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 ČASŤ I. 

Samospráva mesta Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
 

     MsZ pracovalo v roku 2011 v 17- člennom zložení, ktoré bolo rozdelené do 5 volebných obvodov.   

Zloženie poslancov Mestského zastupiteľstva vzišlo z komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili  27. 11. 2010.  

15-ti noví členovia samosprávy zložili svoje sľuby dňa 27. 12. 2010 na ustanovujúcom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva. 2 poslanci zložili sľuby na zasadnutí MsZ dňa 17. 1. 2011.   

 

Zloženie MsZ v roku 2011 bolo nasledovné:  

Volebný obvod č. 1 

1. Renáta Antalová, SDKÚ – DS, KDH, A. Pécha č. 19, Banská Štiavnica     

2. Ing. Juraj Čabák, SDKÚ – DS, KDH, Horná Ružová č. 2, Banská Štiavnica 

3.    Ing. arch. Peter Mravec,  SDKÚ – DS, KDH, Strieborná č. 3, Banská Štiavnica 

  

Volebný obvod č. 2 

1. JUDr. Dušan Lukačko, NEKA, Križovatka 7, Banská Štiavnica 

2. Ing. Marián Zimmermann, SMER – sociálna demokracia, Križovatka 22/8, Banská Štiavnica 

3. PaedDr. Milan Klauz, NEKA, P. O. Hviezdoslava 3, Banská Štiavnica 

4. Peter Ivaška, SDKÚ-DS, KDH, Dolná 27, Banská Štiavnica 

 

Volebný obvod č. 3  

1. Mgr. Helena Chovanová, SDKÚ – DS, KDH, 1. mája č. 3, Banská Štiavnica  

2. Ing. Ján Mojička, SMER – SD, SNP č. 35, Banská Štiavnica  

 

Volebný obvod č. 4 

1. Ivan Beňo, SMER-sociálna demokracia, Učiteľská 8, Banská Štiavnica 

2. RNDr. Pavel Bačík, NEKA, MUDr. J. Straku 1536/11, Banská Štiavnica 

3. JUDr. Gejza Volf, SMER – SD, MUDr. J. Straku 9, Banská Štiavnica  

4. Ľubomír Barák, NEKA, Slovanská 20, Banská Štiavnica  

5.   Helena Koťová, SDKÚ-DS, KDH, Kolpašská 6,  Banská Štiavnica,  

6.   Mgr. Karol Palášthy, SDKÚ-DS, KDH, MUDr. J. Straku 15, Banská Štiavnica 

 

Volebný obvod č. 5  

1. Ing. Miriam Blaškovičová, SDKÚ-DS, KDH, Obrancov mieru 95/A, Banská Štiavnica 

2. Ing. Slavomír Palovič, SDKÚ – DS, KDH, 29. augusta 12/A, Banská Štiavnica 

 

Počet zasadnutí MsZ v roku 2011                                    10 

okrem toho: 

1 zasadnutie nebolo uznášaniaschopné  

3 zasadnutia MsZ boli slávnostné – Salamandrové dni, odovzdanie čestného občianstva prezidentovi SR Ivanovi 

Gašparovičovi a podpredsedovi  NR SR Róbertovi Ficovi   

V rámci Salamandrových dní boli mestským zatupiteľstvom udelené: 

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štivnica  

Karolovi Benovicovi 

Ing. arch. Ivete Chovanovej a Ing. arch. Andrei Nižňanskej 

Výročná cena mesta Banská Štiavnica  

PhDr. Eleonóre Bujnovej, CSc. 

Jánovi Petríkovi 

Júlii Popracovej  

 

Počet prijatých uznesení                         168           v roku 2010 to bolo  123 

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach                 92,94      pre porovnanie rok 2010  85,30 % 

 

Účasť jednotlivých poslancov na zasadnutiach MsZ: 

 

Renáta Antalová  9x (90 %), RNDr. Pavel Bačík 9 x (90 %), Ľubomír Barák 9 x (90 %),  Ivan Beňo 10x (100%), 

Ing. Miriam Blaškovičová 8x (80 %), Ing. Juraj Čabák 10 x (100 %), Mgr. Helena Chovanová, 9 x (90 %),  
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Peter Ivaška 10 x (100 %), PaedDr. Milan Klauz 9 x (90 %), Helena Koťová 10 x (100 %),  

JUDr. Dušan Lukačko 10 x (100 %), Ing. Ján Mojička 9 x (90 %), Ing. arch.  Peter Mravec 10 x (100%),  

Mgr. Karol Palášthy 9 x (90 %), Ing. Slavomír Palovič 8 x (80 %), JUDr. Gejza Volf  10 x (100 %) 

Ing. Marián Zimmermann 9x (90 %). 

 

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Štiavnica: 8 

 

VZN č. 1/2011 Požiarny poriadok mesta     

VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov 

VZN č. 4/2011 o čistote mesta a verejnom poriadku  

VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Banská Štiavnica  

VZN č. 6/2011 o dani z nehnuteľnosti 

VZN č. 7/2011 o miestnych daniach 

VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO 

 

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 3 

 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta                   

Banská Štiavnica.  

Dodatok č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.     

Dodatok č. 4 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.     

 

Materiály prerokované v MsZ:    

                                                  Číslo uznesenia  

Deklarácia o spolupráci – tri slávne banské mestá                                             26/2011      

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a mestskej šk. rady               43/2011 

Digitalizácia kina Akademik – informatívna správa                                        128/2011  

Dodatok č. k NZ medzi Mestom a Salamandra Resort, a. s.                              33/2011  

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania primátora, zást. primátora ....               77/2011 

Dotácia z rozpočtu Mesta pre OZ ŠK Štefultov na úpravy ihriska                  114/2011 

 

Informatívna správa – kúpa RD súp. Č. 825 a priľahlých pozemkov 

p. č. CKN 5030/1, 5030/2 a 5031/1 v k. ú. Banská Štiavnica                              2/2011 

Informatívna správa o priebehu likvidácie Priem. Podniku “v likvidácii“         35/2011  

„                      „           o možnostiach digitalizácie rokovania MsZ                 105/2011     

„                      „           z VZ zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s.   45/2011 

„                      „           zo zahraničnej SC v Moravskej Třebovej                       49/2011     

„                      „           o konaní VZ spol. Nemocnica B. Štiavnica, a. s.            66/2011   

„                      „           požiadavka NaP o príspevok na LSPP pre dospelých     69/2011  

„                      „           o výstavbe bytov na sídlisku Drieňová                            78/2011 

„                      „           o VZ spoločnosti StVS, a. s.                                            79/2011   

„                      „           o konaní VZ spol. BS s. r. o.                                            91/2011       

„                      „           o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011          113/2011   

„                      „           zo zahr. SC Moravská Třebová                                      115/2011  

„                      „           zo zahr. SC Sintra – Portugalsko                                    156/2011 

„                      „           o pokračovaní obstarávania ÚPN zóny Poč. j.               123/2011     

„                      „           o riešení občanov mesta bez domova                             142/2011 

„                      „           o vyhodnotení LTS v IC B. Štiavnica                             143/2011      

„                      „           financovanie SAD v meste pre rok 2012                        167/2011 

„                      „           o príspevku pre NaP, n. o.                                               168/2011               

Informácia o vymenovaní zástupcu primátorky mesta                                            4/2011  

Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2010                    39/2011  

 

Kontrola plnenia uznesení (14. 12. 2010 a 17. 1. 2011)                                           9/2011                                                                                   

Kontrola plnenia uznesení  (3. 2. a 15. 3. 2011)                                                     17/2011   
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Kontrola plnenia uznesení (30. 3. 2011)                                                           38/2011 

Kontrola plnenia uznesení (29. 6. 2011)                                                                 59/2011  

Kontrola plnenia uznesení (29. 6. 2011)                                                           80/2011 

Kontrola plnenia uznesení (24. 8. 2011)                                                               100/2011 

 

Kontrola plnenia uznesení (6. 10. 2011)                                                               118/2011  

Kontrola plnenia uznesení (8. 11. 2011)                                                               145/2011 

  

Mediálna komunikácia s občanmi                                                                          24/2011  

 

Nakladanie s majetkom Mesta – nebytový priestor Mládežnícka                          31/2011 

„                     „                 „            „               „             „                                        51/2011 

„                     „                 „     Kotolňa Ul. Budovateľská č. 19                              52/2011 

Nástroje komunikácie Mesta Banská Štiavnica s občanmi                                     11/2011 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2010                              10/2011  

„          Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2008                             42/2011  

„          Dodatku č. 4 k ZN č. 4/2008                                                                       83/2011     

Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MsZ                                             121/2011    

„          na doplnenie vojnových hrobov do pamiatkovo chrán. hrobov                124/2011        

„          na naloženie s objektom na Ul. 8. mája č. 825/10                                     111/2011 

„          na odmenu HK                                                                                          154/2011 

„          na poverenie používaním insígnií                                                                 8/2011 

„          na presun finančných prostriedkov                                                             82/2011       

„          na udelenie cien mesta                                                                                95/2011  

„          na uzatvorenie zmluvy o úvere – investičné akcie                                     15/2011                                                      

„               „                   „                       - hotelová akadémia                                  16/2011      

„               uplatnenie predkup. práva k pozemku CKN č. 844                               53/2011      

„          na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Joergesov dom a.s.       7/2011 

„          na zaradenie trojhrobu (Karol Zachar)                                                     125/2011 

„          na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií                             6/2011 

„          na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov                                             5/2011 

„               „             vecného bremena – spoločnosť HGM, s.r.o.                          32/2011  

„               „             „             „              - R. Šedibok s manž.                                70/2011   

„               zvýšenie dotácie pre ZUŠ – havarijný stav kotlov                               87/2011        

„          na voľbu členov DR MsL Banská Štiavnica, s. r. o.                                 36/2011  

„               „          „         DR Bytovej správy s. r. o.                                             37/2011  

„          na vymenovanie náčelníka mestskej polície                                                  -   

„          „   „                                                                                    62/2011 

„          plánu práce HK Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2012                   152/2011           

„          preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín mesta B. Š.              46/2011 

„          programového rozpočtu mesta B. Štiavnica na roky 2012 – 2014         150/2011  

            Návrh Rokovacieho poriadku MsZ mesta Banská Štiavnica                   19/2011 

„          na úpravu č. 2 rozpočtu mesta B. Štiavnica pre rok 2011                      120/2011      

„          rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2011 – 2013                           12/2011 

„          rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2012 – 2014                         149/2011 

„          „              TS, m. p. Banská Štiavnica                                                       13/2011  

„          „              TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2012 – 2014                   151/2011        

„       VZN – Požiarny poriadok mesta Banská Štiavnica                                    20/2011    

„       VZN – o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta B. Štiavnica                     72/2011 

„       VZN -  o niektorých podmienkach držania psov                                        73/2011 

„       VZN – o čistote mesta a verejnom poriadku                                               74/2011 

„       VZN – o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja              75/2011     

„       VZN – o dani z nehnuteľností                                                                   146/2011 

„       VZN – o miestnych daniach                                                                      147/2011 

„       VZN – o miestnom poplatku za KO DSO                                                148/2011      

„       Zadania „Urbanistická štúdia – občianska vybavenosť – Križovatka“      22/2011 

„       zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2009                           21/2011 

„       zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2003                            96/2011  

„       zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010                          104/2011 

„       zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010                          126/2011    
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Odpredaj pozemku pod stavbou na Ul. Energetikov, MF Centrum, s.r.o.        163/2011      

„                „              pod stavbou na Ul. A. Pécha, Z. Lima Soldánová           165/2011                   

 

 

Operačný plán ZÚ MK pre sezónu 2011 – 2012                                               103/2011 

Oprava uznesenia MsZ č. 112/2010 zo dňa 14. 12. 2010 – Rückschloss            29/2011  

„             „               MsZ č. 68/2011                                                                    97/2011      

Optimalizácia siete MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta B. Štiavnica         44/2011 

Otvorenie – program MsZ 6. 10. 2011                                                                99/2011 

program MsZ 8. 11. 2011                                                                                  117/2011 

program MsZ 15. 12. 2011                                                                                144/2011  

  

Plat primátorky mesta B. Štiavnica                                                                     76/2011 

Plán práce komisií MsZ                                                                                       28/2011   

„       „        MsZ mesta B. Štiavnica na II. polrok 2011                                       63/2011   

„       „        MsZ na I. polrok 2012                                                                      127/2011     

„       kontrolnej činnosti HK mesta Ban. Štiavnica na II. polrok 2011                64/2011  

Plnenie uznesenia MsZ č. 54/2011 zo dňa 26. 5. 2011 – bod. C                          88/2011 

„            „               MsZ  č. 55/2011 zo dňa 26. 5. 2011 – bod B                         89/2011     

Polročná monitorovacia správa k 30. 6. 2011                                                     102/2011 

Predloženie žiadosti o NFP „Zhodnocovanie odpadov v B. Štiavnici“                98/2011                                                 

Prenájom nehnuteľného majetku v areáli ATC – Poč. jazero                               57/2011   

Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste B. Štiavnica pre rok 2012         155/2011  

Prevod nehnuteľnosti na Ul. A. Sládkoviča (Ing. Laktiš, Ing. Pavol)                 137/2011 

„ „                        Ul. Sládkovičova, Ing. Laktiš, Ing. Pavol                    157/2011 

„   „               Ul. M. Kukučína, Ing. Kirschner s manž.                    158/2011 

„            „                         Ul. Klinger, M. Urblík                                                 159/2011 

„            „                         Ul. Križovatka, TALIA BS, s. r. o.                              160/2011        

„           vlastníctva nehnuteľnosti na Ul. Š. Moyzesa (S. Burian)                        139/2011 

„           vlastníctva nehnuteľnosti na Ul. Na Zigmund šachtu                              140/2011 

„           vlastníctva nehn. v rekreačnej oblasti Poč. jazero (M. Dobšovič)           141/2011              

Príprava Salamandrových dní 2011                                                                        65/2011       

Programový rozpočet mesta Banská Štiavnica                                                       18/2011   

 

Riešenie havarijnej situácie oporného múru na Ul. D. Licharda                            58/2011 

Rozbor hospodárenia   TS m. p. Banská Štiavnica v roku 2010                             40/2011    

„            „                      TS m. p. Banská Štiavnica k 30. 6. 2011                          101/2011      

„            „                       Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2011                               81/2011 

        

Schválenie členstva v Oblastnej organizácii CR                                                    27/2011 

Spolupráca so zahraničím                                                                                       25/2011 

Správa k odkúpeniu nehnuteľností do vl. Mesta CKN 374, 375 a 376                  67/2011   

„           o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011                                                      90/2011              

„           o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010                                               14/2011  

„              „             Mestských kúpeľov – plavárne za rok 2010                             92/2011   

„              „             HK za II. polrok 2011                                                             153/2011       

„           o prerokovaní Konceptu ÚPN zóny Poč. jazero                                         93/2011  

„           o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2011/2012                              119/2011        

„           o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2010                                               48/2011 

„           o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 3 ÚPD                                      94/2011  

„           o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 4 ÚPD                                    122/2011          

„           o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta                                       107/2011 

 

Uznanie vlastníctva nehnuteľností – Ľubomír Peťko                                            138/2011 

Účasť Mesta Banská Štiavnica v projekte Digi for life                                         116/2011 

Úprava rozpočtu mesta B. Štiavnica č. 1                                                                 60/2011 

 

Vzdanie sa členstva v rade školy a Deleg. zástupcu zriaďovateľa                          86/2011   

Vyjadrenie mesta k zámeru OZ Bakomi k zriadeniu súkr. ZŠ                                84/2011 



 7 

„                  k zámeru zriadenia súkr. centra voľného času                                     85/2011             

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010                         61/2011        

Výstavba nájomných bytov na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici                    1/2011 

Zámer na zámenu pozemkov (lokalita Drieňová – extravilán)                                30/2011 

„                „            „        (Ul. Václavekovej, RNDr. Jánoš)                                   34/2011         

„           na odpredaj časti pozemku E KN 5426/1                                                    50/2011  

„           na odpredaj pozemku na Ul. Pletiarska (Ing. Súlovec)                             130/2011 

„           na odpredaj pozemku na Ul. Hájik (Š. Roch)                                           132/2011  

„           „   „               „          za účelom odvodnenia, p. Kašiarová                       164/2011  

„           na prevod nehnuteľnosti Ul. Š. Moyzesa (S. Burian)                               108/2011 

„           na prevod nehnuteľnosti Počúvadl. Jazero (M. Dobšovič)                       109/2011 

„           na prevod nehnuteľnosti na Ul. Na Zigmund šachtu                                110/2011      

„           na prevod nehnuteľnosti na Ul. Križovatka (Tália BS, s.r.o.)                  129/2011   

„           na prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Kukučína (Ing. Kirschner)                131/2011 

„           na prevod nehnuteľnosti na Ul. F. Urbánka (J. Kružlic)                           133/2011 

„           na prevod nehnuteľnosti na Ul. F. Urbánka (H. Parilová)                        134/2011      

„           na prevod nehnuteľnosti na Ul. Klinger (M. Urblík)                                 135/2011 

„           na prevod nehnuteľnosti, J. Kružlic s manželkou                                      161/2011 

„           „   „           „      H. Parillová                                                                  162/2011 

„           „   „           bytov na Ul. Dr. Straku 7 – 15                                                       -      

„           usporiadania vlastníctva k pozemkom Križovatka – mestský park        136/2011               

Záverečný účet Mesta Banská Štiavnica za rok 2010                                            41/2011  

Zdôvodnenie potreby zvýšenia fin. prostriedkov na správu štadióna FK  Sitno   54/2011  

Zdôvodnenie potreby navýšenia fin. prostriedkov – rekonštr. Kúpele                  23/2011 

„                     „             „                            Rekonštrukcia mestských kúpeľov   55/2011 

Zloženie sľubu poslancov MsZ                                                                          3/2011 

Zmena zapisovateľky v KOSCR                                                                         106/2011 

Zriadenie vecného bremena pre O. Halajovú a Ing. Brodu                                 112/2011 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti kotolňa súp. č. 1686 a p. č. CKN 1670        68/2011 

„                „                 „                - ATC – Počúvadlianske jazero                      71/2011         

„             o predĺženie zmluvy – Amfiteáter pod Novým zámkom                       47/2011 

„                „                 lehoty na predloženie KR – Ing. Laktiš, Ing. Pavol          56/2011  

„                „                 lehoty a zníženie splátok kúpnej ceny, R. Goral             166/2011         

                                                                                                                                           

                                                                                                             

Mestská rada (MsR) 
 

     Mestská rada po komunálnych voľbách bola zriadená dňa 3. 2. 2011 uznesením MsZ č. 5/2011v počte                 

5 členov.   

 

Členovia MsR 

 

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

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

3. JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ – NEKA 

4. Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – SDKÚ – DS, KDH 

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

 

Počet zasadnutí        7 

Počet prijatých uznesení    143 

% účasti členov MsR na zasadnutiach    94,29        pre porovnanie v roku  2010 to bolo 96,40 % 

  

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR 

 

Ing. Miriam Blaškovičová 5 x (71,43 %) 

Ing. Juraj Čabák 7 x (100 %)        

JUDr. Dušan Lukačko 7 x (100 %) 

Mgr. Karol Palášthy 7 x (100 %) 

Ing. Marián Zimmermann  7 x (100 %)        
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Komisie MsZ 
 

     V roku 2011 bolo dňa 3. 2. 2011 uznesením MsZ č. 6/2011 zriadených 9 stálych komisií. 

 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 

 

Predseda: Ing. arch.  Peter Mravec, poslanec MsZ  

Podpredseda:  Ing. Ján Mojička, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Ing. arch. Ľubica Paučulová, Mgr. Martin Macharik, Ing. Ondrej Michna 

Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa MsÚ 

 

Komisia ekonomická 

 

Predseda: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ 

Členovia komisie: Ing. Igor Demian, Ing. Miroslav Belovický, Mgr. Pavol Balžanka,  

Zapisovateľka: Lýdia Heilerová, zamestnankyňa MsÚ 

 

Komisia zdravotná, sociálna a bytová 

 

Predseda:  Helena Koťová, poslankyňa MsZ 

Podpredseda: Ivan Beňo, poslanec MsZ 

Členovia komisie: PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ, Mgr. Lucia Potančoková, Mgr. Zuzana Juchová 

Zapisovateľka: Oľga Nigríniová, zamestnankyňa MsÚ    

 

Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb  

 

Predseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ing. Peter Zorvan, PhD. 

Členovia: Marián Čierny, Ľudmila Blašková, Ing. Darina Kaníková  

Zapisovateľka: Ing. Ivana Nikolajová, zamestnankyňa MsÚ do 6. 10. 2011 

                         Mgr. Miroslava Celderová, zamestnankyňa MsÚ od  6. 10. 2011   

 

Komisia školstva, práce s deťmi a mládežou 

 

Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Podpredseda: Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ 

Členovia: Mgr. Zlatica Berešíková, Mgr. Pavol Brnčo, RNDr. Nadežda Kvaková 

Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnankyňa MsÚ     

 

Komisia kultúry  

 

Predseda: Peter Ivaška, poslanec MsZ 

Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ 

Členovia: Mgr. Helena Chovanová, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Mgr. Mária Petrová 

Zapisovateľka: Katarína Kissová, zamestnankyňa MsÚ   

 

Komisia športu 

 

Predseda: Renáta Antalová, poslankyňa MsZ 

Podpredseda: Ľubomír Barák, poslanec MsZ  

Členovia: Ing. Ján Čamaj, Ing. Miloš Janovský, Mgr. Ingrid Kosmeľová 

Zapisovateľka: RNDr. Viktória Michalská, zamestnankyňa MsÚ  

 

Komisia verejného poriadku 

 

Predseda: JUDr. Gejza Volf, poslanec MsZ        

Podpredseda: Vladimír Poprac, st.         

Členovia: Ing. Róbert Melcer, Vladimír Auder, Ľudovít Kaník, st.  

Zapisovateľka: Martina Bačíková, zamestnankyňa MsÚ 
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Komisia na ochranu verejného zájjmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. v zenní neskorších zmien a doplnkov 

Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Členovia: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ, JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ 

 

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

okruhu svojej pôsobnosti  dôležité 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. 

 

Primátorka mesta  
Funkciu primátorky mesta zastávala Mgr. Nadežda Babiaková, ktorá bola do funkcie primátorky mesta zvolená 

v komunálnych voľbách v novembri 2010. Primátorka mesta plnila úlohu najvyššieho výkonného orgánu, 

štatutárneho orgánu v majetko-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych vzťahoch mesta a funkciu 

správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch mesta.  

 Po ustanovujúcom MsZ v decembri 2010, keď primátorka mesta a poslanci MsZ zložili zákonom 

predpísaný sľub, boli následne konštituované orgány MsZ, a to MsR a komisie MsZ a primátorkou mesta 

vymenovaný zástupca primátorky mesta, ktorým je JUDr. Dušan Lukačko.  

 Primátorka mesta plnila najdôležitejšie úlohy súvisiace s výkonom samosprávy, s rozvojom mesta a 

úlohy, ktoré jej odporučilo MsZ. Rokovala s prezidentom SR J.E. Ivanom Gašparovičom, poslancami NR SR, 

členmi vlády, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a ďalších orgánov a organizácií a  podnikateľských 

subjektov, investormi, predstaviteľmi politických strán a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so 

zabezpečovaním úloh týkajúcich sa rozvoja, prosperity a propagácie mesta Banská Štiavnica.  

Ako primátorka mesta zastupovala mesto v Združení miest a obcí Slovenska, kde iniciatívne presadzovala 

zrušenie dane príjmov z prenájmu a z predaja majetku mesta a udržanie výšky podielových daní aspoň na úrovni 

roka 2011, aktívne pracovala v Rade ZMOS, v Združení miest a obcí - Žiarsky región, v predsedníctve Asociácie 

horských sídiel Slovenska. Na základe vymenovania ministrom kultúry SR pôsobila ako členka Komisie pre 

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

konzultačným a koordinačným orgánom ministra kultúry SR. Aktívne sa podieľala na založení Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu. Ďalej pôsobila v orgánoch spoločností zriadených Mestom, a to ako predseda 

Valného zhromaždenia Bytovej správy, s. r. o., Banská Štiavnica a v spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica 

spol. s. r. o., v Dozornej rade Nemocnice Banská Štiavnica, a. s., v Správnej rade Hudobnej a umeleckej 

akadémie Jána Albrechta, ako podpredseda v Správnej rady Súkromnej hotelovej akadémie, vo Výbore pre 

otázky zamestnanosti ÚPSVaR v Banskej Štiavnici. 

 Primátorka mesta počas celého roka prijímala významné návštevy a delegácie. Medzi najvýznamnejšie 

udalosti roku 2011 určite patrila návšteva prezidenta SR J. E. Ivana Gašparoviča, keď 11.11.2011 mu bolo 

udelené čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica za účasti poslanca EU a predsedu BBSK Vladimíra Maňku a 

poslanca NR SR Ľudovíta Kaníka. V tento deň sa uskutočnilo aj osobitné rokovanie s prezidentom SR a 

následne pokračovali individuálne rokovania v Kancelárii prezidenta SR, týkajúce sa podpory a rozvoja mesta 

Banská Štiavnica. Na základe týchto rokovaní prezident prebral záštitu nad významnými podujatiami mesta v r. 

2012, a to nad 5. Stretnutím banských miest a obcí Slovenska, Salamandrovými dňami 2012 a nad oslavami 

súvisiacimi s 250. výročím založenia Baníckej akadémie. Ďalšou významnou udalosťou bolo prijatie 22.12.2011 

Roberta Fica, predsedu strany SMER-SD a podpredsedu NR SR, spojené s aktom udelenia čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica za účasti europoslanca a predsedu BBSK Vladimíra Maňku a  za účasti poslancov NR 

SR J. Laššákovej, M. Číža a P. Pellegriniho. Ďalej to boli prijatia veľvyslancov: veľvyslanca USA v SR J. E. 

Theodora Sedgwicka, veľvyslankyne Kanady na Slovensku a v Českej republike J. E. Valerie Raymond, 

veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR J. E. Trine Skymoen, veľvyslankyne Holandského kráľovstva v SR J. 

