 zamestnancov. K 31.12.2009 spravoval 

8848 fyzických osôb a 618 právnických osôb. Za rok 2010 na daniach spravovaných daňovým úradom vybral 

13345 tis €. Za rok 2010 spracoval 19185 dokumentov. (daňové priznania, podania daňových subjektov, 

doţiadania od iných orgánov ap.) 

 

Kriminalita 
Nápad trestnej činnosti v sluţobnom obvode OO PZ Banská Štiavnica v roku 2010 bol 253 trestných činov. Ak 

porovnáme ostatné obvodné oddelenia v rámci Okresného riaditeľstva PZ Ţiar nad Hronom, ktoré sú pribliţne 

rovnaké čo do rozlohy a počtu obyvateľov, zistíme, ţe OO PZ Banská Štiavnica v porovnaní s OO PZ 

Ţarnovica, OO PZ Nová Baňa a OO PZ Kremnica má najväčší počet spáchaných trestných činov. Pri 

podrobnom rozbore zistíme, ţe OO PZ Banská Štiavnica má oproti OO PZ Ţarnovica väčší nápad trestných 

činov o 24,5 %, oproti OO PZ Nová Baňa je to o 36,7 % viac trestných činov a oproti OO PZ Kremnica má OO 

PZ Banská Štiavnica aţ o 51,3 % viac spáchaných trestných činov. V roku 2010 bolo v sluţobnom obvode OO 

PZ Banská Štiavnica spáchaných 408 priestupkov. OO PZ Banská Štiavnica má oproti OO PZ Ţarnovica väčší 

nápad priestupkov o 34 %, oproti OO PZ Kremnica je to 30,4 % a oproti OO PZ Nová Baňa má OO PZ Banská 

Štiavnica aţ o 40 % viac spáchaných priestupkov.  Zvýšený nápad trestných činov a priestupkov v okrese 

Banská Štiavnica je dlhodobý jav, ktorý ovplyvňujú hlavne tieto faktory:  

 rekreačné oblasti s veľkým počtom rekreačných objektov 

 prítomnosť zvýšeného počtu študentov 

 rómska komunita 

 nezamestnanosť 

 zvýšený počet kultúrnych pamiatok 

 zvýšený počet rekreantov v regióne 

        

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 
 

V roku 2010 v pobočke Štátneho archívu v Banskej Štiavnici pracovali 3 pracovníci zaradení do stálej štátnej 

sluţby. Z nich dvaja s vysokoškolským vzdelaním a jeden s postgraduálnym dvojročným štúdiom odboru 

archívnictva. Pobočka Štátneho archívu ku koncu roku 2010 mala deponovaných 157  archívnych fondov 

a zbierok tvoriacich súčasť archívneho dedičstva SR, k trvalej úschove v priebehu roku 2010 sa prevzalo 64,23 

bm archívnych dokumentov od organizácií a inštitúcií pôsobiacich v regióne. Rôzne témy časovo postihujúce od 

obdobia stredoveku v pobočke študovalo 46 bádateľov, témy dotýkajúce sa genealógie, reformácie, výtvarného 

zobrazenia listinného materiálu študovali bádatelia zo zahraničia (Kanada, Írsko, Maďarsko). V rámci odborných 

činností pobočka Štátneho archívu posúdila 21 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, realizovalo sa 6 

kontrol a 2 prieskumy zamerané na správu registratúr a uloţenie registratúrnych záznamov u pôvodcov 

organizácií a inštitúcií štátnej a verejnej správy pôsobiacich na území mesta a okolí. V roku 2010 pracovníci 

pobočky podľa poţiadaviek občanov, inštitúcií vyhotovili 175 správnych informácií (osvedčené kópie, 

potvrdenia, odpisy, výpisy) a tieţ 13 rešerší k dejinám domov v Banskej Štiavnici. 

 V oblasti výskumnej a publikačnej činnosti sa spracovali 3 odborné štúdie k dejinám Streleckých 

spolkov v Banskej Štiavnici, k stavebnému vývoju banskoštiavnickej radnice a kaplnky sv. Anny, k dejinám 

Hodruše. Pobočka sa zúčastnila celoslovenského súpisu archívnych dokumentov k problematike oslobodzovania 

Slovenska rumunskou armádou, táto úloha sa realizovala pod odborným gestorom odboru archívov MV SR. 

Pracovníci pobočky odprednášali 4 odborné prednášky zamerané na tematiky k dejinám mesta, Štiavnických 
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Baní, Hornej Rovne. V marci 2010 na pôde Slovenského národného archívu v Bratislave sa za účasti 

veľvyslanca Fínskej republiky v SR, historikov, filológov prezentoval výsledok projektu „Nemecké rukopisy 

a dokumenty z obdobia stredoveku a ranného novoveku v slovenských archívoch“, trojzväzkové kniţné dielo 

vydané vo vydavateľstve Walter de Gruyter Berlin – New York. Odborným gestorom projektu za nemeckú 

stranu bol profesor Ilpo Tapani Piirainen, riaditeľ Inštitútu germanistiky Wilhelmovej vestfálskej univerzity 

v Münsteri, popredný odborník na stredovekú filológiu, rodák z Fínska. Jeho prínos pre výskum, vzdelávanie, 

výučbu nemčiny na Slovensku v týchto dňoch ocenila Univerzita sv. Cyrila a Metoda, keď mu 22. marca udelila 

čestný titul doctor honoris causu. Gestorom projektu za slovenskú stranu sa stal Mikuláš Čelko, samostatne sa 

autorsky podieľajúci na vyše 600 stranovom texte 2. zväzku kniţného diela. 

 Jednu z hlavných odborných činností pobočky Štátneho archívu v roku 2010 predstavovalo spracúvanie 

a sprístupňovanie archívnych fondov tak, aby mohli byť vyuţívané bádateľmi k štúdiu rôznych historických tém. 

Nadviazalo sa na predchádzajúce roky, pokračovalo sa v spracovaní kmeňového fondu pobočky, Magistrátu 

mesta Banská Štiavnica. Počas vlaňajška sa spracovali a v inventárnej forme sprístupnili úradné knihy zo 16. 

storočia (zápisnice zo zasadnutí mestskej rady, knihy odpisov, rôzne druhy účtovných kníh). Z najnovšieho 

obdobia sa spracovalo viacero registratúr národných výborov. Pobočka Štátneho archívu v roku 2010 

v spolupráci s odborom archívov MV SR riešila digitalizáciu historických prameňov. V začiatočnej etape sa 

pripravili k digitalizácii niekoľko sto listín do roku 1526, samotná digitalizácia sa uskutočňuje v Slovenskom 

národnom archíve v Bratislave. Po jej ukončení sa listiny spolu s textovými obsahmi umiestnia na internetovej 

stránke, čo je spôsob sprístupňovania historických prameňov verejnosti prebiehajúci v rôznych úrovniach 

v susedných krajinách.    

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica   
 
Štátny ústredný banský archív (ŠÚBA) bol zaloţený 30. marca 1950. Na návrh Hornícko-hutníckej archívnej 

komisie ho zriadili Československé doly, n. p. v Prahe. Za úlohu mu bolo dané sústreďovať archívne písomnosti 

banského charakteru z celého územia Slovenska, starať sa o ne a bádať v nich nielen pre vedecké účely, ale 

hlavne pre prieskum moţností ďalšieho banského podnikania. Pracovníci ŠÚBA dnes usmerňujú a kontrolujú 

činnosť v registratúrach a archívoch 112 organizácií vykonávajúcich banskú činnosť po území celého Slovenska 

a preberajú, evidujú, sprístupňujú archívne dokumenty a umoţňujú prístup verejnosti k nim. Za 60 rokov svojej 

existencie prevzal archív do svojej úschovy od rôznych subjektov 333 archívnych fondov o celkovom rozsahu 

vyše 6,1 tisíc beţných metrov a skoro 119 tisíc jednotlivín. 

Koncom roku 2010 bol stav zamestnancov ŠÚBA zníţený zo 16 na 15 pracovníkov. Jednej pracovníčke bol 

udelený titul PhD. Dvaja zamestnanci úspešne absolvovali výberové konanie na voľné pracovné miesta. 

Absolventskú a krátkodobú študentskú odbornú prax vykonávali v archíve 3 mladí ľudia. 

V hlavnej budove ŠÚBA bol zistený havarijný stav stropov v troch archívnych depotoch. Podľa statického 

posudku je neodkladne potrebná ich rekonštrukcia. Situácia sa rieši v súčinnosti s MV SR - odborom archívov 

a odborom ekonomiky verejnej správy. Zatiaľ boli najviac ohrozené dokumenty  presťahované v rámci tejto 

budovy, ďalšie sa presunú na dobu rekonštrukcie do Štátneho archívu BB - pobočka Banská Štiavnica (po 

stavebnej úprave a zaregálovaní vybraných priestorov).  

Odborní zamestnanci pracovali na sprístupňovaní/inventarizovaní 9 archívnych fondov. Dva z nich boli 

ukončené, spracovávanie ostatných bude pokračovať aj v roku 2011. Počet archívnych fondov sprístupnených 

analytickou archívnou pomôckou dosiahol číslo 175, ďalších 17 fondov je sprístupnených len čiastočne.  

Pokračovalo sa v systematickom skenovaní máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej 

Štiavnici na veľkoformátovom skeneri CRUSE. Ţiaľ, sprístupniť tieto dokumenty cez internet širšej verejnosti sa 

nám zatiaľ nedarí. Nepomohlo ani prijatie úlohy B 29: „zabezpečiť technické a technologické vybavenie 

Štátneho ústredného banského archívu na digitálnu archiváciu a propagáciu fondov zapísaných v zozname 

UNESCO „Pamäť sveta“ na zasadaní vlády Slovenskej republiky 3. septembra 2008 v Banskej Štiavnici.  Tesne 

pred voľbami vláda túto úlohu zrušila. Pokročili sme v  katalogizovaní odbornej archívnej kniţnice. K 31. 12. 

2010 bolo vyhotovené 10767 katalogizačných záznamov kníh v aplikácii firmy BACH „ProArchív-Kniţnica“.  

Archívne pomôcky slúţia hlavne bádateľom, ktorý hľadajú dokumenty potrebné k ich historickému štúdiu, či 

verejnosti pre praktické potreby. V roku 2010 boli hlavnými témami dejiny hospodárstva, vedy a techniky, 

školstva, regionálne dejiny a genealógia. Predbeţný archívny výskum si u nás robili aj pamiatkari, stavbári, 

tvorcovia náučných chodníkov, spravovatelia mestských pamiatkových rezervácií a pod. Rôzne informácie 

a kópie archívnych dokumentov sme poskytli na základe písomných ţiadostí.  Pracovníci archívu uskutočnili o. 

i. výskum prameňov o technických pamiatkach v banskoštiavnickom okolí.  Získaný materiál doplní podklady  

Pamiatkového úradu SR k vyhláseniu 40-tich banských technických pamiatok za národné kultúrne pamiatky. 

Niektorí odborní zamestnanci robili aj individuálny výskum v archívnych dokumentoch  ŠÚBA a jeho výsledky 

prezentovali v publikáciách a na podujatiach doma i vo svete. Prehliadkou hlavnej budovy ŠÚBA (Fritzák) 
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začínal 20. februára cyklus prehliadok pozoruhodných objektov Banskej Štiavnice a jej okolia organizovaný 

Informačnou kanceláriou mesta Banskej Štiavnice pre turistických sprievodcov a širokú verejnosť. Pre verejnosť 

sme pripravili aj 2. Deň otvorených dverí. Pestrá ponuka moţností zoznámenia sa s archívom, historickými 

dokumentmi a  prácou archivárov prilákala 10. septembra do ŠÚBA okolo 450 ľudí. Jednou z noviniek bolo 

dokumentovanie vývoja písacích látok, pomôcok a písma pripravené v spolupráci so SPŠ S. Mikovíniho; mnohí 

veľkí aj malí sa zapojili  do rôznych súťaţí o symbolické upomienkové predmety atď. 

ŠÚBA bol jedným z hlavných organizátorov podujatia Samuel Mikovíni – slovenský Leonardo da Vinci a 

medzinárodného sympózia Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku, ktoré sa konalo v 

Banskej Štiavnici 8. aţ 10. septembra 2010. V rámci sympózia a na sprievodnej výstave bolo pripomenuté aj 60. 

výročie zaloţenia banského archívu. Pri tejto príleţitosti sa podarilo získať informácie o písomnostiach banského 

charakteru nachádzajúcich sa aj v niektorých ďalších štátnych archívoch SR. Prínosom sú tieţ zoznamy 

banských písomnosti so vzťahom k Slovensku nachádzajúcich sa v štátnych archívoch na území Poľska, 

Rumunska, Maďarska a čiastočne aj Česka a Nemecka, ktoré nám zaslali kolegovia archivári z týchto krajín. 

Upravili sme ich na zaradenie do zborníka zo sympózia, ktorý vyšiel vo februári 2011.  

Svoje archívne dokumenty prezentoval Štátny ústredný banský archív na výstavách v Banskej Štiavnici 

a Bratislave a tieţ za hranicami Slovenska (Česko – Moravské kartografické centrum Veľké Opatovice; Soul, 

Kórejská republika – celosvetová výstava archívnych dokumentov z Pamäte sveta UNESCO). Časť máp a 

plánov zo ŠÚBA bola predstavená v knihe: Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických 

pamiatkach. Na základe baníckej symboliky vyskytujúcej sa v archívnych dokumentoch ŠÚBA bol v tomto  

roku vytvorený a  do Heraldického registra SR zapísaný heraldický emblém Štátneho ústredného banského 

archívu.  

Problémom archívu je nízky rozpočet pokrývajúci sotva náklady na energie a sluţby. 

 

Priemysel 
Mesto Banská Štiavnica moţno z hľadiska dosiahnutého stupňa industrializácie zaradiť k priemyselne slabo 

rozvinutým. V meste sú zastúpené prevaţne malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 500. Nosnými 

odvetviami priemyslu na našom území sú stavebný, strojársky, textilný, drevospracujúci a nábytkársky, hutnícky 

a potravinársky, ktoré reprezentujú niţšie uvedené obchodné spoločnosti. 

 

Stavebníctvo:  

Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Kolpašská cesta 4, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: 

vykonávanie bytových a občianskych stavieb,  vykonávanie dopravných stavieb, vykonávanie inţinierskych 

stavieb,  vykonávanie trhacích prác,  činnosť vykonávaná banským spôsobom, otvárka, príprava a dobývanie 

výhradných loţísk, okrem uhlových loţísk, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,  

zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel, úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s 

ich dobývaním, zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnostiach, osobitné zásahy do 

zemskej kôry, dobývanie loţísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov 

vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov, podnikanie v oblasti nakladania s 

nebezpečným odpadom (transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB), podnikanie v oblasti nakladania 

s odpadmi, nákladná cestná doprava, nepravidelná autobusová doprava kúpa tovaru na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti 

/veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť.  

Simkor s. r. o., Trate Mládeţe č. 1, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: stavebnú činnosť 

(vykonávanie inţinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenia 

sídliskových celkov, sprostredkovateľskú činnosť), obchodnú činnosť (obchodná činnosť s tovarom 

nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom ţivnosti - 

veľkoobchod obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom predaja 

konečnému spotrebiteľovi - maloobchod ), autodopravu, predaj stavebnín (predaj stavebného materiálu od 

základov aţ po strechu, inţinierska činnosť pre malých stavebníkov, odborné poradenstvo, vytýčenie stavby, 

technický dozor, prenájom lešenia, stavebných strojov, systémového debnenia). 

Stavasta, spol. s.r.o., A. T. Sytnianskeho 6, 969 01  Banská Štiavnica. Hlavným predmetom činnosti je 

vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie priemyselných stavieb, vykonávanie inţinierskych 

stavieb ( vodovody a kanalizácie včítane vodojemov a čistiarní odpadových vôd, plynovody a iné podzemné 

vedenia), vykonávanie dopravných stavieb. 

 

Strojársky priemysel:  

Štiavnické strojárne, spol. s.r.o., Trate Mládeţe č. 1, 969 26 Banská Štiavnica. Produkty spoločnosti ŠTST 

vyplývajú z jej predmetu činnosti, ktorá je podrobne uvedená vo výpise z Obchodného registra. Ťaţisko výroby 

spoločnosti, s ohľadom na tradíciu firmy, však spočíva vo výrobe hrncových a elastomerových loţísk a 
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dilatačných záverov pre mostné objekty a priemyselné stavby. Podľa kapacitných moţností sa spoločnosť venuje 

aj sluţbám strojárenského charakteru drobným remeselníkom a fyzickým osobám v regióne. 

Textilný priemysel:  

SVETRO, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vrchného  pleteného 

a háčkovaného  ošatenia detského, dámskeho, pánskeho (svetre, vesty, pulóvre). 

RANSAN, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá: exportom: pletených 

výrobkov, pleteného tovaru, pleteného vrchného ošatenia, pletených pánskych aj dámskych svetrov na zips, 

svetrov na gombíky, svetríkov, viest, čiapok, šálov, rukavíc, nátelníkov, pulóvrov. Ďalej vykonáva sluţby: 

vyšívanie aplikácií na výrobky,  úprava 100% vlny – valchovanie. V  roku 2010 bola firma zrušená. 

WINER, spol. s. r. o., Drevená č. 9, 969 01  Banská Štiavnica, výroba, veľkoobchod, predaj dámskych ponoţiek, 

detských ponoţiek, funkčných podkolienok a ponoţiek vyrobených z Coolmaxu, lyţiarskych ponoţiek 

a podkolienok, podkolienok, poľovníckych ponoţiek a podkolienok, rybárskych ponoţiek a podkolienok, 

spoločenské ponoţky, športové ponoţky, thermo ponoţky a podkolienky, turistické ponoţky a podkolienky, 

zdravotné ponoţky.  

 

Drevospracujúci a nábytkársky:  

Slovenské parkety, s. r. o,  Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá na výrobu a predaj 

drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, javorové, kantové), parketových vlysov s perom 

a dráţkou, lamiel.   

Drevopíla, s.r.o., Kolpašská 1, 969 90 Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá píliarskou výrobou, výrobou 

drevených paliet a obalov.  

FABA s. r. o., Trate mládeţe 11, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom 

drevených brikiet. 

Dividend Manufacturing, a. s., Tabaková č. 1, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a predajom, 

koţených sedacích súprav, výrobou a predajom čalúneného nábytku, zariaďovaním interiérov, servisom sedacích 

súprav, výrobou na zákazku a pod.  

Potravinársky priemysel:  

ANTON ANTOL, s. r. o., Ul. Antolská cesta 4, 969 01 Banská Štiavnica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, výroba 

čerstvých pekárenských výrobkov, pečiva, chleba, roţkov.  

HONTEX – Pekáreň, Dolná 33, 969 01  Banská Štiavnica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, výroba čerstvých 

pekárenských výrobkov, pečiva, chleba, roţkov.  

Hutnícky priemysel:  

AKUTRADE, s. r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica. Predmet činnosti: výrobca všetkých druhov 

autobatérií do osobných a úţitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodárskej, špeciálnej a úţitkovej 

techniky, výkupca olovených odpadov. 

FOUR TRADE, s. r. o., Antolská č. 27, 969 01 Banská Štiavnica. V súčasnosti spoločnosť vykonáva svoje 

výrobné aktivity v nasledovných oblastiach: nákup a triedenie Al odpadov, zhodnotenie Al odpadov tavením, 

výroba odliatkov z neţelezných kovov.  

ROTOBALANCE, s. r.o., Antolská 2, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vyvaţovacích závaţí 

na vyvaţovanie kolies všetkých typov vozidiel a spracovaním odpadov z týchto vyvaţovacích kolies.  

 

Veľkosklady, skladovacie kapacity:  

Tomáš Ciglan, Michalská 8, 969 01  Banská Štiavnica. Veľkosklad piva, alkoholických a nealkoholických 

nápojov  

BIG TRADE, s.r.o. , Kysihýbelská 15, 969 01  Banská Štiavnica.  

Energetika, teplárenstvo, voda:  

Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. Bratislava, odštepný závod Prievidza, prevádzka Banská 

Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s Banská Bystrica, odštepný závod Ţiar nad Hronom, 

prevádzka Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Stredoslovenská energetika, a.s. Ţilina, 

Okresná kancelária údrţby a obchodu Ţiar nad Hronom.) 

Poľnohospodárstvo 

Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru sme 

vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov, ktoré sme získali na katastrálnom odbore 

Okresného úradu v Banskej Štiavnici za katastrálne územia Banská Štiavnica a za katastrálne územie Banky. 

Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky je 4673,1 ha.  

Poľnohospodársky pôdny fond : 

Poľnohospodárska pôda zaberá  1823,9 ha,  čo predstavuje  39,0% z celkovej výmery.  
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Podľa jednotlivých kultúr a účelu vyuţitia rozdeľujeme poľnohospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé trávnaté 

porasty, záhrady a ovocné sady. 

Orná pôda  zaberá 290,2 ha (15,9%), záhrady 190,8 ha (10,5%) a ovocné sady 96,9 ha (5,3%). Plochou 1345,7 

ha (68,3%) sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  

Lesný pôdny fond : 

Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a 

prevyšuje poľnohospodárske vyuţitie o 8,0%.  

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 37,2 ha (0,8% z 

celkovej výmery), zastavané plochy 161,3 ha (3,4%) a ostatné plochy 184,6 ha (3,9%). 

Poľnohospodárska pôda má v katastri Banská Štiavnica zhruba polovičné zastúpenie (50,8%)    

V katastrálnom území Banky tvorí orná pôda 18,2 % a trvalé trávne porasty 10,1% z celkovej výmery 

poľnohospodárskej pôdy.  

Ovocné sady majú  vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie (4,8% )  

V miestnej časti  Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je zriadená záhradkárska osada. 

Viac ako polovicu (55,2%) celkovej výmery ornej pôdy v katastrálnom území obhospodaruje firma  

AGROCOM, s. r. o., Hlavnými plodinami, ktoré táto firma pestuje na rozlohe 158 ha,  sú krmoviny a obilniny. 

AGROCOM, s. r. o., so sídlom v Banskej Štiavnici,  vznikol v r. 1991 z bývalého ŠM Banská Štiavnica a 

hospodári na poľnohospodárskej pôde o výmere 952 ha, z čoho je 158 ha ornej pôdy a 794 ha trvalých trávnych 

porastov, čo predstavuje  71,0% z celkovej výmery TTP v k. ú.  Banská Štiavnica. 60%  TTP tvoria  jednokosné 

lúky a zvyšok  pasienky.  

Okrem pestovania krmovín a obilnín ( rastlinná výroba) sa firma AGROCOM, s.r.o., zaoberá aj ţivočíšnou 

výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka.  

Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a strední podnikatelia (farmári) a samostatne hospodáriaci 

roľníci (SHR), ktorí uţívajú celkovo 250 ha pôdy.  

V roku 2010 vykonávalo podnikateľskú činnosť 34 SHR, z ktorých najviac poľnohospodárskej pôdy v  k. ú. 

Banská Štiavnica obhospodaruje Rodinná farma  Nikolaj  (199,75 ha) . Podnikateľskú činnosť ukončili 2 SHR 

a 1 SHR svoje podnikanie prerušil. 

V katastrálnom území Banky hospodári  na 23,53 ha  Bartko Pavel.  

Ţivočíšnou výrobou sa  zaoberá 14,  rastlinnou výrobou a pestovaním ovocia 16 a lesnou výrobou 4 SHR. 

 

Lesné hospodárstvo  
V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlásené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 2 lesné 

uţívateľské celky (LUC) : 

LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hodruša 

LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne 

Rozhodujúcim uţívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica. Ich činnosť je podrobne 

rozpísaná v príslušnej časti.  Ďalšími uţívateľmi lesov v záujmovom území je Stredisko praktického vyučovania 

Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbel a Lesy SR, š. p., ktoré spravujú 

lesy neznámych vlastníkov.   

 

Obchod, sluţby, cestovný ruch  
Obvodný úrad v Ţiari nad Hronom, odbor ţivnostenského podnikania:  

V Banskej Štiavnici pôsobilo v roku 2010 detašované pracovisko odboru ţivnostenského podnikania  

Obvodného úradu v Ţiari nad Hronom, kde  pracuje len 1 zamestnanec. 

Kontakt: Obvodný úrad Ţiar nad Hronom, Odbor ţivnostenského podnikania, Ing. Dušana Liptáková, 

Kriţovatka 4, 96901 Banská Štiavnica, tel/fax : 045 / 6920140 

Úradné hodiny sú stanovené nasledovne: Pondelok  / len v Ţiari nad Hronom/,  nakoľko v jednej kancelárii sa 

nachádza odbor ţivnostenského podnikania aj odbor všeobecnej vnútornej  správy (Ing. František Belohorec tu 

prejednáva priestupky). 

Utorok: 7:00 – 15:00 hod.  

Streda:  7:00 – 15:00 hod. 

Štvrtok: 7:00 – 15:00 hod. 

Piatok : 7:00 – 14:00 hod. 

Hlavné činnosti odboru: vydávanie ţivnostenských oprávnení / ţivnostenské listy a koncesné listiny/  FO aj PO, 

zmeny v ohláseniach aj v KL, ukončenie podnikania u ohlasovacích ţivností, zrušenie oprávnení 

u koncesovaných ţivností, výpisy zo ţivnostenského registra, vydanie potvrdenia o tom , ţe v ţivnostenskom 

registri nie je zápis, vydávanie náhradných ţivnostenských oprávnení, vydávanie rozhodnutí o pozastavení 

ţivnostenského oprávnenia a rozhodnutí o zmene obdobia pozastavenia, vydávanie povolenia na vykonávanie 

funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni, poskytuje sluţbu JKM- Jednotného 

kontaktného miesta pre oznamovanie skutočností daňovému úradu ako aj príslušnej zdravotnej poisťovni.  
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Podnikateľská činnosť, trhoviská, ambulantný predaj:  

V zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

mesto okrem iného „určuje všeobecne záväzným nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb“. Z toho vyplýva, ţe zákon oprávňuje mesto len na všeobecnú právnu úpravu pravidiel prevádzkového 

času pre podnikateľské subjekty. Určovanie prevádzkového času nemôţe mať v ţiadnom prípade charakter 

individuálnej rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v ktorom by mesto určovalo individuálnym podnikateľským subjektom časový rozsah výkonu 

podnikateľskej činnosti. Individuálna rozhodovacia právomoc mesta pri  určovaní prevádzkového času nemá 

oporu v ţiadnom zákone. Mesto môţe vykonať úpravu predajného, resp. prevádzkového času len prijatím 

všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom budú upravené práva a povinnosti pre prípadne druhovo 

vymedzené, avšak konkrétne neurčené podnikateľské subjekty.  

 

Mestský úrad, oddelenie Kultúry cestovného ruchu a športu vydalo v roku 2010 61 záväzných stanovísk 

k ţiadostiam na vykonávanie podnikateľskej činnosti,  súhlas k umiestneniu prevádzky a schválenie predajného 

a prevádzkového času v meste Banská Štiavnica. Prevádzkovatelia 24 obchodných zariadení ohlásili ukončenie 

činnosti prevádzky na území mesta, v 16 prípadoch došlo k ohláseniu zmeny, a to buď prevádzkovej doby, 

zmeny sídla, alebo zmeny prevádzkovateľa.  

 

V porovnaní s rokom 2009 môţeme konštatovať, ţe v roku 2010 bolo na území mesta otvorených viac 

prevádzok, ale aj viac prevádzok bolo zrušených. Počas roku 2010 nenavštívil Banskú Štiavnicu ţiadny cirkus.  

Oddelenie Kultúry cestovného ruchu a športu má vo svojej kompetencii aj správu trhoviska na Ul. 

Kriţovatka, organizovanie predaja na trhovisku, ako aj príleţitostných trhov  na území mesta, zabezpečovalo 

vydávanie povolení na predaj na trhovisku, ako aj na príleţitostných trhoch (Salamandrové trhy, remeselné trhy 

– Nezabudnuté remeslá a pod.), ako aj povolenia na predaj v prípade ambulantného predaja. 

Oddelenie KCRaŠ zabezpečilo aktualizáciu informačných tabúľ pod Hríbom a na Kriţovatke, na ktorých sa 

nachádzali staré a neaktuálne cestovné poriadky. Na informačných tabuliach sú umiestnené všeobecné 

informácie pre turistu a informácie týkajúce sa aktuálnych kultúrnych podujatí.  

 

Cestovný ruch 

Uskutočnili sa prípravné práce pre zaloţenie regionálnej Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Cieľom bolo 

zabezpečiť komunikáciu s potenciálnymi členmi organizácie z radov obcí, podnikateľských subjektov a iných 

organizácií a dosiahnuť konsenzus, čo sa týka cieľov organizácie, veľkosti pokrývaného územia, spôsobu 

riadenia a financovania organizácie. Vznikla riadiaca komisia, ktorá vypracovala Plán zapojenia komunity a 

zmapovala potenciálnych hráčov, koordinovala súčinnosť jednotlivých projektov (Manaţment plán UNESCO, 

VITO, LEADER). Prebehlo spolu 9 workshopov s podnikateľmi, poslancami mesta, obcí aj VÚC, 

organizáciami, ktoré ovplyvňujú cestovný ruch, boli nadviazané pracovné kontakty s podnikateľmi v CR. 

Vznikla Pracovná skupina podnikateľov, ktorá navrhla systém platenia členského a ciele organizácie. Snaha bola 

zavŕšená Konferenciou k zaloţeniu OOCR 11.11.2010 za účasti významných predstaviteľov CR štátu. Na 

konferencii podpísalo viac ako 50 subjektov Deklaráciu, v ktorej prejavujú vôľu organizáciu zaloţiť. 

Aby sa zabezpečili prostriedky na rozbeh organizácie, Mesto podalo a získalo projekt ROP 3.2.1 - Podpora 

infraštruktúry CR. Rovnako Mesto zorganizovalo prieskum návštevníka Banskej Štiavnice a okolia. 

 

Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch:  

V roku 2010 sa Mesto Banská Štiavnica zúčastnilo a prezentovalo v spoločnom stánku Slovenskej agentúry pre 

cestovný ruch na týchto veľtrhoch: ITF SLOVAKIATOUR, REGIONTOUR Brno, Utazás Budapešť. Spolu so 

SACR sa realizovali aj prezentačné Dni Banskej Štiavnice v Šoproni a Dni slovenskej kultúry v Moravskej 

Třebovej. 

 

Spolupráca so Ţelezničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.  

Na základe dobrých skúseností z roku 2009 uzatvorilo Mesto Banská Štiavnica aj pre rok 2010 so Ţelezničnou 

spoločnosťou, a.s. dohodu o spolupráci. Dohoda sa týka vzájomnej spolupráce v oblasti propagácie oboch 

subjektov pre rok 2010. Predovšetkým ide o vzájomnú distribúciu propagačných materiálov a propagáciu 

Banskoštiavnického Kultúrneho leta 2010.  

Propagačné materiály Mesta Banská Štiavnica boli umiestené v  zákazníckych centrách a informačných 

kanceláriách ZSSK a.s., v rámci celého Slovenska,  a to v mestách Bratislava, Humenné, Košice, Liptovský 

Mikuláš, Poprad Tatry, Prešov, Zvolen, Banská Bystrica, Levice, Nové Zámky, Ţilina. Propagačné materiály  

ZSSK a.s.  môţete  nájsť  v Informačnom a Klientskom centre Banská Štiavnica. Spolupráca sa ďalej týka 

poskytnutia inzercie v regionálnej televízii VIO TV, týţdenníku Štiavnické noviny, v mestskom rozhlase a na 

www.banskastiavnica.sk, kde Mesto Banská Štiavnica poskytne priestor ZSSK a.s. pre informovanie o novom 

cestovnom poriadku, jeho zmenách, ako aj o konaní dlhodobých výluk a pod. Uţ spomenutou oblasťou 

http://www.banskastiavnica.sk/
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spolupráce bolo aj Kultúrne leto 2010 a s ním spojené podujatie Salamandrové dni. Pri tejto forme spolupráce je 

potrebné spomenúť, ţe ZSSK a.s. poskytli na toto podujatie parný vlak, ktorý išiel v piatok, kedy sa konal 

Salamandrový sprievod, zo Zvolena do Banskej Štiavnice a následne naspäť. Pri cestovaní vlakom na tento 

festival mohli návštevníci vyuţiť zľavy na cestovnom a spojiť to s nezabudnuteľným záţitkom cestovania 

parným vlakom. Podľa informácií od ZSSK a.s. sa v dôsledku spolupráce z roku 2009 prejavil zvýšený počet 

cestujúcich, ktorí vyuţili ţelezničnú dopravu pri cestovní do a z  Banskej Štiavnice.   

 

Tretí sektor:  
Občianske zdruţenia:  

V roku 2010 aktívne pôsobili  na území mesta dve občianske zdruţenia s cieľom zlepšiť podmienky pre rozvoj 

cestovného ruchu, sú to:  

Zdruţenie turizmu Banská Štiavnica, Kammerhofská 2, 969 01  Banská Štiavnica. Cieľom zdruţenia je najmä: 

podporovať rozvoj regiónu Banskej Štiavnice a ďalších obcí v Štiavnických vrchoch; podporovať svojich 

členov, zastupovať ich záujmy a presadzovať ich názory na cestovný ruch; viesť svojich členov k etickému 

podnikaniu v cestovnom ruchu.  

 

Sitnianski rytieri, Počúvadlianske jazero 199, 969 00 Banská Štiavnica 

Základným cieľom zdruţenia je prispievať k podpore rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho jazera. 

Zdruţenie bolo zaloţené za účelom: organizovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných záujmových 

podujatí, podpora rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero, zlepšovanie materiálno - technických 

podmienok rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho jazera.  

 

Geopark  

Po zasadnutí vlády a rozhovoroch o ďalšom osude Geoparkov na Slovensku bolo rozhodnuté, ţe ďalšiu prácu 

a fungovanie Geoparku Banská Štiavnica preberie miestna organizácia a SAZP bude pôsobiť uţ len ako poradný 

orgán. V roku 2008 Zdruţenie Región Sitno prebralo iniciatívu pokračovať na projekte Geopark. 

V roku 2009 sa členovia (Mesto Banská Štiavnica, SBM, Obce regiónu, ) dohodli o : 

 území Geoparku, s ktorým sa bude pracovať (nakoľko pôvodný výskum bol robený na oveľa väčšom 

území), bol rozdelený do troch pod území, ktoré sa postupne budú pridávať) 

  zmene názvu na Štiavnicky Geopark (čo obsiahne celý región -  Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy) 

  menších úpravách loga (ukáţka Holubníkového kremeňa a tvar obdĺţnika) 

  úpravách v rámci web stránky Geoparku (celu doménu preberie zdruţenie) 

Všetci členovia sa dohodli, ţe projektom Geopark sa bude naďalej zaoberať Zdruţenie Región Sitno (predseda- 

starostka obce Prenčov, p. Ciglanová) s pomocou SAZP  a pripravovať cely projekt na zápis do Siete európskych 

geoparkov. Bol zriadený pracovný tým, ktorého členovia zastupujú všetkých členov zdruţenia a SAZP. 

 

Okrem vyššie uvedených občianskych zdruţení pôsobia na území mesta aj veľa ďalších (napr. SALAMANDRA, 

Jantárová cesta, Informačné centrum mladých Banská Štiavnica a pod.) OZ bliţšie na registri Občianskych 

zdruţení.  

 

Nadácie:  

Nadácia Baden Powela, A. Pécha 2, 969 01 Banská Štiavnica 

Základným cieľom nadácie: podpora rozvoja skautingu na Slovensku predovšetkým v oblastiach, budovania 

stáleho skautského tábora v Banskej Hodruši a ďalších táborísk na Slovensku, zriaďovania, rekonštrukcie a 

prevádzkovania skautských domov na Slovensku, organizovania osvetovej, informačnej, športovej a kultúrnej 

činnosti skautingu na Slovensku s dôrazom na ekologickú výchovu a primárnu protidrogovú prevenciu, tlače a 

vydávania výchovných materiálov, pobytov jednotlivcov i oddielov doma i v zahraničí, organizovania a 

prevádzky táborov, kurzov a seminárov národnej a medzinárodnej úrovne, organizovaných na Slovensku, 

zabezpečovania skautskej výstroje, tlače a ďalších skautských materiálov. 

 

Nadácia Ekológia, Kolpašská 9B, 969 01 Banská Štiavnica 

Základným cieľom nadácie:  

Podpora ochrany a tvorby ţivotného prostredia spočívajúca v nasledujúcich aktivitách: 

a) podpora rozvoja vedecko-pedagogického procesu v oblasti ekológie a environmentalistiky 

b) zabezpečenie materiálnych predpokladov rozvoja 

c) nákup odbornej literatúry pre vedecko-pedagogický proces 

d) podpora účasti na vedeckých podujatiach súvisiacich s ekológiou a environmentalistikou doma i v zahraničí.  
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Sieťové odvetvia  
Vodovod a kanalizácia    

Mesto Banská Štiavnica nevydávalo. 

 

Energetika  

Mesto Banská Štiavnica nevydávalo. 

 
Stavebníctvo 
Územný plán   

V roku 2010 pokračovali práce na Územnom pláne zóny Počúvadlianske jazero: 

 Bol dopracovaný a prerokovaný   Koncept  v celkovej sume 25 0478.- eur 

Územný plán spracúva spol. ARCH.EKO ateliér architektúry urbanizmu a ţivotného prostredia s. r. o., Banská 

Bystrica. 

 

Cestné stavby 

MsÚ Banská Štiavnica, odd. výstavby, RM, ÚP a ŢP zabezpečil a preinvestoval finančné prostriedky  v rámci  

doplnenia parkovacích miest (napr. Ul. Straku) a ďalších dopravných obmedzení (napr. ul. Dobšinského,)  

 s finančným nákladom za rok 2010 vo výške 1.759,73 €  

 
Stavebníctvo 

V investorstve mesta Banská Štiavnica boli v roku 2010 realizované tieto stavby:  

Rekonštrukcia mestských kúpeľov 

  
Pokračovanie prác začatých v roku 2009  na zatepľovaní objektu, a s tým súvisiacich prác . 

Finančný príspevok na opravu plavárne získalo mesto od Ministerstva financií SR, časť zabezpečilo z vlastných 

prostriedkov a časť z bankového úveru. 

Stavebné práce boli realizované v období apríla aţ novembra 2010. 

Práce na stavbe nie sú ukončené. 

V roku 2010 boli na stavbe vykonané práce v hodnote 150 327,47 € s DPH  

 

Rekonštrukcia ZŠ Kollára na sídlisku Drieňová 

 

Rekonštrukcia ZŠ Kollára spočíva v komplexnom zateplení štyroch pavilónov zo šiestych v rozsahu : zateplenie 

striech, stien aj s novými povrchovými úpravami, výmena všetkých druhov starých okien za plastové, výmena 

vstupných dverí do zatepľovaných pavilónov, rekonštrukcia bleskozvodov a výmena klampiarskych výrobkov, 

nátery.  

Stavba bola zahájená 25.1.2010. Stavebné práce sú v predstihu ukončené nakoľko podľa ZoD má byť stavba 

ukončená 3.9.2011. 

Prestavané náklady:   510.799,40  EUR s DPH 

 

Výstavba komínov Šobov – I. a II. etapa 

 

Mesto Banská Štiavnica získalo finančnú dotáciu na výstavbu 13 ks komínov vo výškovom rozpätí 12-16 m. 

Jedná sa o postavenie komínov zo systému SCHIEDEL po obvode objektu na bývanie . V objekte býva prevaţná 

časť Rómov a menej prispôsobivých občanov. Nové komíny zabezpečia bezpečné vyuţívanie  kúrenia na pevné 

palivo, zlepšenie estetického vzhľadu a obmedzí nebezpečenstvo ohrozenia ţivota obyvateľov bytovky. 

Prestavané náklady:   51.276,59  EUR s DPH 

 

Komplexná asfaltová oprava ulice J. Straku 

 

Komplexná rekonštrukcia ulice J. Straku  - výmena nového asfaltového koberca o hrúbke 10 cm na ploche viac 

ako 1400 m2, vrátane odfrézovania starého podkladu. V rámci rekonštrukcie povrchov tejto ulice došlo k 

predĺţeniu ulice a zvýšeniu počtu parkovacích miest. 

Finančné prostriedky na rekonštrukciu ulice boli pouţité z vlastných zdrojom . 

Prestavané náklady v roku 2010 :     39.536,50  EUR s DPH 
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Oporný múr vedľa prístupovej komunikácie k 25 b. j. Povrazník Banská Štiavnica 
 

Po ukončení prác na 25 b. j. bola nad rámec PD zhotovená prístupová komunikácia. Technické riešenie si 

vyţadovalo zabezpečiť nutne výstavbu oporného múru, ktorý by zabezpečoval statiku nehnuteľností 

v bezprostrednej blízkosti nad komunikáciou. 

Finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu boli pouţité z vlastných zdrojov. 

Prestavané náklady v roku 2010 :     7.020,44  EUR s DPH 

 

 

Odstránenie havarijného stavu – priepust a prepadnutá komunikácia Ul. Bajzova 
 

Odstránený bol havarijný stav cestného priepustu na ulici Bajzova. Murovaná kamenná časť priepustu (uţ 

čiastočne prepadnutá) bola nahradená korugovaným plastovým potrubím priemeru 1000 mm. Potrubie bolo 

obetónované, zasypané, a komunikácia bola daná do pôvodného stavu vrátane asfaltového krytu.  

Finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu boli pouţité z vlastných zdrojov. 

Prestavané náklady v roku 2010 :     13.839,69  € s DPH 

 

Technická infraštruktúra        

Úpravy verejných priestranstiev 

1. Rekonštrukcia Ulice Kammerhofská – II. etapa. 

 

V rámci úprav verejných priestranstiev rekonštrukcia ulice v sebe zahŕňa vybudovanie novej komunikácie 

a chodníkov z kamennej dlaţby 3600 m2. Vybudované bolo nové historizujúce osvetlenie vrátane rozvodov, 

nový odvodňovací systém a zrekonštruované inţinierske siete.  

Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli poskytnuté Ministerstvom financií SR v plnej výške. 

Stavba bola začatá 10.4.2010 a  ukončená 8.9.2010. 

Prestavané náklady v roku 2010 :    720.300  EUR s DPH 

 

Ochrana pamiatok    

Mesto Banská Štiavnica spolu s Ministerstvom kultúry SR,  Nadáciou SPP a spol. SPP a.s., Bratislava sa 

podieľalo na príprave projektov ako aj na samotnej obnove NKP v nasledovnom rozsahu:  

 

 Oprava radnice - V roku 2010 prebiehala ďalšia časť obnovy Radnice Banská Štiavnica  na II. a III. NP 

a v podkroví. Finančné prostriedky na obnovu objektu boli poskytnuté  z dotácie Ministerstva kultúry SR 

....................a vlastných prostriedkov mesta............... 

Jednalo sa o výmenu okien, drevených podláh, nové omietky a maľby, zdravotechnika, reštaurátorské práce, 

reštaurátorský výskum, reštaurovanie dreveného krovu. Zo získaných finančných prostriedkov bol vypracovaný 

dendrologický posudok.  

Prestavané náklady v roku 2010 :   92.129,42  EUR s DPH 

 

Obnova objektu 202/II Rubigal s prebudovaním podkrovia 

 

Pokračovanie rekonštrukčných prác na objekte začatých v roku 2009 v nasledovnom rozsahu: 

Oprava vodorovných a zvislých konštrukcií, oprava omietok a obkladov v interiéri, statické zabezpečenie 

objektu, sanácia vlhkosti, oprava vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry, oprava krovu, oprava 

klampiarskych konštrukcií, výmena okien, nátery, čiastkové (prípravné) práce na reštaurátorskej obnove uličnej 

fasády.  Práce na osobnom výťahu boli realizovaná ako práce naviac  (oproti rozpočtu I. etapy),  ktoré boli 

uhradené z vlastných prostriedkov. 

Finančné prostriedky na obnovu získalo mesto z Ministerstva kultúry SR, ďalej boli pouţité vlastné zdroje a 

komerčný úver. 

Výška dotácie:                298 745,27 € (stavebné práce a projektová dokumentácia) 

Vlastné zdroje a úver:               23 505,64 € 

Prvá etapa rekonštrukcie  objektu je ukončená.   

Skutočné náklady I. etapa:         322 250,91 €  s DPH 

Z toho v roku 2010:          192 746,57 €  s DPH         

 

Komplexná obnova objektu Akademická č. 1, Banská Štiavnica 

 

Pokračovanie prác na obnove objektu na Ul. Akademická  zrealizovaných v roku 2009 – výmena 2 ks 

výkladových výplní a 2 ks dverných výplní v partery  zreštaurovanej uličnej fasáde meštianskeho domu. 
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Finančné prostriedky získalo mesto z daru od SPP a.s. 

Výška podpory:  3 572,45 € s DPH 

 

Oprava Kostola Panny Márie Sneţnej a oprava ohradného cintorínskeho múra 

 

Práce v roku 2010 boli realizované v nasledovnom rozsahu: výmena poškodenej šindľovej krytiny a doplnenie 

chýbajúcej v rozsahu 346,75 m², následná dvojnásobná aplikácia lazúrovacieho náteru /cca 50 % celkovej plochy 

strechy/. Poškodený ohradný kamenný múr bol rozobratý a nanovo prestavaný,  vrátane nového základu 

a šindľovej striešky. 

Finančné prostriedky tieto práce získalo mesto z Ministerstva kultúry SR vo výške 6 050,00 €. Na financovanie 

prác boli pouţité aj vlastné zdroje vo výške 249,79 €. 

Celkové náklady na zrealizované práce: 6 299,79 € s DPH. 

 

Obnova vilky Botanická 354/2 – Banská Štiavnica. 
 

V roku 2010 získalo mesto finančné prostriedky na obnovu objektu na Botanickej ulici od Ministerstva kultúry 

SR. Z poskytnutých prostriedkov boli zrealizované tieto práce: oprava okien a dverí, oprava kachľových pecí, 

oprava klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu. 

Dotácia bola poskytnutá vo výške 16 900 €. 

Spoluúčasť na financovaní prác 4220 €. 

Celkové náklady na zrealizované práce: 21 120 € s DPH. 

 

Mesto Banská Štiavnica ako stavebný úrad na území mesta v roku 2010 vydalo   
- 11 územných rozhodnutí 

- 61 stavebných povolení 

- 12 dodatočných povolení stavby 

- 17 povolení na zmenu účelu uţívania stavby 

- 7 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením  

- 44 kolaudačných rozhodnutí 

- 1 povolenie na odstránenie stavby 

- 9 nariadení (na údrţbu stavieb a zabezpečovacích prác, na povolenie terénnych úprav, a pod.) 

- 13 povolení na predĺţenie platnosti rozhodnutí  

- 105 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej stavby  

- 13  povolenia reklamných, informačných a propagačných zariadení  

- 6 priestupkov a deliktov  

 

Stavebný úrad evidoval v roku 2010 spolu 682 podaní.  

Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica s cieľom zabezpečenia ochrany pamiatok a stavieb na území PR alebo 

v jej ochrannom pásme v roku 2010 vykonal  16 kontrol štátneho stavebného dohľadu na objektoch  vlastníkom 

NKP alebo stavieb v PR.  

Mesto Banská Štiavnica – prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej 

vodnej správy, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na ţivotné 

prostredie:   

Počty vydaných povolení, stanovísk,  poplatky za znečisťovanie ovzdušia, za všetky úseky za rok 2010: 

ochrana prírody a krajiny                    70 

štátna vodná správa       21 

ochrana ovzdušia       45 

odpadové hospodárstvo                       4 

posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie                  5  

 

Sociálna starostlivosť 
 

Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej 

pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2010  realizovali: 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 

- Mestský úrad v Banskej Štiavnici 

- Zariadenie sociálnych sluţieb - Domov Márie Banská Štiavnica 

- Sociálne stredisko SČK 
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Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje vecnú 

a finančnú pomoc: 

- Denným centrám (Klubom dôchodcov) v Meste Banská Štiavnica 

- Opatrovateľskú sluţbu  

- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych ţivotných situácií do hmotnej núdze, a to 

formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci, jednorazových dávok pre deti a sociálnych pôţičiek 

- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovaná prostredníctvom dotácií z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (štipendiá, stravné a školské potreby) 

- Dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu dávok a prídavkov na deti, 

zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku. 

     Pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) bol v r. 2010 poskytnutý finančný príspevok  vo výške 6 274 €.  

Z toho: - Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov  3 013 €    

             - Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica   3 261 €  

Transfer pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) je pouţívaný na prevádzku (el. energia, voda, telefón, poštovné, 

odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského ţivota členov denných centier (klubu dôchodcov) formou 

posedení a poznávacích zájazdov. 

V mesiaci úcty k starším bol poskytnutý príspevok starším občanom vo výške 2 881 €. 

Výdavky na sluţby v Domove Márie pre klientov, ktorí sú na to odkázaní bola poskytnutá úhrada  v zmysle § 8 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v celkovej výške 2 426 €. 

Z toho:  

- za poskytovanie sociálnej sluţby na základe Zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov v Domove  

Márie pre 1 občana                     2 356 €  

- za spracovanie 10 posudkov            70 €  

 

V r. 2010 bola poskytovaná opatrovateľská sluţba 32 opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na 

opatrovateľskú sluţbu vo výške 86 120 €. 

 

Občanom mesta, ktorí sa ocitli v mimoriadnych ţivotných situáciách, boli poskytnuté jednorazové návratné 

i nenávratné finančné sociálne dávky hlavne na zabezpečenie základných ţivotných potrieb, zakúpenie paliva na 

zimné vykurovacie obdobie, vyplatenie nedoplatku na el. energiu, náklady spojené s lekárskou starostlivosťou 

detí, dochádzaním do školy a ošatením detí, poskytovanie sociálnej pôţičky na základné ţivotné potreby 

a zabezpečenie pohrebného. Počet ţiadostí o jednorazovú výpomoc bolo 125, z ktorých bolo poskytnutých 108 

výpomocí a 6 sociálnych pôţičiek. Čerpanie finančných prostriedkov na  uvedené účely v r. 2010 bolo 

v celkovej výške 4 036 €. 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

1. Nenávratná sociálna dávka z toho: 

- jednorazové dávky pre dieťa                                                                                 970 €  

 (školské potreby, cestovné, zabezpečenie základných ţivotných potrieb dieťaťa, ošatenie, zabezpečenie výţivy) 

- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých                1 997 € 

 (zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, vianočné             

darčeky pre osamelých a občanov v hmotnej núdzi, zabezpečenie základných ţivotných potrieb) 

2. Bezúročná pôţička na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov          1 069 € 

(základné ţivotné potreby pre dieťa, úhrada el. energie, ošatenie, cestovné, základné ţivotné potreby) 

 

- Pochovávanie na trovy obce                                   440 € 

- Príspevky narodeným deťom                    3 185 € 

- Príspevky na sociálne zabezpečenie (príspevky pre SČK – postihnuté deti)         300 € 

- Zariadenia sociálnych sluţieb  (Rómsky klub)       966 € 

                                                    ( dotácia pre Šukar Dţivipen)                            2 500 €  

 

     Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 

v hmotnej núdzi vo výške:                                                                                        17 679 €      

 Z toho:   - stravné                                                                                  14 061 €    

                  - školské pomôcky                                                                    3 618 €   

Rodina a deti                                          

                 - vyplácanie soc. dávok a rod. prídavkov                              102 790 € 
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Činnosť zariadenia sociálnych sluţieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici                       

 
Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici tvoria tri samostatné zariadenia: 

Domov MÁRIE na Ulici Strieborná 15 je staršia trojpodlaţná budova v historickom centre mesta s kapacitou  

27 lôţok, ktoré sú určené väčšinou pre imobilných občanov 

Domov MÁRIE na Ulici Špitálska 3 - Povrazník -  má lôţkovú kapacitu 46 miest a obyvatelia sú v prevaţnej 

miere pacienti s Alzheimerovou chorobou 

Domov MÁRIE na Ulici L. Svobodu 37, 38, 39 je zariadenie panelákového typu na sídlisku Drieňová 

s kapacitou 73 lôţok 

 

V priebehu roka 2010 bolo v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici vo všetkých zariadeniach ubytovaných 

v priemere 136 obyvateľov. 31. decembra 2010 mal Domov MÁRIE 134 obyvateľov, z nich bolo 45 muţov a 89 

ţien.   9 obyvateľov bolo zaradených v reţime podporované bývanie, 52 v zariadení pre seniorov, 39 v domove 

sociálnych sluţieb a 34  v špecializovanom zariadení. V budove na Ulici Strieborná bývalo 29 obyvateľov, na 

Ulici Špitálska  44 a na Ulici L. Svobodu 61 klientov. 

O aktivizáciu obyvateľov sa staralo 5 sociálnych pracovníčok (z nich tri sa venovali výlučne priamej práci 

s klientom) a pracovná terapeutka.  Dve sociálne pracovníčky a pracovná terapeutka si doplnili kvalifikáciu  

absolvovaním akreditovaných odborných kurzov, dve pracovníčky v súčasnosti študujú na vysokej škole. 

      Aktivácia obyvateľov všetkých troch zariadení ZSS Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici prebiehala podľa 

týţdenných plánov činnosti a v súlade s Plánom kultúrno-záujmovej činnosti pre rok 2010. 

      Týţdenné plány činnosti vypracúvajú sociálne pracovníčky podľa reálneho záujmu obyvateľov, ich 

schopností a zdravotného stavu s dôrazom na to, aby naši klienti neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale aby sami 

aktívne zasahovali do diania. Denné aktivity zahŕňali ergoterapiu, arteterapiu, tréningy pamäte, pohybové 

aktivity, vychádzky a kultúrne akcie v regióne. Väčšina z uvedených aktivít má v jednotlivých týţdňoch svoju 

periodicitu a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných sociálnych sluţieb v záujme podpory mentálnych 

a pohybových schopností obyvateľov. Naši obyvatelia  sa s obľubou pravidelne zúčastňujú tieţ na sluţbách 

Boţích, biblických čítaniach a svätých omšiach v objektoch Domova MÁRIE.  

     Dôleţitá je i aktivácia obyvateľov mimo zariadenia. Radi sa zúčastňujú výletov, kultúrnych, spoločenských, 

športových i iných akcií v meste Banská Štiavnica a v jeho okolí – napríklad návštevy aktuálnych výstav, 

festivalov – kumštu, remesiel, peknej hudby, Salamandrových dní,  Kalvárskej púte, Dní sv. Huberta, výlety na 

Štiavnické jazerá, na Staré Hory a podobne. Mnohí obyvatelia  sú však pri týchto aktivitách obmedzení svojím 

zdravotným stavom. 

Vzťah klientov k zariadeniu sociálnych sluţieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici závisí predovšetkým od 

ich schopnosti adaptovať sa na podmienky zariadenia. Klienti Domova MÁRIE sú v prevaţnej miere spokojní 

s komplexnou starostlivosťou  v zariadení, o čom svedčia aj výsledky pravidelného prieskumu spokojnosti 

formou dotazníka. Prispôsobenie sa  kolektívu a podmienkam v zariadení sú problematické najmä u obyvateľov, 

ktorí ţili dlho osamelo a boli prijatí do zariadenia z dôvodu neschopnosti samostatnej existencie. Ich zdravotný, 

ale i psychický stav uţ býva ťaţký a zloţitý. Toto kladie vysoké nároky na prácu zdravotného a sociálneho 

personálu, ale často tieţ na ohľaduplnosť ostatných obyvateľov zariadenia. 

Ďalšou dôleţitou súčasťou sociálnej práce v Domove MÁRIE je spolupráca s klientmi  a ich rodinnými 

príslušníkmi v predadaptačnej fáze – rozprávanie o zariadení, jeho reţime, prehliadka zariadenia, príprava 

klienta pred nástupom do zariadenia. Po nástupe do zariadenia je to spolupráca vo fáze adaptácie – prvé mesiace 

častejší kontakt s klientom, pomoc pri adaptácii na nové ţivotné podmienky, pomoc pri kontaktovaní sa 

s ostatnými obyvateľmi zariadenia. Na základe toho sa volí ďalší prístup k individuálnym potrebám klienta - 

vypracúva sa individuálny plán rozvoja osobnosti, ktorý sa pravidelne vyhodnocuje a aktualizuje. 

 

Cieľom sociálnych pracovníkov, zdravotníckeho personálu, vedenia i všetkých zamestnancov zariadenia 

sociálnych sluţieb Domov MÁRIE je poskytovanie kvalitných odborných, obsluţných a iných sociálnych 

sluţieb, prostredníctvom ktorých budú mať naši obyvatelia moţnosť  udrţať a zlepšovať si svoj zdravotný stav 

a vyvíjať aktivity,  ktoré ich budú uspokojovať. 

 

Činnosť Slovenského Červeného kríţa, Územný spolok v Banskej Štiavnici 

V sledovanom roku 2010 bolo rozvezených  7 645 obedov dôchodcom  a chorým občanom nášho mesta 

a priľahlých obcí. V Domove sociálnych sluţieb pre mentálne postihnuté deti, mládeţ a dospelých  s denným 

pobytom bola poskytnutá sluţba 12 klientom. Cez ÚPSVaR Banskej Štiavnici v sociálnych sluţbách  pomáhalo 

5 UoZ na dobrovoľnícke činnosti a 7 UoZ na absolventskú prax.  
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Školstvo  

Správa o stave školstva v školskom roku 2009/2010 
 

             Mesto Banská Štiavnica  bolo v školskom roku 2009/2010  zriaďovateľom  dvoch  základných škôl a ich 

súčastí - školských klubov detí a zariadení školského stravovania, štyroch  materských škôl (so školskými 

jedálňami), základnej umeleckej školy  a centra voľného času. 

Všetky uvedené zariadenia okrem dvoch materských škôl mali  právnu subjektivitu.  

 

Základné školy 
Výchova a vzdelávanie v základných školách  a detí v MŠ, ktoré mali rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, bolo financované v rámci prenesených kompetencií zo štátu, formou normatívnych príspevkov na 

kaţdého ţiaka. Činnosť súčastí škôl - školských klubov detí a školských jedální, MŠ, ZUŠ a CVČ bola 

financovaná prostredníctvom originálnych kompetencií,  z výnosu podielových daní  mesta. 

Zriaďovateľ školy, Mesto Banská Štiavnica, bol  úspešný v získaní nenávratného finančného príspevku 

z regionálneho operačného programu / ROP /  MVRR SR,  na rekonštrukciu ZŠ Jozefa Kollára v sume  

658 441,76 € , pri spolufinancovaní zriaďovateľa  sumou 34 364,83 € . 

Z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov bola rekonštrukcia len čiastočná – v štyroch pavilónoch 

školy, kde boli zateplené strechy, fasády a  vymenené okná.  

V  roku 2010 bol  dokončený  projekt  rekonštrukcie ZŠ Jozefa Horáka z finančného príspevku  ROP  v sume 

1 088 000 €.  Rekonštrukcia bola dofinancovaná zriaďovateľom školy – Mestom Banská Štiavnica sumou 

395 103, 86 €, z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov,  si mesto zobralo na  toto dofinancovanie 

školy v roku 2010 úver v sume 213 484 €. 

  

ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského č.17 

Riaditeľ školy :  Mgr. Ján Maruniak 

 

Počet ţiakov: 489 (224 v ročníku 1-4), do prvého ročníka nastúpilo 57 ţiakov, z ktorých 53 absolvovalo 

predškolskú prípravu v materskej škole. Školu ukončilo 41 ţiakov v 9. ročníku, 12 ţiakov z 8.ročníka 

pokračovalo v štúdiu na bilingválnom gymnáziu.  

Počet tried:  22 ,  6 oddelení školského klubu detí (ŠKD) s počtom ţiakov 150.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický - 424 ţiakov, nemecký -74 ţiakov, ruský - 51 ţiakov.  

Zamestnanci: 57, z toho 38 pedagogických (4 na kratší pracovný čas, 4 vychovávateľky ŠKD , 1 asistent 

učiteľa). Väčšina pedagógov pokračovala  v ďalšom vzdelávaní v oblasti pedagogiky, psychológie, jazykov, 

moderných vyučovacích metód a informačných a komunikačných technológií. 

Dominantným úspechom  školy uţ tradične od roku 2001 bol  projekt INFOVEK, čo v praxi škole otvorilo 

moţnosť neobmedzeného prístupu k internetu a moţnosť zavádzania informačných a komunikačných 

technológií do vzdelávania ţiakov aj  pedagógov. Škola  pokračovala v realizácii projektu „Digitálni štúrovci“, 

vďaka ktorému môţe uţ od roku 2005 prevádzkovať  verejnosti uţ dobre známu a obľúbenú internetovú 

čajovňu. 

 Škola sa  spolu so všetkými školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, pri 

príleţitosti Medzinárodného roka biodiverzity zapojila do spoločného projektu s Technickými sluţbami, m. p. –

súťaţe v zbere separovaného odpadu.  