E. Daphne Bergsma, veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexandra Ben-Zviho, veľvyslanca Japonska v 

SR J. E. Yoshia Nomota, veľvyslanca ČR na Slovensku J. E. Jakuba Karfíka. Nevšednou bola návšteva a prijatie 

generála, letca, inžiniera a trojnásobného kozmonauta Viktora Gorbatku a poslankyne Štátnej dumy federálneho 

zhromaždenia Ruskej federácie Eleny Drapeko.  

 Významnou udalosťou pre naše mesto bolo konanie prvého výjazdového zasadnutia Zastupiteľstva 

BBSK v Banskej Štiavnici dňa 27.4.2011, v rámci ktorého bola prerokovaná správa Sociálno-ekonomická 

analýza okresu Banská Štiavnica a návrh na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v rámci BBSK. 

Významným a dôležitým bolo aj výjazdové zasadnutie Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné 

prostredie v dňoch 10.-11.5.2011 v Banskej Štiavnici, v rámci ktorého bolo prijaté  Uznesenie výboru č. 87 na 

podporu financovania SBM a SVP, š. p., v Banskej Štiavnici. Veľmi dôležitou udalosťou pre Banskú Štiavnicu 

bolo podujatie udelenie národnej Ceny Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu štiavnickému rodákovi Ing. 

Antonovi Hykischovi pod záštitou primátorky mesta, za účasti veľvyslanca Českej republiky na Slovensku,  
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za účasti významných spisovateľov literatúry faktu zo SR a ČR, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v Banskej 

Štiavnici aj za účasti niekdajšieho prezidenta SR  Rudolfa Schustera a predsedu Matice Slovenskej Mariána 

Tkáča. Medzi významné patrili  rokovania s podpredsedom NR SR Pavlom Hrušovským, ministrom ŽP Jozefom 

Nagyom, ministrom kultúry Danielom Krajcerom, s ministerstvom financií s cieľom získania dotácií na úpravu 

verejných priestranstiev, financovania obnovy pamiatkového fondu, stabilizácie a financovania SBM v Banskej 

Štiavnici, pracovné rokovania na Ministerstve dopravy, výstavby a RR SR v súvislosti s rozvojom cestovného 

ruchu v Banskej Štiavnici ako jednej z prioritných úloh s následným založením Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu. Uskutočnili sa pracovné rokovania s obchodným radcom Rakúskeho veľvyslanectva v SR pre 

riešenie potenciálneho investora s riešením zamestnanosti, pracovné rokovanie s riaditeľom Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., týkajúce sa realizácie investičného projektu vybudovania kanalizácie v mestskej 

pamiatkovej rezervácii, ktorého cieľom je vybudovanie kanalizačnej siete v historickom centre mesta Banská 

Štiavnica, realizácia projektu vybudovanie kanalizačnej siete na Ul. Lichardova, Vodárenská, Úvozná, Malá 

okružná, Staromestská, Botanická, Akademická, Katova a Spojná. Ďalej k zabezpečeniu investičnej akcie 

nezávislého zdroja elektrickej energie pre čerpanie do distribučného VDJ Hájik - stavba je v štádiu prípravy 

projektovej dokumentácie. Predmetom rokovania bola tiež rekonštrukcia vodovodu Ul. Akademická a jej 

financovanie. Primátorka mesta Banská Štiavnica rokovala s riaditeľom SEIA vo veci zmeny projektu 

rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová a jeho následnej realizácie. V súčasnosti prebieha 

ukončenie verejného obstarávania a následne bude rekonštrukcia realizovaná v objeme 149 997,60 €. 

Pre pokračovanie rekonštrukcie bytových domov lokalite Šobov Mesto vypracovalo v spolupráci s Bytovou 

správou, s.r.o. Banská Štiavnica projekt pokračovanie výstavby komínov a výmeny okien. Primátorka mesta za 

týmto účelom rokovala s Úradom splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity. 

 Primátorka mesta počas celého roka zabezpečovala rozvojové aktivity a priority mesta Banská 

Štiavnica. V tejto súvislosti prebehlo niekoľko rokovaní na Ministerstve dopravy, výstavby a RR, s cieľom  

podpory rozvoja cestovného ruchu ako jednej z prioritných oblastí rozvoja mesta v nadväznosti na zákon o 

rozvoji a podpore cestovného ruchu. Na základe tejto spolupráce uskutočnilo Ministerstvo dopravy, výstavby a 

RR SR v meste Konferenciu o horskej cyklistike ako nástroji na rozvoj turizmu v slovenských destináciách.  

Konferencia mala celoslovenskú účasť. V záujme koordinovať a posilniť oblasť rozvoja cestovného ruchu bola v 

decembri 2011 založená Oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorú založilo 13 obcí a 37 subjektov 

cestovného ruchu. Zároveň prebehla voľba orgánov tejto organizácie, kde predsedom predstavenstva sa stala 

primátorka mesta. Mesto Banská Štiavnica vyčlenilo finančné  prostriedky pre vklad ako členské do tejto 

organizácie, ktoré boli odvedené na jej účet začiatkom r. 2012 vo výške 25 000 €. 

Mesto získalo v r. 2011 certifikát, kde na základe verejného hlasovania sa zaradilo medzi 7 divov 

Banskobystrického samosprávneho kraja z hľadiska atraktivity v oblasti cestovného ruchu a zúčastnilo sa na 

veľtrhu cestovného ruchu  Slovakiatour 2011.  

 Primátorka mesta rokovala s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR a ŠFRB s cieľom zabezpečenia 

finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Drieňová v počte 2x16 b. j.,  vrátane 

technickej vybavenosti. Výstavba bytov po prepracovaní projektovej dokumentácie a po podpísaní zmlúv s 

ministerstvom a ŠFRB bola začatá v r. 2011 a pokračuje v r. 2012 v rozpočtovom náklade 1 840 499,21 €.  

V r. 2011 bol riešený aj projekt cez Regionálny operačný program, s názvom Podpora infraštruktúry cestovného 

ruchu v štiavnickom regióne, kde mesto získa finančné prostriedky vo výške 246 952,58 €. 

Primátorka mesta v r. 2011 riešila právne postavenie Bytovej správy, s. r. o., Banská Štiavnica a obsadenie 

funkcie konateľa tejto spoločnosti. Permanentne sa viedli rokovania a hľadali riešenia k získaniu investora k 

výstavbe nákupného centra, možnosti získania investorov pre zlepšenie zamestnanosti a etablovanie 

vysokoškolského pracoviska v Banskej Štiavnici. Na základe týchto rokovaní bola v r. 2012 schválená Zmluva o 

spolupráci s Wyzsza szkola turystyki i ekologii w Suchej Beskidzkiej (Poľsko). Naďalej Mesto spolupracovalo s 

vysokými školami, a to s TU Košice, STU  Bratislava, EF UMB Banská Bystrica a samozrejme aj so zástupcami 

zahraničných vysokých škôl, ktoré podpísali Deklaráciu o nástupníctve Baníckej akadémie. Rok 2011 bol rokom 

10. výročia podpísania spomínanej Deklarácie o nástupníctve a v rámci tohto roku sa uskutočnilo podujatie 

Akademici v Banskej Štiavnici, za účasti akademických predstaviteľov univerzít a jednotlivých fakúlt.  

 V r. 2011 primátorka mesta Banská Štiavnica v súvislosti so zachovaním SBM v Banskej Štiavnici 

rokovala s poslancami NR SR a ministrom ŽP. Viedla rokovania s cieľom zachovania pracoviska Správy 

katastra v Banskej Štiavnici a rokovala s riaditeľom Daňového úradu, k zachovaniu pracoviska v Banskej 

Štiavnici. Zúčastnila sa prerokovania Informatívnej správy o pripravenosti mesta Banská Štiavnica na riešenie 

krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu, v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia a 

činností pri vzniku možných mimoriadnych udalostí. V oblasti školstva medzi významné podujatia patrilo 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012 na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v 

Banskej Štiavnici, čím Banskej Štiavnici pribudla ďalšia škola, ktorá významnou mierou prispieva k rozvoju 

školstva na území mesta z hľadiska prezentácie mesta doma i v zahraničí. 

 V r. 2011 pokračovala spolupráca s partnerskými mestami, prijatím delegácií z partnerských miest 

Hünennberg (Švajčiarsko), Šoproň (Maďarsko), Moravská Třebová (ČR), Olsztynek (Poľsko). V rámci tejto 



 11 

spolupráce bola otvorená výstava umelca Arpáda Pála v Šoproni. V dňoch 21.-26.11.2011 sa primátorka mesta 

zúčastnila na 11. svetovom kongrese a Valnom zhromaždení Organizácie miest svetového dedičstva v 

Portugalsku, v meste Sintra, ktoré sa konalo za účasti prezidenta OMSD Harry Brinkmana, predsedu Európskej 

komisie José Barrosu, predsedu vlády Portugalska Pedro Passos Coelho a tajomníka OMSD Denisa Ricarda. 

Predmetom kongresu a Valného zhromaždenia bola rekonštrukcia a manažment obnovy pamiatok svetového 

významu lokalít UNESCO. 

 Mesto podporovalo zachovanie duchovných tradícií podporou aktivít Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku.                               

V r. 2011 sa uskutočnilo v rámci Salamandových dní aj prijatie zástupcov EUROMINES. 

 V rámci významných investičných akcií bolo realizované rozšírenie mestského rozhlasu, spomínaná 

začatá výstavba nájomných bytov na sídlisku Drieňová, príprava projektovej dokumentácie vybudovania 

kanalizácie Ul. Pod Kalváriou a 8. mája, riešenie odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica, spojené s 

dodávkou novej techniky a riešenie problematiky jeho zefektívnenia, rekonštrukcia verejných priestranstiev Ul. 

Akademická - I. etapa vo výške 720 308 €, pokračovanie projektu ViTo, pokračovanie rekonštrukcie objektu 

Rubigall, rekonštrukcia Domu smútku Frauenberg a obnova kaplnky sv. Anny v objekte Radnice. 

Mestu v r. 2011 boli poskytnuté bežné dotácie vo výške 270 399,77 €, kapitálové dotácie a granty vo výške 1 

552 243,92 €, dotácie čerpané z roku 2009 z Ministerstva financií SR vo výške 15 145 €.    

 Mesto počas celého roka podporovalo a vytváralo podmienky pre kultúrny, spoločenský život v meste, 

pre využívanie športovísk a telocviční pre voľnočasové aktivity a podporovalo organizovanie športových 

podujatí pre deti, mládež a dospelých, a to tak na rekreačnej, ako aj na vrcholovej úrovni. Mesto vytvorilo 

podmienky pre bezplatné poskytovanie športovísk a športových zariadení pre deti a mládež. Veľmi dobrú úroveň 

dosiahli v tejto oblasti nové aktivity v organizovaní športových podujatí na sídlisku Drieňová pre deti a mládež v 

spolupráci s Centrom voľného času. Mesto bolo nápomocné aj pri rekonštrukcii sakrálnych stavieb, a to hlavne 

pri rekonštrukcii Kostolíka sv. Alžbety. Primátorka mesta spolu s riaditeľmi základných škôl  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta zabezpečili prípravu projektu s cieľom zvýšenia kvality podmienok pre výchovno-vyučovací 

proces. Tento projekt bol úspešný a školy na jeho realizáciu získali finančné prostriedky vo výške 319 429,98 €. 

 Primátorka mesta presadzovala v rámci rokovaní so Slovenskou správou ciest, a. s., zaradenie do 

finančného plánu vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia cesty I/51 Banská Štiavnica - Banská 

Belá, obchvat, čo sa podarilo a v r. 2012 sa začalo s projektovou prípravou. Aj keď z hľadiska finančnej a 

hospodárskej krízy bol rok 2011 finančne náročný, napriek prepadu oproti plánovaným podielovým daniam 

takmer o 100 tis. eur sa Mestu podarilo udržať finančnú vyrovnanosť a zabezpečiť finančné krytie úloh 

spojených s činnosťou a rozvojom mesta Banská Štiavnica. Primátorka mesta s vedením mesta sa pravidelne 

stretávali s obyvateľmi mesta, mestských častí, záujmových skupín a združení.  

 Počas minulého roka sa uskutočnili kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a nadregionálneho 

významu ako Salamander, Živé šachy, Cap á l´ Est, Festival kumštu, remesla, Festival peknej hudby, Festival 

Bachovej hudby, Oslávme spolu Vianoce a mnohé ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia v rámci kultúrneho 

leta a aj mimo letnej turistickej sezóny, ktoré prilákali domácich aj zahraničných návštevníkov.  

 Mesto v rámci malých grantov podporilo kultúrne súbory,  športové kluby a kultúrne a športové 

podujatia. Veľmi dobrá bola spolupráca Mesta s inštitúciami na území mesta, tak so zástupcami štátneho, 

verejného, ako aj súkromného sektora.  

Začalo sa pracovať na aktualizácii strategických dokumentov mesta pre prípravu a zabezpečenie ďalšieho 

rozvoja mesta. 

Riadenie mesta bolo zabezpečované prostredníctvom gremiálnych porád primátorky, kde boli ukladané 

konkrétne úlohy prednostke MsÚ, náčelníkovi MsPo a riaditeľom organizácií zriadených MsZ.   

Primátorka mesta okrem iného zabezpečovala prijatia oficiálnych návštev, delegácií, akcie ZPOZ-u a významné 

akcie na úseku kultúry a športu.      

 

Zástupca primátora mesta 

 

     Od 03.02.2011 zastupoval primátorku mesta JUDr. Dušan Lukačko v rozsahu stanovenom zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §13b ods. 1/ počas jej neprítomnosti 

v rozsahu zverených kompetencií a podľa jej  pokynov v konkrétnych prípadoch.  

Počas tohto obdobia zástupca primátorky: 

-         plnil úlohy vyplývajúce z porád primátorky mesta, 

-         koordinoval činnosť Technických služieb, m. p., v rámci nej najmä odpadového hospodárstva,  projektu   

          Zavedenie efektívneho separovaného zberu v meste Banská Štiavnica, úpravu priestorov v areáli   

          Technických služieb, slúžiacich na uskladňovanie odpadov a posypového materiálu, 

-         koordinoval  zabezpečovanie výkonu verejných služieb a požiadaviek od občanov mesta, 

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

          a nového parkovacieho poriadku v meste,  predkladaného Technickými službami, m. p. 
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-         spracoval a spolupodieľal sa na spracovaní inventarizácie stavu miestnych komunikácií a navrhnutí riešení   

          na ich postupnú opravu podľa ich významu v meste Banská Štiavnica  

-         zastupoval mesto na rôznych kultúrnych a športových podujatiach ako aj na podujatí v družobnom meste   

          Moravská Třebová – Dni slovenskej kultúry. Zúčastnil sa v rámci programu „Fórum starostov V4 pre   

          inklúziu Rómov“, ktorý vychádza z iniciatívy Medzinárodného Višegrádskeho fondu, medzivládnej česko-  

          slovensko-poľsko-maďarskej nadácie, v dňoch  9. – 11. marca 2011 na návšteve starostov a primátorov   

          zo Slovenska (obec Sveržov, obec Spišské Tomášovce, obec Lipany, a za mesto Banská Štiavnica 

          JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primátorky mesta) v partnerských obciach a mestách v Českej republike,  

          ktoré sa zaoberajú riešením problematiky rómskych a sociálne znevýhodnených obyvateľov. Hlavným  

          organizátorom fóra bola organizácia Člověk v tísni, pôsobiaca v Čechách a na Slovensku,   

-        spracoval a spolupodieľal  sa na spracovaní  VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov, č.   

          4/2011 o čistote a verejnom poriadku, č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode  

           a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica,  

-         operatívne riešil otázky súvisiace so zmenami dopravného značenia a zmeny v cestnej premávke v meste   

          Banská Štiavnica, 

-         zastupoval mesto  v činnosti  Združenia  Mikroregión Sitno a OZ Zlatá cesta so sídlom v Prenčove 

-         organizačne zabezpečoval  automobilové preteky Štiavnická zlatá cesta ako jedného z pretekov Tatry-  

          Donau capu  v Banskej Štiavnici, 

-         zabezpečoval  optimalizáciu autobusovej dopravy v meste a vzťahy samosprávy s BBRSC, a. s., a  SAD       

          Zvolen, a. s.,  

-         zabezpečil zmluvu s predajňou Billa v Banskej Štiavnici odoberaním týždenníka Štiavnické noviny. 

 

Hlavný kontrolór 

      

      Kontrolná činnosť vykonávaná hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica Ing. Mariánom Láslom v roku 

2011 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 2011 bol určený plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2011, 

ktoré boli schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 1/2010 písmeno A) bod 4, ustanovujúceho MsZ - zo dňa 

27.12.2010 a na druhý polrok uznesením MsZ č. 64/2011 zo dňa 29.06.2011 (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 2010, odborného stanoviska k návrhu 

rozpočtu na rok 2012 a programového rozpočtu na rok 2012 a roky 2013-2014 pred schválením v MsZ, ďalej 

zabezpečoval evidenciu, pridelenie aj kontrolu ich vybavovania podľa príslušných ustanovení                                    

zákona č. 9/2009 Z. z. o sťažnostiach a k nemu prislúchajúcich Zásad pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní 

a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb a postup pri vybavovaní petícií 

v podmienkach Mesta Banská Štiavnica.  

 

      Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 bol schválený  uznesením MsZ č.1/2010  zo dňa 27.12.2010 a na 

základe neho boli zrealizované nasledovné kontroly: 

 

- Kontrola plnenia opatrení z kontrol, ktoré boli prijaté na základe výsledkov kontrol v 2. polroku 2010. 

 

- Kontrola úplnosti,  jednoznačnosti, transparentnosti účtovných dokladov, vykonávanie finančnej kontroly, 

dodržiavanie príslušných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostriedkami cez pokladnicu mesta 

v 2. polroku 2010. 

 

- Kontrola výdavkovej časti rozpočtu pri nakladaní s finančnými prostriedkami prostredníctvom jednotlivých        

účtov Mesta Banská Štiavnica. 

 



 13 

- Kontrola príjmových finančných operácií uplatňovaných v organizácii prostredníctvom výberu za školné ako 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov organizácie - v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2008 

a kontrolu ostatných vlastných príjmov v ZUŠ  Nám. sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica. 

 

- Kontrola dodržiavania príslušných právnych predpisov pri prijímaní finančných prostriedkov od zákonných 

zástupcov žiakov Základnej školy J. Kollára, Ul. Ludvíka Svobodu č. 40, Banská Štiavnica – ako aj iných 

vlastných príjmov školy a jej súčastí ŠJ a ŠKD. 

 

      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 2011 bola v MsZ 

vzatá na vedomie dňa 24.08.2010 uznesením MsZ č. 90/2011.              

  

      Kontroly na 2. polrok 2011 boli v MsZ odsúhlasené v Pláne práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 - 

uznesením MsZ č. 64/2011 zo dňa 29.06.2011. 

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

dodržiavania zákonnosti, dokladovej preukaznosti, účelnosti použitia finančných prostriedkov pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, ako aj v rozpočtových 

organizáciách mesta a v ďalších právnických osobách s majetkovou účasťou mesta. 

 

      Nad rámec plánu práce kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 boli vykonané 2. kontroly na MsÚ                           

v Banskej Štiavnici oddelení organizačnom, úsek PaM. Kontrola bola z vlastného podnetu a bola zameraná              

na dodržiavanie zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,                             

dodržiavania organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici, zaraďovania zamestnancov do platových tried                         

a platových stupňov v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce  

vo verejnom záujme a k nemu prislúchajúceho katalógu pracovných činností NR SR  č. 341/2004 Z. z..                 

V mesiaci december 2011 bola vykonaná kontrola na organizačnom oddelení MsÚ,  tiež z vlastného podnetu, 

týkajúca sa preverenia podmienok, za ktorých je možno poskytovať sociálne pôžičky v zmysle príslušných 

právnych predpisov a interného predpisu Mesta Banská Štiavnica.  

      

Hlavným  kontrolórom boli  v priebehu  2. polroku 2011  vykonané tieto kontroly: 

 

- Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 1. polroku 2011, 

 

- Kontrola uložená hlavnému kontrolórovi v zmysle uznesenia MsZ č. 54/2011, 

 

- Kontrola uložená hlavnému kontrolórovi uznesením MsZ č. 55/2011, 

 

- Kontrola zaraďovania zamestnancov Mesta Banská Štiavnica do platových tried a platových stupňov 

s dôrazom na dodržiavanie zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone  práce vo verejnom záujme,                    

zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov   pri výkone práce vo verejnom záujme a                           

Katalógu pracovných činností NV  SR č. 341/2004 Z. z., 

 

- Kontrola obstarávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami, ktoré    boli  uskutočnené 

v čase od 01.01.2010 do 30.06.2011 príslušnými oddeleniami MsÚ, 

 

- Kontrola dodržiavania účelnosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých  z rozpočtu Mesta                

Banská Štiavnica jednotlivým subjektom na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – § 3, ods.4, 

zákona  č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a Pravidiel pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi Mesta Banská Štiavnica – internej smernice Mesta Banská Štiavnica. 

 

     Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného roka vykonával kontrolnú činnosť, rozsah ktorej  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 sťažností, 

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

o obecnom zriadení, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod. 
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Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2011: 

 

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z námetov a podnetov od občanov mesta, zamestnancov 

mesta, vlastných poznatkov a kontrolných zistení, 

2. analýza výsledkov hospodárenia mesta a organizácií zriadených a založených mestom, 

3. zaradenie následných finančných kontrol a ďalších kontrol na základe požiadania MsZ, 

4. následné finančné kontroly na základe úloh upravenými  právnymi predpismi, najmä zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. 

 

V súlade s týmto boli realizované kontroly v: 

a. rozpočtových organizáciách mesta, 

b. v obchodných spoločnostiach založených mestom, 

c. na Mestskom úrade Banská Štiavnica. 

        Vykonané kontroly a ich výsledky poukazujú na tú skutočnosť, že prevažný podiel nedostatkov                          

bol v priebehu roku 2011 zaznamenaný v rozpočtových organizáciách mesta predovšetkým                             

v oblasti dodržiavania zákonom stanoveného rozsahu a preukázateľnosti vedenia účtovníctva, t. j. dodržiavania 

zákona č. 432/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nedodržania VZN mesta č. 4/2008 

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta. 

        Na základe vykonaných kontrol a kontrolných zistení bolo kontrolovanými subjektmi prijatých celkove               

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

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

Najviac – 10 opatrení bolo prijatých v rozpočtových organizáciách 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 – Ing. Ivana Nikolajová 

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva 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 mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj ďalších orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom 

na výkon samosprávnych funkcií mesta a prenesený výkon štátnej správy. 

Od januára 2011 do júla 2011 bol poverený zastupovaním prednostu  Ing. Jaromír Piliar. Od 1. júla 2011 bola do 

funkcie prednostky primátorkou mesta vymenovaná Ing. Ivana Nikolajová. 

 

Mestský úrad v roku 2011, 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 žiadosti na získanie 

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

V roku 2011 sa  pokračovalo so spracovávaním dokumentu Územného plánu zóny Počúvadlianske Jazero – časť 

Koncept. V rámci verejného prerokovania boli podané pripomienky zo strany účastníkov konania. Tieto boli 

vyhodnotené a bolo spracované súborné stanovisko obstarávateľa, ktoré bude podkladom pre vypracovaní 

výsledného návrhu pre vypracovanie ÚPN zóny Počúvadlianske Jazero. Súborné stanovisko bolo predmetom 

rokovania MsZ. Pred spracovaním ÚPN zóny Počúvadlianske Jazero bolo však potrebné vypracovať zmeny 

a doplnky ÚPN mesta Banská Štiavnica č. 3, ktoré sa v roku 2011 obstarali. 
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V roku 2011 Mestský úrad spracoval a predložil Mestskému zastupiteľstvu zadávacie podmienky pre verejné 

obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Banská Štiavnica. Zároveň sa začalo s obstarávaním Zmien 

a doplnkov č. 4 k ÚPN mesta Banská Štiavnica.  

Medzi najvýznamnejšie úlohy z hľadiska významu pre rozvoj mesta patrila úloha, na základe ktorej MF SR 

vyčlenilo v štátnom rozpočte na rok 2011 finančné prostriedky vo výške 720 308 € na úpravu verejných 

priestranstiev v MPR, ako účelovú dotáciu z kapitoly všeobecná pokladničná správa na účel úprava verejných 

priestranstiev. Z týchto finančných prostriedkov bola realizovaná rekonštrukcia Ul. Akademická. Mestský úrad 

zabezpečoval investičné akcie realizované Mestom, na ktoré boli finančné  prostriedky poskytnuté Mestu alebo 

boli kryté rozpočtom Mesta. V roku 2011 sa začalo s výstavbou nájomných bytov na sídlisku Drieňová 

v Banskej Štiavnici.  

Mestský úrad vypracovával žiadosti na ministerstvá s cieľom získania finančných prostriedkov -  dotácií 

a grantov a podklady k žiadostiam o získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V roku 2011 

bolo podaných viacero žiadostí 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 2011:  

 

                                        Dotácie poskytnuté mestu v roku 2011  

Bežné dotácie   

   

poskytovateľ účel        výška (eur) 

   

Obvodný úrad B. Bystrica starostlivosť o vojnové hroby a pamätníky             400,84     

Obvodný úrad B. Bystrica dotácia na povodňové práce          9 630,07     

ÚPSVaR aktivačná činnosť a podpora zamestnanosti        30 129,63     

MDVaRR SR dotácia na konferenciu " Horská cyklistika"          4 000,00     

Ministerstvo kultúry SR Pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva          4 000,00     

 knihy pre knižnicu          1 700,00     

 oprava vilky na Ul. Botanická 2        12 000,00     

 obnova Kaplnky sv. Anny        30 000,00     

 Živé šachy             664,00     

 Salamander          3 300,00     

 kultúrne poukazy             158,00     

MV a RR SR + EÚ cezhraničná spolupráca s mestom Šoproň        72 430,11     

BBSK Salamander a Živé šachy          1 000,00     

Prostriedky EÚ Projekt VITO        15 649,99     

Višegrádsky fond kultúrne podujatia a Salamander          9 883,33     

Národná agentúra    

celoživotného vzdelávania vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov - Leonardo          9 105,80     

Ministerstvo ŽP SR NFP systém separovaného zberu (vrecia na odpad)        66 348,00     

 spolu      270 399,77     

   

Kapitálové dotácie a granty   

poskytovateľ účel  výška (eur) 

   

Ministerstvo financií SR úprava Ul. Akademickej      720 308,00     

Ministerstvo kultúry SR dotácia na rekonštrukciu Rubigallu        49 000,00     

 dotácia na rekonštrukciu Frauenbergu        16 104,00     

Ministerstvo výstavby a RR NFP zateplenie J. Kollára      137 749,52     

Ministerstvo ŽP SR NFP nákup vozidiel a kontajnerov - separovaný zber      253 832,40     

Ministerstvo ŽP SR NFP - nákup multifunkčného vozidla      375 250,00     

 spolu    1 552 243,92     

   

Dotácie čerpané z roku 2009  

Ministerstvo financií SR projektová dokumentácia Kultúrne centrum          1 865,00     

 rozšírenie verejného rozhlasu        13 280,00     

 spolu:        15 145,00     
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V roku 2011 Mestský úrad zabezpečoval Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Na príprave sčítania sa 

zúčastnili viaceré ústredné orgány štátnej správy, miestnej štátnej správy a samospráva obcí. Povinnosť zúčastniť 

sa sčítania mali všetci obyvatelia zo zákona, t. j. sami vyplňovali požadované údaje na sčítacích tlačivách. 

Význam sčítania v roku 2001 bol aj v tom, že prvýkrát v histórii Slovenskej republiky celé sčítanie, t. j. jeho 

legislatívnu, organizačnú a metodickú prípravu, ako aj spôsob zberu, spracovania, publikovania a prezentácie 

získaných údajov zabezpečoval v plnom rozsahu Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

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

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

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

matrík, ochrany prírody, školstva,  stavebného úradu, agendy ŠFRB, 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 založenými  MsZ a bol nápomocný 

pri riešení ich problémov. 

 

Mestský úrad na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva o optimalizácii siete MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Banská Štiavnica pripravil návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy na Ul. Mierová č. 2 a jej 

súčastí s účinnosťou od 01. 01. 2012 v zmysle nadobudnutia jej právnej subjektivity a tiež návrh na vyradenie 

MŠ Nám. Padlých hrdinov č. 2, Banská Štiavnica zo siete škôl a školských zariadení a následné spojenie s MŠ 

Ul. 1 mája 4, Banská Štiavnica a dodatok k zriaďovacej listine MŠ Ul. 1. mája 4.  

 

Mestský úrad na základe podnetu Komisie zdravotnej sociálnej zriadil a uviedol do užívania nocľaháreň na  

Ul. Mládežníckej. Nocľaháreň bola zriadená z minimálnych finančných prostriedkov, nakoľko materiálno – 

technické zabezpečenie bolo získané sponzorsky a personálne bola nocľaháreň zabezpečená cez Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny cez dobrovoľnícku činnosť.  

 

Mestský úrad ďalej rokoval o majetkovom a právnom usporiadaní pozemkov do majetku mesta a to s Rudnými 

baňami, š. p., Slovenským pozemkovým fondom a Lesmi SR, š. p.. 

 

Mestský úrad  vypracoval Programový rozpočet na rok 2011 – 2013. 

 

V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2011 zaevidovaných  24 882 záznamov a 4393 spisov. Len pre 

porovnanie v roku 2010 bolo 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 službu,  poradenskú službu obyvateľom mesta, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 

sociálnu pôžičku, agendu vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele, prevádzku klubov dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov.  Matričný úrad Banská 

Štiavnica –   plnenie úloh v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, so 

zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, so zákonom č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších 

predpisov, so zákonom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;  overovanie 

žiadosti o Výpis z Registra trestov GP SR a Odpis z Registra trestov GP SR v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. 

z. o registri trestov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Zb. 

o osvedčovaní podpisov a listín obcou,  požiarnu ochranu mesta, hasičský zbor, preventívnu požiarnu kontrolu, 

administratívu orgánom samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, vyúčtovanie PHM,   

materiálno-technické zabezpečenie MsÚ, správu a budovanie informačného systému úradu, internetovú stránku 

mesta, správu budov Radničné nám.1,  Radničné nám. 5, Nám. sv. Trojice 1.  

Klientske centrum v priestoroch prízemia Žemberovského  domu slúži pre občanov na poskytovanie informácií 

a tlačív súvisiacich s agendou jednotlivých oddelení Mestského úradu, občania tu môžu 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. 
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Oddelenie zabezpečovalo organizovanie menších obecných služieb, 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  
 

matrikárka mesta: Bc. Zuzana Šemodová 

zástupkyňa matrikárky: Jarmila Simonidesová 

 

Matričný úrad Mesta Banská Štiavnica vedie matričnú agendu v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. 

o matrikách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, so zákonom č. 300/1993 Z. z. 

o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, so zákonom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov;  overovanie žiadosti o Výpis z Registra trestov GP SR a Odpis z Registra trestov 

GP SR v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení, 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 2011: 

 

Rodná matrika – 638 narodených detí 

Sobášna matrika – 68 uzavretých manželstiev 

Úmrtná matrika – 253 úmrtí 

Vydanie druhopisov z matričných kníh - 585 

Potvrdenia z matričnej evidencie – 2141 z toho: 

Žiadosť o Výpis/Odpis z Registra trestov GP SR - 316 

Vydané potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa -253 

Vydané tlačivo príspevok pri pohrebe -  253 

Vydané tlačivo príspevok pri narodení dieťaťa - 638 

Vydané potvrdenie o uzatvorení manželstva pre zamestnávateľa (68x2) -  136 

Vydané potvrdenie k uzatvorení manželstva do cudziny – 2 

Vydané potvrdenia - delegovanie sobáša - 3 

Dodatočné záznamy - 87 

Uznanie otcovstva pred/po narodení vykonané Matričným úradom BŠ – 86 

Zápis uznania otcovstva do rodnej matriky, spísané pred iným matričným úradom - 106 

Zápis do osobitnej matriky - 12 

Bežná korešpondencia – 249 (dožiadania alebo potvrdenia pre - okresné súdy, exekútorské úrady, sociálnu 

poisťovňu, Register trestov GP SR, daňové úrady, ÚDZS, matričné úrady, políciu, mestské úrady z Českej rep., 

veľvyslanectvá, fyzické osoby a pod. ) 

 

Zbor pre občianske záležitosti   

 

     Zbor pre občianske záležitosti  v našom meste  pracuje už desiatky rokov. Zasahuje do života ľudí od 

narodenia až po smrť. Všetky významné udalosti, ktoré si zasluhujú zo strany spoločnosti pozornosť,  úctu sú 

obsiahnuté v tejto spoločenskej činnosti. Obrady a slávnosti sú dôležitým prejavom úrovne kultúrneho 

a duchovného života  a zároveň výrazom pozornosti a starostlivosti mesta o občana.  Zbor pre občianske 

záležitosti motivuje a posilňuje vzťahy občanov k svojmu rodisku, zvýrazňuje význam dobrovoľných iniciatív 

občanov , ako je darovanie krvi, či obrady , ktoré podporujú uchovanie ľudských  zvykov a tradícií a mnohé 

ďalšie. Činnosť ZPOZ na MsÚ v našom meste vykonáva zástupkyňa matrikárky Jarmila Simonidesová. Úzko 

spolupracuje s predstaviteľmi mesta.  

 

V roku 2011  boli vykonané nasledovné obrady a podujatia :  

 

Spoločné uvítanie detí do života za rok 2010  vítané v roku 2011 -     113 detí 

Sobáše  : 37 

Pohreby :  31 

Prijatie jubilantov individuálnych :   10 x v počte 300 ľudí  

Slávnostné prijatie zástupcov Euromines:  v počte 20 ľudí  

Prijatie  jubilantov spoločné : 12 x  -   1050 občanov 

Uvítanie do života prvý občan mesta:  1 x  - v počte 50 ľudí 
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Slávnostné prijatie veľvyslanca USA na Slovensku  a akcia v počte  15 ľudí 

Prijatie žiakov ZŠ J. Horáka  v počte 22 detí  

Slávnostné prijatie veľvyslanca Kanady  v počte  10 ľudí 

Slávnostné prijatie hokejistov z Moravskej Třebovej   -    29ľudí 

Okresná súťaž poézie Sládkovičova Štiavnica -  35 ľudí 

Slávnostné prijatie návštevy z Marseille  -  v počte 20 ľudí 

Slávnostné prijatie  členov výboru NR SR pre pôdohospodárstvo  a ŽP  v počte 15 ľudí 

Slávnostné prijatie absolventov prípravného ročníka pre vysokoškolské štúdium  Gymnázium 

Zahraničné – v počte 50 ľudí 

Slávnostné prijatie veľvyslanca Holandského kráľovstva  - v počte 10 ľudí 

Slávnostné prijatie absolventov SVŠ po 50 rokoch štúdia – v počte 35 ľudí 

Slávnostné prijatie pomaturitné  Gymnázium po 25 rokoch – v počte 40 ľudí 

Slávnostné prijatie  členov Klubu dôchodcov zo Šoprone – 64 ľudí 

Slávnostné prijatie  generála Gorbatku s manželkou a štátnej poslankyne Štátnej dumy Federálneho 

zhromaždenia  - v počte 15 ľudí 

Slávnostné prijatie veľvyslanca Izraela  v počte 10 ľudí 

Slávnostné prijatie p. YOSHIO NOMOTO veľvyslanca Japonska v SR – 8 ľudí 

Slávnostné prijatie absolventov Gymnázia po 35 rokoch štúdia – 18 ľudí  

Slávnostné prijatie absolventov SPŠB po 30 rokoch – 23 ľudí 

Slávnostné prijatie jeho exelencie CH.M. Fotscha veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie 

V SR  - v počte  20 ľudí  

Slávnostné prijatie absolventov SVŠ po 45 rokoch v počte -24 ľudí 

Slávnostné prijatie p. Sečkára  - 5 ľudí 

Slávnostné prijatie  návštevy z Poľska – 6 ľudí 

Slávnostné prijatie Moravská Třebová – 28 ľudí 

Slávnostné prijatie maturantov  SPŠB po 30 rokoch – 50 ľudí  

Slávnostné prijatie  absolventov po 30 rokoch Gymnázium – 30 ľudí  

Slávnostné prijatie banských veteránov – 20 ľudí 

Slávnostné prijatie akademikov – 50 ľudí  

Slávnostné prijatie Klub spisovateľov - 60 ľudí 

Slávnostné prijatie delegácie s Jordánska – 15 ľudí 

Slávnostné  prijatie dôchodcov z Bratislavy  - 65 ľudí 

Slávnostné prijatie prezidenta SR – 20 ľudí 

Slávnostné prijatie členov Únie nevidiacich – 55 ľudí 

Slávnostné prijatie starostov Pohronia  - 20 ľudí 

Slávnostné prijatie darcov  krvi -  50 ľudí 

Slávnostné prijatie pracovníkov MsÚ – 22 ľudí  

Slávnostné prijatie podpredsedu NR SR  - 20 ľudí 

Slávnostné prijatie pri príležitosti stužkovej, prijatie významných osobností 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 zákna,  ekonomické a finančné vzťahy k priamo 

riadeným organizáciám a organizáciám založeným Mestským zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských 

zariadení. Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti v riadených organizáciách, školách 

a školských zariadeniach a  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 žalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania pohľadávok. Oddelenie tiež 

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

zabezpečuje údržbu a poistenie majetku mesta. Poskytuje podklady k zverejňovaniu materiálov ohľadom 
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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 výpožičky 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  dodržiavanie čistoty mesta, zimnej a letnej údržby 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 cintoríny v Banskej Štiavnici, 

v miestnej časti Štefultov a  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 ŽP, vedúca oddelenia Ing. Zuzana Kladivíková 

 

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, inžinierske siete na území 

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

prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z hľadiska ŽP, znečisťovanie ovzdušia, podávanie podnetov pre 

nariadenie povinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu smerného územného plánu, urbanistických 

štúdií, vydávanie stanovísk k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, koordináciu architektonickej 

a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Oddelenie zabezpečuje 

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

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

kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska životného prostredia. Od roku  2003 plní toto 

oddelenie aj úlohy v rámci prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to 

úlohy stavebného úradu, ako aj výkon úloh na úseku pozemných komunikácií a  agendu Štátneho fondu rozvoja 

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

financií SR, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu. 

 

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

 

počet pracovníkov: 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 Informačné centrum a zamestnanca pre spoluprácu so zahraničím.   

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 knižnica, ktorá z dôvodu 

rekonštrukcie objektu Rubigall dočasne sídli v náhradných priestoroch Základnej školy J. Kollára na Drieňovej. 

Jej činnosť zabezpečujú 3 pracovníčky. Podujatia, ktoré oddelenie kultúry organizovalo v roku 2011, sú osobitne 

rozpísané v príslušnej časti tejto správy.   

Amfiteáter pod Novým zámkom bol prenajatý spoločnosti CulTour, s. r. o.  

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

súhlasu k času prevádzky obchodných a reštauračných zariadení, koordináciu činnosti 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. 



 20 

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 dodržiavanie 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.   

 

Projektový manažér, Oddelenie výstavby, RM, ÚP a ŽP 

 
Projektový manažér oddelenia výstavby, RM, ÚP a ŽP v priebehu roka 2011 zabezpečoval činnosti a úlohy 

súvisiace s plynulým zabezpečovaním realizácie schválených projektov a prípravy nových projektových 

zámerov v rôznych oblastiach. 

Funkcia bola do októbra 2011 vykonávaná Ing. Radoslavom Gregáňom a od novembra 2011 je projektovým 

manažérom oddelenia výstavby, RM, ÚP a ŽP Bc. Denisa Chríbiková. 

 

Okrem realizácie schválených projektov a prípravy nových projektových zámerov sa začala zo strany 

projektového manažéra komunikácia so zástupcami organizácií, ktoré sú zriadené Mestom Banská Štiavnica, 

prípadne majú v užívaní objekty mesta (Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Jozefa Horáka, Materská 

škola Bratská, Mestské kúpele, Základná umelecká škola), prípadne sa aktívne podieľajú na získavaní 

nenávratných finančných prostriedkov z rôznych finančných nástrojov (Občianske združenie Kruh, DAPHNE). 

Cieľom nepravidelných stretnutí je vzájomné informovanie sa o predkladaných projektových zámeroch 

a problémoch, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom získavania nenávratných finančných príspevkov. 

Zámerom je tiež nájsť prienikové body, v ktorých by sa dala uplatniť prípadná spolupráca s Mestom Banská 

Štiavnica tak, aby boli napĺňané potreby žiadateľov a mesta. 

 

Stav realizácie schválených projektov: 

 

Názov programu: Regionálny operačný program – Opatrenie 3.2 – Podpora a rozvoj  

infraštruktúry cestovného ruchu 

Názov projektu:  Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne 

Výška NFP:  259 950,09 € 

Spolufinancovanie: 12 997,51 € 

Spôsob financovania: kombinácia predfinancovania a refundácie 

Projektový manažér: Ing. Rastislav Marko, Bc. Denisa Chríbiková 

 

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 

využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, kúpeľného a mestského 

cestovného ruchu  

 

Stav realizácie projektu:  

Projekt bol schválený ku koncu roka 2010,  k podpisu zmluvy došlo k 04.04.2011. Následne sa začal výber 

odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, tento bol riadiacim orgánom pre Regionálny operačný 

program akceptovaný k dátumu 17.08.2011. Následne boli zverejnené výzvy na: 

- Tvorbu štatútu Oblastnej organizácie cestovného ruchu, zakladateľských právnych 

dokumentov a zmlúv, normatívnych dokumentov a všeobecných záväzných nariadení pre cestovný 

ruch 

- Tvorbu analyticko strategického dokumentu 

- Regionálny internetový portál 
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Následne budú pripravené uvedené verejné obstarávania. 

- Tvorba tlačených propagačných a informačných materiálov a videa pre cestovný ruch v rámci 

projektu: „Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne“ 

- Podpora tvorby podujatí pre cestovný ruch v rámci projektu: „Podpora infraštruktúry 

cestovného ruchu v štiavnickom regióne“ 

 

V rámci projektu bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu a v novembri odoslaná prvá 

monitorovacia správa k projektu. Realizácia pokračuje verejným obstarávaním.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Operačný program životné prostredie – Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti 

separovaného zberu 

Názov projektu: Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská 

Štiavnica 

Výška NFP:  3 633 515,89 € 

Spolufinancovanie: 181 675,80 € 

Spôsob financovania: kombinácia predfinancovania a refundácie 

Projektový manažér: Ing. Miloš Veverka, PhD., Bc. Denisa Chríbiková 

 

Ciele projektu:  

Hlavný cieľ: Zefektívnenie existujúceho systému OH vybudovaním zberného dvora a jeho technológií, 

posilnením logistiky zberu, monitorovaním toku odpadov a vzdelávaním obyvateľov v B Štiavnici 

Špecifické ciele:  

- Vytvorenie koncepčných východísk pre zefektívnenie a zvýšenie účinnosti separovaného zberu odpadov 

- Výstavba zberového dvora so sekundárnym dotrieďovaním odpadov, vybudovanie siete stojísk na 

separovaný zber a posilnenie kapacít v odpadovom hospodárstve 

- Vzdelávaním obyvateľstva zvyšovanie podielu zhodnocovaných odpadov, zvyšovanie adresnosti 

systému a prevencia nelegálneho nakladania s odpadom 

 

Stav realizácie projektu: 

V priebehu roku 2011 boli v rámci projektu nakúpené nasledovné tovary v celkovej hodnote 1 490 216,88 €. 

Špecifikácia tovaru je v nasledujúcej tabuľke:  

 

Dodaný tovar Počet 
Hodnota 

tovaru 

 ks v € s DPH 

zberné nádoby (1100, 240 a 120 l)  750 107 219,28 

vrecia na separovaný zber 124 000 44 640,00 

vedierka na kuchynský odpad 7l 2 300 7 176,00 

sáčky na kuchynský odpad 8l 210 000 25 200,00 

technika - zvoz. vozidlá, nakladače, príslušenstvo, veľkokap. kontajnery,lis 16 759 096,00 

systém evidencie odpadov  42 285,60 

systém sledovania trás a spotreby paliva  19 104,00 

kamerový systém - pevné kamery(10ks) monitor. pracovisko  260 676,00 

GIS pre optimalizáciu nákladov  224 820,00 

Spolu:    1 490 216,88 

 

V roku 2011 bola podaná jedna žiadosť o platbu (ŽoP) v režime predfinancovania na prvú časť tovarov: 

 

Dodaný tovar Hodnota tovaru 

 v € s DPH 

Nákladné vozidlo s prívesom na kontajnery 195 840,00 

Šmykom riadený nakladač (malý) JCB 280 54 960,00 
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Paletizačné vidly 3 000,00 

Vrecia na odpad, celkom 124 000 ks 44 640,00 

Sáčky na kuchynský odpad, 210 000 ks 25 200,00 

Veľkoobjemový kontajner 30 m3, 2 ks  13 392,00 

Spolu:   337 032,00 

 

Celková výška ŽoP bola 337 032,00 €, uhradený príspevok NFP (95 %) bol 320 180,40 €. 

 

V roku 2011 boli podané 2 monitorovacie správy projektu. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Operačný program životné prostredie – 3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia 

nepriaznivých vplyvov zmeny klímy   

Názov projektu: Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica – nákup multifunkčného 

čistiaceho vozidla 

 

Výška NFP:  419 089,44 € 

Spolufinancovanie: 20 954,47 € 

Spôsob financovania: kombinácia predfinancovania a refundácie 

Projektový manažér: Ing. Miloš Veverka, PhD., Bc. Denisa Chríbiková 

 

Ciele projektu:  

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica nákupom zariadenia určeného na elimináciu emisií 

znečisťujúcich látok na cestných komunikáciách. 

 

Stav realizácie projektu:  

V priebehu roku 2011 bolo v rámci projektu zakúpené čistiace vozidlo – Mercedes Unimog U 300, v celkovej 

hodnote 400 956,00 €.  

Bola podaná jedna žiadosť o platbu (ŽoP) v režime predfinancovania na čistiace vozidlo v celkovej výške 

395 000,00 €.  

Zvyšok hodnoty čistiaceho vozidla (5 956,00 €) a iné položky – náklady na obstarávateľa, externý manažment 

a monitoring vozidla pôjdu do záverečnej žiadosti o platbu v celkovej výške 24 089,44 € v roku 2012 v režime 

refundácie. 

V roku 2011 boli podané 2 monitorovacie správy projektu. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu:       Operačný program Juhovýchodná Európa, (Interreg 4B).  

 

Názov projektu:         Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v  

Juhovýchodnej Európe - ViTo 

Výška NFP:               197 273 € 

Spolufinancovanie:    15 % 

Spôsob financovania: Mesto Banská Štiavnica musí predfinancovať všetky náklady a po každom 6 mesačnom  

období,  EÚ preplatí  85% prostredníctvom hlavného partnera zo Slovinska (mesto Ptuj) 

späť do rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

Projektový manažér: Ing. Rastislav Marko 

 

Ciele projektu:  

Cieľom projektu ViTo, je výmena poznatkov a rozvíjanie osvedčených postupov a politiky pre oživenie 

historických centier starých miest. 

 

Stav realizácie projektu:  

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.   
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Po prípravných aktivitách v roku 2010 sa projekt vo väčšej miere rozbehol začiatkom roka 2011, a to sériou 

niekoľkých workshopov so zapojením občanov, podnikateľov a predstaviteľov mesta. Diskutovalo sa o 

spoločnej vízii revitalizácie centra mesta a definovali sa spoločné myšlienky pre konkrétne zmeny. Na základe 

workshopov s obyvateľmi bola vypracovaná stratégia pre revitalizáciu historického centra. Okrem vypracovania 

Plánu rozvoja pre historické centrum Banskej Štiavnice  získalo mesto vďaka projektu ViTo aj ďalšie dôležité 

výsledky a výstupy: Plán pre systém manažmentu kultúry v meste Banská Štiavnica; Stratégia mobilizovania 

súkromných vlastníkov historických budov. V rámci projektu ViTo bolo v roku 2011 navrhnutých niekoľko 

nových nástrojov. S pomocou medzinárodných odborníkov boli definované výberové kritériá na hodnotenie 

revitalizačných plánov a predstáv. Vďaka zapojeniu obyvateľov mesta vznikla databáza konkrétnych návrhov 

ako zlepšiť historické centrum a tiež rozsiahla databáza záujemcov o rozvoj mesta v Banskej Štiavnici. Práve tie 

predstavujú užitočné nástroje pre trvalo udržateľný rozvoj mesta.  

Rok 2012 je posledným rokom realizácie projektu ViTo. Ukončenie mnohých aktivít je naplánované na 

najbližšie mesiace:  v súčasnosti sa napríklad vypracováva nová organizačná štruktúra pre rozvoj mesta. Tiež 

budú vypracované právne, územné a ekonomické štúdie, ktoré poslúžia k ďalšiemu posilneniu vedomostnej 

základne politiky mesta a prebiehajú prípravné práce na realizáciu dvoch pilotných projektov. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 

Energetika, Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá 

a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

Názov projektu:  Riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová  Banskej Štiavnici 

Výška NFP:  237 492,97 € 

Spolufinancovanie: 12 499,63 € 

Spôsob financovania: kombinácia predfinancovania a refundácie  

Projektový manažér: Ing. Zuzana Kladivíková, Bc. Denisa Chríbiková 

 

Ciele projektu:  

- zníženie energetickej náročnosti sústavy VO na sídlisku s pozitívnym dopadom na životné prostredie, 

- zníženie nákladov mesta na prevádzku, údržbu a modernizáciu svetelných telies a zlepšenie svetelno – 

technických vlastností VO, 

- odstránenie identifikovaných nedostatkov pre bezpečné a bezporuchové osvetlenie sídliska Drieňová 

 

Stav realizácie projektu:  

V rámci realizácie projektu boli v roku 2011 odoslané tri monitorovacie správy, žiadosť o zmenu posunu 

začiatku realizácie projektu a žiadosť o zmenu v indikátoroch projektu, k čomu boli podpísané dodatky. Zároveň 

bolo v rámci projektu realizované verejné obstarávanie, ktoré bolo zrušené a následne bude realizované v roku 

2012. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Program: Obnovme si 

svoj dom - podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 

kultúrneho dedičstva 

 

Názov projektu: Radnica, Radničné nám. 1, Banská  Štiavnica, ÚZPF č. 2484/0 – Obnova  kaplnky  sv.  