Celkove sa škola zapája do mnoţstva projektov, ktoré sú u ţiakov veľmi obľúbené,  pretoţe podporujú ich 

samostatnosť, túţbu po sebarealizácii, sú blízke ţivotu a upozorňujú na problémy spoločnosti („Zdravá škola“, 

„Učíme sa iným spôsobom“, „Otvorená škola športu“ a mnoho ďalších). 

Ţiakom bolo poskytované vzdelávanie  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a ich vedomosti boli 

zhodnotené v  jazykových olympiádach, ktorých sa popri iných (športových, literárnych, matematicko-

fyzikálnych, výtvarných, geografických  a iných) súťaţiach  zúčastňovali. 

Škola poskytovala vzdelávanie ţiakom so zdravotným postihnutím a znevýhodnením, sociálnym 

znevýhodnením, ako aj ţiakom talentovaným a ţiakom s mimoriadnym nadaním. 

Po ukončení rekonštrukcie sa škola stala modernou priestrannou školou poskytujúcou ţiakom aj pedagógom 

moţnosť výchovy a vzdelávania v estetickom prostredí vynovených a nových tried, zmodernizovanej telocvični 

a posilňovni, odborných a špeciálnych učební  s vyuţitím moderných učebných pomôcok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40 

Riaditeľka školy:  PaedDr. Nadeţda Dobrovičová 

 

Počet ţiakov:   265 (92 v ročníku 1-4), do prvého ročníka nastúpilo 18 ţiakov, z ktorých 16 absolvovalo 

predškolskú prípravu v materskej škole. Školu ukončilo 39 ţiakov v 9.ročníku, 1 ţiak pokračoval v štúdiu na 

bilingválnom gymnáziu.  
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Počet tried:    14,  3 oddelenia ŠKD s počtom ţiakov  75 

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický - 220 ţiakov, nemecký -133 ţiakov. 

Zamestnanci: 35, z toho 21 pedagogických (3 na kratší pracovný čas, 3 vychovávateľky ŠKD, 1 asistent učiteľa) 

Pedagógovia školy sa vzdelávali formou rozširujúceho, špecializačného vzdelávania v oblasti didaktiky 

vyučovacích predmetov, vyuţívaní IKT vo vyučovacom  procese, cudzích jazykov, informatiky. 

Charakter školy dopĺňajú projekty, do ktorých sa škola zapojila, napr. Detský čin roka;  Škola priateľská deťom; 

INFOVEK; Otvorená škola športu a iné. 

Škola  s dôrazom na rozvoj sociálneho a etického cítenia, pokračovala v úsilí viesť deti k ohľaduplnosti 

k ţivotnému prostrediu. Poskytovala priestor pre vzdelávanie detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia, aj 

ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, začlenenými v triedach.  

Škola pokračovala aj v modernizácii učebných pomôcok (napr. interaktívne tabule a pod.)  

Vďaka  výborným podmienkam na šport a telovýchovu (futbalové ihrisko a miniihrisko s umelým trávnikom, 

basketbalové  a volejbalové ihrisko, tenisové kurty)  sa škola zamerala aj  na rozšírené vyučovanie telesnej 

výchovy. Areál športovísk  školy  vyuţívala aj široká  verejnosť v rámci organizovaných športových aktivít – 

športové kluby, ale aj jednotlivci. 

V rámci profilácie  školy v oblasti  výučby škola pokračovala v programe zameranom na  zvýšenie  starostlivosti 

v oblasti informatiky  a výpočtovej techniky, ako aj  jazykovej spôsobilosti vo vybraných cudzích jazykoch  

v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. 

Talentovaným deťom boli vytvorené dobré podmienky na zapájanie sa do predmetových  olympiád a súťaţí.  

Veľa priestoru poskytovala  záujmovým  voľnočasovým  aktivitám.  

Škola zabezpečila prácu pre dvoch pracovníkov ZŤP v chránenej dielni. 

V septembri 2010 dokončená rekonštrukcia 4 pavilónov školy znamenala  posunutie  tejto školy  medzi moderné 

výchovno-vzdelávacie zariadenia poskytujúce svojim klientom - ţiakom bezpečné a zdravé pracovné prostredie. 

 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4 

 

Riaditeľ školy:  Pavol Macák 

Počet ţiakov:  337, z toho 193 ţiakov v hudobnom odbore, 115 vo výtvarnom a 55 v literárno-dramatickom 

odbore. 

Ţiaci sa vzdelávali  v individuálnej a  skupinovej forme vzdelávania. 

ZUŠ vzdelávala o. i. aj 18 dospelých študentov a 18 študentov prípravného štúdia. 

Počet absolventov: 28  

Počet tried:   20 

Počet zamestnancov: 21, z toho 17 pedagogických  

Alokované pracovisko:  Základná škola  s materskou školou Banská Belá 

Škola s 50 ročnou históriou a  nezastupiteľným miestom v príprave ţiakov a študentov na ďalšie štúdium na 

stredných školách a konzervatóriách, vysokých školách s umeleckým a pedagogickým  zameraním. ZUŠ   uţ 

tradične pripravovala mnoho kultúrnych  podujatí, ako verejné koncerty, príleţitostné vystúpenia, výchovné 

koncerty, súťaţe, prehliadky,  alebo bola súčasťou mnohých miestnych aj regionálnych kultúrno-spoločenských 

akcií, na ktorých účinkujúci prezentovali širokej verejnosti svoj talent.   Naďalej pokračovala spolupráca školy 

s mestskými, miestnymi a okresnými organizáciami, ale aj spolupráca na úrovni celoslovenskej a zahraničnej. 

ZUŠ mala tak ako po iné roky  nezastupiteľný význam pri vytváraní kultúrno-spoločenského ţivota v meste 

svojou účasťou na väčšine  významných prezentácií a podujatí  aj vďaka mimoriadnej aktivite, ochote a 

zanietenosti  kvalitného a činorodého  pedagogického zboru školy. 

 

Centrum voľného času, L. Svobodu č.40 

 

Riaditeľ CVČ:    Mgr. Marián Berešík 

Zamestnanci: 28, z toho 25 na dohodu 

CVČ zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 

30 rokov v ich voľnom čase.  

Počet záujmových útvarov:  35 

Počet členov záujmových  útvarov:   459, z toho 68 členov vo veku  nad  15rokov. 

Prácu v CVČ vykonávali traja  interní a 25 externých  zamestnancov.  Vedúci záujmových útvarov spĺňali 

kvalifikačné predpoklady. 

Okrem pravidelnej  záujmovej  činnosti  v oblastiach prírodných  vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, 

telovýchovy a športu, turistiky a branných  športov, ekologickej  výchovy, informatiky, prebiehala aj 

príleţitostná záujmová činnosť, pri ktorej počet podujatí  bol 116, s počtom účastníkov 3500, z toho 3200 do 15 

rokov. Najviac účastníkov bolo zastúpených v podujatiach kultúry a umenia (1698) a telovýchovy a športu 

(1189).   
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CVČ sídli v priestoroch ZŠ J. Kollára , pričom záujmové útvary sa vyučovali okrem tohto priestoru aj v 

základných školách, kde pôsobia vedúci ZÚ. 

CVČ zorganizovalo uţ tradične aj letný tábor v zahraničí, s počtom účastníkov 22, z toho 12 detí do 15 rokov . 

 

Materské školy  
 

V školskom roku 2009/10 sa  školská reforma  dotkla  materských škôl  v zmysle zákona povinnej výchovy 

a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, na ktorý nadviazali všetky MŠ  vlastným 

vzdelávacím programom – školským vzdelávacím programom, ako hlavným dokumentom školy, vychádzajúcim 

z koncepčného plánu školy a špecifických podmienok materskej školy. Všetky MŠ o. i. poskytovali predškolskú 

prípravu deťom – budúcim prvákom základných škôl. 

Mesto bolo  zriaďovateľom  štyroch materských škôl, z ktorých  2  sú rozpočtové organizácie so samostatnou 

právnou subjektivitou. Všetky materské školy v meste poskytovali  predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 

rokov a deťom s odloţenou povinnou školskou dochádzkou od 6 do 7 rokov, s moţnosťou poldenného pobytu. 

Prevádzková doba MŠ bola  od 6. hodiny ráno  do 16. hod. popoludní, v prípade potreby aţ do 17.hodiny.  

Materské školy v meste (vrátane súkromnej materskej školy)  boli  financované z výnosu podielových daní 

mesta. 

Rodičia mali moţnosť skráteného pobytu dieťaťa, alebo spoločného pobytu dieťaťa s matkou v MŠ. 

 

Materská škola, Ul. 1. mája č. 4 (Kriţovatka) 

MŠ s právnou subjektivitou 

Riaditeľka školy:  Mgr. Alexandra Bóková 

Počet detí:            123, z toho 41 v 2 prípravných triedach na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried:           6  

Zamestnanci:  23, z toho 13 pedagogických 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov: vedenie školy- funkčné vzdelávanie; 3 učiteľky – UMB Banská 

Bystrica –Predškolská pedagogika. 

Projekty, v ktorých bola škola zapojená: Folklór v MŠ – regionálna výchova; Pohybom k zdraviu; Učím sa 

s počítačom; Cengáčik; Evička nám ochorela; BECEP; Výučba anglického jazyka.  

Ďalšie aktivity MŠ: beseda s lesným pedagógom a sadenie stromčekov, besedy pre rodičov o zdravom vývine 

detí, návšteva VÚ Močiar a iné. 

Škola výrazne participovala na kultúrno-spoločenskom ţivote mesta vystúpeniami a účasťou detí na mnohých 

podujatiach, ako Salamander; Svetové dedičstvo očami detí; Sedem divov Banskej Štiavnice; Festival kumštu 

a remesla; Tvorivé dielne a mnohých iných. 

MŠ postupne pokračovala v nákupe nového didaktického materiálu, pomôcok a hračiek. Na školskom dvore bol 

pre deti vybudovaný nový oddychový priestor. 

V školskom roku 2009/10 zriaďovateľ investoval finančné prostriedky do riešenia havarijnej situácie na 

kanalizácii a do výmeny plynového kotla.  Z rozpočtu školy, z financií OZ Rodičia a priatelia MŠ 1. mája sa 

čiastočne renovovali triedy (nábytok, koberce, nátery). 

 

Materská škola, Bratská č. 9 (Drieňová) 

MŠ s právnou subjektivitou 

Riaditeľka školy:  Jana Kruteková 

Počet detí:            105 , z toho 3 do troch rokov, 25 detí v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried:           5 

Počet zamestnancov:  22, z toho 11 pedagogických, 1 asistent učiteľa. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov: Obsahová reforma školstva -1; Nové plánovanie edukačnej činnosti-2; Ranná 

čitateľská gramotnosť -1; Reč dieťaťa -1; Aktivity Programu Zelená škola -3 učiteľky.  

MŠ poskytovala vzdelanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, formou individuálnej 

integrácie. 

Sídlisková MŠ, ktorá sa zapájala do diania celej komunity sídliska projektom Čistinka,  dosiahla výrazný úspech 

na poli environmentálnej výchovy  v projekte  Zelená škola. Titul Zelená škola dostala MŠ na celoslovenskom 

sneme začiatkom školského roka. 

Škola bola  zapojená aj  v projektoch:  Škola budúcnosti; Vesmír očami detí; Zelený svet; Ţivnostenské pastelky; 

My sa nevieme sťaţovať nahlas; Bohúňova paleta; Hodina deťom;  Prírodné záhrady. 

Výchova a vzdelávanie pokračovalo v trende rešpektovať a chrániť ţivotné prostredie. MŠ si v tomto roku 

skrášlila ţivotné prostredie obnovením chodníkov    

Deti sa aj v tomto školskom roku oboznamovali  s cudzími jazykmi (Aj; Nj.) 

 

 



 66 

Materská škola, Mierová č.2 (Pod Kalváriou) 

MŠ bez právnej subjektivity 

Riaditeľka: Janka Trilcová 

Počet detí:   42, z toho 13 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried: 2 

Počet zamestnancov: 6, z toho 4 pedagogickí 

Ďalšie vzdelávanie pedagógov: vedenie MŠ – funkčné inovačné vzdelávanie, 1 učiteľka – UMB B. Bystrica 

Projekty a aktivity, na ktorých sa MŠ zúčastňovala: Bezpečná komunita; Zelená materská škola;  My sa nevieme 

sťaţovať nahlas; Svetové dedičstvo očami detí; Beh Trate mládeţe. Dobrá bola spolupráca MŠ so Ţivenou – 

Deň matiek, MsPo – dopravná výchova. Uţ tradične dobrá spolupráca pokračovala so základnou umeleckou 

školou . 

Škola zaradená v Národnej sieti škôl SR podporujúcich zdravie sa tak, ako v posledných rokoch  snaţila 

dôsledne plniť úlohy a ciele v súlade so zdravým ţivotným štýlom. Úlohy s tým spojené plnili počas celého 

roka, vyuţívajúc aj vynikajúce moţnosti pekného prostredia škôlky starostlivosťou o školskú záhradu, 

otuţovaním v saune a pod.. 

V rámci finančných moţností zriaďovateľ  postupne exteriér aj interiér  školy rekonštruuje a modernizuje. 

V tomto školskom roku boli vymenené okná v kuchyni MŠ. 

 

Materská škola, Námestie padlých hrdinov č. 2 (miestna časť Štefultov) 

MŠ bez právnej subjektivity 

Riaditeľka MŠ:  Eleonóra Luptáková 

Počet detí:  17, z toho 5 detí sa pripravovalo na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried: 1 

Počet zamestnancov:  3,  z toho 2 pedagogickí 

MŠ poskytovala predprimárne vzdelávanie prevaţne  deťom z miestnej časti Banskej Štiavnice – Štefultova. 

Výchova a vzdelávanie prebiehalo s dôrazom  na prírodu a  ochranu ţivotného prostredia, čomu napomáhala aj  

poloha školy svojim umiestnením  Uţ tradične sa MŠ zapájala do akcií a podujatí ako  programov ku Dňu 

matiek a detí; protipoţiarne cvičenie, Veľkonočné tvorivé dielne; Dopravná výchova –poldeň s MsPo ; 

Šarkaniáda; Deň zdravej výţivy a pod. 

Škola je zapojená v projekte: My sa nevieme sťaţovať nahlas; EKO Logicky 

V dôsledku vandalizmu – vniknutím zatiaľ neznámeho páchateľa do objektu bolo čiastočne zničené zariadenie 

MŠ, čo zriaďovateľ riešil zakúpením kompletne nového posteľného vybavenia  pre všetky deti (paplóny, 

vankúše, posteľné povlečenie), textílií a iných poškodených súčastí MŠ. 

 

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na území mesta 

 

Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici 
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 

Počet ţiakov: 267, z toho 87 GMN 

Počet tried: 14, 2 kaplnky 

Počet ţiakov v ŠKD: 69 v 3 oddeleniach 

Počet zamestnancov: 35 (24 pedagogických, 4 externí učitelia, 3 vychovávateľky ŠKD, 2 asistenti učiteľa, 2 

kňazi, 2 rehoľné sestry) 

Škola poskytovala aj vzdelanie  trom  začleneným ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Aktivity a účasť v projektoch a súťaţiach:  Františkova púť; Spievajme Pánovi; Šaliansky Maťko; Kollárova 

Štiavnica; ....a slovo bolo u Boha; Pytagoriáda a mnoho iných v oblasti športovej, výtvarnej, literárnej, biblickej. 

 

Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná ruţová 22 

Zriaďovateľ: OZ KRUH 

Riaditeľka: Martina Ďuricová 

Počet detí: 24, z toho 8,  ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky 

Počet tried: 1 

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Banskobystrického samosprávneho kraja 
 

Gymnázium Andreja Kmeťa, G.-Göllnerovej č. 6 

Riaditeľka  školy:  PhDr. Renata Mikulášová 

Počet ţiakov:    275,  11 tried 

Stravovanie: ZŠS pri Spojenej katolíckej škole sv. Fr. Assiského 
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Počet pedagogických zamestnancov: 22 + 6 na dohodu 

V tomto školskom roku sa konali prijímacie skúšky  na bilingválne štúdium – sekcia anglická, pre školský rok 

2010/11. 

Aktivity a účasť školy v projektoch: Comenius, Škola-UNESCO, INFOVEK, Otvorená škola; Biela pastelka, 

Deň narcisov, spolupráca s Ligou proti rakovine a mnohé iné.  

                      

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická č. 16 

Riaditeľ školy:  Ing. Rudolf Valovič, CSc. 

Počet ţiakov:   256 

Počet tried: 9 

Stravovanie ţiakov: ZŠS v školskom internáte 

Súčasti školy:  Školský internát,  Stredisko odbornej praxe 

Počet zamestnancov:  78, z toho 30 pedagogických 

Škola poskytovala aj vzdelanie  študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Študijné odbory:  lesníctvo, lesnícka prevádzka, krajinná ekológia 

Aktivity a účasť školy v projektoch: aktívna účasť na dňoch  sv. Huberta, Salamandrových dňoch, poľovnícka 

výstava v Inchebe, Lesy deťom, Európsky deň jazykov a mnohé iné. 

Leonardo da Vinci – Profesionálne lesníctvo, Manaţment Európskeho lesa; Internet pre učiteľov na SLŠ. 

V tomto roku boli škole schválené dôleţité projekty, ktoré budú  pre školu prínosom  v oblasti skvalitnenia 

a modernizácie vzdelávania, ako aj opravy budovy školy. 

  

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č. 13 

 

Riaditeľ školy:   Ing. Ján Totkovič 

Počet ţiakov:     431, 22 tried 

Stravovanie :   ZŠS v školskom internáte pri SOŠOaS,  alebo vo vlastnej výdajni stravy v škole 

Škola poskytovala vzdelanie aj ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Počet zamestnancov: 64, z toho 52 pedagogických 

Študijné odbory:  ţivotné prostredie, polytechnika, geodézia kartografia kataster, biotechnológia a farmakológia, 

chemická informatika, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, odborné zameranie omietky a štuková výzdoba, 

konzervátorské a reštaurátorské práce, odborné zameranie papier staré tlače a kniţné väzby, propagačné 

výtvarníctvo, odevný dizajn. 

Aktivity a prezentácia školy: Akademici v Banskej Štiavnici; Salamander; Ţivé šachy; Art-pódium; Sv. Hubert; 

Biela pastelka; domáce aj medzinárodné semináre a workshopy a mnohé iné. 

Projekty: LEONARDO – Mobility; EX Libris; Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj 

experimentálnych schopností študentov SŠ; Národný projekt „Profesijný a kariérny rast pedagogických 

zamestnancov “ – zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie.  

 

Stredná odborná  škola obchodu a sluţieb,  Špitálska č. 4 

Riaditeľka školy:  PhDr. Viera Gregáňová 

Počet ţiakov:   405 

Počet tried: 19 

Stravovanie ţiakov: vlastné ZŠS v školskom internáte     

Počet zamestnancov: škola – 55, z toho 37 pedagogických, školský internát 33, z toho 11 pedagogických 

Školský internát: ako súčasť školy  poskytuje ubytovanie a stravu svojim  ţiakom, aj ţiakom SOŠ Ľ. Greinera, 

SPŠ S. Mikovíniho, bilingválneho GMN. 

Študijné a učebné odbory: obchod a podnikanie, manaţment regionálneho cestovného ruchu,  spoločné 

stravovanie, podnikanie v remeslách a sluţbe,  murár, kaderník, hostinský, výroba konfekcie, stavebná výroba. 

Ţiaci školy sa úspešne zapájali do okresných aj celoslovenských  súťaţí a olympiád v oblasti literárnej, cudzích 

jazykov, športových turnajov. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti: Salamander; Art-pódium, zabezpečovanie recepcií, účasť v okresných 

a krajských kolách olympiád v slovenskom a cudzích jazykoch, mnohé športové súťaţe a turnaje a iné.  

Projekty: Orange Slovensko; Červená stuţka; Úsmev ako dar; Vstaň a urob niečo; Koburgove jánske dni. 

 

Stredná odborná škola,  Šoltésovej č. 5,  Dňa 15. júna 2010 bol škole udelený čestný názov SOŠ Ľudovíta 

Greinera. 
Riaditeľka školy:  Ing. Andrea Bednářová  

Počet ţiakov:    142 

Počet tried: 9 
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Stravovanie ţiakov: v ZŠS  Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb /SOŠOaS/ Špitálska 4, zamestnanci školy 

majú vlastnú výdajňu stravy v priestoroch školy. 