Anny  (miestnosť č. 103)  –  reštaurovanie Kaplnky sv. Anny 

Výška NFP:  30 000 € 

Spolufinancovanie: 6 750 € 

Spôsob financovania: zálohová platba 

Projektový manažér: Ing. Igor Mičko 

 

Ciele projektu:  

- Reštaurovanie kamenných prvkov 

- Reštaurovanie omietkových vrstiev 

- Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác 

- Náhrada vnútorných okien kaplnky ich replikami 

 

Stav realizácie projektu:  

V rámci projektu bolo realizované reštaurovanie torza točitého schodiska, reštaurovanie kamennej podlahy 

a konzervácia historických omietok a malieb nasledovne:  



 24 

Točité schodisko (torzo) 

-------------------------------- 

 Očistenie všetkých nevhodných sekundárnych tmelov a  depozitov z povrchu kameňa zachovávajúc v 

najväčšej možnej miere pôvodnú profiláciu a tvar 

 Lepenie polámaných častí epoxidovou živicou 

 Odsoľovanie kamennej hmoty pomocou zábalov v destilovanej vode v požadovanom množstve od 

minerálov a solí 

 Upevnenie kamennej hmoty petrifikačným prostriedkom - REMERS 

 Tmelenie a rekonštrukcia chýbajúcich častí modelácie v požadovanej miere overeným tmelom rovnakej 

štruktúry ako očistený originál      

 Dotvorenie podlahy a ostenia                                

 Povrchové štrukturálne zjednotenie kamennej hmoty a farebné zjednotenie                            

 Záverečná konzervácia hydrofóbnym WACKEROM pre najúčinnejšie upevnenie a ochranu kameňa od 

ďalšieho mechanického poškodenia                                                                   

 

Podlaha (kamenno-tehlová) 

-------------------------------------- 

 Očistenie všetkých nevhodných sekundárnych depozitov z povrchu zachovávajúc v najväčšej možnej 

miere pôvodný tvar 

 Spevnenie a statické zabezpečenie 

 Odsoľovanie kamennej hmoty pomocou zábalov v destilovanej vode v požadovanom množstve od 

minerálov a solí 

 Upevnenie kamennej hmoty petrifikačným prostriedkom - REMERS 

 Tmelenie a rekonštrukcia chýbajúcich častí modelácie v požadovanej miere overeným tmelom rovnakej 

štruktúry ako očistený originál   

 Dotvorenie chýbajúcich kusov    

 Povrchové štrukturálne zjednotenie kamennej hmoty a farebné zjednotenie                                                                                             

 Záverečná konzervácia hydrofóbnym WACKEROM pre najúčinnejšie upevnenie a ochranu kameňa 

 

Konzervovanie historických omietok a malieb 

-------------------------------------------------------------- 

 Hĺbková injektáž všetkých odhalených omietkových vrstiev 

 Kotvenie odhalených okrajov gotických omietok vápennou maltou 

 Ošetrenie a povrchové fixovanie nástenných malieb z etapy začlenenia kaplnky do budovy Radnice 

v rozsahu odhalených sond. 

 

Objekt Kaplnky Sv. Anny, ako súčasť banskoštiavnickej Radnice, je národnou kultúrnou pamiatkou, situovanou 

v samotnom centre Mestskej pamiatkovej rezervácie. Všetky práce boli realizované v zmysle rozhodnutia 

a dohľadu metodika Pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Názov programu: Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Program: Obnovme si 

svoj dom - podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 

kultúrneho dedičstva 

 

Názov projektu: Kostol Panny Márie Snežnej, Ul. J. K. Hella, Banská  Štiavnica, ÚZPF č. 2487/0 – 

oprava kostola a ohradného cintorínskeho múra –  oprava kostola. 
 

Výška NFP:  16 104,00 € 

Spolufinancovanie: 3 896,00 € 

Spôsob financovania: zálohová platba 

Projektový manažér: Ing. Igor Mičko 

 

Ciele projektu:  

1. Urobiť opravu drevenej šindľovej krytiny 

2. Realizovať I. etapu sanácie vlhkosti obvodového muriva 
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Stav realizácie projektu:  

V rámci projektu bolo realizované nasledovné: 
Vykonaná bola oprava drevenej šindľovej krytiny, ktorá pozostávala z výmeny vypadaných resp. poškodených 

šindľov, a dvojnásobnej aplikácii lazurovacieho náteru DREVONOL. Opravená bola 2. polovica (južná strana) 

strechy nad hlavnou loďou objektu (severná strana bola opravená v roku 2010). 

 

- Realizovaná bola I. etapa sanácie vlhkosti muriva, ktorá pozostávala z týchto prác: 

- odkop zeminy okolo celého objektu po základovú škáru 

- inštalácia nopovej fólie PLATON na obnažené murivo  

- položenie drenážneho a odvetrávacieho potrubia na štrkové lôžko a ich obsyp  kamenivom 

- prekrytie obsypu geotextíliou 

- zasypanie zvyšnej časti výkopu triedeným kamenivom 

- položenie plastového potrubia na zachytenie dažďovej vody zo všetkých strešných zvodov, a zaústenie potrubia 

do jestvujúcej kanalizácie 

Všetky práce boli realizované v zmysle rozhodnutia a dohľadu metodika Pamiatkového úradu Banská 

Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica.   

     Objekt Kostola P. M. Snežnej je národnou kultúrnou pamiatkou, situovanou v Mestskej pamiatkovej 

rezervácii, a v súčasnosti je využívaný ako miesto poslednej rozlúčky so zosnulými.    

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Názov programu: Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Program: Obnovme si 

svoj dom - podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 

kultúrneho dedičstva 

 

Názov projektu: Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica, č. ÚZPF č. 2568/0 – obnova 

objektu, II. etapa – obnova meštianskeho domu 

. 
Výška NFP:  49 000,00  € 

Spolufinancovanie: 16 840,00 € 

Spôsob financovania: zálohová platba 

Projektový manažér: Ing. Igor Mičko 

 

Ciele projektu:  

Pokračovať v obnove objektu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.  

 

Stav realizácie projektu:  

I.etapa obnovy objektu bola realizovaná v rokoch 2009 – 2010, časť II. etapy obnovy v roku 2011. 

Projekt obnovy 4-podlažného objektu (3 nadzemné podlažia + podkrovie) rieši tieto zásadné stavebné úpravy: 

 

- vytvorenie obchodnej prevádzky – kaviarenských priestorov v prízemí projektu s prepojením na 

vonkajšiu terasu 

- kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení na všetkých podlažiach 

- vytvorenie viacúčelovej sály v podkroví 

- realizáciu bezbariérového prístupu na všetky podlažia objektu vybudovaním vnútorného osobného 

výťahu 

 

Konkrétne boli v rámci I. a časti II. etapy obnovy realizované tieto stavebné práce a dodávky:  

 

- zníženie a odvetranie podlahy celého prízemia objektu; vytvorenie podkladu pre položenie izolačných 

vrstiev a montáž  podlahového kúrenia 

- sanácia vlhkosti muriva odvodňovacími a izolačnými úpravami v tzv. susedskej uličke 

- kompletná obnova sociálnych zariadení s novými rozvodmi vody, kanalizácie, elektroinštalačné práce a 

dodávky, nové keramické obklady, dlažby, sanita 

- nové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, a vzduchotechniky v prízemí a podkroví objektu; v podkroví 

aj nové rozvody ústredného vykurovania 

- komplexná rekonštrukcia podkrovia s odstránením murovanej galérie, azbestocementového a dreveného 

obkladu; montáž strešných okien, montáž novej tepelnej izolácie strešnej konštrukcie vrátane fólií, 

montáž deliacej steny a podhľadov zo sadrokartónu, tepelná izolácia štítových múrov, úprava povrchov 
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- výmena všetkých starých okenných výplní za nové drevené okná s izolačným dvojsklom; čiastočne 

(vstup na budúcu uličnú terasu) sú realizované okná francúzske  

- realizácia prierazov v podestách a klenbových stropoch jednotlivých podlaží potrebných k osadeniu 

výťahovej šachty vedúcej z prízemia až do podkrovia objektu, montáž oceľovej konštrukcie výťahovej 

šachty 

- ostatné búracie a stavebné práce súvisiace so zmenami v dispozičnom usporiadaní prízemia a podkrovia 

- vykonaná bola časť prác na obnove uličnej fasády – odstránené boli staré vrstvy maľby a odborne boli 

spevnené štukové prvky výzdoby; dokončenie prác na fasáde bude vykonané v rámci ďalšej etapy 

celkovej obnovy objektu, podľa vykonaného reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie   

 

Všetky práce boli realizované v zmysle rozhodnutia a dohľadu metodika Pamiatkového úradu Banská Bystrica, 

pracovisko Banská Štiavnica.  Objekt 202/II Rubigall je národnou kultúrnou pamiatkou, situovanou v samotnom 

centre Mestskej pamiatkovej rezervácie, na Námestí Sv. Trojice v Banskej Štiavnici.    

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Program: Obnovme si 

svoj dom - podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 

kultúrneho dedičstva 

 

Názov projektu: Vila, Botanická 2, Banská  Štiavnica, ÚZPF č. 11625/1 – obnova objektu –  

rekonštrukcia secesnej vily. 

Výška NFP:  12 000,00 € 

Spolufinancovanie: 3 385,00 € 

Spôsob financovania: zálohová platba 

Projektový manažér: Ing. Igor Mičko 

 

Ciele projektu:  

- Oprava krovu 

- Oprava strešnej krytiny 

 

Stav realizácie projektu:  

Položka „Oprava krovu“ nebola z dotácie realizovaná, nakoľko najnutnejšiu opravu krovu zabezpečil nájomca 

objektu vo vlastnej réžii ešte v roku 2010. 

  

Vykonané boli práce na oprave strešnej plechovej krytiny v nasledovnom rozsahu: 

- očistenie plechovej krytiny od hrdze a starých náterov 

- ošetrenie očistenej krytiny hrdzistopom 

- náter krytiny základnou syntetickou farbou 

- náter krytiny vrchnou syntetickou farbou v odtieni stanovenom KPÚ 

- oprava nadstrešnej časti 3 ks komínov, ktorú bolo nutné vykonať, nakoľko komíny boli v dezolátnom 

stave   

 

Všetky práce boli realizované v zmysle rozhodnutia a dohľadu metodika Pamiatkového úradu Banská Bystrica, 

pracovisko Banská Štiavnica.  

Objekt secesnej vilky je národnou kultúrnou pamiatkou, situovanou v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Budova 

spolu so záhradou je vlastníctvom Mesta Banská Štiavnica. V súčasnosti ho má v prenájme Hudobná a umelecká 

akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.    

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Dotačný systém Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Názov projektu: Banská Štiavnica – zateplenie ZŠ J. Kollára 

Výška NFP:  655.293,84 € 

Spolufinancovanie:   45.613,21 € 

Spôsob financovania: zálohová platba 

Projektový manažér: Dušan Vahlandt 

Ciele projektu:  
- Úspora spotreby energií 

- zlepšenie stavebnotechnického stavu objektu 

- realizovať zateplenie stavby – fasády a strechy 
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- výmena okien 

 

Stav realizácie projektu:  

Základná škola J. Kollára bola postavená v rokoch 1988 – 90 v technológii montovaného skeletu MS RP 

s obvodovým plášťom zo siporexových panelov hrúbky 300 mm. Objekt základnej školy pozostáva z pavilónov 

A,B,C,D,E,F. Pavilón A,B,D,F – dvojpodlažný, pavilón C – trojpodlažný, pavilón E – jednopodlažný. 

Účelom stavby bolo previesť uteplenie stavby – fasády v rozsahu pavilónov A,B,C,D,E,F. Uteplenie okien 

v rozsahu A,B,C,D,E,F a uteplenie striech v rozsahu A,B,C,D,E,F. 

Uteplenie fasád , striech a výmeny okien boli zrealizované na pavilónoch A,C,D,E. Ostávajú nedorobené 

pavilóny B a F , to znamená utepliť fasády, strechy a vymeniť okná. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Operačný program životné prostredie, Opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia 

skládok odpadov 

Názov projektu: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v 

Banskej Štiavnici 

 

Celková výška projektu: 1 806 054,79 € 

- z toho oprávnené výdavky: 1 667 620,34 € 

- z toho Výška NFP (co sme dostali z MZP - 95 % z OV):  1 584 239,32 € 

- z toho spolufinancovanie: 221 815,47 € - táto suma je 5 % z OV + finančná rezerva skládky (124 745,05 €) + 

SO 05 - oprava cesty (13 689,40 €) 

Oprava cesty bola riadiacim organom (MZP) stanovena ako neoprávnená, kvôli majetkovým pomerom, zaplatit 

sme ju ale museli, kedze bola sucastou zmluvy  

Spoosob financovania: kombinovaný - predfinancovanie a refundácia 

Projektový manažér: Ing. Veverka 

 

Ciele projektu:  

- zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a 

skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry 

špecifický cieľ projektu: 

       -     zníženie a eliminácia negatívnych vplyvov skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy" 

 

Stav realizácie projektu :   

stavba uzatvorenia a rekultivácie skládky Principlac bola skolaudovaná – kolaudačné rozhodnutie č. 3658-

5798/2011/Kas/470750106/K z 25. 2. 2011 – právoplatné 1. 3. 2011 

- kontrola projektu na mieste Riadiacim orgánom bola vykonaná 8. 4. 2011, drobné nedostatky boli 

doplnené a závrečná žiadosť o platbu bola schválená 10 . 6. 2011, čím sa celý projekt ukončil.    

______________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, dotácia zo štátneho rozpočtu na záchranu 

a obnovu kultúrnych pamiatok pre mestskú pamiatkovú rezerváciu ako lokalitu 

svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 

Názov projektu: Banská Štiavnica - rekonštrukcia verejných priestranstiev Ul. Akademická. 

Výška NFP:  720.308 € 

Spolufinancovanie:       0  € 

Spôsob financovania: zálohová platba 

Projektový manažér: Dušan Vahlandt 

 

Ciele projektu:  
- záchrana a obnova verejných priestranstiev , ktoré sú súčasťou MPR Banská Štiavnica ako lokality    

  svetového dedičstva UNESCO 

- zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných priestranstiev a inžinierskych sietí 

 

Stav realizácie projektu:  

Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica ako lokalita svetového dedičstva UNESCO sa rozprestiera na 

niekoľkých námestiach a uliciach. Ulica Akademická je len určitá časť plochy lokality MPR. Projekt ulice 

akademická v roku 2011 obsahoval len jednu ucelenú etapu. Do konečnej úpravy celej MPR je potrebné 

zrealizovať niekoľko etáp. V rámci rekonštrukcie verejných priestranstiev sa stavebne zabezpečuje historizujúci 
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charakter mesta aj s plnením pre zabezpečenie všetkých dôležitých objektov ako je kanalizácia, vodovod, 

elektrická energia, historizujúce verejné osvetlenie, drobná architektúra, schodištia, oporné múry a zábradlia. 

 

 V roku 2011 bolo zároveň pripravených niekoľko projektových návrhov z oblastí kultúry,  životného prostredia, 

ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany pred kriminalitou a pod.  

 

Informačné centrum Banská Štiavnica  
  

     V roku 2011 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 bolo 

v roku 2011 otvorené 362 dní, čo je najvyšší počet dní v rámci informačných centier na Slovensku. Priemerne 

denne navštívilo informačné centrum 70,6 návštevníkov. V mesiaci august to bolo dokonca 191 turistov denne.  

Informačné centrum poskytuje komplexné informácie o regióne Banská Štiavnica. Služby informačného centra, 

ako napr. predaj lístkov cez Ticketportal využívajú aj domáci obyvatelia (v roku 2011 sa predali vstupenky na 

kultúrne podujatia v celkovej hodnote  5641,34 €).  

Informačné centrum a Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu aktívne spolupracuje so Slovenskou 

agentúrou pre cestovný ruch a zúčastňuje sa ako spoluvystavovateľ na veľtrhoch cestovného ruchu (ITF 

Slovakiatour Bratislava, Utazás Budapešť a i.) a podujatí, na ktorých prezentuje Banskú Štiavnicu a okolie 

(Župné leto v Dudniciach, Slovenské dni v Českom Krumlove a iné). 

Pracovník informačného centra Banská Štiavnica Libor Chmelíček je členom správnej rady Asociácie 

Informačných centier Slovenska, ktorá je výkonným orgánom asociácie zastrešujúcej 63 informačných centier 

v rámci celého Slovenska. To tiež svedčí o kvalitných službách, ktoré Informačné centrum Banská Štiavnica 

nepretržite poskytuje od svojho vzniku v roku 1994. 

 

Mestská polícia 

 
V roku 2011 pracovala  Mestská  polícia v tomto zložení:  

 

- Mgr. Vladimír Kratoš - náčelník  od 1.7.2011 – 31.12.2011 

- 8 inšpektorov,  ktorých zoznam  tvorí prílohu č. 1 tejto správy 

  

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

790  priestupkov. Z toho:  

 

-  podľa  § 22         642 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,   

                                       spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej   

                                       premávky vykonanej dopravnými značkami a zariadeniami 

-  podľa  § 47           59  priestupkov proti verejnému poriadku  

-  podľa  § 49             2  priestupky   proti občianskemu spolunažívaniu  

-  podľa  § 50           12  priestupkov proti majetku  

-  podľa  § 48           71  porušenie VZN Mesta Banská Štiavnica  

 - podľa  § 45             2  priestupok na úseku ochrany životného prostredia    

 - podľa  § 30             2  priestupky  na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými  toxikomániami     

                                 
    V sledovanom období bolo riešených napomínaním 288 priestupkov. Spolu bolo uložených 775 pokút vo 

výške 6.687,- €. Z toho v blokovom konaní na mieste bolo príslušníkmi MsPo uložených 731 pokút vo výške 

5.794,- € a  44  blokových pokút nezaplatených na mieste vo výške 893,- €.  

 

    Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol použitý v 225 prípadoch. 

 Počas roka bolo odchytených  45 túlavých psov, ktoré boli umiestnené do Karanténnej stanice, ktorej 

prevádzkovateľom sú  Technické služby m.p. Banská Štiavnica.              

     

     Mestská polícia  spolu  s  OO PZ v Banskej Štiavnici poskytla súčinnosť pri 127  výkonoch služby 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 požiadanie okresného súdu a exekútorského úradu bolo doručených 36  doporučených listových zásielok. 
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   V rámci preventívnych aktivít vykonali príslušníci MsPo v súčinnosti s príslušníkmi  OO PZ SR  2 kontroly 

a samostatne príslušníci  MsPo vykonali 21 kontrol v reštauračných a pohostinských zariadeniach, zameraných  

na predávanie a podávanie  alkoholu maloletým a mladistvým osobám. 

    Na požiadanie RZP bola hliadka MsPo 12  krát privolaná k zraneným osobám a k osobám, ktoré skonali 

neprirodzenou smrťou a k prevozu psychicky  narušených osôb. 

   V 10 prípadoch spolupracovala Mestská polícia  s Hasičským a záchranným  zborom, s Úradom práce, 

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

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

v 1 prípade. V rámci preventívno-výchovnej činnosti MsPo spolu s OR PZ v Žiari nad Hronom vykonala                   

6 prednášok pre žiakov 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 využitia mestského kamerového systému.  

 

      Počas letnej  turistickej sezóny boli vykonávané  príslušníkmi MsPo obchôdzkové služby aj v rekreačnej 

oblasti Počúvadlianske Jazero  a Banky, ako aj pri vodných nádržiach Klinger, Malá a Veľká vodárenská nádrž, 

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

   Vo večerných hodinách bola vykonávaná pravidelná obchôdzková služba na sídlisku Drieňová,                                 

Juh a staré mesto, Povrazník zameraná  na kontrolu dodržiavania nočného pokoja.  

 

    Mestská polícia v 35 prípadoch  zabezpečovala dodržiavanie 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 používa rádiové vysielačky značky YAESU, a  to 1 základňovú,                       

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

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

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

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

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

patrí aj 8 koltov značky Arminius 38 special. 

   

   Mestská polícia používa k výkonu služby 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, ktorý v roku 2011 fungoval  s celkovým počtom kamier 9 z toho jedna 

je flexibilná s použitím v ktorejkoľvek problémovej časti mesta.   

    

    Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Banskej Štiavnici 

                                                      za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 

 

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

1    Počet vykonaných zákrokov spolu   231 

2    Počet prípadov použitia zbrane     0      

2a    Z toho neoprávnených     0     

3    Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu     0      

3a    Z toho neoprávnených     0     

4    Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov     6 

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      
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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     

 

II. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1   Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície                   8 

2   Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície                   4 

3   Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru                                                                                  4 

4   Početnájdených 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  

 

II. 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  

     

  Spolu  

1    Celkový počet zistených priestupkov 

  vlastnou činnosťou 

     49     0      4    627    2         59      2   743 

2    Celkový počet oznámených priestupkov 

  na útvar obecnej polície 

     10     2      8      15    0         12      0    47 

3    Celkový počet uložených priestupkov       0     0      6       0    0          0     0     6 

4    Celkový počet odložených priestupkov       0     0      0       0    0          0     0     0 

5    Celkový počet odovzdaných priestupkov       1     2      2       0    0          0     0     5 

6    Celkový počet oznámených priestupkov 

  príslušnému orgánu 

      0     0      2       2    0          0     0     4 

7    Celkový počet priestupkov prejednaných 

  v blokovom konaní 

     40     0      2    628    2         57     2    731 

  Výška finančnej hotovosti (eur)     490,-     0     60,-  4.584,-     35,-       605,-   20,-  5.794,- 

8    Celkový počet priestupkov prejednaných 

  v blokovom konaní vydaním bloku na 

  pokutu nezaplatenú na mieste 

     18      0       0       12     0         14     0       44 

  Výška finančnej hotovosti (eur)    391,-     0       0     205,-     0       297,-     0     893,- 
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ČASŤ II. 

 
Majetok Mesta Banská Štiavnica 
  

                        Majetok Mesta Banská Štiavnica 

  

Dlhodobý nehmotný majetok mesta  

  

Dlhodobý nehmotný majetok mesta :                                            111 106,44 €  

  

Dlhodobý hmotný majetok mesta  

  

Budovy, stavby                                       16 144 817,60 €  

Stroje                                         2 491 437,26 €  

Dopravné prostriedky                                            748 131,35 €  

Pozemky                                       33 003 202,97 €  

  

spolu :                                       52 387 589,18 €  

  

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                            387 559,60 €  

  

Materiál                                               2 280,27 €  

Lesy  

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

v hodnote                                        11 609 538,60 €  

  

Ostatný dlhodobý majetok                                                1 218,87 €  

Umelecké diela                                            170 918,59 €  

  

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou 

  

Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                               2 692,23 €  

  

Dlhodobý hmotný majetok                                               2 922,39 €  

  

Budovy, stavby                                         4 094 609,58 €  

  

Stroje a strojné zariadenia                                             46 783,56 €  

  

spolu :                                         4 147 007,76 €  

  

  

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                            407 785,86 €  

  

Majetok v správe TS, m.p., B. Štiavnica  

  

Dlhodobý hmotný majetok  

  

Budovy, stavby                                         4 435 082,41 €  

Stroje a stroj. zariadenia                                            225 201,52 €  

Dopravné prostriedky                                            810 645,92 €  

Porasty                                                  115,75 €  

  

spolu :                                         5 471 045,60 €  
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Dlhodobý hmotný majetok drobný                                            810 645,92 €  

  

  

Rekapitulácia majetku mesta :  

  

Dlhodobý nehmotný majetok                                             111 106,44 €  

Dlhodobý hmotný majetok                                       19 385 605,08 €  

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                            387 559,60 €  

Materiál                                               2 280,27 €  

Lesy                                       11 609 538,60 €  

Pozemky                                       33 003 202,97 €  

Umelecké diela                                            170 918,59 €  

Nedokončené investície                                         2 583 313,00 €  

Vklady v obchodných spoločnostiach                                         2 127 651,00 €  

  

  

  

Majetok mesta spolu :                                       69 381 175,55 €  

  

Výnosy z majetku mesta :  

  

Predaj budov                                             74 444,14 €  

Predaj pozemky                                             13 946,00 €  

Predaj bytov                                               1 983,98 €  

Predaj hnuteľného majetku                                                         -   €  

Príjem z prenájmov                                            241 779,11 €  

  

Výnosy z majetku mesta spolu :                                            332 153,23 €  

 

           

Rozpočet mesta 

 

                         Rozpočet mesta k 31.1.2011    

     

Bežný rozpočet  

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2011    

     

 Položka rozpočet EUR skutočnosť  EUR  

100 Daňové príjmy                  3 257 128                          3 157 675      

 z toho:    

 výnos dane pre územnú samosprávu                  2 619 326                          2 516 630      

 daň z nehnuteľností                     343 300                             357 783      

 domáce dane a poplatky                     294 502                             283 262      

     

200 Nedaňové príjmy                     505 308                             443 348      

 z toho:    

 prenájom majetku                     279 252                             241 779      

 administratívne a iné  poplatky                     186 325                             163 479      

 úroky                         1 000                                    682      

 iné nedaňové príjmy                       38 731                               37 408      

     

300 Granty a transfery                  1 371 865                          1 464 191      

 z toho:    

 sponzorské príspevky                            13 571      



 33 

 Dotácia na sčítanie obyvateľov                       10 106                               11 445      

 OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby                            401                                    401     

 dotácia BBSk - Salamander                         1 000                                 1 000      

 grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce                       35 000                               30 130      

 vzdelávanie učiteľov- projekt Leonardo                         9 106                                 9 106      

 Decentralizačná dotácia:    

 školy                     977 897                             978 095      

 na prenesený výkon    

 samosprávnych funkcií                       30 000                               33 171      

 matrika                       22 631                               22 631      

 Osobitný príjemca rodinné    

 prídavky a soc. dávky                       90 000                             105 750      

 Hmotná núdza - školy                       18 000                               19 128      

 Dotácia MŽP SR - NFP systém separovaného zberu                                -                              66 348      

 Dotácia na povodňové práce                         9 630                                 9 630      

 Dodácia MK SR -Salamander, Živý šach                         3 964                                 3 964      

 Dotácia MK SR -kultúrne poukazy                                 -                                    158      

 Dotácia Úradu vlády na konferenciu Horská cyklistika                         4 000                                 4 000      

 Dotácia MK SR - Botanická                       12 000                               12 000      

 Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu                         1 700                                 1 700      

 Dotácia MK SR - Pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva                         4 000                                 4 000      

 Dotácia MK SR - obnova kaplnky sv. Anny                       30 000                               30 000      

 Dotácia projekt VITO                       30 000                               15 650      

 Projekt spolupráce Šoproň                       72 430                               72 430      

 Dotácia - Višegrádsky fond - kultúrne podujatia                       10 000                                 9 883      

 Bežné príjmy spolu                 5 134 301                          5 055 214      
     

     

     

 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2011    

     

 Položka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR   

01 Všeobecné verejné služby                     974 311                             901 911      

 z toho:    

 obce                     900 255                             828 541      

 finančná a rozp. oblasť                         6 780                                 7 166      

 zahraničná oblasť                         1 526                                 1 526      

 matrika                       24 121                               24 428      

 výdavky na sčítanie obyvateľov                       11 729                               11 729      

 splátky úrokov z úverov                       29 900                               28 521      

     

02 Civilná ochrana                            330                                    278      

     

03 Verejný poriadok a bezpečnosť                     140 941                             137 716      

 z toho:    

 Mestská polícia                     129 061                             126 691      

 Mestský hasičský zbor                       11 880                               11 025      

     

04 Ekonomická oblasť                     433 804                             309 985    

 z toho:    

 veterinárna oblasť                         5 000                                 4 507      

 cestná doprava                     322 199                             135 246      

 cestovný ruch                     106 605                               70 232      

     

05 Ochrana životného prostredia                     325 860                             398 571      
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 z toho:    

 nakladanie s odpadmi                     323 360                             396 357      

 údržba kanalizácie                         2 500                                 2 214      

     

06 Bývanie a občianska vybavenosť                     253 969                             235 809      

 z toho:    

 zmena územného plánu                         1 000                                         -      

 vodovod Bratská - projektová dokumnetácia - predĺženie                         1 764                                 1 764      

 pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva                         4 625                                 4 625      

 čistenie mesta                          47 050                               42 022      

 údržba verejnej zelene                       21 388                               22 930      

 aktivačné práce                       25 000                               29 387      

 projekt podpora zamestnanosti                       15 000                               13 308      

 údržba pieskovísk a detských ihrísk                         2 500                                 1 948      

 vypílenie drevín a náletov                         6 000                                 5 722      

 verejné osvetlenie                     109 992                             101 592      

 občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)                       19 650                               12 511      

     

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo                     611 027                             585 190    

 z toho:    

 rekreačné a športové služby                     175 479                            172 004      

 kultúrny dom Štefultov a Banky                         1 828                                 1 390      

 správa kultúry                     236 306                             228 488      

 knižnica                       40 701                               39 765      

 pamiatková starostlivosť                       48 750                               45 750      

 ostatné kultúrne služby                       44 399                               38 996      

 miestny rozhlas a televízia                       21 910                               22 064      

 Štiavnické noviny                       17 859                               17 061      

 správa cintorínov                       19 795                               15 774      

 členské príspevky mesta a iné                         4 000                                 3 888      

     

09 Vzdelávanie                     319 805                            316 370      

 z toho:    

 materské školy - mestské                     103 149                             106 035      

 dotácie pre neštátne šk. zariadenia                     159 785                             159 785      

 ICM - práca s mládežou                         6 000                                 6 000      

 školenia a vzdelávanie - projekt Leonardo                       34 233                               31 072      

 rekonštrukcia ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára - služby                       13 638                               12 478      

     

10 Sociálne zabezpečenie                     218 632                             234 972      

 z toho:    

 Mesiac úcty k starším                         4 000                                 4 439      

 Kluby dôchodcov                       12 031                               12 515      

 opatrovateľská služba                       84 601                               83 931      

 Vyplácanie rodinných prídavkov     

 a sociálnych dávok                       90 000                             105 750      

 jednorazové dávky soc. pomoci                         3 000                                 1 942      

 pochovávanie na trovy obce                         1 000                                 1 494      

 príspevky na sociálnu oblasť                         3 500                                 3 119      

 dávky deťom v hmotnej núdzi                       18 000                               19 128      

 Zariadenia sociálnych služieb                         2 500                                 2 500      

     

 Bežné výdavky spolu:                 3 281 879                          3 120 802      
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Kapitálový rozpočet  

     

 Plnenie príjmovej časti k 31.12.2011    

     

 Položka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR   

230 Kapitálové príjmy                       85 990                               87 374      

 z toho:    

 predaj budov                       71 500                               71 444      

 predaj bytov                         1 190                                 1 984      

 predaj pozemkov                       13 300                               13 946      

     

300 Kapitálové granty a transfery                     983 162                          1 553 244      

 z toho:    

 dotácia na úpravu ul. Kammerhofskej                     720 308                             720 308      

 Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka                       60 000                             450 267      

 Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Kollára                     137 750                             137 750      

 Nenávratný finančný príspevok - systám separovaného zberu                                 -                             253 832      

 Nenávratný finančný príspevok - multifunkčné vozidlo                                 -                             375 250      

 Dotácia MK SR - oprava objektu Rubigall                       49 000                               49 000      

 Dotácia MK SR - oprava objektu Frauenberg                       16 104                               16 104      

     

 Kapitálové príjmy spolu:                 1 069 152                          1 640 618      

     

     

 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2011    

     

 Položka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR   

01 Všeobecné verejné služby                     175 469                             175 438      

 z toho:    

 nákup výpočtovej techniky                         3 169                                 3 169      

 výkup pozemkov                         3 300                                 3 269      

 kúpa objektov Národného lesníckeho centra                     169 000                             169 000      

     

03 

Verejný poriadok a bezpečnosť  - nákup telekomunikačnej 

techniky                                 -                                 1 162      

     

04 Ekonomická oblasť                     720 308                             720 308      

 cestná doprava:    

 úprava ul. Kammerhofskej                     720 308                             720 308      

     

05 Ochrana životného prostredia                     192 217                             668 148      

 z toho:    

 nákup vozidiel a vybavenia - systém separovaného zberu                     171 262                             267 192      

 nákup multifunkčného vozidla                       20 955                             400 956      

     

06 Bývanie a občianska vybavenosť                  1 507 517                             310 489      

 z toho:    

 výstavba bytov na Drieňovej                  1 398 325                             231 497      

 Projektové dokumentácie                       96 692                               78 992      

 modernizácia VO                       12 500                                         -      

     

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo                     184 311                             166 615      

 z toho:    

 rekonštrukcia plavárne                        58 800                               36 391      
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 rekonštrukcia rozhlasu                       14 608                               14 608      

 nákup koča do Salamandrového sprievodu                            700                                 1 700      

 nákup stolov na stolný tenis                                 -                                 1 250      

 Pamiatková starostlivosť:                      110 203                             112 666      

 rekonštrukcia Frauenbergu                       20 000                               21 625      

 Rubigall -rekonštrukcia                       90 203                               91 041      

     

09 Vzdelávanie                     192 585                             192 585      

     

 zateplenie ZŠ J. Kollára                     192 585                             192 585      

     

 Kapitálové výdavky spolu:                 2 972 407                          2 234 745      

     

     

Finančné operácie  

     

 Príjem k 31.12.2011    

     

 Položka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR   

453 prevod dotácií z roku 2009                       15 145                               15 145      

454 prevod z rezervného fondu                       31 000                               31 000      

453 prevod prostriedkov z  minulých rokov                      65 000                               70 921      

513 bankový úver                     678 325                             215 829      

514 úver ŠFRB                  1 170 000                             231 497      

     

 Spolu:                 1 959 470                             564 392      

     

 Výdavky k 31.12.2011    

     

 Položka  rozpočet EUR   skutočnosť EUR   

821 splácanie úverov ŠFRB                       25 250                               21 020      

821 splácanie komerčných úverov                       58 230                               58 230      

 Spolu:                       83 480                               79 250      

     

     

 Príjmy mesta spolu k 31.12.2011                 8 162 923                          7 260 224      

     

 Výdavky mesta spolu k 31.12.2011                 6 337 766                          5 434 797      

     

     

 Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení   

     

 Škola a školské zariadenie  príjmy    výdavky   

 ZŠ J. Horáka                       21 854                             736 613      

 ZŠ J. Kollára                       13 952                             429 992      

 MŠ 1. mája                        8 270                             224 452      

 MŠ Bratská                       21 544                             211 087      

 ZUŠ                       19 571                             214 626      

 CVČ                       10 231                             104 058      
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Technické služby, m. p., Banská Štiavnica 
 

            Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici, bol zriadený ako príspevková organizácia mesta s 

cieľom zabezpečenia verejných služieb  pre  Mesto Banská Štiavnica.  

Aj v roku 2011  plnil svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné služby pre mesto, občanov a okolité  obce 

okresu. 

 Poskytované služby  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. 

 

 V roku 2011 pokračovali pracovné pomery zamestnancov, ktorým boli vytvorené pracovné miesta 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   v počte 30 pracovných miest. Z tohto počtu bol 

 v mesiaci december  s jedným zamestnancom rozviazaný pracovný pomer dohodou (na základe jeho vlastnej 

žiadosti). 

 Časť pracovných činností  bola v priebehu r. 2011  zabezpečovaná aj na základe uzatvorených dohôd 

o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce a aj dodávateľsky.  Išlo hlavne o práce pri zabezpečovaní  zimnej 

údržby (mechanizmami, ručné čistenie a posyp), pri opravách mechanizmov a od mesiaca október 2012 aj  

prevádzka sociálneho zariadenia Billa. V  letných mesiacoch (počas čerpania dovolenky elektrikára),                           

pri vianočnej výzdobe a pri nárazových prácach  aj na úseku VO. Obsluha parkoviska pod Novým zámkom            

(od apríla do konca septembra 2011) a v centrálnej mestskej zóne (od apríla do konca r. 2011) bola zabezpečená 

dodávateľsky. 

V priebehu roka  sa  počet zamestnancov  výrazne nemenil.  Riaditeľom podniku je Peter Heiler. Pre 

stredisko 2 bolo vytvorené 1 THP  miesto a 1 pracovné miesto v robotníckej profesii.  

Celkový počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere k 31.12.2011 bol  48 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 skládke 

Principlac, zvoz ZKO a vytriedených zložiek komunálneho odpadu, separácia vytriedených komodít,                  

zberový dvor, odpadové hospodárstvo organizácie a úsek zabezpečujúci dopravno-mechanizačné                

služby pre zimnú údržbu miestnych komunikácií, čistenie mesta a zákazkové práce pre občanov a organizácie,                 

najmä v letnom období, kde výkonovo vykrýva potreby stabilizácie pracovníkov. 

Ťažisko práce strediska je činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, kde bola rozpočtovaná položka   

v objeme 315.000,00 €, ktorá pozostáva z položky na ZKO 226.000,00 €, na separovaný zber 80.000,00 €               

a na monitoring uzatvorenej skládky Principlac (skládkový plyn, kvalita vôd) vo výške 9.000,00 €. 

 

V r. 2011 boli vydané rozhodnutia: 

• č. 2011/00378/BS-GOL, ktorým sa udeľuje súhlas na zber starých vozidiel, 

• č. A/2011/00661/BS-GOL, ktorým sa predlžuje rozhodnutie 140-02/01486-Gol z 30.9.2002  

              (súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi) do 31.10.2014,  

• č. A/2011/00662/BS-GOL, ktorým sa predlžuje rozhodnutie 2007/00888/BS-GOL z 9.10.2007  

              (súhlas na prepravu nebezpečných odpadov) do 31.10.2014. 

 

          V mesiacoch 04-07/2010 prebehlo verejné obstarávanie na prepravu a zneškodňovanie zmesového 

komunálneho odpadu. Súťaž znovu vyhrala firma MIKONA plus, s. r. o., zo Želiezoviec, keďže ponúkla               

najnižšiu cenu. Firma MIKONA plus s.r.o. vyváža odpad z Banskej Štiavnice a okolia od 15. 5. 2010.                  

Odpad sa prekladá na prekládke ostatného odpadu pri skládke Principlac. 
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          Projekt rekultivácie skládky Principlac bol v roku 2011 úspešne ukončený. Dokončená stavba 

zrekultivovanej skládky bola odovzdaná 29.10.2010. V 02/2011 prebehlo kolaudačné konanie ukončené 

kolaudačným rozhodnutím č. 3658-5798/2011/Kas/470750106/K z 25.2.2011.  

8.4.2011 bola uskutočnená kontrola projektu rekultivácie skládky na mieste riadiacim orgánom 

(Ministerstvo životného prostredia SR). Po doplnení drobných nedostatkov, ako niektoré chýbajúce dokumenty, 

schválením záverečnej žiadosti o platbu 10. 6. 2011 a jej následným preplatením bol projekt                          

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

(kód ITMS: 24140110008) ukončený. 

 V oblasti separovaného zberu došlo v porovnaní s rokom 2010 k miernemu poklesu zhodnotených 

množstiev za celé Združenie z 477,272 t v r. 2010 na 453,199 t v r. 2011. Kým v r. 2010 sa v meste                       

Banská Štiavnica zhodnotilo 35,75 kg/obyv., v r. 2011 zhodnotené množstvá predstavovali 32,54 kg/obyv.                  

Účinnosť separovaného zberu klesla z 10,15 % (r. 2010) na 8,93 % (r. 2011).  

 

Reálne zhodnotené a minimálne záväzné množstvá pre Recyklačný fond (RF) za rok 2011 

 Vyzbierané 

množstvo [t] 
  Záväz. mn. [t] 

Komodita Banská  ostatné obce spolu zmluva č.  

 Štiavnica Združenia  0968/08/30 

Batérie a akumulátory 0,996  0,996  

Odpadové oleje 0,655  0,655 0,400 

Opotrebované pneumatiky 39,747 0,970 40,717  

VKM (nápojové kartóny) 10,870 1,050 11,920 10,000 

Elektroodpad 31,471 12,770 44,241  

Plasty 31,435 30,610 62,045 58,000 

Papier 85,655 12,910 98,565 85,000 

Sklo 72,430 62,670 135,100 80,000 

Kovové obaly 9,400 0,680 10,080 7,000 

Ostatné kovy* 0,080  0,080  

Drevo 48,800  48,800  

Žiarivky   0,000  

Spolu 331,539 121,660 453,199 240,400 

 

Ukazovateľ Banská Štiavnica 
ostatné obce 

Združenia 
priemer 

Množstvo zhodnoteného komunálneho 

odpadu na obyvateľa 
32,54 kg 25,65 kg 30,30 kg 

Množstvo zneškodneného komunálneho 

odpadu na obyvateľa (zmesový KO) 
331,76 kg 163,79 kg 267,97 kg 

Účinnosť separovaného zberu 8,93 % 15,66 % 10,44 % 

 

Zberový dvor v priestoroch hospodárskeho dvora  podniku umožnil i  v r. 2011 odovzdávanie odpadov 

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

s odpadmi od  Obvodného úradu ŽP v Banskej Štiavnici: 

 

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu 

20 01 01 Papier a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 11 Textílie 
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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 rozložiteľné 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 uhlovodíky 

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 

 

Činnosť zberového dvora HDTS pokračovala aj v r. 2011 v zbere starých vozidiel (autovrakov),                  

ktorý bol zabezpečovaný pre autorizovaných spracovateľov. Občan mal možnosť legálne sa zbaviť sa starého 

autovraku. A to bez nákladov na dopravu priamo k autorizovanému spracovateľovi. V r. 2011 sa v zbernom 

dvore vyzbieralo a odovzdalo na zhodnotenie 93,89 t  starých vozidiel. 

 

Poznámka:  

spracované  s číslami  - počet obyv. v BS 10 214 

   - počet obyv. v okolitých obciach: 4 743 (bez obce Podhorie) 

   - počet obyv. spolu: 14 957 

 Zimná údržba mestských komunikácií  bola aj v r. 2011 zabezpečovaná podľa schváleného operačného  

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

  

Výkony na týchto  podľa jednotlivých pracovných činností: 

- Zimná údržba MK:       86.783,58 € 

- Čistenie mesta (mechanické, ručné):       43.217,89 € 

- Údržba MK:          25.336,50 € 

- Opilovanie+štiepkovanie:                         6.315,01 € 

Tržby od občanov, organizácií a obcí okresu BŠ predstavujú  za celú podnikateľskú činnosť r. 2011  

190.778,65 €. 

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

Čistenie mesta:  

 V roku 2011  bola činnosť strediska zameraná  v prvom rade na čistenie verejných priestranstiev 

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

miestnych komunikácií, ako sú opravy ciest a chodníkov, nátery dopravných značení parkovísk,                   
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opravy dopravného značenia, opravy kanalizačných vpustov,  rigolov a v menšej miere aj práce                          

v rámci podnikateľskej činnosti  nad rámec služieb pre mesto. Na týchto prácach sa podieľalo 6 kmeňových 

pracovníkov, od mesiaca  júl 7 pracovníkov.  

V zimnom období sa pracovníci strediska podieľali na výkone zimnej údržby 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 ružová, oproti lekárni na hornú terasu, z Radničného nám. po Starý zámok, 

popri soche A. Kmeťa, z Akademickej ul. po Dolnú ružovú, popri Spojenej katolíckej škole (Ul. Gwerkovej),                         

na Ul. Mládežnícka, z Dolnej ulice  po Zvonovú, z Ul. Zigmund šachty po Katovu ulicu, 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. MUDr. J. 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 údržbu  a čistenia stojísk kontajnerov 1 pracovník na dohodu o pracovnej 

činnosti. 

 Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa podieľalo 62 aktivačných zamestnancov na úprave 

verejných priestranstiev – (čistenie a kosenie  cintorínov, kosenie verejnej zelene mesta a jarné a jesenné ručné 

čistenie ulíc zametaním, zbieraním nečistôt do plastových vriec, kontajnerov, čistenie jarkov, kanalizačných 

vpustov, žľabov, likvidácia drobných skládok posypového materiálu, počas zimnej sezóny ručný posyp inertným 

materiálom, odstraňovanie snehu na chodníkoch a priľahlých schodoch).   

 

Verejné osvetlenie:  

Stredisko zabezpečuje  prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a podľa požiadaviek oddelenia kultúry  

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

náradia na strechách domov a ďalších činnostiach s použitím montážnej plošiny  s dosahom 13 metrov.               

Voľnú kapacitu využíva na poskytovanie služieb v okolitých obciach, pre organizácie a občanov mesta. 

Personálne tieto práce  aj v roku 2011 zabezpečoval jeden pracovník vodič plošiny-elektroúdržbár.                         

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 2011 pokračovala rekonštrukcia rozvodov VO s cieľom modernizácie sietí,                    

kde sú postupne nahrádzané staré, neefektívne osvetľovacie telesá za moderné – úsporné.  

Pre ďalšie potreby technického zhodnotenia sietí VO práce predstavujú: údržbu 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 služby na danom úseku verejného života mesta. 

 

Zberňa šatstva a prádla:  

Činnosť v roku 2011 bola  zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom 

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

nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby čisto len na zber a výdaj šatstva a bielizne,                        

pričom vlastné čistenie je vykonávané dodávateľsky. Obyvateľom mesta prostredníctvom zberne šatstva a prádla 

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

 

Sociálne zariadenia:   

 V roku 2011 stredisko zabezpečovalo  celoročnú prevádzku sociálneho zariadenia v Billa                  

(lokalita Križovatka).  Počas sezóny  bolo   (za odplatu)  sociálne zariadenie  Billa prevádzkované                          

aj pre zákazníkov Omega-B, spol. s r. o., Banská Štiavnica, čo aspoň čiastočne pozitívne ovplyvnilo                          

zlé ekonomické ukazovatele na tomto úseku. 

 Mobilné  WC  boli  sezónne  zabezpečené  na jazerách Klinger (1 ks), Počúvadlianske jazero (2 ks), 

Belianske jazero (1 ks), parkovisku Free Zonne - Ul. Mládežnícka (l ks) a pri detskom ihrisku na sídlisku 

Drieňová (1 ks). Za letnú sezónu r. 2011 nás táto služba stála  1.031,68 €. Aj v r. 2011 bola dodávateľom  

mobilných  WC f.  MPA SERVICE, spol. s r.o., Saratovská 26/a, 841 02 Bratislava, ktorá predložila najlacnejšiu 

cenovú ponuku. 

 

Parkoviská:  

V roku 2011 boli prevádzkované  nasledovné parkoviská:  Na Nám. sv. Trojice  (60 parkovacích miest),  

na Ul. A.Sládkovičova (3),  na  Ul. A. Pécha – (15),  na  Radničnom nám. - pri VÚB  (5),  na Ul. A. Kmeťa – za 

hríbom  (3),  na Ul. Dolná   (8),  Ul. Dolná – priestor pred bývalou Fajkou (8), Ul. Dolná – chodník 
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„Bryndziareň“  (7), Ul. Dolná – oproti predajni nábytku (5),  Ul. Robotnícka - T-mobille (5),  Ul. Kammerhofská 

(23). 

Na Ul. Mládežnícka - 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. 

Spolu sme prevádzkovali 249 miest pre osobné autá a 16 miest pre autobusy. 

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

začala dňom 1. mája 2011 a končila dňa 30. 09. 2011. Zabezpečovalo  ju 2 kmeňoví zamestnanci                   

(parkovisko BMP). Prevádzka parkoviska  pod Novým zámkom bola zabezpečená dodávateľsky. 

Prevádzka ostatných uvedených parkovísk bola zabezpečená celoročne. Zabezpečoval ju 1 kmeňový 

zamestnanec a l pracovník v rámci svojej živnosti.  

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

parkoviskách. Od mesiaca jún 2011 nebol v prevádzke parkovací  automat na Nám. Sv. Trojice z dôvodu jeho 

častej poruchovosti. 

 

Tržby z parkovísk k 31.12.2011      35.340,69 €.  

Z tržieb  boli  vykryté  všetky náklady na prevádzku  parkovísk (dopravné značenia, dopravné značky, 

mzdy,  úhrada dodávateľských faktúr, 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 obslužných pracovníkom                           

(v kumulovanej funkcii robotník nádvornej skupiny + ošetrovateľka v karanténnej stanici).  

Časť pracovných činností  strediska bola  aj  v r. 2011 zabezpečená externe (PO, BOZP, mzdy). Z dôvodu zlej 

ekonomickej situácie bola  koncom r.2011  ukončená zmluva o poskytovaní služby – monitoring objektov 

a ochranu a ostrahu objektu v nočných hodinách  vykonávala služba striedajúca sa pri zimnej údržbe. 

 

Karanténna stanica:  

Prevádzka karanténnej stanice sa aj v r. 2011 riadila schváleným  prevádzkovým poriadkom 

a platnou legislatívou.  Kapacita provizórneho  zariadenia karanténnej stanice je od r. 2008 6 miest. 

Personálne chod zariadenia zabezpečovali 2 zamestnanci – ošetrovateľka a administratívny 

pracovník (obaja  v kumulovaných funkciách). Kŕmenie, čistenie a venčenie (podľa potreby cca 2 hodiny 

denne) bolo zabezpečené celoročne vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov. Aby bol zabezpečený plynulý 

chod zariadenia pri prijímaní zvierat, ich vrátení majiteľovi či ich prípadných adopciách, bola  činnosť  

zabezpečená aj   mimo prevádzkových hodín (podľa aktuálnej potreby). 

Výkon veterinárnej starostlivosti aj naďalej   zabezpečoval zmluvný lekár karanténnej stanice 

MVDr. Stanislav Ďurkan.  

V roku 2011  bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom  44 psov. Z celkového počtu             

bolo vrátených pôvodným majiteľom 12 psov, 18 zvierat bolo daných na adopciu, 10 zvierat prevzalo OZ            

Túlavá labka do náhradnej starostlivosti, 1 šteňa prevzalo do útulku OZ Záchrana zvierat a 1 zviera muselo 

byť utratené v dôsledku ťažkého zranenia autom.  V mesiaci 08/2011 v zariadení prepukla nákaza parvirózy, 

ktorú sa podarilo úspešne zlikvidovať.  

Počet psov v zariadení  k 31. 12. 2011:   2 ks 

Do zariadenia boli umiestňované len zvieratá, ktoré odchytila mestská polícia. O každom odchyte 

bol vyhotovený úradný záznam. 

Spolupráca  s OZ Túlavá labka, ktorej ťažisko spočívalo v prezentácii zvierat karanténnej stanice    

na ich internetovej stránke, výrazne pomohla posúvaniu zvierat na adopciu.  Zvlášť cenná bola pomoc     OZ 

Túlavá labka, ktoré  do náhradnej starostlivosti zo zariadenia prevzalo hlavne zvieratá, ktoré sa napriek 

dlhodobej ponuke na internetových stránkach nepodarilo adoptovať a nemuseli byť utratené. 

Pre zaujímavosť uvádzame, že od marca r. 2006 (odkedy prevádzkuje zariadenie karanténnej 

stanice) sme do  zariadenia  prijali celkom 266  psov  (r.2006 – 49 ks,  r.2007 – 43 ks,  r.2008 – 44 ks,  r.2009 

– 43 ks, r. 2010 – 43 ks, r. 2011 – 44 ks).  
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V priebehu roka 2011   vykonala v zariadení  Regionálna veterinárna a potravinová správa v              

Žiari nad Hronom, odboru zdravie zvierat dve kontroly (bližšie v časti kontrolná činnosť).  

Z dôvodu prijatých opatrení z kontroly o čipovaní psov zvýšil sa náklad na 1 psa o 11,00 €.               

Pri hľadaní úsporných opatrení sa nám podarilo nájsť dodávateľa lacnejšieho krmiva, ktoré kvalitou 

zodpovedalo doteraz odoberanému. Tak sa nám podarilo výrazne znížiť náklady na krmivo.                  

Zakúpením lacnejších odčervňovacích tabletiek sa znížili aj náklady za veterinárne ošetrenie.  

Mierne zvýšené náklady za dezinfekčné prostriedky (Savo) boli z dôvodu, že sa minuli skladové 

zásoby z uplynulých rokov, ako aj potreba opakovanej dezinfekcie koterca, v ktorom prepukla nákaza. 

Koterec bol po dobu cca ½ roka odstavený z prevádzky.   

Ekonomické ukazovatele – karanténna stanica 

Náklady   

Veterina (úkony, lieky,čipovanie 

účtované cestovné náklady) 
 

1.022,50 € 

náklady za prácu 2.900,60 € 

Krmivo 678,00 € 

Drobný nákup – odčrevňovacie tablety 25,00 € 

Drobný nákup – dezinfekčný sprey 2,80 €  

Drobný nákup –  3 ks vodítka  10,20 € 

Dezinfekčné prostriedky /savo/ 24,57 € 

 

Náklady za deratizáciu 16.50 € 

Spolu: 4.680,17 € 

  

Príjem  

Za adopcie, za pobyt v zariadení 

 

 

         639,16 €  

 

 

Príspevok z mesta (náklady mínus príjmy):         4.051,01 € 

 BOZP a PO: 

 BOZP a PO bola v  roku 2011 zabezpečená  dodávateľsky. Bola zabezpečená plánovaná výmena  

prenosných hasiacich prístrojov a dokúpený prenosný hasiaci prístroj do nového vozidla Mercedes.   