Počet zamestnancov: 28, z toho 22 pedagogických / 14 TPP, 6 DPP, 2 zníţený úväzok/  

Odbory:  operátor lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár, lesné hospodárstvo, 

mechanizácia poľnohospodárstva, operátor lesnej techniky . 

Aktivity a prezentácie na verejnosti:  Dni sv. Huberta; UNIAGRO, účasť na odstraňovaní  kalamity v Tatrách; 

súťaţe lesníckej zručnosti, Memoriál D. Višňovca; Salamander a iné. 

Projekty: Práca s interaktívnou tabuľou; Modernizácia vzdelávacieho procesu 

 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KŠÚ 
 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č. 11 

Riaditeľka:  Mgr. Beata Rafajová 

Počet ţiakov: 37, 5 tried 

Počet zamestnancov: 10,  6 pedagogických, 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa 

Stravovanie ţiakov: v ZŠS  pri  Spojenej katolíckej škole  sv. Františka Assiského 

Ţiaci sa zúčastňovali   mnohých regionálnych  podujatí a súťaţí: Regionálna vedomostná súťaţ; Tvorivé dielne; 

výtvarné súťaţe, súťaţe a olympiády v okresnom kole. 

Projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu 

Škola poskytovala  vzdelanie ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Väčšina ţiakov, ktorí 

ukončili školu, pokračovala v štúdiu na OU Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP, Dolná č. 2 

Riaditeľka : PaedDr. Mária Ivica Moravčíková 

Počet klientov: 568 – zvýšený nárast klientov nastal v dôsledku prechodu stredného školstva do starostlivosti 

CPPPaP. 

Počet  zamestnancov:  5, z toho 4 odborní zamestnanci , od 1. 1. 2010  3 odborní zamestnanci. 

Zariadenie poskytovalo  odbornú starostlivosť klientom (MŠ, ZŠ, ŠZŠ, GMN, SOŠ, praktickým školám 

a rodinám) v oblasti  diagnostiky (pedagogická, psychologická, sociálna), poradenstva (pedagogické, 

psychologické, sociálne a iné), terapie ( psychoterapia, liečebno-pedagogická, socioterapia a iné), rehabilitácie 

(reedukácia a psychagogika). 

Centrum zabezpečovalo aj sluţby v súvislosti s posudzovaním školskej zrelosti, problémov poruchy učenia 

a správania, vývinu reči, rodinných a osobnostných problémov a mnoho iných. 

 

Odborní zamestnanci poskytovali svoje sluţby jednak priamo v CPPPaP, ako aj v školách a školských 

zariadeniach. 

 

Súkromné školy 
 

Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o. v Banskej Štiavnici , Drieňová č.12, 
Riaditeľka: PaedDr. Beáta Nemcová, od 1.4.2010 zastupovaním poverená PhDr. Soňa Ostricová  

Od 28. mája 2010 táto škola zanikla  a novým subjektom sa stala  Súkromná hotelová akadémia n. o., ktorej 

zriaďovateľom sa stala Ing. Jaroslava Marušková, CSc..   

Počet študentov:  99 

Počet pedagogických zamestnancov: 10 

Ubytovanie ţiakov : zabezpečené v školskom internáte pri SOŠOaS 

Financovanie školy: 1- samofinancovaním ţiakov a študentov – na prevádzkové náklady, učebnice, učebné 

pomôcky, náklady spojené s výučbou technológií prípravy pokrmov a pod. 

                                 2 - dotáciou zo štátneho rozpočtu 

                                 3 - financovanie vlastnou podnikateľskou činnosťou 

Škola poskytovala moţnosť štúdia v päťročnom dennom  štúdiu absolventom ZŠ v odbore hotelová akadémia.  

Odborné vedomosti  ţiakov školy boli  preverované v rámci odborných  domácich, aj zahraničných súťaţí. 

   

Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivosť v nemocnici v Banskej Štiavnici poskytuje Nezisková organizácia Nemocnice 

a polikliniky Bratislava, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, Ţiar nad Hronom 

lôţková časť: gynekológia, interné oddelenie, jednodňová chirurgia, oddelenie dlhodobo chorých, dom 

ošetrovateľskej starostlivosti a oddelenie intenzívnej medicíny 

ambulancie: gynekologická, chirurgická, interná, pľúcna, koţná 
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Praktickí lekári pre dospelých 

MUDr. Eva Luptáková 

MUDr. Hana Gubricová 

Adamovicová, s. r. o. Prenčov 

MUDr. Dana Kindernayová 

MUDr. Oľga Ferjančíková 

Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová, s. r. o. 

 

Praktický lekár pre deti a dorast 

MUDr. Alica Kubinská 

MUDr. Katarína Višňovská 

 

Špecializované privátne ambulancie: 

ALEX 1. s. r. o – gynekologická ambulancia 

MUDr. Marcela Mačajová – všeobecná otorinolaryngológia, lekárska imunológia 

MUDr. Magdaléna Vojtášová – všeobecná oftalmológia 

NEUROPET, s. r. o., MUDr. Eva Petrášková – všeobecná neurológia 

MUDr. Mária Makovíniová – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy, vnútorné lekárstvo 

PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r.o.  – klinický psychológ 

MUDr. Ján Dúţek – všeobecná psychiatria 

MUDr. Renáta Koreňová – gastroenterologická ambulancia    

 

Stomatologická starostlivosť 

MuDr. Dţugasová Emília 

MUDr. Gurtler Ervín  

MUDr. Jančiová Alţbeta   

MUDr. Kramer Rudolf   

MUDr. Mozolová Valéria   

MUDr. Piteková Alţbeta   

MUDr. Dušan Hric  

 

Lekárska sluţba prvej pomoci - Banská Štiavnica 

LSPP pre dospelých 

Prevádzkovateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, Ţiar nad Hronom 

Miesto výkonu: Bratská 17, Banská Štiavnica, tel.: 045/6942375 

LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Zvolen 

Prevádzkovateľ: MUDr. Martin Olej, s.r.o., M. R. Štefánika, Krupina 

Miesto výkonu: Kuzmányho nábreţie 28, Zvolen (PLK), tel.: 045/5201802 

LSPP: stomatologická – rozpis je prístupný na web stránke BBSK 

prevádzkovateľ: VK STOM, s.r.o., Štefánikova 24, Lutila 

Miesto výkonu: ambulancia sluţbukonajúceho lekára 

 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci – RLP a RZP   

V roku 2010 : Záchranná a dopravná zdravotnícka sluţba so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava 

 

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI  
Banská Štiavnica 

ADOS – ŢIVOT, Mgr. Darina Lalíková, Bratská 17, Banská Štiavnica. 

 

 

Poţiarna ochrana 
Ochrana pred poţiarmi 

 

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR 

OR HaZZ Ţiar nad Hronom hasičská stanica Banská Štiavnica 
Činnosť zboru a prevádzku hasičskej  stanice HaZZ na Pletiarskej ulici riadil mjr. Ing  Milan Hrudka. Stálu 

sluţbu zabezpečuje 18 príslušníkov HaZZ v troch zmenách. Mali k dispozícii hasičskú techniku: AHZS 

Mercedes Atego, AHZS Mercedes Vário, AHZS Mercedes G-290, Iveco  Traker –cisternové  vozidlo, PV3S-

ARS 12CH1 cisternové vozidlo, automobilovú plošinu AP-27 na podvozku T-815. 
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V roku 2010 zasahovali hasiči zboru v okrese Banská Štiavnica 301 krát: z toho pri poţiaroch 36 krát, pri 

dopravných nehodách 124 krát a iných technických zásahoch ako sú: ekologické havárie, otváranie bytov, 

asistencia IRS transport osôb do sanitky 141 krát. 

V máji roku 2010 sa začala  realizovať rekonštrukcia, prístavba a modernizácia hasičskej stanice Banská  

Štiavnica, ktorá bola financovaná z prostriedkov Európskej únie.  Náklady rekonštrukcie činili 458 575,53 €. 

Slávnostne ju 4. 3. 2011  odovzdal do uţívania minister vnútra SR JUDr. Daniel Lipšic  a prezident HaZZ plk. 

JUDr. Alexander Nejedlý. 

 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Mestský hasičský zbor 

Činnosť Mestského hasičského zboru na základe zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a DHZ Banská 

Štiavnica a DHZ Štefultov realizovali dobrovoľné zbory, kaţdý v sile jedného druţstva .Veliteľom mestského 

hasičského zboru bol Miroslav Krkoška. Mestský hasičský zbor mal pre svoju činnosť k dispozícii hasičské 

zbrojnice na Ulici A. Sládkoviča č.15 v miestnej  časti Banská Štiavnica a na Ulici Poţiarnická č. 8 v miestnej 

časti Štefultov. Jeho techniku tvorili dve poţiarne vozidlá Avia  A30 s poţiarnymi striekačkami PPS 12 

s výzbrojou a dva genfovaky. 

V roku 2010 sa realizovala II. etapa  rekonštrukcie hasičskej zbrojnice Poţiarnická č.8 v rozsahu: výmena 

vykurovacích telies, elektrickej inštalácie, výmena okien a dverí ,oprava kancelárie a zateplenie spoločenskej 

miestnosti. Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu mesta v objeme finančných prostriedkov 5018,- €. 

 

Zásahová činnosť: 

V roku 2010 zásahové druţstvá zasahovali  

- 4.1.2010 - DHZ Banská Štiavnica, poţiar komína prevádzky čajovne Klopačka, 

- 26.4.2010 - DHZ Banská Štiavnica, pátracia akcia po nezvestnom muţovi, 

- máj 2010 - DHZ Banská Štiavnica, protipoţiarna asistenčná hliadka pri zváraní konštrukcie pre výťah 

v objekte Rubigall, 

- 30.8.2010 DHZ  Štefultov  pri návrate z nočnej súťaţe z Topoľčianok pomáhali likvidovať poţiar v Hodruši 

–Hámroch. 

 

Námetové cvičenie: 

Dňa 24.7.2010 o 10,00 hodine preventivár mesta v spolupráci s veliteľmi poţiarnych druţstiev DHZ 

zorganizoval námetové cvičenie hasenia lesného poţiaru nad jazerom Ottergrund. Poţiar bol vyhlásený  sirénou 

.Zasahovali druţstvá DHZ Banská Štiavnica a DHZ Štefultov na poţiarnych vozidlách Avia A 30  s poţiarnymi 

striekačkami PPS 12. Cieľom cvičenia bolo precvičiť akcieschopnosť zásahových druţstiev a preskúšanie 

techniky.  

 

Preventívna činnosť 

Preventívne protipoţiarne kontroly vykonávali členovia dvoch kontrolných skupín z členov dobrovoľnej 

ochrany. Vedúcim skupiny z DHZ  Banská Štiavnica bol Tomáš Zábudlý a DHZ 

Štefultov  Michal Tokár. Kontrolne skupiny boli vyškolené poţiarnym technikom a preventivárom mesta 

Jozefom Borským. Preventívne protipoţiarne kontroly sa vykonávali podľa plánu pre rok 2010. Protipoţiarne 

kontroly boli zamerané na kontrolu povalových priestorov, striech, komínov, pivníc, drevární a garáţí. 

Vlastníkom nehnuteľností kontrolne skupiny odporúčali realizovať pravidelné čistenie komínov, dymovodov  

a kontrolu ich tesnosti, taktieţ upozorňovali na pravidelné prehliadky elektrických a plynových rozvodov, 

elektrických a plynových spotrebičov. 

Členovia DHZ Banská Štiavnica a DHZ Štefultov zabezpečovali asistenčnú protipoţiarnu sluţbu na podujatiach, 

ktoré organizovalo alebo spoluorganizovalo mesto Banská Štiavnica /Zabudnuté remeslá, Ţivé šachy , 

Salamandrové dni, Pamiatka zosnulých/. 

 

DOBROVOĽNÁ POŢIARNA OCHRANA 

V roku 2010 v meste Banská Štiavnica vyvíjali činnosť dva dobrovoľné hasičské zbory: 

- Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica, predseda  zboru Vladimír Poprac, veliteľ zboru Miroslav 

Krkoška,  počet členov 92 

- Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov, predseda zboru Jozef Ďurica , veliteľ zboru  Vladimír Jarábek ml., 

počet členov 136 

 

Cvičenie a športová činnosť: 

Územná súťaţ DHZ: previerka sa konala na Podhorí. DHZ Štefultov  obsadilo druhé miesto  časom 16,85 sek.  
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DHZ Štefultov sa zapojil aj do Sitnianskej hasičskej ligy a Tekovsko - Hontianskej ligy. Najviac ceneným 

úspechom ich súťaţnej činnosti je 1. miesto o putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica - Šalková  

časom14,38 sek. 

V oblasti výchovy mládeţe členka DHZ Banská Štiavnica pani Popracová a pani Zábudlá viedli druţstvo  

Plameniakov v súťaţi mladých hasičov. Na oslave Sviatku práce v Kysihýbli sa mladí hasiči prezentovali pred 

verejnosťou predvedením poţiarneho útoku. 

 

Brigádnická činnosť: 

Členovia DHZ Štefultov pomáhali pri realizácii II. etapy rekonštrukcie hasičskej zbrojnice Poţiarnická č.8 

a oprave a údrţbe hasičskej techniky. Členovia DHZ Banská Štiavnica pomáhali pri uvoľnení hasičskej 

zbrojnice A. Sládkoviča č.15 pre potreby HaZZ, hasičská stanica Banská Štiavnica, taktieţ vykonali čistenie 

priestorov a okolia hasičskej zbrojnice a opravu a údrţbu hasičskej techniky. 

 

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 kniţnice 

 Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou OKCRŠ (vrátane vysielania v mestskom rozhlase) 

 

Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

Rok 2010 začínalo OKCRŠ v provizórnych podmienkach Belházyho domu, kde bolo umiestnené z dôvodu 

rekonštrukcie objektu Rubigall. Toto umiestnenie ovplyvnilo aj rozsah aktivít najmä v prvej polovici roka. 

V januári sa v priestoroch kina Akademik uskutočnilo premietanie filmov z produkcie festivalu Jeden svet.  Vo 

februári sme odštartovali cyklus Príbehy starej Štiavnice, určený pre všetkých, ktorí majú hlbší záujem o históriu 

nášho regiónu.  

Marec patril prvému ročníku novej akcie s názvom Zimomravenie. Podujatie sa podarilo zorganizovať zásluhou 

spolupráce so Základnou umeleckou školou, ktorá poskytla svoje priestory na tvorivé dielne, kino Akademik 

patrilo divadlám pre deti a veľký úspech mala aj hra v meste, zorganizovaná v spolupráci s T. Polákovou. Do 

akcie sa zapojili aj viaceré zariadenia zľavami na svoje sluţby, ako aj Slovenské banské  múzeum, ktoré 

bezplatne „zapoţičalo“ Nový zámok a takisto pripravilo tvorivé dielne a rôzne zľavy. V tomto mesiaci sa 

zároveň aj uskutočnilo tradičné vyhlasovanie osobností v oblasti kultúry a športu v réţii OKCRŠ. 

V apríli OKCRŠ pripravilo uţ pomaly tradičný Veľkonočný koncert, na ktorom sa tentoraz predstavili 

v Evanjelickom kostole známy slovenský operný spevák Martin Babjak a Daniel Buranovský. 

Máj patril tradične festivalu Envirofilm, ktorý sa snaţí prezentovať výber z filmov, venovaných tematike 

ţivotného prostredia a iné aktivity, ktoré vedú k ochrane prírody. 

Júnové Budenie sitnianskych rytierov odštartovalo sezónu pri jazere Počúvadlo. Tak ako v minulosti sa aj 

v tomto roku nieslo v znamení country hudby. 

Štiavnický ţivý šach a Majstrovstvá SR v šachu boli prvými podujatiami, ktoré OKCRŠ zorganizovalo uţ 

s vyuţitím priestorov nového objektu na Kammerhofskej ul. č. 1. Exkluzívna účasť dvoch špičkových šachových 

veľmajstrov Sergeja Movsesiana a najmä Hikaru Nakamuru (USA) dodala akcii  výnimočný charakter, ktorý len 

umocnil ich súboj na šachovnici, ktorý bol zrejme z diváckeho hľadiska najlepší v histórii podujatia. Súčasťou 

celého týţdňa aktivít bol aj koncert Musical Power Moments, v ktorom sa predstavili talentovaní mladí umelci 

z partnerského mesta Hünenberg. 

V auguste OKCRŠ zorganizovalo Nezabudnuté remeslá s témou veštenie, liečitelia, bylinkári.  

Septembrové Salamandrové dni boli ovplyvnené zlým počasím, programovo však zrejme boli najlepšie 

v novodobej histórii podujatia. Je potešením, ţe Salamandrový sprievod pod vedením Ing. Dalmy Štepánekovej 

zaznamenáva mierny, ale predsa nárast záujmu o aktívnu účasť, čo sa prejavuje aj na jeho kvalite. Na pódiách sa 

pre zmenu predstavili Zuzana Smatanová, Vidiek, Hrdza, ale aj detské folklórne súbory z 10 krajín, vystupujúci 

z Moravskej Třebovej, Soprone, Olsztynku. Akcii nechýbalo ani v roku 2010  detské pódium s medzinárodnou 

účasťou. 

V novembri OKCRŠ spolupracovalo na príprave spomienky na 17. november, záver roka patril tradičnému 

Mikulášskemu týţdňu s Batohom Mikulášskych prekvapení. Bodku za kultúrnym rokom 2010 dal Štefanský 

koncert, v ktorom vystúpil Ján Berky Mrenica ml. a Diabolské husle. 

V roku 2010 OKCRŠ organizačne viac alebo menej spolupracovalo aj na ďalších podujatiach: Z rozprávky do 

rozprávky po EÚ, koncert Horkýţe slíţe, festival Rešeto, Jazznica, Letný filmový seminár 4 ţivly, Capalest, 

Festival peknej hudby, či tanečná súťaţ O pohár primátora mesta a iné. 
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Veľkou úlohou  OKCRŠ boli aktivity spojené s projektom Spoločne cez hraníc, podporeného z Programu 

cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika. V rámci neho sa uskutočnilo niekoľko aktivít, vďaka 

ktorým viac ako 120 Štiavničanov dostalo moţnosť navštíviť mesto Sopron v rámci rôznych tvorivých aktivít. 

Boli nimi: tvorivý pobyt mladých umelcov -  výtvarníkov, stretnutie expertov na oblasť UNESCO, pobyt 

študentov a tvorba sprievodcu po meste, pobyt fotografov, tvorba výstavy pohľadníc, Dni Banskej Štiavnice 

v Soproni, pobyt mladých hudobníkov a spoločný koncert. Projekt bol ukončený záverečnou výstavou 

a koncertom v Banskej Štiavnici. 

OKCRŠ zároveň výrazne prispelo k úspechu Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej, keď sa mu podarilo 

zabezpečiť dodatočné prostriedky na vystúpenie Štiavnického ţivého šachu, ktoré sa uskutočnilo spoločne 

s vystúpením divadelníkov Paradajz Pikčr, Texasiek, sokoliarov sv. Bavona a ukáţkou prác štiavnických 

remeselníkov. 

OKCRŠ počas roka odštartovalo spoluprácu s ďalšími kolektívmi či jednotlivcami, aj v rámci vyuţívania nových 

priestorov.   

 

Kino Akademik a filmový klub OKO: 

Minulý rok bol poznamenaný celkovou stagnáciou návštevnosti, a to aj vďaka moţnosti dostať sa k filmovej 

kópii skôr z internetu, ako ju ponúkne distribučná spoločnosť kinám. Premiéry bývajú naplánované väčšinou 

v multiplexoch, ktoré si kópie nechávajú aj viac mesiacov, takţe sa do malých kín dostanú po dvoch troch 

mesiacoch od uvedenia filmu na trh.  Aj napriek všetkému sa kino snaţí získať kópie aj v skorších termínoch, a 

ponúknuť divákovi to najlepšie z filmovej ponuky. 

Najväčší úspech v minulom roku zaznamenali filmy Ţeny v pokušení, Avatar, Lietajúci Cyprián, dva diely Ságy 

Twilight,či animovaná rozprávka Ako si vycvičiť draka. 

Zostali sme verní tradícii a kaţdú poslednú nedeľu v mesiaci premietame a budeme aj naďalej premietať 

animované filmy pre rodiny s deťmi. 

Úspešne odpremietali 2 ročníky Filmového festivalu Jeden svet, s dokumentárnymi filmami z celého sveta. 

Festival sa stretol s veľmi dobrou odozvou, takţe aj v budúcnosti budeme s týmto festivalom oslovovať širokú 

verejnosť. 