 Na pracoviskách jednotlivých stredísk sa priebežne  vykonávali   kontroly zamerané na oblasť BOZP, 

PO, používanie OOP, dychové skúšky na alkohol, o čom sa vyhotovovali písomné záznamy.   

 V predpísaných lehotách bola zabezpečená účasť zamestnancov na preventívnych lekárskych 

prehliadkach.  Rovnako v predpísaných lehotách boli vykonávané preškolenia zamestnancov a školenia  

novoprijatých pracovníkov, podľa lehotníka boli dokupované osobné ochranné pomôcky. V mesiaci august 2011 

bola vypracovaná nová  smernica o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov. V mesiaci október 2011 

bolo Pracovnou zdravotnou službou vykonané školenie o poskytnutí prvej pomoci s názornými ukážkami              

na figuríne. Školenia sa zúčastnilo 20 zamestnancov. V  mesiaci  jún 2011 sme   nanovo vybavili všetky 

pracoviská  lekárničkami prvej pomoci.  

 V záujme ochrany zdravia zamestnancov a v zmysle Vyhlášky 585/2008 Z. z.                              

Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných chorôb,             

§ 8 odst.6 písm. c) sme v mesiaci marec 2011 pre zamestnancov, ktorí pracujú s odpadom, zakúpili  vakcíny 

proti hepatitíde typu A (choroba špinavých rúk) v počte 31 ks. Zamestnanci očkovanie absolvovali u svojich 

lekárov. 

 V mesiaci október 2011 bola vykonaná spoločná previerka pracovísk v zmysle § 21 ods. 6 a 7 zákona 

NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (bližšie v časti Kontrolná činnosť). 

  
Kontrolná činnosť:   
 Dňa 29.01.2011 bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici vykonaná následná 

finančná kontrola dodržiavania podmienok Dohôd uzatvorených podľa §50b, § 50c zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších s tým 

súvisiacich právnych predpisov, uzatvorených v rámci podpory zamestnania znevýhodnených uchádzačov 



 43 

o zamestnanie v sociálnych podnikoch.  Kontrolované obdobie od 01. 04. 2010 do 29. 01. 2011 zo záveru  

záznamu o výsledku kontroly vyplýva, že nebolo zistené žiadne porušenie zákona. 

 Dňa 10.02.2011 bola Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiari nad Hronom vykonaná 

kontrola podľa § 8,12,14 zákona č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.           

Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona. 

 Dňa 23.05.2011 bola Ministerstvom životného prostredia  vykonaná administratívna kontrola verejného 

obstarania po podpise dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb č. 32/2009 (f. Eurokonzult, s.r.o. Žilina).                  

Na  základe výsledku z kontroly bol citovaný dodatok schválený. 

 Dňa 06.06.2011 bola Recyklačným fondom, Bratislava vykonaná kontrola na dodržiavanie zmluvných 

podmienok a ustanovení zmluvy č. 0968/08/30. Kontrola bola zameraná na preverenie všetkých účtovných 

a bankových dokladov, týkajúcich sa prevodu finančných prostriedkov z Recyklačného fondu, úhrad faktúr 

a bankových výpisov, ako aj dokladov o vyseparovaných množstvách. Súčasne kontrola preverila aktuálnu 

majetkovú zostavu, na ktorú Recyklačný fond poskytol dotáciu.  Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 

si svoje zmluvné záväzky plní.  

 Dňa 07.06.2012 vykonali pracovníci Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici 

kontrolu v zmysle § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov.  Predmetom štátneho dozoru v zmysle § 73 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola kontrola dodržiavania povinností držiteľa odpadov 

ustanovených v § 19  ost. 1 písm. f) zákona o odpadoch a kontrola dodržiavania podmienok stanovených 

v rozhodnutí, ktoré vydal OÚŽP v Banskej Štiavnici pod č. 2009/00780/BS-GOL za obdobie od 1.1.2011              

do dňa kontroly. Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona. 

 Dňa 10.06.2011 vykonal Odborový zväz KOVO, metodické pracovisko Banská Bystrica, kontrolu 

v rámci kontroly odborov nad ochranou práce a BOZP  v zmysle § 149 ods. 1, Zákona č. 124/2006  o BOZP  

v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce, § 29.  Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona. 

 Dňa 6.7.2011 vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom veterinárnu 

kontrolu  ochrany spoločenských zvierat v karanténnych staniciach.  

Kontrola bola vykonaná podľa § 8 ods. 3 písm. a) bod 3 a § 12, § 14 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MP č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach 

a ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Kontrolou uložila 

bezodkladné opatrenia, a to: zabezpečiť individuálne označenie 3 ks psov mikročípom, ktoré  sa v čase kontroly 

nachádzali v zariadení.  

Ďalej uložila, aby individuálne mikročípom boli priebežne označované všetky zvieratá, ktorá budú do zariadenia 

prijaté, pokiaľ veterinárne lekár nerozhodne o ich utratení (v zmysle vyhl. 123/2008, § 9 ods. 9, písm. c). 

 Dňa 27.10.2011 bola vykonaná spoločná previerka pracovísk v zmysle § 21 ods. 6 a 7 zákona NR SR 

č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Previerku vykonala pracovná zdravotná služba a autorizovaný bezpečnostný technik.  

Bola zameraná na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a dodržiavanie 

zásad prevencie na pracoviskách zamestnávateľa. Počas previerky neboli zistené nedostatky. 

 Dňa 7.11.2012 vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom     

štátny zdravotný dozor podľa zákona č. 355/2007 Z. z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  nepredložil do 31.12.2010 RÚVZ 

informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík. Vzhľadom na to, že obnovením vozového parku podniku 

a vyradením starých mechanizmov, ktoré boli dôvodom na zaradenie do rizikovej kategórie (hluk, vibrácie)      

za nové mechanizmy, sa zmenili podmienky, a preto kontrolou  bolo odporučené, aby sme požiadali o zrušenie 

zdravotných rizík do termínu 15.12.2011.  Žiadosť sme v stanovenom termíne  zaslali a platným rozhodnutím  

boli v zdravotné riziká zrušené začiatkom r. 2012. 

Ekonomické ukazovatele: 

Ekonomické ukazovatele o činnosti podniku budú  rozpracované  a predložené 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.  

 Hlavné predmety činnosti Bytovej správy, s. r. o.: 

- výroba a rozvod tepla, 

- správa bytového a nebytového fondu a poskytovanie služieb pri ich užívaní. Správu bytov, ktoré sú vo   

   vlastníctvom občanov, spoločnosť vykonáva podľa zákona NR SR č.182/1993 Z. z. na základe zmlúv o   

   výkone správy, 

- poskytovanie údržbárskych prác pre vlastníkov bytov a verejnosť, 
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- cestná nepravidelná osobná doprava, 

- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod), 

- sprostredkovateľská činnosť, 

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich 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:  do 17.2.2011 Ivan Drgoňa, od 18.2.2011 do 1.5.2011 Michal Pika, od 1.5.2011RNDr. 

Pavel Bačík.  

THP zamestnanci -  7 

Údržbári - 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, údržbár,  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 úžitkovej 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 úžitkovej 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 (Križovatka, Ul. Dolná a Ul. 1. mája) z kotolní K1 Dolná, s inštalovaným výkonom 1 MW, K2 Dolná s 

inštalovaným výkonom 1,25MW a K3 Križovatka s inštalovaným výkonom 1,98MW. Pre  Mierovú ulicu z PK 

Mierová 13, s inštalovaným výkonom 0,48 MW. Pre ostatných odberateľov je výroba a dodávka tepla a teplej 

úžitkovej vody zabezpečovaná z domových kotolní:  na Ul. 1.mája 6-7, 8-9 a 10-11, každá s inštalovaným 

výkonom  0,12 MW, Ul. Exnára 3 - kotolňa po rekonštrukcii s výmenou kotlov za hospodárnejšie a šetrnejšie 

k životnému 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 

Žemberovský dom a Rubigal, Kultúrne centrum Kammerhofská 1 a Belházyovský. 

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  

– 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, 

– Ul. L. Svobodu 36 - 12 bytov  I. kategórie (vo výpožičke 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. Šobov 8 -  9 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 

– Ul. Straku č. 3 až 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) 
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– Ul. Šobov 7 - 35 bytov, z toho  21 bytov  I. kategórie malometrážnych a 14 bytov zníženého 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 byty 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) 

–Námestie sv. Trojice 15 - dva nebytové priestory ( SPŠ Mikovínyho, Združenie historických miest). 

– na Ul. Dolná 2, administratívna budova – kancelárske priestory využívali: 

– pedagogicko -psychologická poradňa, 

– opravovňa obuvi, 

– kozmetika AVON, 

– Bytová správa, s. r. o. 

– dámske krajčírstvo, 

– Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici 

– 4 garážové boxy Autoservis Bačíková, v súčasnosti uvoľnené 

– 2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodávkový automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA) 

Bytová správa, s. r. o., zabezpečuje správu 759 bytov vo vlastníctve občanov, ich údržbu podľa požiadaviek 

občanov. Zabezpečuje údržbu 241 bytov a domov vo vlastníctve mesta prenajatých občanom a zabezpečuje 

výkon správy „1easingových“ bytov v počte 58. 

Bytová správa s. r. o. prevádzkuje zariadenie Mestské kúpele – plaváreň. K dispozícii sú 2 bazény, veľký 

plavecký 25x12,5m s hĺbkou od 0,8m do 4m a relaxačný( pri saune ) 6x4m. Hodinová kapacita plaveckého 

bazénu je 84 návštevníkov, relaxačného 8 návštevníkov. Súčasťou je suchá a parná sauna s kapacitou 15 

návštevníkov za hodinu. 

Najzávažnejšie problémy: 

Udržiavanie 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 užívateľov 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., náklady na vodné a stočné. Ich 

platby nepokrývajú nájomné a poskytnuté služby. Pohľadávky voči užívateľom bytov predstavujú  k  31. 12. 

2011  364194,29 €. Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok, z ktorých časť, v sume 2 610,46, odvádza 

Bytovej správe, s. r. o.  Opatrenia Bytovej správy proti neplatičom sú orientované na odstúpenie pohľadávok 

spoločnosti na vymáhanie, výpoveď z nájmu, dobrovoľné dražby bytov. Bytové domy na Šobove ich užívatelia 

postupne devastujú, najmä Šobov 10 a Šobov 7. V bytovom dome Šobov 7, kde užívatelia 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 dlžia Bytovej správe, s. r. o. k 31.12.2011 sumu 

159518,68 €. Podstatná časť dlhov je zapríčinená skutočnosťou, že technické riešenie dodávky vody pre časť 

bytovky Šobov 7 neumožňovala merať spotrebu vody jednotlivých nájomníkov, ale spotreba vody sa rozrátavala 

na osoby. Koncom roka 2011 sa v objekte Šobov 7 – neštandard prerobila vodoinštalácia s meraním pre každého 

užívateľa. V súčasnej ekonomickej situácii spoločnosť nevie vytvoriť zdroje na rozsiahle a finančne náročné 

opravy. Domy a byty v mestskej pamiatkovej rezervácii sa postupne rekonštruujú. 

     Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. V roku 

2011 spoločnosť vymenila časť rozvodov tepla a TÚV na Križovatke z vlastných zdrojov v hodnote 27000 €. 

V roku 2011 sa pokračovalo v zabezpečovaní zateplenia  bytových domov, v správe spoločnosti vo vlastníctve 

občanov. 

 

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.  
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Z toho mestské lesné pozemky majú výmeru 4194,27  ha, lesné pozemky neznámych vlastníkov 206,36 ha a 

nelesné pozemky 32,03  ha. 

         Organizačne sú tieto lesy rozdelené v troch lesných hospodárskych celkoch (LHC) Banská Štiavnica, 

Žarnovica a Hliník. Zároveň podľa vlastníckych a užívateľských vzťahov sú tieto lesy zaradené od 1. 1. 2008           

do dvoch lesných celkov (LC): 

 

Mestské lesy Banská Štiavnica – Hodruša  1916,65  ha 

Mestské lesy Banská Štiavnica – Banky       2519,23  ha 

 

Podľa kategórií lesov je rozdelenie nasledovné: 

 

1. Lesy hospodárske                                          2958,87  ha 

2. Lesy ochranné           1247,82  ha 

3. Lesy osobitného určenia       111,18    ha 

 

Pozemky lesného pôdneho fondu:   porastová plocha                      4317,87  ha 

                                                         lesné cesty                                    30,09  ha 

                                                         lesné sklady                          4,93  ha 

                                                         poz. so špec. zameraním                16,24 ha 

                                                         produktovody                                 13,14 ha 

                                                         neúrodné pozemky                  8,14 ha 

                 iné lesné pozemky  10,22 ha  

    ------------------------------------------------------------   

                                                          spolu                          4400,63 ha 

 

V roku 2011 dala spoločnosť spracovať projekt na vyhlásenie lesov osobitného určenia na väčšej výmere, ako je 

zaradenie v platnom LHP (podľa novej legislatívy Pláne starostlivosti o lesy, tj. PSOL). Tieto lesy by mali byť 

vyhlásené na území, ktoré zahŕňa lesné pozemky zaradené do území európskeho významu, ďalej na lesných 

pozemkoch tvoriacich prameništia prírodných minerálnych a liečivých vôd, lesné pozemky ležiace v pásmach 

hygienickej ochrany vôd a lesné pozemky ležiace v lokalitách, ktorých najvhodnejšie využitie je na               

rekreačné účely. 

Pestovateľská činnosť: 

Pestovateľské činnosti boli v roku 2011 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na 

základe vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

 

    1.  Obnova lesa bola vykonaná na ploche 4,49 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 2,60 ha a prirodzené  

     prirodzené  zmladenie 1,89 ha, 

    2.  Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch boli vykonané na ploche  32,67 ha, 

    3.  Plecie ruby boli vykonané v najmladších lesných porastoch na ploche   19,15 ha. 

 

Celkové náklady na výchovu lesných porastov do 20 rokov predstavovali 8298,36 eur. 

 

V danom roku toto stredisko dodalo 13 150 ks výsadby schopných sadeníc na zalesňovanie a na obchodné účely 

4900 ks.  

Ťažbová činnosť: 

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2011 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený 

vo výške 14,5 tisíc m3 vzhľadom na mierne zlepšené ťažbové možnosti banskoštiavnických lesov.                

Skutočne bolo vyťažených 15 244 m3 dreva. V rámci spracovania náhodnej ťažby bolo vyťažených 1924 m3 

dreva, čo je len 12,6% z celkovej ťažby. Tento stav je spôsobený zdravotným stavom lesných porastov.            

Celkovo možno situáciu v kalamitnej ťažbe hodnotiť za uplynulý rok ako veľmi dobrú. 

V priebehu roku sa v obchode s drevom prejavilo oproti roku 2010 mierne zlepšenie najmä po stránke 

obchodných možností.  Zvýšenie cien dreva nastalo pri ihličnatom dreve, naproti tomu listnaté drevo zostalo 

skoro na úrovni roku 2009. Celkové speňaženie dreva v roku 2011 bolo 39,29 €/m3 keď speňaženie ihličnatého 

dreva bolo 43,97 €/m3 a listnatého dreva 35,07 €/m3.    

Náklady na ťažbu dreva predstavovali  153 135,15  eur. Náklady na dopravu dreva z lesa a k odberateľom 

predstavovali 726790,21€. Spoločnosť vynaložila na údržbu lesných ciest len 1 440,50 € napriek tomu,                   

že potreba ich opráv bola väčšia. 
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Verejná zeleň: 
Spoločnosť v minulom roku na základe dohody s mestom vykonávala aj údržbu verejnej zelene, ktorá zahŕňala 

ošetrovanie stromovej a krovitej zelene a výsadbu a ošetrovanie mobilnej zelene v centrálnej časti mesta. 

Zároveň  bola vykonaná údržbu zelene  a sadbové úpravy pri Pomníku  padlých. 

Zamestnanosť 

V roku 2011 mali ML 9 stálych TH zamestnancov a 1 robotníka. Konateľom spoločnosti je Ing. 

Jaroslav Dudík.  

V rámci pestovateľkých a ťažbových prác ML zamestnávali približne 51 osôb ako dodávateľov týchto prác. 

 

Odvodové povinnosti 

 Spoločnosť v roku 2011 splnila všetky svoje odvodové povinnosti voči štátu. Taktiež všetky povinnosti 

plynúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Mestu v rámci nájomného odviedla 65 800.- €, čím splatila 

i podĺžnosť vzniknutú v roku 2009 odložením nájomného. V rámci daňových povinností spoločnosť za vlastníka 

uhradila 72 893,36.- €, ako daň z nehnuteľností 

 

Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 

Joergesov dom, a. s., Drieňová 12,  Banská Štiavnica, IČO: 31 580 564 

Spoločnosť bola zapísaná do Obchdoného registra dňa 17. 02. 1993. 

 

Predsedom predstavenstva je Ing. Silvia Ondrišová, podpredseda predstavenstva Ing. Filip Ondriš a člen 

predstavenstva Ing. arch. Peter Mravec, ktorý zastupuje mesto Banská Štiavnica. Dozorná rada je v zložení 

predsedu DR Ing. Ladislav Ondriš, podpredseda DR Alexander Johann Martin zo Švajčiarska a člen DR je JUDr. 

Dušan Lukačko, ktorý zastupuje mesto Banská Štiavnica. 

 

Základné imanie spoločnosti je 345.216,78 EUR, počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 33,19392 EUR. 

 

V spoločnosti Joergesov dom, a. s., v roku 2011 pokračovala rekonštrukcia historickej budovy. V priestoroch na 

prízemí spoločnosť  dokončila prestavbu pivničných priestorov do podoby cukrárenskej výroby, vydláždenie 1. 

poschodia chodbových miestností a položenie drevených podláh v 3 miestnostiach. V celej časti 

zrekonštruovanej prednej a bočnej časti domu boli ukončené práce v oblasti sanity, elektrických prípojok, 

svietidiel a pod., bola vybudovaná dočasná galéria so závesným systémom pre fotografie a obrazy. V roku 2011 

realizovala spoločnosť aj práce, ktoré súviseli so získaním dotácie z roku 2010 (táto dotácia bola presunutá do 

roku 2011, nakoľko projektové dokumentácie boli dodané v termíne, keď by bolo vzhľadom k premenlivému 

počasiu rizikové začať rekonštrukciu strechy) programu Obnovme si svoj dom z Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. Táto dotácia bola použitá na rekonštrukciu strechy zadnej časti domu (odstránenie zhnitého 

a rozpadnutého dreveného šindľa, opravu krovu a bola osadená nová krytina, opravené komíny, vybudovanie 

schodiska zo zadnej časti domu- nutnosť z požiarno- bezpečnostného hľadiska, osadenie pracovnej podlahy 

a izolácie strechy). 

 

V roku 2011 získala spoločnosť dotáciu na opravu strechy, ale nakoľko sa spoločnosti podarilo rekonštruovať 

strechu za výhodnejších finančných podmienok, táto dotácia nebola potrebná, a preto spoločnosť požiadala 

o zmenu účelu poskytnutej dotácie. V roku 2012 spoločnosť bude z tejto dotácie rekonštruovať vnútornú fasádu 

nádvoria historickej budovy, a tým sa ukončí vzhľad celého nádvoria do konečnej podoby. 

 

Spoločnosť pokračovala v podávaní žiadostí v rámci programu Obnovme si svoj dom a na rok 2012 žiadala 

o poskytnutie dotácie pre potreby zastabilizovania zadného svahu, ktoré majú priamy vplyv na zadnú časť domu 

a tiež Bottovu ulicu. 

 

Spoločnosť v roku 2012 bude spúšťať nasledovné prevádzky do činnosti s predpokladom v mesiaci apríl 2012: 

sprevádzkovanie cukrárskej prevádzky, v máji- júni 2012 prevádzku kaviarne a v miestnostiach, kde plánuje 

spoločnosť v budúcnosti prevádzku reštaurácie, bude dočasne, ale dlhodobo priestor, v ktorom sa bude 

nachádzať galéria . Tieto priestory sa budú využívať aj pre potreby kaviarne. 

 

V spoločnosti Joergesov dom, a. s., je akcionárom aj mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť je členom Združenia 

podnikateľov Slovenska, členom Švajčiarsko- slovenskej obchodnej komory a tiež aktívnym členom Združenia 

turizmu Banská Štiavnica. 

 



 48 

Dexia banka Slovensko, a. s. , Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951  

     Dňom 16.12.1992 bola do obchodného registra zapísaná Prvá komunálna banka, a. s., so sídlom Hodžova 11, 

Žilina. V máji 2000 sa majoritným akcionárom PKB, a. s., stala nadnárodná skupina Dexia. Jej vstup do 

štruktúry banky sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit Holding so sídlom 

vo Viedni a dňom 1.10.2003 bola do obchodného registra zapísaná Dexia banka Slovensko, a.s., so sídlom 

Hodžova 11, Žilina. 31. marca 2011 sa novým majoritným vlastníkom Dexia banky Slovensko, a. s. stala 

spoločnosť Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní 93,92 % akcií.  

      Základné imanie spoločnosti k 31.12.2011 bolo 64 906 082 €.  

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 €. 

Mesto Banská Štiavnica má 121 ks akcií v menovitej hodnote 399 €.  

Dňom 31.12.2011 zanikol názov Dexia banka Slovensko, a. s., po novom je od 1.1.2012 názov spoločnosti            

Prima banka Slovensko, a.s.  

 
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s. r. o., Nám. Matice 

slovenskej 4, Žiar nad Hronom, IČO: 36 028 151   
 

     Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. Spoločnosť má 8 členov.                                

Vklad Mesta Banská Štiavnica je 34.000,- 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 služby, 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 žiadnu činnosť.Spoločnosť neaktualizovala údaje 

v obchodnom registri, preto sú aj sumy uvedené v Sk. 

 

Región Sitno – Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia 

 
     Mestské zastupiteľstvo  v Banskej Štiavnici  dňa 15.5.2003 uznesením č. 58/2003 schválilo členstvo              

Mesta Banská Štiavnica v tomto združení. Sídlom združenia je Obecný úrad Prenčov.  

Činnosť združenia je vo väčšej miere zameraná na Geopark Banská Štiavnica. Združenie sa snaží o aktívnu 

činnosť v rámci Geoparku. Zameriava sa na rozvoj turistického ruchu a snaží sa o podporu aktívnych ľudí 

v regióne. Združenie organizovalo v mesiacoch apríl - máj brigády s pomocou dobrovoľníkov a pracovníkov 

SAŽP, pracovisko Banská Štiavnica. Zámerom bolo vyčistiť náučné chodníky v katastroch Štiavnické Bane a  

Banská Štiavnica. 

 

Vypilovanie náletových drevín, vykosenie trávnych porastov, čistenie chodníkov a úprava trasy náučných 

chodníkov. Združenie podpísalo zmluvu s p. Ing. Vojčekom o používaní loga Geopark Banská Štiavnica 

v oblasti   Banská Štiavnica – Šobov, nástupné miesto pre Geopark. 

V júli 2011 bol zmenený štatutárny zástupca Združenia Región Sitno. Doterajšia predsedníčka                                 

Mgr. Alena Ciglanová, bytom Prenčov, sa vzdala predsedníctva a za štatutára bol zvolený Stanislav Neuschl, 

bytom Štiavnické Bane. 

V októbri 2011 za iniciatívy obce Žibritov a Klubu slovenských turistov v Krupine sme otvárali náučný chodník 

na Štangarígel po zelenej turistickej trase Žibritov – Krupina – Babiná, ktorý bol vyznačený v teréne,                     

boli umiestnené 3 náučné tabule a tiež bol vydaný informačný leták v slovenskom jazyku. 

V rámci roka 2011 Združenie podalo niekoľko projektov. 

V rámci Dňa Zeme sme cez Ministerstvo životného prostredia požiadali o nefinančný príspevok vo forme 

rukavíc a plastových vriec, ktoré sme využili pri brigádach na náučných chodníkoch.  

V júni bol podaný projekt „Z rozprávky do rozprávky“, ktorý bol aj podporený sumou 1500 € z  Ministerstva 

kultúry a tiež sumou 600 € z BBSK.  

Cez nadáciu Dexia banky sme podali projekt „My Geoparku – Geopark nám“, ktorý bol, bohužiaľ, neúspešný. 

V rámci výzvy 3.3 Vzdelávanie a informovanie z programu LEADER cez MAS Zlatá cesta sme podali projekt 

„Oživenie tradičných vidieckych postupov“, ale projekt ešte zatiaľ nebol posúdený. 

Združenie Región Sitno sa každoročne snaží aktívne podieľať na propagácii regiónu,  jeho rozvoji a tiež 

vylepšení ponuky pre CR v regióne. 
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Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,  

 
 

Založenie spoločnosti: 

Spoločnosť bola založená dňa 12.08.2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obchodného 

zákonníka zakladateľskou listinou o založení spoločnosti spísanou formou Notárskej 

zápisnice N 653/2002 Nz 648/2002 zo dňa 12.08.2002. Spoločnosť je právnym 

nástupcom, bez likvidácie zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a 

kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO: 0015678 v celom rozsahu. 

Vznik spoločnosti: Spoločnosť vznikla dňom 01.09.2002 jej zápisom do obchodného registra. 

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej 

Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo 705/S. 

Identifikačné číslo (IČO): 36056006 

 

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy              

na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov. 

Základné imanie spoločnosti je 147 472 314.- €. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno,              

v menovitej hodnote jednej akcie 34.- €.  

Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno. 

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti. To neplatí pre prevod akcií z majetku 

zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

 

Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastnia obce a mestá 100 % akcií spoločnosti 

 

Regionálna nemocnica, n. o., Bratská 17, Banská Štiavnica, IČO: 37954954 
 

     Regionálnu nemocnicu, n. o., založilo 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 založená 29. 2. 2008. Zakladateľmi spoločnosti sú: Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., 

Sládkovičova 11, Žiar nad Hornom s podielom 66 % a Mesto Banská Štiavnica s podielom 34 %.                