V meste funguje Filmový klub Oko, ktorý sa snaţí ponúknuť aj filmy pre náročnejšieho diváka. Najviac 

divákoch navštevuje kino v letných mesiacoch,  kedy sa filmy premietajú v prírodnom kine na Amfiteátri. 

Najúspešnejšie filmy tohto roku boli odpremietané práve tu. 

Slabinou, ktorá moţno v nasledujúcich rokoch ešte viac zníţi návštevnosť, je stále viac aktuálnejšia digitalizácia 

kín a čím ďalej tým väčšie mnoţstvo filmových kópií v 3D formáte. 

Digitalizácia však stojí nemalé finančné prostriedky, a tak uvidíme, ako bude pokračovať budúcnosť malých 

kamenných kín ako je to naše, svojim spôsobom výnimočných, vo všeobecnosti. 

Bilancia Kina Akademik za rok 2010: 

 

Počet premietaní Akademik : 69 predstavení 

Počet návštevníkov: 2.108 návštevníkov 

Priemerná návštevnosť v roku 2010 v kine Akademik na jedno predstavenie: 30 návštevníkov 

 

Počet premietaní Amfiteáter: 16 predstavení  

Počet návštevníkov: 1.686 návštevníkov 

Priemerná návštevnosť letné kino Amfiteáter: 105 návštevníkov 

 

Spolu návštevníkov rok 2010: 3.794 návštevníkov 

Priemer návštevnosti za celý rok: 44 návštevníkov 

Suma :8.445.20€ 

 

Kultúrna infraštruktúra 

Rok 2010 bol pokračovaním začatých zmien v infraštruktúre kultúry v meste. OKCRŠ sa definitívne v júli 

presídlilo do priestorov tzv. KASSu na Kammerhofskej ulici, ktoré nesú pomenovanie Kultúrne centrum. 

V septembri sa v súvislosti so Salamandrovými dňami zrealizovali drobné zmeny, ktoré zlepšili estetiku 

a akustiku hlavnej sály a ktoré umoţňujú jej lepšie vyuţívanie pre kultúrne podujatia. V roku 2010 bol zároveň 

vytvorený stavebný projekt na prestavbu priestorov na moderné kultúrne a konferenčné centrum, vrátane 

technického zabezpečenia s potenciálom jeho vyuţitia v roku 2011 pri ţiadostiach o finančné prostriedky 

z eurofondov.  

V roku 2010 rovnako pokračovala rekonštrukcia objektu Rubigall, v ktorom sa vytvorí ďalší priestor pouţiteľný 

aj pre kultúrne účely. V zhoršujúcom sa stave sú priestory kina Akademik, ktoré je potrebné v roku 2011 

vymaľovať a realizovať v nich ďalšie drobné rekonštrukčné práce. 
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Mestská kniţnica 

Mestská kniţnica v Banskej Štiavnici je univerzálnou kniţnicou mesta, je súčasťou oddelenia OKCRaŠ 

Mestského úradu v Banskej Štiavnici. V roku 2010 navštívilo a vyuţilo sluţby kniţnice v stiesnených 

provizórnych priestoroch  Základnej školy na Ul. L. Svobodu, kde sa kniţnica s torzom kníh dočasne 

presťahovala koncom roku 2009, 10499 pouţívateľov, ktorí si vypoţičali spolu 30035 kníh a periodík. Z toho 

tvorí odborná literatúra 5945, krásna literatúra 12234 kníh, odborná literatúra pre deti 2421, krásna literatúra pre 

deti 5811 kníh a 3624 periodík. Na prezenčné štúdium ( štúdium u nás v kniţnici) bolo vyuţitých 5171 titulov. 

Počas minulého roku poskytla čitateľom 445 faktografických informácií. Kniţnica poskytuje tieţ 

medzikniţničnú výpoţičnú sluţbu pre svojich čitateľov, čiţe vypoţičanie hľadaného titulu na pomoc pri štúdiu 

z inej kniţnice Slovenskej republiky, a takto pre čitateľov získala 77 kníh.  

Pokles pouţívateľov MsK v našom meste v roku 2010 ( 661 z toho 239 do 15 rokov) sa predpokladal uţ na jeseň  

v roku 2009, keď bolo rozhodnuté o rekonštrukcii Rubigallovho domu, v ktorom kniţnica bola dovtedy 

umiestnená a rozhodnutím zriaďovateľa musela tieto priestory dočasne opustiť. Ako náhradné riešenie Mesto 

určilo umiestniť kniţnicu mimo centra mesta, do budovy základnej školy na sídlisku  Drieňová. Uţ samotné 

stiahnutie z centra mesta, ale v neposlednom rade aj priestory – dva školské kabinety, nedovolilo predpokladať 

zvýšenie, ba ani zachovanie stálej členskej základne našich čitateľov. Keďţe kapacitné moţnosti sa niekoľkokrát 

zníţili, najmä na oddelení pre dospelých, úsilie knihovníčok muselo smerovať k neustálemu obmieňaniu 

kniţného fondu premiestňovaním kníh z centra mesta na sídlisko a späť, aby aspoň čiastočne zabezpečili 

a uspokojili poţiadavky svojich pouţívateľov. Knihovníčky i čitatelia dúfajú, ţe v roku 2011 sa kniţnica bude 

môcť vrátiť do uţ zrekonštruovaných priestorov.  

Na rozšírenie nášho kniţného fondu sme zakúpili 357 titulov kníh a darom kniţnica získala 20 kníh od rôznych 

darcov. Kniţný fond tvorí 25616 kníh, z toho 7517 odborná literatúra pre dospelých, 11833 kníh krásna literatúra 

pre dospelých. Na oddeleniach pre deti  sa nachádza 848 odborných kníh pre deti a mládeţ a 5418 kníh beletrie 

pre deti a mládeţ. Kniţnica pre svojich čitateľov odoberá 14 titulov periodík, ktoré pouţívatelia kniţnice  aj 

vyuţívajú, či uţ prezenčne alebo absenčne. 

Knihovníčky pre svojich čitateľov pripravili v roku 2010 89 podujatí, 26 z nich bola informačná príprava. 

Mesiac marec, ktorý je oddávna pokladaný za mesiac knihy predstavuje najväčší počet rôznych akcií. 

Z najzaujímavejších podujatí, ktoré pripravili aj predviedli naše knihovníčky pre najmenšie deti sú rozprávkové 

dopoludnia pre deti materských škôl, celoslovenskú akciu Čítajme si.... – detský čitateľský maratón. Deti 

základných škôl okresu sa pokúsili spolu s deťmi celého Slovenska, vytvoriť rekord v počte čítajúcich. Väčšie 

deti (druhý stupeň ZŠ)  knihovníčky preskúšali v literárno-vedomostnej súťaţi Ak vieš - odpovieš. Kniţnica 

nášho mesta sa pripojila do celoslovenskej akcie Moja naj kniha. V apríli pre milovníkov poézie knihovníčky 

predstavili rodinu Kissovú, ktorá spolu so svojou mamkou predstavila svoju tvorbu, resp. spev či tanec. 

Z ďalších podujatí sú to pasovačky prvákov ZŠ nášho mesta za čitateľov našej kniţnice, rozprávkové 

dopoludnia, či popoludnia, informačné prípravy  pre rôzne vekové kategórie detí a študentov. Kniţnica sa 

podieľala v spolupráci na príprave a realizácii takých akcií ako Deň poézie, Deň matiek, akcie k mesiacu 

venovanému úcte k starším, literárne večery a pod. Tieţ sa podieľa na vyhlásení a vyhodnotení literárnej súťaţe 

z vlastnej tvorby Inšpirácie spod Sitna v spolupráci so Ţivenou-Spolkom slovenských ţien.  

 

Slovenské banské múzeum 
Rok 2010 bol v podmienkach činnosti Slovenského banského múzea, tak ako aj v celej našej spoločnosti, do 

značnej miery ovplyvnený a poznačený  svetovou hospodárskou a finančnou krízou. Jej dôsledky sa prejavili tak 

v  zníţení príspevku zo štátneho rozpočtu, ako aj v niţších príjmoch múzea, zapríčinených niţšou 

návštevnosťou. Avšak SBM, aj napriek týmto objektívnym vplyvom, dokázalo zmobilizovať svoje vnútorné 

rezervy a rok 2010 ukončiť s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.  

V porovnaní s rokom 2009, keď návštevnosť múzea bola 87 795 návštevníkov, sa síce počet návštevníkov 

v roku 2010 zníţil o 2 485, čo predstavuje zníţenie návštevnosti o 2,8 %, no trţby z návštevnosti vzrástli o 11,87 

%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 15 564 €. Tento priaznivý hospodársky výsledok múzea bol 

predovšetkým výsledkom vnútromuzeálnych opatrení. Zlepšil sa výber vstupného, keď sa obmedzila štruktúra 

bezplatných vstupov, ktoré platia len pre deti do 6 rokov, novinárov, zamestnancov rezortu MŢP, členov zväzu 

múzeí a galérií a návštevníkov s výnimočným povolením riaditeľa múzea. Vyššie trţby prinieslo aj zníţenie 

poplatkov za fotografovanie, pretoţe toto opatrenie zvýšilo záujem návštevníkov o fotografovanie resp. 

filmovanie. Nemenej významným opatrením vedenia múzea bolo aj zabezpečenie lektorskej sluţby počas 5-

mesačnej letnej turistickej sezóny vlastnými zamestnancami, a tak múzeum nemuselo počas letnej sezóny 

zamestnávať a platiť externých lektorov, ktorí sa prijímali po minulé roky. Múzeum zaznamenalo aj niţšiu 

návštevnosť zahraničných návštevníkov, najmä z Maďarska. SBM navštívilo v roku 2010 o 8 % zahraničných 

návštevníkov menej ako v roku 2009.  

Rok 2010 bol však úspešný aj z hľadiska organizovania rôznych podujatí, ktorými SBM prispieva nielen k  

zviditeľňovaniu svojich expozícií, ale aj k rozvoju kultúry na území celého mesta. Pracovníci múzea pripravili 

viac ako desiatku rôznych výstav v Galérii Jozefa Kollára, v Berggerichte, v Kammerhofe i na Starom zámku, 
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z ktorých najúspešnejšou sa stala výstava pod názvom „Lego – hračka i hobby“, ktorú za január a február 2010 

videlo 3 598 návštevníkov. S pomerne veľkým záujmom škôl sa v mesiaci jún stretla aj výstava „Vedecká 

hračka“ v Kammerhofe. Okrem ďalších výstav je potrebné spomenúť dve hlavné výstavy, a to: „110. výročie 

zaloţenia Mestského múzea v Starom zámku“ (posterová prezentácia vzniku Mestského múzea v SZ v Banskej 

Štiavnici) a „ Zlatý vek Banskej Štiavnice v období renesancie“ (prezentácia vývoja a rozmach Banskej 

Štiavnice, dejiny mestského a banského práva, rozvoj baníctva, banského podnikania a banskej správy, dejiny 

školstva a cirkví, výstava bola tieţ venovaná 500. výročiu narodenia významného banskoštiavnického banského 

podnikateľa, humanistu a diplomata Pavla Rubigalla). Samozrejme netreba zabudnúť na dve výstavy v Galérii 

Jozefa Kollára, z ktorých prvá bola venovaná XII. ročníku súťaţnej prehliadky detskej a študentskej tvorivosti 

s environmentálnou tematikou pod názvom „My sa nevieme sťaţovať nahlas – Medzinárodný rok biodiverzity“  

a druhá „Umenie v meste“, ktorá prezentovala práce pedagógov Fakulty architektúry STU Bratislava, Ústav 

dizajnu. Začiatkom roku 2010 pokračoval ešte aj spoločný výstavnícky projekt SBM, Mesta B. Štiavnica a 

Štátneho ústredného banského archívu, keď putovná výstava „Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva“ po 

výstavných miestach Slovenský inštitút v  Budapešti a Lesnícke múzeum v Šopron bola inštalovaná na 

Bratislavskom hrade v Bratislave, kde sa tešila veľkému záujmu.  

Aktivity Školy v múzeu si udrţiavajú  stálu priazeň návštevníkov. Potešujúca je stúpajúca návštevnosť detí 

materských škôl a ţiakov základných škôl  banskoštiavnického regiónu, ktorým je tento projekt predovšetkým 

adresovaný. Okrem remeselno-výtvarných tvorivých dielní sú obľúbeným cieľom detských návštevníkov 

aktivity zamerané na históriu baníctva, banské meračstvo a techniku spojené s atraktívnym ryţovaním zlata, tieţ 

realizácia rôznych výtvarných techník v galérii, či prechádzka s pracovným zošitom „Po stopách Jozefa 

Kollára“. Tradičné domáce činnosti, remeslá, tieţ výrobu terčov, lukostreľbu, spracovanie vlastnej divadelnej 

hry o Barbore Rösslovej a  prípravu hradnej hostiny úspešne absolvovali detskí účastníci uţ 3. ročníka Letného 

tábora v múzeu. 

Klenotnicu kultúrnych podujatí v meste obohatilo Slovenské banské múzeum uţ tradične svojimi úspešnými 

podujatiami, akými je májová Noc múzeí a Festival kumštu, remesla a zábavy na Starom zámku, ale aj letné 

nočné dramatické prehliadky – Noci na Starom zámku, Letná škola remesiel v múzeu, tradičný „Štyavnycký 

vjanočný jarmok“  a spoluúčasť na organizovaní troch letných podujatí, ktoré uţ neodmysliteľne patria 

k Banskej Štiavnici – Festivalu peknej hudby, európskeho festivalu poézie, hudby a výtvarného umenia Cap á ľ 

Est a medzinárodného filmového seminára 4 ţivly. 

Slovenské banské múzeum sa však, okrem aktivít smerujúcich k uspokojovaniu potrieb svojich návštevníkov, 

muselo prioritne venovať aj svojmu základnému muzeálnemu poslaniu, ktorým je získavanie, konzervovanie, 

sprístupňovanie a ochrana zbierok. Práve v tomto smere sa aj naďalej pokračovalo v realizácii Projektu 

integrovanej ochrany zbierkového fondu (tzv. Nórskeho projektu), keď sa okrem vybudovania reštaurátorskej 

dielne na reštaurovanie starých tlačovín podarilo zrekonštruovať aj viacero tzv. kamenných článkov a vzácnych 

olejomalieb. V rámci tohto projektu sa zabezpečilo aj dodanie klimatizačných zariadení do expozícií, 

nainštalovanie systému protipoţiarnej signalizácie, či potrebného policového zariadenia. Slovenské banské 

múzeum priebeţne pracovalo na budovaní expozície „Uhoľné baníctvo na Slovensku“ v Handlovej, ktorá bude 

venovaná histórii ťaţby hnedého uhlia na Slovensku, so zameraním na priemyselnú ťaţbu hnedého uhlia v 20. 

storočí a taktieţ aj na vytvorení scenára pripravovanej expozície uhoľného baníctva, venovalo sa aj postupnej 

úlohe digitalizácie svojho zbierkového fondu, ale aj jeho revízii, či záchranným a ďalším archeologickým 

prácam, predovšetkým na vrchu Glanzenberg.   

SBM sa pustilo aj do získavania finančných prostriedkov prostredníctvom viacerých projektov, z ktorých 

najvýznamnejším je rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne. Schválením nenávratného finančného príspevku 

na tento projekt sa múzeu podarilo splniť uţ dlhoročný zámer  zrekonštruovania strechy Starého zámku, 

vybudovania podkrovných depozitov, rozšírenia expozície na zámku, ako aj zrekonštruovania niekdajšieho 

skladiska pušného prachu, tzv. Prachárne. To bude však uţ úloha na rok 2011 a ďalšie roky. 

                                                                                                         

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Ţiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica 
Súťaţe 

Najkrajšia  dovolenková  fotografia – celoslovenská súťaţ so zahraničnou účasťou – 13. ročník /  slávnostné 

vyhodnotenie a vernisáţ – 12.11.2010 v Múzeu vo Svätom Antone /  propagácia Banskej Štiavnice - I. kategória: 

Mestá UNESCO vo fotografii + primátor mesta udelil ceny za najlepšie fotografie z banskoštiavnického regiónu 

v rámci všetkých  7 kategórií /  fotky v r. 2011 vystavené aj na VÚC BBSK v Banskej Bystrici / 

spoluusporiadatelia: Múzeum vo Svätom Antone a Mesto Banská Štiavnica 

Salamander očami detí a mládeţe – regionálna výtvarná súťaţ v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, 

vyhodnotenie – marec 2011 

Náckova Štiavnica – súťaţ v prednese Náckových vtipov a príhod + sprievodné podujatia – Náckov výjazd, krst 

knihy, kvíz zo znalosti „štiavničtiny“ ...ai. /  23.4.2010, reštaurácia Kachelman... / hlavný usporiadateľ: 

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok 
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My sa nevieme sťaţovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaţ so zahraničnou účasťou zameraná na ochranu 

prírody a environmentálnu výchovu  /  slávnostné vyhodnotenie a vernisáţ – 19.4.2010 v SBM – Galéria Jozefa 

Kollára v Banskej Štiavnici za účasti Ministra ŢP SR  /  spoluusporiadatelia: SBM – Galéria J. Kollára, Mesto 

Banská Štiavnica, Agentúra ŢP CPEP v BŠ 

 

Výchovno-vzdelávacie podujatia 

Samuel  Mikovíni – slovenský Leonardo da Vinci – pre študentov SŠ a širokú verejnosť pri príleţitosti 310. 

výročia narodenia a 260. výročia úmrtia S. Mikovíniho / prednášky, besedy, poeticko-hudobné pásmo, výstava 

archívnych materiálov, vydanie pohľadníc... / 23.3.2010, Evanjelický kostol BŠ, kino Akademik, ŠÚBA, 

Mikovíniho dom, SPŠ S. Mikovíniho v BŠ... / spoluusporiadatelia: Evanjelický cirkevný zbor v BŠ, Mesto B. 

Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícka spolok, SPŠ S. Mikovíniho, ŠÚBA v B. Štiavnici 

Stopy dávnej minulosti – stretnutie so spisovateľom a historikom Pavlom Dvořákom a prezentácia jeho novej 

knihy, v ktorej veľkú časť venoval histórii B. Štiavnice a okolia / 16.3.2010 dopoludnia v Spojenej katolíckej 

škole, popoludní v Sieni komorských grófov kammerhofu v BŠ  / spoluusporiadateľ: SBM v Banskej Štiavnici 

Miro jilo – Moje srdce – stretnutie s mladými autormi a výstava prác z tvorivého stretnutia rómskych detí zo 

Slovenska (deti aj z B. Štiavnice, Sv. Antona a okolia, v spolupráci s PhDr. B. Bachratým, CSc., / 8.11.2010, 

spoluusporiadateľ: ZUŠ a Mesto BŠ 

Cestička lásky -  po stopách Sládkoviča a Maríny v Banskej Štiavnici, prednáška, prednesy poézie, beseda... / v 

priebehu roka celkom 4x / lýceum, Marínin dom, evanjelický kostol, hrob Maríny... / v spolupráci s ECAV v BŠ 

Predstavujeme Vám... - stretnutie študentov s profesorom Cyrilom Hromníkom, prednáška, beseda  / 9.9.2010 

SOŠ Ľ. Greinera a Gymnázium v BŠ 

Ekodni v MŠ a ZŠ v BŠ a v regióne – so sokoliarmi – v priebehu roka celkom 3x, / v spolupráci so sokoliarmi 

s PSŠ lesníckej v Banskej Štiavnici 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia 

Štiavnické inšpirácie – prezentácia novej publikácie členov Autorského klubu v BŠ  / 20.2.2010, hotel Grand 

Matej BŠ / v spolupráci s Autorským klubom a Mestom Banská Štiavnica 

Opory vo vetre – poeticko-hudobné pásmo venované tvorbe evanjelických básnikov  /  30.9.2010,  Evanjelický 

kostol v BŠ, hosť podujatia: Slavomíra Štrbová – Očenášová, Daniel Šovc, spevokol Štiavničan / v spolupráci s 

ECAV v B. Štiavnici a mestom BŠ 

Boţí zákon srdca – spomienkové podujatie pri príleţitosti 110. výročia narodenia E. B. Lukáča  / 6.11.2010 /  v 

rámci Roka kresťanskej kultúry, v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom v Hodruši a v BŠ 

Rozkoše dávnych čias – prezentácia novej knihy A. Hykischa, 1.12.2010, ZUŠ B. Štiavnica / v spolupráci so 

ZUŠ v BŠ 

Autori nášho regiónu v Kremnici – 27.5.2010, Kremnica 

Naša Štiavnica – prezentácia poeticko-fotografickej publikácie M. Petrovej a L. Luţinu / 12.11.2010, ŠI pri 

OSŠ obchodu a sluţieb v BŠ / v spolupráci so SOŠ OaS v BŠ 

ART PÓDIUM mladých – prezentácia záujmovo-umeleckej činnosti a tvorivosti mladých autorov a interpretov 

regiónu  /  14.4.2010 v Š pri OSŠ OaS v BŠ / spoluusporiadateľ: ŠI pri OSŠ OaS v Banskej Štiavnici 

Súvislosti a presahy – Rodinný autorský večer Debnárovcov – generačné vystúpenia  /  19.5.2010 v Kaplnke 

Kammerhofu / v spolupráci s mestom BŠ 

Banská Štiavnica v umeleckom slove a hudbe – inovované poeticko-hudobné pásmo, reprízované na 

poţiadanie divákov / 17.6.2010, Evanjelický kostol v B. Štiavnici / spoluusporiadateľ: ECAV v BŠ 

Od srdca k srdcu – prezentácia aktivít záujmovo-umeleckej činnosti Zväzu telesne postihnutých a ich hostí / 

18.11.2010, Kaplnka Kammerhofu BŠ / hlavný organizátor OO Zväzu telesne postihnutých v BŠ 

Autorský klub literátov, výtvarníkov a hudobníkov v BŠ sa počas roka 2010 pravidelne stretával 1x za mesiac – 

celkom 12 stretnutí v priestoroch Klubu dôchodcov na Nám. sv. Trojice. Členovia klubu dosiahli veľmi pekné 

výsledky v celoslovenskej súťaţi Palárikovi nasledovníci  (v próze 1. - 3. miesto, v próze 3. miesto), okrem toho 

často vystupovali v rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach ako autori aj interpreti.  

- Okrem toho sme na poţiadanie vypomáhali na podujatiach v meste a v okolí (program, moderovanie, scenár, 

organizačná pomoc...) napr. Budenie sitnianskych rytierov, Capalest, V. Bárta Ako sme tu ţili , MDŢ v 

Klube dôchodcov , Spomienkové oslavy 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad 

fašizmom... ai. 

- V rámci edičnej činnosti sa nám podarilo vydať pohľadnice Banskej Štiavnice a tajchov súvisiace so 

ţivotom a dielom Samuela Mikovíniho. Okrem toho sme mali niekoľko podujatí aj mimo Banskej Štiavnice, v 

regióne.  

POS spolupracuje so všetkými vekovými kategóriami od ţiakov MŠ aţ po seniorov, prezentuje záujmo-

umeleckú činnosť jednotlivcov i kolektívov na súťaţiach, prehliadkach, festivaloch, na kultúrno-spoločenských a 

výchovnovzdelávacích podujatiach.  

Za Pohronské osvetové stredisko Ţiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica spracovala  Mária Petrová.  
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Informačné centrum mladých Banská Štiavnica (ICM) 
Štatutárny zástupca PaedDr. Beata Nemcová 

ICM so sídlom na Ul. 1. Mája 4 v Banskej Štiavnici je zamerané na prácu s cieľovou skupinou mládeţe od 15-26 

rokov, ale vo svojich aktivitách neobchádza ani mladších ţiakov, predškolákov ako aj širokú verejnosť mesta 

a celého regiónu.  ICM Banská Štiavnica poskytuje informačnú činnosť v oblasti prac. servisu, ľudských práv, 

voľného času, vzdelávania a pod. Okrem iného poskytujeme aj psychologické a sexuologické poradenstvo.  Naši 

klienti majú u nás moţnosť bezplatne vyuţívať Internet. ICM Banská Štiavnica poskytuje aj informačný servis 

v oblasti cestovného ruchu v Banskej Štiavnici.  V roku 2010  naše sluţby vyuţilo 6026 klientov.                                   

V našich priestoroch sídlia aj nasledovné kluby a záujmové skupiny, ktoré poskytujú moţnosť zaujímavého 

trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie:  

Hudobná škola Yamaha, Faber dance school, Karate klub, Pathfinder, Tai-chi, Hip-hop a break dance klub. 

 

ICM Banská Štiavnica pravidelne zabezpečuje činnosť Mestského študentského parlamentu,  redakčnej rady 

mesačníka Viv@t, vzdelávacích workshopov na jednotlivých školách, projektovú činnosť na chod centra 

a mládeţníckych aktivít ako aj krízového centra vedeného Mgr. Táňou Polákovou.  

V roku 2010 predloţilo projekt na v oblasti vzdelávania pracovníkov Mestského úradu Banská Štiavnica, 

Svätého Antona, Prenčova i Štiavnických Baní. Projekt poskytne bezplatné vzdelávanie v nasledovných 

oblastiach: manaţment, marketing, komunikačné zručnosti a anglický jazyk. Realizovaný bude v roku 2011. 

 

Veľkým a dlhodobým projektom je Rekonštrukcia ţidovského cintorína v Banskej Štiavnici pod vedením 

PaedDr. Beaty Nemcovej, spojený aj s výskumnou i publikačnou činnosťou – www.zidovskycintorin.sk. Všetky 

relevantné informácie k tomuto projektu sú na tejto webovej stránke.  

 

Zoznam jednotlivých organizovaných aktivít v roku 2010 (okrem kaţdodennej info činnosti). 

Február - Valentínska pošta  

17.3.2010 -Európsky týţdeň boja proti rasizmu. Priestory ICM BŠ.  

Marec 2010 -Odštartovanie projektu Achajuvav – Rozumiem, Tvorba plagátu s proti fajčiarskou témou. Súťaţ o 

výlet do Bruselu. 

10.4.2010 - Jarná brigáda dobrovoľníkov – skrášľovanie Botanickej záhrady – propagácia, nábor dobrovoľníkov, 

dobrovoľnícka práca. 

13.5.2010 - Filmový klub – Jeden svet. - Kálo Láv, prednáška a diskusia na tému rómskej komunity. Hosťami 

boli Jaroslav Koleda z komunitného centra Šukar dţivipen a Jaroslav Výboch 

17.5.2010 - Stretnutie s veľvyslancom Izraela. Témou stretnutia bola súčasná situácia na Strednom východe z 

pohľadu Izraela.  

Filmový klub –Jeden svet 

10.6.2010 -Mladý, hrdý a Nácko 

23.6.2010 – Deti zo stanice Leningradská 

28.6.2010 - Deti zo stanice Leningradská a Dţíny z Číny 

Prezentácie 

5.7.2010 -Indonézia  

Voľnočasové aktivity 

24.7.2010 -Námestie sv. Trojice Banská Štiavnica, spoluorganizácia Pikniku na Trojici (Štokovec).  

30.7.2010 -Deň Klaunov pre škôlkarov. 

11.8.2010 -Deň Klaunov pre autistické deti, Chata Assisi – Štiavnické Bane.. 

14.8.2010 - Festival amatérskych filmov 

22.8.2010 Počúvadlo, Festival bizarných plavidiel – Utopenec 2010.  

11.9.2010 - Salamandrová Ruţová.  

 

ICM na školách 

13.9.2010 Súkromná hotelová akadémia SHA 

14.9.2010 SOŠ Ľudovíta Greinera 

16.9.2010 Gymnázium Andrej Kmeťa 

17.9.2010 SOŠ obchodu a sluţieb 

20.9.2010 SPŠ Samuela Mikovíniho 

29.9.2010 Proti drogová prevencia.. 

5.10.2010 Katolícke gymnázium 

5.10.2010 Lesnícky internát 

10.10.2010 Šarkaniáda, Program: motorový paraglaiding, 1.Letecko-modelársky klub B.Š., maľovanie na tvár, 

skákacia ţirafa, sokoliari, výroba šarkanov, koníky, hra na kalvárii a mnoho zábavy a sladkých odmien... 

12.10.2010 Deň Indiánov pre škôlkarov.  

http://www.zidovskycintorin.sk/
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Práca s mládeţou  

26.10.2010 Stretnutie mestského študentského parlamentu, prvá informatívna schôdza. 

27.10.2010 Haloween pre škôlkarov.  

4.11.2010 Haloween pre základnú školu J. Horáka.  

4.11.2010 Filmový klub – Jeden svet. -film Deti zo stanice Leningradská  

11.11.2010 Filmový klub – jeden svet.- Biele mäso  

15.11.2010 Beseda s kandidátmi na primátora a poslancov mesta Banská Štiavnica.  

 

Ľudské práva a proti drogová prevencia 

17.11.2010 Spomienka na Neţnú revolúciu.  

25.11.2010 Proti drogová prevencia.. 

1.12.2010 Premietanie kultového filmu britského reţiséra Dannyho Boyla – Trainspotting. Film sme premietali v 

rámci Európskeho týţdňa proti drogám. 

2.12.2010 ICM BŠ v spolupráci s psychologičkou zorganizovalo pre šiestakov ZŠ dvojhodinovku zameranú na 

proti drogovú prevenciu.  

6.12.2010 Mikulášska pošta  

Všetky relevantné informácie o činnosti ICM Banská Štiavnica nájdete na www.mladezbs.sk, www.icm.sk 

 

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici v roku 2010 
 

Športová činnosť v BŠ svojim rozsahom a úspešnosťou v roku 2010 nadviazala na dobré výsledky 

z predchádzajúceho obdobia. Napriek finančnej kríze a nepriaznivému obdobiu pre rozvoj športu športové kluby 

dosahujú dobré výsledky a reprezentujú naše mesto aj za hranicami štátu. 

KMT Banská Štiavnica - triatlonový klub a TJ SITNO Banská Štiavnica - plavecký klub 

Plavecký oddiel Sitno: Účasť a spoluorganizovanie na akciách – Valentín a Fašiang na plavárni, plavecké 

preteky – Deťom pre radosť (4 kolové), Štiavnický kahanec, MMSR v plávaní. KMT: Účasť a popredné miesto 

v Slovenskom pohári, MMSR v šprint triatlone a olympijských objemoch, štafetový objem triatlonu Akvatlon – 

účasť na MMSR, Slovenský pohár pre detské preteky. Biathlé – účasť na Jarnej a Jesennej cene Banskej 

Bystrice. Cestné behy – Devín Bratislava, Bratislavský maratón, Štefultovská 10-tka. Zhodnotenie sezóny 2010: 

MMSR v plávaní v Trenčíne – 1x1., 4x2. a 1x3. m. – muţi. MMSR v akvatlone – 4.m.. Čulovskej akvatlon – 6. 

m. Medzinárodné preteky Open v šprint triatlone – 2.m. – muţi. Čestné preteky Devín-Bratislava, Bratislavský 

maratón – muţi.  

Auto-moto klub SITNO 

Plán činnosti AMK Sitno na rok 2011: Plánuje úpravu či uţ motocrossovej časti ako aj countrycrossovej časti 

trate za účelom skvalitnenia podmienok tréningov a súťaţí v Štiavnickom regióne. Po dohode so Slovenskou 

motocyklovou federáciou naša trať by bola vyuţitá pre usporiadanie pretekov v seriáli Slovenského pohára. 

Usporiadať regionálne preteky jazdcov hobby a začiatočníkov. Nadviazať kooperáciu s p. Belkom, ktorý 

v Breznianskom regióne usporiadal veľmi úspešný seriál takýchto pretekov. Športová sezóna  roku 2010: 

Z dôvodu nedostatku financií a rozsiahlych terénnych úprav AMK usporiadal iba jedny regionálne preteky 

o pohár Primátora mesta Banská Štiavnica. 

Zdruţenie technických športov LIBA 

Peter Lupták: Prehľad niektorých úspechov za rok 2010: MMSR Nitra: 5. m. VzPu 60 (kadet), LTM: 2. m. VzPu 

60 (kadet), Extraliga: 2. m. LM 3x40 Lubovoľná kalibrovka (junior), Extraliga: 4. m. LM 60, GP Brno: 4. a 7. m. 

VzPu (75 pretekárov z Európy), GP Plzeň: 5. a 12. m. VzPu (86 pretekárov z Európy+svet). A mnohé ďalšie 

výborné výsledky...Richard Šimek: Prehľad niektorých úspechov za rok 2010: MMSR Nitra: 2. m. VzPu60, 

Extraliga: 1. m. VzPz60, MSR: 6. m. LM60, 3. m. LM 3x40, Akademické majstrovstvá SR: 1. m. LM 3x40, OH 

Nadeje Plzeň: 49. m. LM60 (89 pretekárov zo sveta), Majstrovstvá sveta Akademikov Wroclav Polsko: 39. 

miesto VzPu (93 pretekárov z Európy). A mnohé ďalšie výborné výsledky... 

TJ - Sitno Rekreačný aerobik, Banská Štiavnica 

Prehľad plánovaných akcií,  Odbor Rekreačný aerobik Tj Sitno na rok 2011: Základom je pravidelné 1,5 

hodinové cvičenie utorok a štvrtok (18
30

 h – 20
00

h) okrem prázdninových mesiacov, ktorého sa zúčastňujú rôzne 

vekové kategórie dievčat a ţien od 15 rokov vyššie.  Cieľ: zabezpečiť pravidelné športovanie a moţnosť 

v kolektíve si zacvičiť, zatancovať, relaxovať a posilniť celé telo. Cvičenie je profesionálne. Akcie v roku 2011: 

Aerobik a skialpinizmus (víkendová akcia 18. – 20.3.2011), Deň plný aerobiku (apríl – máj), Aerobik na bicykli 

(21.5.2011), Ukončenie cvičenia v šk. roku 2010/2011 (28.6.2011), Aerobik na bicykli (september 2011), Deň 

plný aerobiku (november 2011), Cvičenie s vianočným punčom (17.12.2011). Termíny niektorých  akcií budú 

upravené podľa počasia, priestorových moţností telocvične a termínov aerobikových akcií organizovaných v BB 

alebo ZV. Spresnené budú mesiac pred plánovanou akciou.  

 

 

http://www.mladezbs.sk/
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Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica  

Vyhodnotenie činnosti KST za rok 2010: 47 členov vo všetkých vekových kategóriách. Predsedom klubu je Ing. 

Róbert Melcer. Aktivity sú zamerané na lyţiarsku, pešiu, vodnú a vysokohorskú turistiku. Financovanie KST je 

z vlastných zdrojov (90%) a z dobrovoľných príspevkov (10%). V priebehu zimnej sezóny sme sa zúčastnili 

lyţiarsko - turistických akcií: 6. Medzinárodného zrazu turistov v poľskom meste Bielsko – Biela. Zúčastnili 

sme sa zimného prechodu Pohronským Inovcom. Boli sme účastníkmi zimného prechodu pohorím Vtáčnik, 

spojeného s výstupom na Vtáčnik. Z ďalších turistických akcií KST uvádzame: Výstup na Pustý hrad vo 

Zvolene, Pochod na Ţuhračku  cez Sokoliu skalu ( návšteva poľovníckeho zámočku ), Hadová, Rumplovská 

prírodný útvar Rabenštain – Vyhne Kamenné more, letný prechod Pohronským Inovca a ďalšie. Zorganizoval  

turistické  zájazdy  zamerané na letnú, pešiu  a  vysokohorskú turistiku. Navštívili  Nízke Beskydy, Bardejov, 

Bardejovské kúpele, hrad Zborov, Lesnícky náučný chodník Čierna mláka, Vysoké Tatry...Zúčastnili sa 16. 

Majstrovstiev sveta vo varení a jedení halušiek v Tureckej. Pracuje tu vyškolená skupina značkárov (Ing. R. 

Melcer, Mgr. P. Jancsy, J. Radjansky). V roku 2010 preznačili 38 km turistických chodníkov, vrátane ich úprav a 

umiestnili 40 nových turistických smeroviek. 

              

Daniel Matis 

Ľahký atlét. Behu sa venuje od roku 1983. Má odbehaných 25 maratónov. Je stále aktívny beţec v kategórii 

veterán, kde patrí k najlepším na Slovensku. Z jeho úspechov v roku 2010: 1. m. – Medzinárodný cestný beh 

Miskolc, 1. m. – TATA mini maratón, 1, m. – Majstrovstvá SR: BB, v hale, 2. m. – Bratislava: Nočný beh – 

River park, 3. m. – Medzinárodný cestný beh Komárno...a mnohé ďalšie výborné výsledky. Plán na rok 2011: 

Individuálna účasť na beţeckých podujatiach podľa slovenského beţeckého kalendára. Účasť na zahraničných 

beţeckých podujatiach, na majstrovských a medzinárodných podujatiach.  

Stolnotenisový oddiel LN TRADE Banská Štiavnica 

- od roku 1983 najstarší bez prestávky fungujúci stolnotenisový oddiel v BŠ. V posledných dvoch sezónach, aj 

pre nedostatok financií, zostúpil do niţšej súťaţe, V. ligy. V nasledujúcej sezóne čaká hráčov, ak im to finančná 

situácia dovolí, náročná úloha. Udrţať sa v IV. lige a potvrdiť tak oprávnenosť postupu do vyššej súťaţe. Ing. 

Ján Sedílek: Od roku 1983 je nepretrţite vedúcim druţstva a hráčom stolnotenisového oddielu LN TRADE BŠ, 

predtým RANSAN. Aj napriek zloţitej finančnej situácii sa mu podarilo oddiel udrţať v súťaţiach bývalého 

okresu ZH a neskôr v IV. lige, Posledné dva roky oddiel hral po zostupe V. ligu, tento rok sa mu podarilo 

postúpiť do IV. ligy. Martin Dobrovič: Venuje sa cyklistike, florbalu, volejbalu a najmä stolnému tenisu. V 

rebríčku úspešnosti sa umiestnil na 3. m. v dvojhrách a v štvorhrách bol na 1. m. V druţstve LN Trade dostáva 

moţnosť hrať viac talentovaných hráčov: L. Výboch, J. Lovás. Treba spomenúť aj najstaršieho aktívne 

hrajúceho stolného tenistu L. Prokaja, ktorý je vo veku 74 rokov stále opora druţstva.  

Volejbalový oddiel Banská Štiavnica 

V roku 2010 sme ukončili súťaţnú  činnosť v I. lige volejbal muţi. Volejbalový oddiel v súčasnosti funguje na 

rekreačnej úrovni. V rámci udrţania tradície volejbalu v BS tradične organizujeme volejbalové turnaje, 

Veľkonočný turnaj a Salamandra cup sú turnaje zmiešaných druţstiev muţov a ţien, Vianočný turnaj muţov.  

STKM Banská Štiavnica 

Pôsobí od r. 2006, môţe sa pochváliť vynikajúcimi výsledkami. V r. 2008 ako účastník v najvyššej súťaţi 

extralige, skončili na 5. m. v tabuľke. B. Tím bojoval v 2. lige o postup do celonárodnej súťaţe 1. ligy, kde 

skončili na 2. m. C a D tímy boli účastníkmi 3. ligy. Z ekonomických dôvodov sme sa museli vzdať extraligy. 

Muţstvo sa oslabilo sa o dvoch kvalitných hráčov a nasledujúcu sezónu 2009/2010 hralo 1. ligu. A tieţ kvôli 

šetreniu finančných príspevkov ostalo len B muţstvo. V sezóne 2010/2011 naše muţstvo nastupovalo ako favorit 

súťaţe 1. ligy. Celý rok muţstvo podávalo vynikajúce výkony, keď v 18-tich zápasoch nenašlo premoţiteľa 

a suverénne vedie v tabuľke 1. ligy. I keď naše muţstvo v 19. zápase podľahlo súperovi, nič uţ nezabráni tomu, 

aby sa naše muţstvo a tým aj BŠ znovu stali účastníkmi extraligy. Náš klub je posilnený tromi kvalitnými 

hráčmi. Z domácich hráčov náš tím A reprezentujú Marián Šurka ml. a Roland Grega. Celkovo má STKM 15 

vlastných hráčov. V roku 2010 M. Šurka ml. získal titul majster kraja muţov. V nasledujúcej sezóne 2011/2012 

A muţstvo si dá opäť nové ciele a to skončiť v extralige do 4. m. V tomto roku sa chce zamerať na výber 

talentov 6-7 ročných detí.   

Plavecký klub Banská Štiavnica 

V roku 2010 dosiahol PK BŠ so svojimi 15 aktívnymi členmi niekoľko pozoruhodných výsledkov, keď D. 

Tenkelová sa ako juniorka stala majsterkou SR v kategórii ţien a majstrami SR sa stali M. Maruniaková a M. 