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo: Ing. Rastislav Kubáň – predseda predstavenstva,                 

Peter Baran a Ľubomír Barák – členovia predstavenstva. Základné imanie spoločnosti je 33 200 EUR                 

počet akcií 100 kmeňové, listinné, na meno; menovitá hodnota jednej akcie je 332 EUR.    

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 vložilo do základného imania spoločnosti vecný vklad pozostávajúci z budovy 

nemocnice a prislúchajúcich pozemkov.  

Dňom 22.8.2011 nahradila v dozornej rade Mgr. Pavla Balžanku  Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta.  

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 služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb 

spojených s prenájmom, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,                

vedenie účtovníctva, čistiace a upratovacie práce. 
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ČASŤ  III.    
 

Mesto Banská Štiavnica 

 
Demografia obyvateľov 

 
Počet obyvateľov k 1.1.2011 bol                             10 190 

                                  z toho:  mužov                          4 902 

                                               žien                              5 288 

 

Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Zomrelí 12 18 13   9 10   8   5   9   7   9 13 12 125 

Narodení   8   4   5   4 10 12   6   5   9   7   7 10   87 

Odsťahovaní 17   2 13 12 16 18   9   9 15   9   7   9 136 

Prisťahovaní   3   4 12 10   7   4   9   5 14   9 11   5   93 

Spolu: 10172 10160 10151 10144 10135 10125 10126 10118 10119 10117 10115 10109 10109 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2011              10 109 

           z toho mužov                                 4 867 

                       žien                                    5 242  

 

       V roku 2011 sme zaznamenali pokles počtu obyvateľov mesta  o 81 obyvateľov.   

 

Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2011 vybavilo: 

 

-30 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiavnica, celkom  38 občanom 

-173 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 

-196 žiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov občanov 

       - potvrdenia o spoločne bývajúcich žiadateľoch evidovaných na ÚPSVaR  k príspevku na bývanie             

/počet sa neeviduje/           

-86  informácií o skúšobnej dobe odsúdených 

-181 žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 

 -62 rozhodnutí o určení, zrušení alebo zmene čísla stavieb 

 -92 prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov 

 

Veľkou akciou v roku 2011 bolo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov k 21.5.2011. 

Rôzne zmeny v evidencii obyvateľov /prihlásenie, odhlásenie, narodenie, úmrtie, presťahovanie/ ohlasovňa  

pobytov robí na dvoch programoch súčasne, z dôvodu toho, že máme prístupové práva aj na Centrálny register 

obyvateľov Slovenskej republiky. 

      

Strany, hnutia, občianske združenia 

   

     V roku 2011 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 Alžbeta Pecherová 

Mestská organizácia KSS   predseda Ján Petro 

Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda RNDr. Nadežda Kvaková 

Mestské predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda Marta Borošková 

Okresná  rada  SDKÚ-DS   predseda Ing. Ľudovít Kaník 

Okresná organizácia SMER-SD  predseda Ing. Marián Zimmermann 

Okresná rada Slobodného fóra  predseda Ing. František Majerský 
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Štátna správa, verejná správa 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

Riaditeľkou úradu je Mgr. Lívia Adamová. 

V stave k 31.12.2011 evidoval ÚPSVaR Banská Štiavnica v absolútnom počte  8 025 uchádzačov o 

zamestnanie (ďalej len UoZ), z tohto počtu bolo  7 582 disponibilných UoZ, ktorí môžu bezprostredne po 

predložení ponuky vhodného voľného prac. miesta nastúpiť do zamestnania. Evidovaná miera 

nezamestnanosti (z dispon. počtu UoZ) dosiahla 17,26 % (medziročný nárast o 0,69 %). V porovnaní s 

rovnakým obdobím minulého roka sa za ÚPSVaR zvýšil absolútny počet UoZ o + 193 (viac o 2,5 %). 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B. Štiavnica evidoval k 31.12.2011 v okrese Banská Štiavnica 

v absolútnom počte  1 684 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31.12.2010           

viac o + 136 UoZ (nárast o 8,8 %). Vývoj na trhu práce v okrese v roku 2011 stagnuje a odráža súčasné 

ekonomické problémy eurozóny dotýkajúce sa i Slovenska. V roku 2011 nebolo realizované v okrese               

žiadne hromadné prepúšťania. 

 Za okres Banská Štiavnica evidovaná miera nezamestnanosti (z disponibilného počtu UoZ) v stave 

k 31.12.2011 dosiahla  19,30 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou. k 31.12.2010 (17,10 %) nárast o  2,20 %. 

Dosiahnutou evidovanou mierou nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 8. miesto z 13 okresov 

Banskobystrického kraja (nižšia miera nezamestnanosti bola evidovaná v okresoch Brezno, Detva,                        

Žiar nad Hronom, Zvolen a Banská  Bystrica). V rámci SR obsadzuje okres ku koncu roka 2011 mierou 

nezamestnanosti  21. miesto zo 79. okresov SR.   

S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2011 je evidovaných v absolútnom              

počte celkom  1 007 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2010 je evidovaných 

viac o   + 99 UoZ (nárast o 10,9 %). Samotné mesto zaznamenalo vyšší nárast počtu UoZ ako okres               

Banská Štiavnica    ( o 8,8 %).  

Evidovaná miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica v stave k 31.12.2011 dosiahla           

18,21 %, čo je od začiatku roka 2011 nárast o 2,54 %. V porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti          

za okres Banská Štiavnica (19,30 %) je miera nezamestnanosti v meste nižšia o 1,09 % a v porovnaní                   

s evidovanou mierou nezamestnanosti za SR v stave k 31.12.2011 (13,59 %) je miera                               

evidovanej nezamestnanosti v meste vyššia o 4,62 %. Vývoj základných ukazovateľov nezamestnanosti         

v meste  Banská Štiavnica v porovnaní s ukazovateľmi za okres je nasledovný: 

 

 
Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ 19,78 % v porovnaní 

s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR dosahuje druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti 

(mesto Kremnica 13,88 %, mesto Žiar nad Hronom 15,64 %, mesto Nová Baňa 17,56 % a mesto Žarnovica 

23,02 %). Mesto Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu, zaznamenáva k 

31.12.2011 celkom 59,8 %-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese Banská Štiavnica a 12,5 %-tný podiel 

z počtu všetkých UoZ za ÚPSVaR Banská Štiavnica. 
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Vývoj nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica za jednotlivé roky 2005 - 2011 prebiehal značne 

nerovnomerne. Tento vývoj vyplýval z pomerne vysokej sezónnosti dopytu po pracovnej sile na trhu práce v 

tuzemsku i zahraničí a z vývoja v období ekonomickej krízy v rokoch 2008-2010. 

Z absolútneho počtu 1 007 UoZ v stave k 31.12.2011 za mesto Banská Štiavnica je evidovaných           

menej mužov 469 (podiel 46,6 %) a viac žien 538 (podiel 53,4 %). Za rok došlo k nárastu počtu 

nezamestnaných  žien ( + 58 ), u mužov došlo k poklesu ( - 9 UoZ).  Ku koncu decembra eviduje ÚPSVaR        

z obyvateľov mesta B. Štiavnica aj  81 UoZ uvoľnených z organizačných dôvodov od rôznych 

zamestnávateľov aj mimo regiónu okresu. Počet  95 UoZ - občanov ZP vzrástol od začiatku roka 2011 o +22 

osôb (zvýšenie o  30,1 %). V evidencii ÚPSVaR je 73 UoZ - absolventov škôl.  

Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa doby evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica 

tvoria evidovaní do 1 roka  541 UoZ (53,7 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov  165 UoZ  (16,4 %-tný podiel) 

a nad 2 roky je v evidencii  301 UoZ  (29,9 %-tný podiel). 

Podrobnejšie členenie UoZ podľa veku, vzdelania, dĺžky evidencie a klasifikácie zamestnaní 

(KZAM) je uvedené v tabuľkách a grafoch, ktoré tvoria prílohu tejto informácie.  

Od začiatku roka 2011 boli za okres Banská Štiavnica realizované alebo sa začali realizovať 

aktivity národných projektov (NP) a nástrojov aktívnych opatrení trhu práce (AOTP) pre  800 UoZ a ZoZ 

vo finančnom objeme 1 mil. 733 tis. € (52 mil. 206 tis. Sk).  

 Podľa jednotlivých nástrojov AOTP boli dosiahnuté za okres nasledovné výsledky : 

 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa §-u 49 v rámci NP bol poskytnutý 204 UoZ 

pri finančných nákladoch  818 tis. € (24 mil. 654 tis. Sk).  

 Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 90 UoZ - absolventov škôl. Na realizáciu absolventskej 

praxe boli vynaložené finančné prostriedky v objeme 78 tis. €, (2 mil. 336 tis. Sk). 

 Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie 

následkov mimoriadnej situácie (§ 50j) boli poskytnuté príspevky zamestnávateľom na 92 zamestnancov 

v celkovom finančnom objeme 273 tis. € (8 mil. 226 tis. Sk). 

 Na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i) boli poskytnuté príspevky zamestnávateľom na 

23 zamestnancov v celkovom finančnom objeme  73 tis. € (2 mil. 210 tis. Sk). 

 Na realizácii aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (§ 52) sa v okrese 

zúčastnilo 74 UoZ. Na realizáciu aktivačnej činnosti UoZ boli použité finančné prostriedky v objeme 14 tis. 

€ (427 tis. Sk). 

 Na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a) sa zúčastnilo 68 UoZ. Na ich realizáciu boli 

použité finančné prostriedky v objeme 81 tis. € (2 mil. 427 tis. Sk).  

 Na príspevok na dochádzku za prácou pre 77 UoZ bolo použitých 21 tis. € (643 tis. Sk).  

 Na podporu zamestnávania UoZ občanov ZP (§56, §57) bolo pre 24 UoZ použitých 223 tis. €                      

(6 mil. 720 tis. Sk) a príspevok na prevádzku  bol poskytnutý na 98 zamestnancov v objeme 48 tis. €               

( 1 445 tis. Sk).  

Realizovaná sociálna pomoc 

K 31.12.2011 ÚPSVaR Banská Štiavnica evidoval  6 053 poberateľov dávok v hmotnej núdzi spolu 

so spoločne posudzovanými osobami.  
 

Podiel poberateľov DHN spoločne s posudzovanými osobami k počtu obyvateľov v roku 2011 

poklesol za ÚPSVaR v B. Štiavnici len minimálne o  0,05 % a dosahuje  6,66 %. Vyšší podiel ako podiel           

za celý ÚPSVaR dosahujú okresy B. Štiavnica (7,66 %) a Žarnovica (7,71 %). Okres Žiar nad Hronom dosahuje 

podiel  5,72%. Od začiatku roka poklesol počet v okresoch Žarnovica a Banská Štiavnica, najvýraznejšie                   

v okrese Žarnovica (- 53 poberateľov, pokles o 2,5 %).  

Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR B. Štiavnica evidoval k 31.12.2011v okrese                    

B. Štiavnica celkom  1 278 poberateľov dávok v hmotnej núdzi so spoločne posudzovanými osobami, z toho 

bolo 764 samotných poberateľov. Príspevky k dávkam v hmotnej núdzi boli v decembri poskytnuté 

2 337 poberateľom, z toho najviac 1 271 poberateľom na zdravotnú starostlivosť, 481 poberateľom 

príspevku na bývanie, 185 poberateľom ochranného príspevku a 184 poberateľom aktivačného 

príspevku.  

V okrese B. Štiavnica bolo k 31.12.2011 evidovaných 2 671 poberateľov štátnych sociálnych 

dávok, z toho je najviac 2 129 poberateľov prídavku na dieťa a 440 poberateľov rodičovského 

príspevku. V mesiaci decembri 2011 bolo poskytnutých 397 peňažných príspevkov na kompenzáciu 
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občanom so ZP, z toho najviac 190 príspevkov na diétne stravovanie, 142 príspevkov na hygienu 

a ošatenie a 65 príspevkov na prevádzku osobného motorového vozidla. 

Za okres Banská Štiavnica boli v roku 2011 v oblasti sociálnej pomoci vynaložené finančné 

prostriedky v objeme 3 mil. 659 tis. € (110 mil. 237 tis. Sk). Z objemu celkom bolo vynaložených                 

na podporu rodiny 2 mil. 153 tis. €, na pomoc v hmotnej núdzi 1 mil. 085 tis. €, na kompenzáciu 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 359 tis. € a na náklady náhrad. starostlivosti 

o deti 55 tis. €. 

 Za rok 2011 môže ÚPSVaR B. Štiavnica hodnotiť vývoj v nezamestnanosti a na trhu práce ako 

dôsledok zložitého ekonomického vývoja na Slovensku najmä v období 2. polroka. Tento vývoj sa prejavil 

v nižšom raste ekonomiky, stabilizovaní zamestnanosti, v niektorých odvetviach v stagnácii.                     

Úspornými opatreniami dochádzalo aj k znižovaniu kúpyschopnosti obyvateľstva, čo vplývalo najmä                    

na odvetvia obchodu, služieb a cestovného ruchu. Stagnácia zamestnanosti a úsporné programy zamestnávateľov 

sa prejavili v možnostiach pracovného uplatnenia UoZ na trhu práce. Vo väčšej miere sa prejavila medzinárodná 

mobilita pracovnej sily v rámci krátkodobého sezónneho zamestnávania.  

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

pracovná mobilita vrátane zahraničnej v ČR a ostatných štátoch EÚ, významný vplyv mali tiež aktívne opatrenia 

na trhu práce (príspevky uchádzačom o zamestnanie na samopodnikanie, príspevky na zamestnanie 

znevýhodnených UoZ, absolventská prax, atď.), aktivita ÚPSVaR pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, 

aktivizácia poradenských služieb a ponuka práce v rámci EURES.   

 

 S T R U Č N Ý   P R E H Ľ A D  

 
o vývoji nezamestnanosti v okrese a meste  Banská Štiavnica 

v stavoch k  31. 12.  za roky  2005 až 2011 

             

     

Skut. 

k 

31. 12. 

2005 

Skut. 

k 

31. 12. 

2006 

Skut. 

k 

31. 12. 

2007 

Skut. 

k 

31. 12. 

2008 

Skut. 

k 

31.12. 

2009 

Skut. 

k 

31.12. 

2010 

Skut. 

k 

31. 12. 

2011 

  

Porovnanie 

skutočn. 

k 31.12. 2011 a 

2010 

   Ukazovateľ         Rozdiel 

stĺpec 

7 - 6 

( + - ) 

Podiel 

stĺpec 

7 : 6 

( % )        

  a                              1 2 3 4 5 6 7   8 9 

  ABSOLÚTNY POČET UoZ  

 V OKRESE  BANSKÁ ŠTIAVNICA :   

1 516  1 267  1 139  1 266  1 521  1 548  1 684    + 136   108,8   

  z toho :  v  meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA   846  741  664  717  865  908  1 007    + 99   110,9   

  DISPONIBILNÝ POČET UoZ  

 V OKRESE  BANSKÁ  ŠTIAVNICA :   

1 350  1 174  1 044  1 173  1 374  1 395  1 564    + 169   112,1   

  z toho :  v meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA   751  689  607  662  775  806  927    + 121   115,0   

  MIERA NEZAMESTN. Z ABSLÚTNEHO POČTU 

 UoZ V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA : 

  20,41  16,65  14,57  16,07  18,73  18,97  20,78    + 1,81   109,5   

  z toho :  v meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA   17,85  15,35  13,48  14,39  16,82  17,65  19,78    + 2,13   112,1   

 

 EVIDOVANÁ MIERA NEZAM. Z  DISPONIB. 

 POČTU UoZ V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA : 

  

18,18  15,43  13,36  14,89  16,92  17,10  19,30    + 2,20   112,9   

 
 z toho :  v meste  BANSKÁ ŠTIAVNICA 

  
15,84  14,27  12,32  13,29  15,07  15,67  18,21    + 2,54   116,2   
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 ŠTRUKTÚRA  UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE (UoZ) 

V  MESTE   BANSKÁ  ŠTIAVNICA 

 

  Ukazovateľ 

  Skutočnosť za mesto Banská Štiavnica   

Porovnanie 

skutočn. 

k 31.12. 2011 a 

2010 

       
k 

31.12. 

2005 

k 

31.12. 

2006 

k 

31.12. 

2007 

k 

31.12. 

2008 

k 

31.12. 

2009 

k 

31.12. 

2010 

k 

31.12. 

2011 

  Rozdiel 

stĺpec 

7 - 6 

( + - ) 

Podiel 

stĺpec 

7 : 6 

( % )      

  a                              1 2 3 4 5 6 7   8 9 

                         

 
 POHLAVIE :  MUŽI   408  240  332  476  393  478  469    - 9   98,1   

                            - podiel mužov (%)   48,23  36,14  46,30  55,03  45,43  49,90  46,57    - 3,32   93,3   

                            ŽENY   438  424  385  389  472  480  538    + 58   112,1   

                           - podiel žien (%)   51,77  63,86  53,70  44,97  54,57  50,10  53,43    + 3,32   106,6   

  Počet UoZ občanov ZP (zdrav. postihnutím)   76  63  61  57  68  73  95    + 22   130,1   

 
 Uvoľnení z organizačných dôvodov   109  72  52  68  74  71  81    

+ 10   114,1   

                         

  PROFESIJNÁ ŠTRUKTÚRA  UoZ :                       

  v tom : - robotníci (tr. 6-9 KZAM)   283  248  214  240  295  290  317    + 27   109,3   

               - POP (tr. 5 KZAM)   81  75  77  67  85  83  101    + 18   121,7   

               - ostatní (tr. 1 - 4 KZAM) "THP"   79  64  60  73  77  82  91    + 9   111,0   

 
              - osoby bez prac. zaradenia   403  354  313  337  408  453  498    + 45   109,9   

                         

 
 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA UoZ : 

                      

 15 - 24 rokov   160  144  122  115  105  163  160    - 3   98,2   

 25 - 34 rokov   218  168  142  179  226  216  248    + 32   114,8   

 35 - 49 rokov   300  268  229  234  304  307  347    + 40   113,0   

 
nad 50 rokov   168  161  171  189  218  222  252    + 30   113,5   

                         

  DOBA EVIDENCIE  UoZ :                       

  - DO 1 ROKA   511  408  371  463  512  485  541    + 56   111,5   

     - podiel na celkovom počte UoZ  (%)   60,40  61,45  51,74  53,53  59,19  53,41  53,72    + 0,31   100,6   

  - OD 1 - 2 ROKOV   127  131  116  87  173  186  165    - 21   88,7   

     - podiel na celkovom počte UoZ  (%)   15,01  19,73  16,18  10,06  20,00  20,48  16,39    - 4,10   80,0   

  - NAD 2 ROKY   208  202  177  167  180  237  301    + 64   127,0   

 
    - podiel na celkovom počte UoZ  (%)   24,59  30,42  24,69  19,31  20,81  26,10  29,89    + 3,79   114,5   

 Výsvetlivky :   UoZ - uchádzači o zamestnanie,   MN - miera nezamestnanosti,   KZAM - štatistická klasifikácia zamestnaní    
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Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici  
predsedom úradu je JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 

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 

využívaním tohto nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk 

nerastov, úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti 

prevádzky, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 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 2011 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 ložísk, výroby a používania 

výbušnín, platenia úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie priestory a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

Hlavný banský úrad v roku 2011 pokračoval v rekonštrukcii a budovaní svojho sídla rekonštrukciou 

oporných múrov záhrady. Táto investičná akcia bude pokračovať i v roku 2012 ďalšími technickými úpravami 

svahov záhrady a následne výsadbou zelene a estetickým sfunkčnením  plôch záhrady.  

 

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici 
riaditeľom úradu je Ing. Michal Motyka  

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici na základe žiadosti Mestského úradu Banská 

Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, číslo 1964/2012, zo dňa 14.03.2012 predkladá za 

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici za okres Banská Štiavnica nasledovné údaje: 

            V roku 2011  bolo na Obvodnom úrade v Banskej Štiavnici  zaevidovaných 4646 záznamov,                    

z toho 1141 zaprotokolovaných spisov.   

 

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici je v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 

1.1.2004, orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia 

v Banskej Štiavnici v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej 

správy, štátnej správy rybárstva, štátnej ochrany prírody a krajiny, a tiež 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 uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

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 Slovenskej republiky č. 

269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 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. 5/2005 Z. z. o obchode     

              s ohrozenými druhmi živočíchov 

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 246/2003 Z. z.  

Zákon č. 137/2011 Z. z. o ovzduší  

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov  

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 

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 
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Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici plní ďalej tieto úlohy: 

- vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých 

v správnom konaní v prvom stupni koná obec, 

- poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, 

- poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú, 

- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami, 

- upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie, 

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

 

K problematike bezpečnosti v územnom obvode predkladáme nasledovné podklady, podľa jednotlivých úsekov 

vykonávanej štátnej správy za okres Banská Štiavnica: 

 

Úsek štátnej vodnej správy: V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné vodné zdroje pre hromadné 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích staníc a pod.), 

u ktorých je potrebné podľa druhu, miesta a rozsahu krízovej situácie zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby 

monitorovanie kvality vôd:  

 

1. Banská Štiavnica – vdj. Červená studňa 2 x 650 m³ a vdj. 1 x 650 m³ - prepojenie na Pohronský 

skupinový vodovod 

2. Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo 

3. Banská Štiavnica – VN Rozgrund  

4. Úpravňa vody Rozgrund  

5. Banská Štiavnica, Svätý Anton  – DVZ Antol, 

6. Svätý Anton – obecný vodovod    

7. Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, vodovod    

8. Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne pramene  

9. Obec Vysoká – vodovod, vodojem 

10. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem 

 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné významné vypúšťania odpadových vôd resp. firmy 

zaobchádzajúce so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami/recipient: 

 

1. StVS a.s, Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica – trvalá prevádzka, vodný tok Štiavnica 

2. Obec Svätý Anton – ČOV Svätý Anton – trvalá prevádzky, vodný tok Štiavnica 

3. Obec Prenčov – Prenčov – Výstavba domových čistiarní odpadových vôd, vodný tok Štiavnica 

4. Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odkalisko sedem, žien, vodný tok Beliansky potok  

5. StVS a.s, Banská Bystrica – ČOV Banská Belá, vodný tok Jasenica, výusť  č. 1 – vodný tok Beliansky 

potok  

6. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodových, hydraulických  olejov a sklad 

odpadových olejov, nádrž na stáčanie a výdaj motorovej nafty 

 

Správca verejných vodovodov v okrese Banská Štiavnica – StVS, a. s., Banská Bystrica, OZ 06 Zvolen,                          

Žiar nad Hronom, rovnako ako aj prevádzkovatelia vodných stavieb prevádzkujú vodné stavby v svojej správe 

v zmysle prevádzkového a manipulačného poriadku vodných stavieb.  

Povinnosť vypracovať manipulačný poriadok vodnej stavby je 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 životného 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 životného 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 požiadavky           

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  
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(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, že je opodstatnené odvážať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou,  pričom veľkosť 

aglomerácie predstavuje množstvo znečistenia produkované obyvateľstvom, priemyslom a službami, 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) môže byť stavbou len dočasného charakteru a do vybudovania verejnej kanalizácie musí zabezpečiť 

takú istú úroveň ochrany životného prostredia ako systém verejnej kanalizácie (§ 36 ods. 1 vodného zákona 

v znení neskorších predpisov). Odpadové vody na odtoku musia byť v kvalite, ako sa vyžaduje 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 možnosti vypúšťať odpadové vody do tečúcich povrchových vôd, nakoľko transformácia 

znečistenia v nich prebieha rýchlejšie ako v stojatých povrchových vodách alebo v podzemných vodách.                

Až po preskúmaní uvedených skutočností môže orgán štátnej vodnej správy povoliť vypúšťanie odpadových vôd 

z DČOV do podzemných vôd, avšak len na základe výsledkov predchádzajúceho zisťovania, ktoré preukáže,           

že voda v útvare podzemnej vody je trvalo nevhodná na používanie (§ 37 ods. 4 v spojení s § 3 ods. 4 vodného 

zákona v znení neskorších predpisov).  

 

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 uloženie odpadov 

v znení neskorších predpisov. 

         V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2011 

vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:  

 

OSTATNÉ  ODPADY: 

 

Množstvo odpadov pôvodca: 

 

7 039,52 t 

 

Množstvo odpadov držiteľ:  

 

2 101,36 t 

 

Množstvo odpadov zber:                                      1 974,40 t 

 

Množstvo odpadov zhodnotenie:  

 

                                   10 588,43 t 

 

Množstvo odpadov zneškodňovanie:  

 

- 

Celkové množstvo odpadov: 21 703,71 t 

 

NEBEZPEČNÉ  ODPADY: 

 

Množstvo odpadov pôvodca: 

 

                                     78,19 t 

 

Množstvo odpadov držiteľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                     40,09 t 

 

Množstvo odpadov zber:  

 

 

                                   125,85 t 

 

Množstvo odpadov zhodnotenie:                                                           - 

 

Množstvo odpadov zneškodňovanie: 

 

- 

Celkové množstvo odpadov:    244,13 t 

          

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: Do pôsobnosti Obvodného úradu životného 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 veľkých ZZO:       1  

Počet prevádzkovateľov stredných ZZO:   37    Počet stredných ZZO:   50                     
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Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií   znečisťujúcich látok  je 

FABA, s.r.o., prevádzkovateľ stredného ZZO – Výroba drevných brikiet, drevovýroba a piliarska výroba             

(TZL, CO, NOx, ∑C), spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ 

stredného ZZO -  Kotolňa na spaľovanie tuhých palív (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C) a spoločnosť 

a prevádzkovatelia stredných ZZO – chovy hovädzieho dobytka: RD SITNO PRENČOV, AGROCOM,            

Banská Štiavnica a Rodinná farma Nikolaj Ján (NH3). 

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 potencionálnej 

možnosti vzniku havarijných a nebezpečných stavov sú bežné 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 vážnom                        

a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný krajský 

úrad životného prostredia, obvodný úrad ŽP a inšpekciu  a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom 

informovať verejnosť. 

 

Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody 

a krajiny a podľa súvisiacich zákonov a to: zákona č. 15/2005 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov, 

zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z.    