Berlanský v kategórii ţiakov. Medailu z Majstrovstiev SR ţiakov má aj M. Ernek. D. Tenkelová je najlepšou 

juniorkou, na zaradenie do reprezentácie má aj M. Berlanský. Vynikajúci plavci PO: Monika Maruniaková, 

Matúš Berlanský, Matej Ernek, Jakub Longauer, Dalibordaniel Orság, Denisa Tenkelová, Marián Adamský, 

David Hriňák, Miroslav Maruniak, Renáta Hriňáková, Ján Čamaj ml.. Ing. Vladimír Rajčok: dobrovoľná práca 

predsedu SsOPZ, dobrovoľná práca trénera a rozhodcu. Plán činnosti vyplýva z Termínovej listiny SPZ, SsOPZ 

a Plaveckého zdruţenia BB. Plavci absolvujú 5 pretekov BB pohára, 4 preteky SsOPZ na úrovni Ss oblasti 

a Majstrovstvá Slovenska v lete na 50m bazéne a v zime na 25m bazéne. Okrem toho bude niekoľko pretekov na 
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splnenie limitov na Majstrovstvá Európy (Adamský, Tenkelová), Majstrovstvá sveta juniorov v Peru 

a klasifikačných pretekov pre zaradenie do Útvaru talentovanej mládeţe na rok 2012 (všetci ţiaci a juniori). 

Náklady na činnosť si hradia väčšinou rodičia. Tréneri a funkcionári pracujú niektorí aj 5 hod. denne zadarmo. 

Peniaze od sponzorov vyuţívame na zaplatenie štartovného na pretekoch, ktoré sa pohybuje 3-5 eur na jeden 

štart. Trénujeme 2-krát denne, 1 hod. ráno a 2 hod. večer.   

FK Sitno Banská Štiavnica 

FK v roku 2010  mal prihlásených v dlhodobých súťaţiach 6 muţstiev a to: Muţstvo prípravky – majstrovstvá 

okresu ZH, ZC a BŠ, kde sa zúčastnilo zápasov v počte 10 – 12 ţiakov v jarnej časti súťaţe pod vedením P. 

Chovana, v jesennej časti pod vedením V. Prokaja. Nejde ani tak o výsledky, ale o prípravu ţiakov vo veku od 7 

– 10 rokov na ţiacke krajské súťaţe. Muţstvo mladších a starších ţiakov – jar 2. liga skupina Juh a jeseň 3. liga 

skupina C. Muţstvo starších ţiakov v 2. lige skončilo na poslednom vypadávajúcom mieste. Z tohto muţstva 

zároveň skončilo 10 ţiakov, ktorí naplnili vek do dorastu a tak ţiaci do jesennej časti nastúpili s cieľom 

zachrániť sa v 3. lige. Muţstvo starších ţiakov do jesennej časti súťaţe skončilo na 9. m. Muţstvo dorastu – 4. 

liga – skupina juh: Po jarnej časti súťaţe 2010/2011 skončilo na 7. m. Zároveň končili aj dorastenci, ktorých vek 

uţ dovŕšil v tejto kategórii a pre jeseň 2010 bolo muţstvo dorastu značne oslabené. A muţstvo dospelých – 4- 

liga – skupina juh: po jarnej časti 2009/2010 skončilo na 9. m. pod vedením Ľ. Baráka. Po jesennej časti 

2010/2011 boli ciele tohto muţstva udrţať sa v súťaţi, nakoľko rozpočet, ktorý bol daný na rok 2010 spĺňal 

kritériá reprezentácie v slabej okresnej súťaţe. Muţstvo po jeseni obsadilo 8. m. B muţstvo dospelých – 2. trieda 

Juh – okresy ZH. BS, ZC: skončilo po jarnej časti 2010 na 3. m. a ako nováčik tejto súťaţe mohlo postúpiť do 

najvyššej okresnej súťaţe. B muţstvo sa prihlásilo do ďalšieho ročníka 2010/2011, kde po jesennej časti súťaţe 

je na 5. m.  

Rok 2010 bol pre FK náročný aj v tom, ţe z rozpočtu mesta BŠ sa nenaplnili očakávané finančné prostriedky 

tak, ako v roku 2009. V roku 2011 sa budeme snaţiť čo najlepšie zorganizovať uţ 10. ročník Memoriálu 

Mariána Bosáka.  

Športový klub Štefultov 

Športové akcie: 22-24.1.: Hokejový turnaj ( zúčastnené 4 muţstvá), 13.2.: Hokejový turnaj Old Boys , 29.5.: 

Podsitnianska desiatka s medzinárodnou účasťou, 26.6.: Volejbalový turnaj  pre obyvateľov Štefultova 6 

druţstiev, 23.7.: Volejbalový turnaj: "Púťový" 8 druţstiev z BŠ. 

Kultúrne akcie: 27.2.: Maškarný bál, 06.3.: Maškarný na ľade - pre deti z BŠ, 01.5.: Stavanie mája - sprievod 

obcou, 08.5.: Štefultovská vatra, 31.7.: Púťová zábava, 31.12.: Silvester diskotéka Akcie športové na rok 2011: 

ľadový hokej, Podsitnianska desiatka, volejbalový turnaj, púťový volejbalový turnaj, minifutbal. Plány: 

rekonštrukcia hokejového ihriska - výmena mantinelov a úprava plochy. 

Bedmintonový klub Sitno 

Vykonáva svoju činnosť od roku 1998. Venuje sa predovšetkým práci s deťmi a mládeţou. Členskú základňu 

tvoria ţiaci banskoštiavnických ZŠ vo veku 7 - 15 rokov. Naši zverenci dosahujú veľmi pekné výsledky a 

kaţdoročne sa viacerí ţiaci prebojujú do krajského kola (Majstrovstvá BBSK v bedmintone), dokonca 

v ostatných rokoch sa viacerí prebojovali aţ na Majstrovstvá SR (Lukáš Koltár, Peter Bednář - 2x). 

Tréningového procesu sa zúčastňuje 18 ţiakov. Kvôli finančnému zaťaţeniu tréningy prebiehajú len 1x týţdenne 

a to v telocvični LOU BŠ pod vedením 2 trénerov. V októbri 2010 sa konalo Okresné kolo v bedmintone 

dvojčlenných druţstiev. Víťazi postúpili na Majstrovstvá BBSK. Druţstvo starších ţiakov zo ZŠ J. Horáka 

obsadilo 6.m. a staršie ţiačky zo ZŠ J. Kollára obsadili celkovo 7.miesto. Plán činnosti: január, február, marec, 

apríl, máj - tréningový proces, jún – tréning. proces, turnaj pri príleţitosti MDD, júl, august – prázdniny, 

september – tréning. proces, október – tréning. proces, organizovanie Majstrovstiev okresu BŠ v bedmintone, 

november – tréning. proces, účasť na Majstrovstvách BBSK v bedmintone, prípadne aj na Majstrovstvách SR 

v bedmintone, december - Majstrovstvá SR v bedmintone, tréning. proces, organizovanie  vianočného turnaja 

v BŠ. Klub zatiaľ nepoberal ţiadny príspevok od Mesta Banská Štiavnica.  

Rádioklub 

Zdruţuje skupinu nadšencov – vyznávačov rádioamatérskeho športu. Predovšetkým reprezentuje mesto Banská 

Štiavnica v rádioamatérskych pretekoch, uspokojuje potreby rádioamatérov v oblasti techniky, vysielania na 

rádioamatérskych, ale aj občianskych pásmach a pracuje s mládeţou v snahe získavať a vychovávať ďalších 

členov klubu. Počiatky rádioamatérskej činnosti v oblasti Banskej Štiavnice sú od roku 1923. Začiatkom roku 

2001 vznikol Rádioklub Banská Štiavnica – OM3RBS ako OZ. Pracuje pod vedením nového predsedu Ing. V. 

Müllnera OM7ADS a sídli v priestoroch firmy Gimex Slovakia s.r.o. Klub má 6 členov. Zastihnúť je nás moţné 

prvý májový, júlový a septembrový víkend na kóte Paradajz 935m, alebo Sitno 1009m. Väčšina aktivít sa 

financuje z rodinných rozpočtov členov. V období 2009-2010 sa kolektív „Rádia Banská Štiavnica“ umiestnil vo 

výsledkovej listine majstrovstiev SR v pásme VKV na 7. m. z celkovo 32 vyhodnotených. V priebeţných 

výsledkoch 2010-2011 je to po prvom preteku 5. m. z 11 v SR. 

Slovenský cykloklub Hámrik 

Plán činnosti SCK Hámrik pre rok  2011: 6.7.2011 - 14. ročník  Banskoštiavnický horský cyklomaratón. 

Pohárový pretek majstrovstiev SR v horských cyklomaratónoch. 
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Zhodnotenie sezóny 2010: 7.8.2010 zorganizoval SCK Hámrik 13 ročník Banskoštiavnického cyklomaratónu. 

13 ročník bol poznačený náročným počasím  a deň pred  štartom prívalovými daţďami ktoré ohrozili 

organizáciu samotného preteku. Vypätím všetkých síl organizátorov počas celej noci zo 6.8. do 7.8. sa podarilo 

pripraviť trať pre organizovanie podujatia.  Napriek všetkým okolnostiam sa podujatia zúčastnilo 230 pretekárov 

a 69 organizátorov.  

Ľ. Povinský a J. Ţabinský: viac ako desaťročná spolupráca, sponzorstvo  a neuveriteľné nasadenie počas 

organizovania ročníka 2010. Vďaka patrí všetkým  organizátorom podujatia. 

OZ Salamandra  

OZ Salamandra plánuje v roku 2011 tieto športové aktivity: Turnaj v minifutbale „Suchý tajch“, Turistický 

prechod Malej Fatry, Tekvičiarsky volejbalový mix turnaj pri príleţitosti Štefultovských slávnostných dní 2011. 

OZ Salamandra pôsobí v našom meste od roku 2003. Jeho hlavným poslaním je organizovanie športových, 

rekreačných a kultúrno-spoločenských akcií. V roku 2010 sa podarilo zorganizovať niekoľko zaujímavých 

podujatí. Najväčšou akciou bola spolupráca pri organizovaní štefultovských slávnostných dní, ktoré sa konali pri 

príleţitosti sv. Anny, patrónky farnosti Štefultov. V rámci veľmi širokého programu bol usporiadaný 5. ročník 

tekvičiarskeho volejbalového mix turnaja. Ďalšou veľmi obľúbenou aktivitou bolo organizovanie mini 

futbalového turnaja na Suchom tajchu. Poslednou aktivitou OZ v roku 2010 bolo organizovanie turistického 

pochodu hlavným hrebeňom Západných Tatier. Počas celého roka OZ prevádzkuje volejbalové ihrisko na 

Štefultove. 

Šachový klub Opevnenie 

Zabezpečuje podporu rôzneho charakteru pri organizovaní turnajov sprevádzajúcich šou Ţivé šachy. V tomto 

roku to budú dokonca Medzinárodné majstrovstvá SR, s účasťou európskych špičiek. Členovia klubu tieţ 

podporujú akcie organizované oddelením kultúry, či akcie organizované rôznymi subjektmi, ktoré usilujú 

o oţivenie banskoštiavnického regiónu. Najväčšou úlohou ostáva naštartovanie detského, dorasteneckého a 

mládeţníckeho tréningového procesu. Technické vybavenie klubu je nepostačujúce, keďţe pozostáva zo 

zapoţičaných šachových súprav a hodín od dobrovoľníkov.   Funkčný tím pre sezónu 2009-2010 sa podarilo 

zostaviť. Šachový klub Opevnenie ako nováčik súťaţe postupuje do III. ligy z 3. m. Banskú Štiavnicu 

reprezentovali: R. Toma 6 zápasov,  S. Kuchyňa 8 zápasov, L. Pasztor 1 zápas, T. Zicho 8 zápasov, N. Píš 7 

zápasov, J. Hipszki 8 zápasov, I. Koleda 8 zápasov, A. Mosin 7 zápasov, Š. Bosák 8 zápasov, J. Cibula 3 zápasy. 

Po mnohoročnej prestávke sa podarilo dostať klub do ligového zápolenia aj v piatej lige. V Nitrianskom a 

Banskobystrickom kraji sa podarilo zostaviť dva tímy pre V. ligu. Druţstvo „Klopačka“: K. Rendla, P. Jancsy, 

M. Niemeyer, J. Majsniar, M. Švehlík a T. Hudec. Druţstvo „Juţný Val“: MUDr. G. Jaroslav, J. Cibula, P. 

Cibula, P. Heintz a M Celder. 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica - Štefultov 

Vykonávajú: prevenciu, zásahy pri poţiaroch a ţivelných pohromách, športovú činnosť - súťaţ v poţiarnickom 

športe. V tomto roku sme sa prihlásili do súťaţe THHL-Tekovsko hontianska hasičská liga. zúčastnili sa SHL PS 

12  (Sitnianska hasičská liga  zásahové mašiny ) ktorú aj vyhrali.  V roku 2010 skúšobne absolvovali súťaţe z 

okolia Nitry, Bánoviec nad Bebravou, Zlatých Moraviec, Zvolena, Levíc, Krupiny...a nášho okresu. Výsledky 

súťaţí v roku 2010: Lovča -kýblovačka - 4. m., Turček - nočná súťaţ - 2. m.,  Lackov - zásahová mašina - 1. m., 

Lackov - športová mašina - 10. m., Topoľčianky – nehodnotený, Podhorie - športová mašina - 1. m., Podhorie -

 súťaţ SHL PPS 12 - 1. m., Šalková - nočná súťaţ - 2. m., Drţenice - 6. m., Ilija -zásahová mašina - 1. m., Ilija - 

športová mašina - 1. m....a ďalšie.  

Letecko-modelársky klub Banská Štiavnica  
Akcie klubu: Ampér 2011 - prezentácie činnosti klubu, práca s deťmi a mládeţou, ktorí súťaţia v zručnosti 

ovládania modelov počas letu. Sú to modely, ktoré si sami zhotovujú. Lietanie pre radosť: Stretnutie členov 

klubu na klubovom letisku, moţnosť vidieť modelársku techniku, lietadlá, vrtuľníky, lode, ako i ostatné lietajúce 

atrakcie. Touto akciou vyvolávajú záujem širokej verejnosti o činnosť v oblasti modelárstva a zároveň propagujú 

naše mesto. Zhodnotenie športovej sezóny 2010: Klub usporiadal podujatia Ampér a Lietanie pre radosť, ako 

i prezentáciu počas Šarkaniády na Kalvárii. Na akcii Ampér sa zúčastnili modelári - piloti v počte 30 ľudí, ktorí 

predviedli svoje majstrovstvo so svojimi modelmi. Lietanie pre radosť sa uskutočnilo 28.-29. 8.2010 na letisku 

v obci Domaniky. Akcie sa zúčastnilo 35 pilotov, hostia i skutočné lietadlo, ktoré priletelo z Prešova. Podujatie 

malo veľký ohlas z dôvodu nočného lietania modelov. Okrem týchto podujatí sa modelári pravidelne stretávajú 

na svojom letisku, kde si vzájomne vymieňajú svoje skúsenosti. 

Karate klub 

V roku 2010 nevykazoval súťaţnú činnosť, klub je nezisková organizácia, kde sú tréningy bezplatné, teda klub 

nemá príjmy. V roku 2010 nemal financie na štartovné a dopravu, preto sa jeho členovia nezúčastňovali súťaţí, 

kde po minulé roky mali na celoslovenských podujatiach veľmi dobré výsledky.  

Meštiansky volejbalový klub – Mestská liga 

Existuje od roku 2002. Pôsobil pri ZŠ sv. Františka Assisi aţ do jej presťahovania v roku 2010. V súčasnosti 

tréning prebieha v telocvični ZŠ Jozefa Kollára na základe nájomnej zmluvy. Klub sa zameriava na rekreačný 

tréning, s oslovením aj širšej základne, s cieľom udrţať tradíciu volejbalových súťaţí v BŠ. Je 
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spoluorganizátorom volejbalových turnajov a zároveň zakladateľom mestskej ligy, ktorá by mala začať svoju 

činnosť od apríla 2011 a bude zdruţovať 7 banskoštiavnických druţstiev. V súčasnosti je v klube registrovaných 

18 stálych členov a beţí len z príspevkov členov, ktoré sú pouţité hlavne na prenájom telocvične. 

Richard Tóth ml. a Erik Bartko 

Zúčastňujú sa autocrossových podujatí, kde reprezentujú naše mesto. Jazdia pohár SR a autocross pohár Grande 

Slovakia v triede juniorov. V minulom roku sa umiestňovali na pretekoch autocrossu v Molči na 1. a 3. mieste. 

Obidvaja prezentovali mesto na všetkých pretekoch vzhľadom na ich vek, t.j. 11 a 17 rokov veľmi dobre. Tento 

rok začali jazdiť pod medzinárodnou licenciou SAMS, ktorú zastrešuje svetová organizácia FIA. Tento šport je 

finančne veľmi náročný. Je predpoklad, ţe donesú titul majstra Slovenska do BŠ! 

 
Spolupráca so zahraničím  
 

Svetové dedičstvo  očami detí  

Výtvarná súťaţ pre deti z miest svetového dedičstva vo veku do 15 rokov, 16. ročník, v tomto roku organizátori 

dostali 2537 prác z viac ako 120 škôl v 29 mestách svetového dedičstva v 20 krajinách (Albánsko, Bulharsko,  

Česká republika, Čierna Hora, Čína, Ekvádor, Etiópia, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, Poľsko, 

Portugalsko,  Ruská federácia, Sýrska arabská republika, Turecko, Ukrajina, Vietnam  a  Slovenská republika). 

Výstava otvorená 3. júna 2010 za účasti Dr. Katalin Kiss, koordinátorky Regionálneho sekretariátu Organizácie 

miest svetového dedičstva (OMSD) a Denisa Arsentjeva, kultúrneho atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie 

v Slovenskej republike. 

 

Partnerské mestá  

Hünenberg (Švajčiarsko) 

 4. marca  verejnosti prístupná prezentácia švajčiarskeho partnerského mesta pod názvom "Hűnenberg sa 

predstavuje". v Súkromnej hotelovej akadémii Joergesov dom n.o.  –  Richard Aeschlimann, predseda 

Spolku partnerstva s Banskou Štiavnicou; za účasti Jeho excelencie Josefa Areggera, mimoriadneho 

a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike; 

 ţiaci ZŠ Jozefa Horáka pokračovali v dopisovaní so ţiakmi z Hünenbergu; 
 10. – 13. mája oficiálna delegácia mesta Banská Štiavnica navštívila Hünenberg; 

 14. – 18. júla skupina „VoiceSteps“ (20 účinkujúcich  zo špičkovej muzikálovej školy) navštívila 

Banskú Štiavnicu, hrali, tancovali a spievali úryvky z muzikálov „Footloose“, „Grease“, „Aida“ (Elton 

John), „We Will Rock You“ a „Hope“ 15. júla v štiavnickom amfiteátri a 16. júla na námestí v Banskej 

Bystrici. 

 

Moravská Třebová (Česká republika) 

 účasť ţiakov ZŠ Jozefa Horáka na súťaţi „Pod modrou oblohou“; 

 23. – 24. apríla naša účasť na tradičných Dňoch slovenskej kultúry, v rámci nich Deň s partnerským 

mestom Banská Štiavnica – divadlo Paradajz Pikčr, Texasky, Sokoliarska skupina sv. Bavona, Ţivý 

šach, sudári,   prítomná aj  oficiálna delegácia mesta Banská Štiavnica; 

 návšteva oficiálnej delegácie Moravskej Třebovej na čele s vicestarostom JUDr. Milošom Izákom 

v Banskej Štiavnici v dňoch 16. – 18. júla  pri príleţitostí  Ţivých šachov. 

 

Olsztynek (Poľsko) 

 10. – 12. septembra 10 členná skupina „Bractwo Rycerskie“ vystúpenie v rámci „Salamandrových  dní 

2010“. 

 

Ptuj (Slovinsko) 

 12. – 15. februára folklórna skupina „Sitňan“ mala niekoľko predstavení v rámci jubilejného 50. 

ročníka karnevalového festivalu „Kurentovanje“. 

  

Soproň (Maďarsko) 

 18. – 20. júna Dni Banskej Štiavnice v Šoproni, oficiálna delegácia Banskej Štiavnice na návšteve 

Šoprone, výstava „Naša Štiavnica“, Ţivý šach, Sitňanka, Sitňan, Romano Ilo; 

 10. – 12. septembra 11 členná skupina „Juice“ vystúpenie v rámci „Salamandrových  dní 2010“. 