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné chránené územia: 

CHKO Štiavnické vrchy /platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny/ - územie celého okresu   

 

Národná prírodná rezervácia:               Sitno 

 

Prírodné rezervácie:   Kamenný jarok  

Jabloňovský Roháč 

Holík 

Gajdošovo 

 

Prírodné pamiatky:   Žakýlske 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. 

Zoznam území európskeho významu  Natura 2000 v banskoštiavnickom okrese:  

 

Kód lokality 

SKUEV0015 

Názov lokality 

Dolná Bukovina 
  

SKUEV0216 Sitno   

SKUEV0258 Tlstý vrch   

SKUEV0259 Stará hora   

SKUEV0263 Hodrušská hornatina   

SKUEV0265 Suť   

SKUEV0266 Skalka   

 

 

 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0015
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0216
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0258
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0259
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0263
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0265
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0266
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Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej 

oblasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV) 
riaditeľom správy je RNDr. Dušan Trcka 

     Mesto Banská Štiavnica, ako aj celý jeho kataster,  sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické 

vrchy (CHKO ŠV) a z hľadiska ochrany prírody je zaradený podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v druhom stupni ochrany. V meste a blízkom okolí sa nachádzajú tieto osobitne chránené 

územia s vyšším stupňom ochrany :  

Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada 

Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) 

Chránený areál Michalštôlnianske rašelinisko 

Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ 

Chránené stromy – Lipy na mestskej strelnici. 

      

      Do územia okrajovo zasahujú Územia európskeho významu Sitno (časť Počúvadlianske Jazero) a Suť              

(k. ú. Banky). 

Na Správe CHKO Štiavnické vrchy pracovalo v roku 2011 deväť zamestnancov v nasledovnom zložení: 

- riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy, dendrológ 

- THP pracovník, ekonóm 

- anorganik, informatik 

- botanik, poľnohospodár 

- zoológ 

- krajinár 

- lesník 

- 2 strážcovia 

     

    V meste máme evidovaných troch dobrovoľných strážcov prírody. 

     Správa CHKO ŠV sídli v budove na Radničnom námestí č. 18. Pracovníci S CHKO ŠV vypracovali v roku 

2011 220 odborných stanovísk pre konanie orgánov štátnej správy a samosprávy a zúčastnili sa 71 obhliadok a 

rokovaní. Riešili 11 priestupkov porušení zákona č.  543 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Odstraňovali  invázne 

rastliny na štyroch lokalitách a taktiež v roku 2011 prebehlo sčítanie netopierov na 7 – mich zimoviskách v okolí 

Banskej Štiavnice.   Správe CHKO Štiavnické vrchy patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2011 tu 

bolo rehabilitovaných 26 vtákov, z ktorých bolo 21 úspešne vrátených naspäť do prírody.  

 

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 

ružová 7, ktoré vykonáva štátnu správu v rámci Banskobystrického kraja s územnou pôsobnosťou pre Mesto 

Banská Štiavnica a miestnu časť Banky, všetky obce okresu Banská Štiavnica (15 obcí), okrem týchto obcí 

okresu Žiar nad Hronom - Vyhne, Repište, Sklené Teplice a obce okresu Žarnovica - 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 Z.z.. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov, 

-zákona NRSR č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, 

-Vyhlášky  č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, 

-Deklarácie NRSR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Z.z., 

-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 Z.z. 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 Z.z., 

-Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy - oznámenie č. 369/2001 Z.z., 

-zákona č. 71/1967 Zb., v znení neskorších predpisov (správny poriadok), 

-Ústava Slovenskej republiky, trestný poriadok, katastrálny zákon, stavebný zákon a iné súvisiace predpisy. 
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●  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 v 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 kultúrnych 

pamiatkach, v pamiatkových územiach a ochranných pásmach na každú stavebnú činnosť na všetkých 

nehnuteľnostiach je stavebník povinný si vopred vyžiadať rozhodnutie resp. záväzné stanovisko krajského 

pamiatkového úradu. V súlade s § 30 ods. 4 pamiatkového zákona stanovisko krajského pamiatkového úradu sa 

vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu 

byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom. 

 

● V lokalitách územnej pôsobnosti pracoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica 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 PÚ SR 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 už 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 Banská Hodruša - 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 Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16.3.1993, 

7)Nehnuteľné a hnuteľné kultúrne pamiatky vrátane historickej zelene podľa Ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu v Banskobystrickom kraji podľa miestnej pôsobnosti. 

 

 Na uvedených pamiatkových územiach, na všetkých nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych 

pamiatkach ako i na všetkých nehnuteľnostiach, ktoré nie sú národnými kultúrnymi pamiatkami, ale 

nachádzajú sa v týchto územiach, vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu 

pracovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v Banskej Štiavnici. Okrem štátnej správy na 

úseku ochrany pamiatkového fondu vykonáva pracovisko Banská Štiavnica každoročne 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, mapovania diaľkových pohľadov, spracovania hodnotiacej správy územia a nariadenia 

opatrení na nápravu. Krajský pamiatkový úrad tiež v rámci Plánu hlavných úloh spracováva návrhy na 

vyhlásenie objektov za kultúrne pamiatky. 

 

Nasledujúce údaje sa týkajú iba územného výkonu pracoviska Krajského pamiatkového úradu 

Banská Bystrica v Banskej Štiavnici, ktorý je len časťou územnej pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica. 

 

 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, v roku 2011 okrem 

každoročného výkonu štátnej správy (rozhodovanie podľa § 24, 31 až 33, 37, 39, 42 a 43, vydávanie 

záväzných stanovísk podľa § 30 a 32 a stanovísk podľa § 29 zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane 

pamiatkového fondu) vypracoval v rámci Plánu hlavných úloh 11 návrhov na vyhlásenie veci za národnú 

kultúrnu pamiatku (11 objektov). 
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 V rámci Plánu hlavných úloh na rok 2011 krajský pamiatkový úrad spracoval podklady a vyhodnotil 

ukončené akcie obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2011 k objektom: 

- BŠ, Nám. sv. Trojice 4, ÚZPF č. 2551/0, dom meštiansky, Ing. arch. Chovanová 

- BŠ, A. Kmeťa 5, ÚZPF č. 2522/0, dom meštiansky, Ing. arch. Chovanová 

- Podhorie, Rímsko katolícky kostol sv. Alžbety, ÚZPF č. 1274/0, Ing. arch. Chovanová 

- BŠ, Akademická 1, ÚZPF č. 3314/0, dom meštiansky, Ing. arch. Chovanová 

- BŠ, Novozámocká 2-3, ÚZPF č. 2537/0, dom meštiansky, Mgr. Gregová 

 Pracovníci KPÚ Banská Bystrica, pracoviska Banská Štiavnica, vypracovali aktualizáciu „Zásad 

pamiatkovej starostlivosti pre Pamiatkovú rezerváciu Štiavnické Bane“, ktorá je v súčasnosti vo fáze 

posudzovania odbornou komisiou PU SR.    

 Pracovníci KPÚ Banská Bystrica, pracoviska Banská Štiavnica, sa zúčastňovali odborných konferencií 

a seminárov v rámci prednáškovej činnosti a to konkrétne: 

- „Prečo sú Teplice sklené – cyklus“ – Tematické sprevádzanie pre verejnosť – prednáška, 13.03.2011 

Sklené Teplice  - Ing. arch. Iveta Chovanová a Ing. arch. Andrea Nižňanská 

-  „Vývojové zmeny zelene a vodných prvkov v centrách Banskej Štiavnice a Rimavskej Soboty“ – 

prednáška na medzinárodnom kongrese Bardkontakt, 23.-24.08.2011 Bardejov – Ing. Anna Faturová 

 KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, poskytlo obci Svätý Anton metodickú a odbornú 

pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce Svätý Anton (Ing. arch. Iveta Chovanová a Ing. 

arch. Andrea Nižňanská). 

 

Daňový úrad Banská Štiavnica  
riaditeľom úradu bol Ing. Miroslav Belovický  

       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 vykonával správu 

daní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej 

evidoval a registroval daňové subjekty, evidoval a účtoval daňové príjmy, vyhľadával neregistrované subjekty, 

vymáhal daňové nedoplatky, kontroloval daňové subjekty, rozhodoval v daňovom konaní, kontroloval vyberanie 

správnych poplatkov, vykonával správu súdnych poplatkov, informoval daňové subjekty o ich právach 

a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch, oznamoval podozrenia zo spáchania daňových 

trestných činov, vytváral, udržiaval, prevádzkoval a aktualizoval bázu dát daňového informačného systému 

a poskytoval informácie podľa osobitného predpisu. 

        Miestna príslušnosť Daňového úradu Banská Štiavnica bola pre oblasť okresu Banská Štiavnica,                  

ktorá zahŕňa 15 obcí. Evidenčný stav zamestnancov daňového úradu bol 14 zamestnancov. K 31.12.2011 

spravoval 9058 fyzických osôb a 723 právnických osôb. Za rok 2011 na daniach spravovaných daňovým úradom 

vybral 10 422 tis. €. Za rok 2011 spracoval 19 513 dokumentov ( daňové priznania, podania daňových 

subjektov, dožiadania od iných orgánov ap.). 

        Reformou „ UNITAS“ k 31.12.2011 Daňový úrad Banská Štiavnica zanikol a pretransformoval sa na 

kontaktné miesto Daňového úradu Banská Bystrica. 

 

Kriminalita 
 

     Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 (ďalej len “sledované 

obdobie“) evidovalo 1401 trestných činov, ktoré boli objasnené  na  63,88%.             

Násilná kriminalita 

     Z celkového počtu evidovaných trestných činov bol v sledovanom období v policajnom okrese Žiar nad 

Hronom  počet násilnej kriminality 121 skutkov,  objasnené boli na 87,60%. Čo sa týka závažných násilných 

trestných činov,  z  uvedeného počtu boli  v hodnotenom období evidované tri vraždy, objasnené na 33,33%; 

ďalej 13 prípadov   lúpeží, objasnené  na 61,54% a 54 prípadov úmyselného ublíženia na zdraví,                    

objasnené na 92,59%. 

Mravnostná kriminalita 

     V   roku 2011  bolo evidovaných 29 mravnostných trestných činov a objasnené boli na 86,21%, pričom čo sa 

týka závažnosti, išlo o 19 prípadov sexuálneho zneužívania, objasnené na 100%;  4 prípady  znásilnenia, 

objasnené na 75%; 3 prípady  sexuálneho  násilia, objasnené na 66,67%; 2 prípady detskej pornografie,                 

jeden prípad objasnený a jeden je v štádiu vyšetrovania; 1 prípad obchodu s ľuďmi, ktorý je v súčasnosti v štádiu 

vyšetrovania.  

Drogová kriminalita 

     V sledovanom období roku 2011  sme evidovali 34 trestných činov v súvislosti s drogovou problematikou a 

objasnené sú na 73,53%. Konkrétne v 19 prípadoch išlo o držbu drogy pre vlastnú potrebu, objasnené na 

73,68%; v 15 prípadoch o nedovolenú výrobu a držbu omamných látok, objasnené na 73,33%.                       



 62 

Uvedenej problematike je zo strany okresného riaditeľstva PZ venovaná adekvátna pozornosť, pretože tento 

nežiaduci jav drogovej závislosti sa stáva celospoločenským problémom. 

Majetková kriminalita 

     V   roku 2011 bol  počet majetkovej kriminality 511 skutkov, objasnené boli na 40,51%. Najväčší podiel na 

tejto trestnej činnosti mali krádeže vlámaním, ktorých sme v hodnotenom období  evidovali 207 a objasnené boli 

na 30,92%.  Z uvedeného počtu  bolo evidovaných 31 prípadov krádeží vlámaním do víkendových  chát,                 

26 krádeží vlámaním do bytov, 24 krádeží vlámaním do reštaurácií, 22 krádeží vlámaním do obchodov.            

     Obeťami majetkových trestných činov sa najčastejšie  stávajú starší ľudia, preto Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru v Žiari nad Hronom organizuje rôzne preventívne aktivity zamerané na prevenciu viktimácie.  

S cieľom informovania verejnosti prebiehali pracovné stretnutia riaditeľov obvodných oddelení so starostami 

obcí a tiež bola nadviazaná spolupráca s klubmi dôchodcov a bola zabezpečená distribúcia propagačných 

materiálov k danej problematike. Taktiež sme starostom obcí  zaslali list  spolu s informáciou s rôznymi radami, 

ako môžeme zabrániť tomu, aby sme sa  nestali obeťou trestnej činnosti. Zároveň sme požiadali starostov obcí 

o spoluprácu a informovanie obyvateľov jednotlivých obcí prostredníctvom priloženého letáku. 

Ekonomická kriminalita 

        V   roku 2011 celkový počet ekonomickej kriminality predstavoval 344 skutkov a  objasnené boli na 

58,43%, ostatné sú v štádiu šetrenia. Najväčší počet tvorili tieto skutky:104 prípadov úverového podvodu, 

objasnené na 88,46%; 76 prípadov skrátenia dane, objasnené na 53,95%; 68 prípadov podvodov, objasnené na 

35,29%; 25 prípadov sprenevery, objasnené na 80%; 17 prípadov neoprávneného obstarania platobnej karty, 

objasnené na 23,53%. 

 

Prehľad počtu trestnej činnosti a objasnenosti v policajnom okrese Žiar nad Hronom 

(t. j. okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica) 

                                                 ROK 2011        ROK 2010 

  

zistené skutky 

objasnenosť 

 

zistené skutky 

objasnenosť 

rozdiel 

(počet skutkov) 

 

Počet celkom 

Objasnenosť 

 

1401 

63,88% 

 

 

1515 

63,30% 

 

-114 

 

 

Násilná 

kriminalita 

 

121 

87,60% 

 

107 

85,05% 

 

+14 

 

 

 

Drogová 

kriminalita 

 

 

34 

73,53% 

 

19 

73,68% 

 

+15 

 

Majetková 

kriminalita 

 

 

511 

40,51% 

 

599 

38,06% 

 

-88 

 

 

Ekonomická 

kriminalita 

 

 

344 

58,43% 

 

321 

64,17% 

 

+23 

 

 

     Čo sa týka počtu trestných činov na jednotlivých obvodných oddeleniach PZ, najväčší počet sme zaznamenali 

v sledovanom období na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Žiari nad Hronom, konkrétne 633 skutkov, 

objasnené na 62,56%; ďalej to bolo 310 skutkov na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Banskej Štiavnici, 

objasnené na 58,71%;162 skutkov na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Žarnovici, objasnené na 73,46%; 

152 skutkov na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Kremnici, objasnené na 72,37%;  144  skutkov  na 

Obvodnom oddelení Policajného zboru v Novej Bani, objasnené na 61,11% .  
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Prehľad počtu trestnej činnosti a objasnenosti v rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Žiari nad Hronom  a na jednotlivých obvodných oddeleniach v roku 2011 

 

 

Útvar OR PZ 

Žiar n/Hr. 

OO PZ Žiar 

n/Hr. 

OO PZ 

B.Štiavnica 

OO PZ 

Žarnovica 

OO PZ 

Kremnica 

OO PZ  

Nová Baňa 

 

Počet celkom 

objasnenosť 

 

 

1401 

 63,88% 

 

633 

 62,56% 

 

310 

 58,71% 

 

162 

 73,46% 

 

152 

72,37% 

 

144 

 61,11% 

 

Násilná TČ 

objasnenosť 

 

 

121 

87,60% 

 

42 

85,71% 

 

25 

92% 

 

16 

100% 

 

22 

86,36% 

 

16 

75% 

 

Majetková TČ 

objasnenosť 

 

 

511 

40,51% 

 

242 

42,56% 

 

120 

35% 

 

47 

59,57% 

 

52 

32,69% 

 

50 

34% 

 

Ekonomická TČ 

objasnenosť 

 

 

344 

58,43% 

 

182 

59,89% 

 

70 

51,43% 

 

39 

48,72% 

 

16 

87,50% 

 

37 

62,16% 

 

Úsek ochrany verejného poriadku 

 

     Stav a úroveň verejného poriadku možno hodnotiť pozitívne, nakoľko nebolo zaznamenané vážnejšie 

narušenie verejného poriadku. Na zabezpečovaní verejného poriadku v policajnom okrese Žiar nad Hronom sa 

prevažne podieľali len policajti poriadkovej polície spoločne s Mestskou políciou v mestách Žiar nad Hronom, 

Kremnica, Nová Baňa, Banská Štiavnica a Žarnovica. Spolupráca je vykonávaná v zmysle zákona o                

Mestskej polícii a zákona o Policajnom Zbore, hlavne osobnými stretnutiami jednotlivých náčelníkov mestských 

polícií a riaditeľov obvodných oddelení PZ, pri ktorých je hodnotená bezpečnostná situácia na daných teritóriách 

a sú dohodované výkony obchôdzkových služieb, najmä do miest v čase najčastejšieho páchania priestupkov, 

trestných činov a hlavne tam, kde dochádza k častému narušovaniu verejného poriadku najmä zo strany mládeže.  

Pri preverovaní a dokazovaní trestnej činnosti sú veľmi nápomocné mestské kamerové systémy, ktoré sú 

v nemalej miere využívané pri odhaľovaní uličnej trestnej činnosti. 

Prehľad uličnej trestnej činnosti a objasnenosti v meste Žiar nad Hronom  

 

                                              ROK 2011          ROK 2010 

 skutky 

–––––––––––-  

objasnenosť 

skutky 

–––––––––––-  

objasnenosť 

zistené celkom 

Objasnenosť 

403 

62,28% 

502 

58,76% 

spáchané na ulici 72 

50% 

93 

46,24% 

 

 

Prehľad uličnej trestnej činnosti a objasnenosti v meste Žarnovica  

                              

                                              ROK 2011     ROK 2010 

 skutky 

–––––––––––-  

objasnenosť 

skutky 

–––––––––––-  

objasnenosť 

zistené celkom 

Objasnenosť 

80 

72,50% 

89 

71,91% 

spáchané na ulici 23 

65,22% 

15 

66,67% 
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Prehľad uličnej trestnej činnosti a objasnenosti v meste Banská Štiavnica  

 

                                            ROK 2011     ROK 2010 

 skutky 

–––––––––––-  

objasnenosť 

skutky 

–––––––––––-  

Objasnenosť 

zistené celkom 

Objasnenosť 

221 

59,73% 

165 

66,67% 

spáchané na ulici 34 

52,94% 

33 

66,67% 

Úsek bezpečnosti cestnej premávky   

     V   roku 2011  bolo na území policajného okresu Žiar nad Hronom evidovaných 335 dopravných nehôd,            

čo v porovnaní s tým istým hodnoteným obdobím roku 2010, keď bolo evidovaných 481 dopravných nehôd, 

v roku 2011 to  znamená pokles o -146 nehôd.  Pri dopravných nehodách bolo v sledovanom období usmrtených 

7 osôb (o 1 menej ako v roku 2010), ťažko sa zranilo 22 osôb (o 7 menej ako v roku 2010)  a  ľahko bolo 

zranených 122 osôb (o 23 menej ako v roku 2010).   

     Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo v okrese Žiar nad Hronom evidovaných 155 nehôd (pokles o -

115), v okrese Žarnovica 106 nehôd (pokles o -35) a v okrese Banská Štiavnica 74 nehôd (nárast o 4). 

     Dopravné nehody boli zväčša zapríčinené nedodržaním predpísanej rýchlosti,  nesprávnym spôsobom jazdy, 

najmä vyhýbaním sa bez dostatočnej bočnej vôle, nedodržaním bezpečnej vzdialenosti za vozidlom.  

 

Prehľad dopravnej nehodovosti v policajnom okrese 

 

     ROK 2011  ROK 2010 

 Počet dopravných 

nehôd 

Počet dopravných 

nehôd 

Rozdiel 

Policajný okres Žiar nad Hronom (t. j. 

okres Žiar nad Hronom, Žarnovica, 

Banská Štiavnica) 

 

335 

 

481 

 

-146 

 

Prehľad dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch regiónu 

 

                      ROK 2011      ROK 2010 

 Počet dopravných 

nehôd 

Počet dopravných 

nehôd 

Rozdiel 

  

okres Žiar nad Hronom  

 

155 

 

270 

 

-115 

 

okres Žarnovica 

 

106 

 

141 

 

-35 

 

okres Banská Štiavnica 

 

74 

 

70 

 

+4 

 
     Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je organizačne začlenené pod Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad 

Hronom, pričom pôsobí a plní svoje úlohy na teritóriu celého okresu Banská Štiavnica. Znamená to, že v jeho 

územnej pôsobnosti je mesto Banská Štiavnica a ďalších 14 obcí.  

 

Medzi základné úlohy, ktoré Obvodné oddelenie PZ v Banskej Štiavnici plní, patrí: 

- odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti 

- odhaľovanie, objasňovanie a prerokúvanie priestupkov 

- ochrana verejného poriadku 

- zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti CP 

- trestné konanie a vyšetrovanie prečinov   

- úlohy na úseku dokladov a evidencií 

 

Vývoj kriminality 
 

     Bezpečnostná situácia v okrese Banská Štiavnica bola v r. 2011 charakterizovaná miernym nárastom počtu 

trestnej činnosti. 
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     V r. 2011 na teritóriu Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici bolo spáchaných 307 trestných činov. 

Oproti roku 2010, keď bolo spáchaných 253 trestných činov je to nárast trestnej činnosti o 54 skutkov. 

Z celkového počtu 307 trestných činov v roku 2011 bolo objasnených 182 skutkov, čo predstavuje 59,287% 

objasnenosť. Oproti roku 2010, keď bolo z 253 skutkov objasnených 171, čo činí 67,59% objasnenosť,                  

je nižšia o 8,31%. 

     Čo sa týka štruktúry trestnej činnosti, tak najväčší podiel predstavujú majetkové trestné činy.                          

Spolu bolo spáchaných 116 trestných činov majetkového charakteru, z ktorých bolo 41 objasnených. V prípade 

majetkovej kriminality v r. 2011 sme oproti r. 2010 mali vyšší počet tejto trestnej činnosti o 20 skutkov.               

Škoda, ktorá bola spôsobená touto trestnou činnosťou v r. 2011, predstavuje 350000 €,  čo je o 100000 € viac 

ako v roku 2010. 

     Pri majetkovej trestnej činnosti bolo najviac spáchaných krádeží vlámaním, a to 59 trestných činov,                

pričom prevládajú vlámania do rekreačných objektov. Evidujeme 4 prípady krádeží vlámaním do bytov,            

10 prípadov krádeží vlámaním do motorových vozidiel a 7 prípadov krádeží motorových vozidiel. 

     Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo celkovo spáchaných 25 trestných činov, z ktorých bolo                          

23 objasnených. Evidujeme 2 prípady trestných činov lúpeže, z ktorých jeden policajti objasnili.                       

Vražda v r. 2011 v služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici nebola spáchaná a taktiež 

ani trestný čin znásilnenia. 

     Ekonomická trestná činnosť je v roku 2011 zastúpená 71 prípadmi, z ktorých bolo 37 objasnených. 

     Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou, ktorou sa Obvodné oddelenie PZ zaoberá, je odhaľovanie, objasňovanie 

a prerokúvanie priestupkov. V roku 2011 Obvodné oddelenie PZ realizovalo 452 priestupkov. Z tohto počtu bolo 

283 objasnených, čo predstavuje celkovú objasnenosť priestupkov 70%. 

     Pri podrobnom rozbore počtu priestupkov zisťujeme, že najviac bolo spáchaných priestupkov proti majetku 

a to 224. Ďalej nasledujú priestupky proti verejnému poriadku v počte 194, priestupky na úseku bezpečnosti 

a plynulosti v cestnej premávke, kde bolo spáchaných 33 priestupkov. 

     Okrem týchto priestupkov policajti vyriešili na mieste blokovo ďalších 379 priestupkov. 

     Policajti Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici v roku 2011 zistili 26 prípadov, keď vodiči viedli 

motorové vozidlo po požití alkoholu. 

     V zmysle policajného zákona predviedli 49 osôb a zaistili 25 osôb. Obvodné oddelenie PZ plní úlohy i na 

úseku pátrania po osobách. Tu bolo vypátraných celkom 15 osôb. V 17 prípadoch bola v zmysle policajného 

zákona poskytnutá asistencia. 

     Celkovo policajti Obvodného oddelenia PZ v Banskej Štiavnici vybavili 4611 dožiadaní. 

Na úseku dopravnej nehodovosti konštatujeme, že v roku 2011 na území okresu Banská Štiavnica celkovo              

došlo k 74 dopravným nehodám. Čo je potešiteľné, je fakt, že je to o 4 dopravné nehody menej ako v roku 2010. 

Pri týchto dopravných nehodách nedošlo k usmrteniu osoby, 7 osôb bolo ťažko zranených, 26 osôb                      

ľahko zranených. 

     Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd  patrí spôsob jazdy, porušenie základných povinností vodiča 

a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazovateľov najčastejšie k dopravným nehodám dochádza v čase  od 

09:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 hod. do 17:00 hod. a v rámci týždňa je to piatok. 

     Obvodné oddelenie Banská Štiavnica prešlo v roku 2011 viacerými  zmenami. Od 1.1.2011 sa na obvodné 

oddelenie vrátilo tzv. skrátené vyšetrovanie, teda vyšetrovania prečinov, kde je trestná sadzba do 3 rokov. 

Obvodné oddelenie prešlo aj viacerými personálnymi zmenami. Od 1.7.2011 je novým riaditeľom               

Obvodného oddelenia PZ kpt.Mgr.Vladimír Fábry. Do policajného zboru bol zavedený nový systém hodnotenia 

príslušníkov PZ, ktorý sa kalibroval.  

Hodnotiaci systém pozostáva z hodnotenia práce policajta až na  jednotlivca a taktiež je hodnotený útvar, 

v ktorom boli dané kritériá a vytýčené ciele podľa jednotlivých druhov kriminality, ktorým bola pridelená 

konkrétna váha vyjadrená v percentách z celkovej kriminality. 

     V danom hodnotiacom systéme bolo Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica v roku 2011 viac ako 

uspokojivé.  

      Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica v rámci Policajného zboru SR je začlenené do projektu práce 

s rómskou komunitou. Na Obvodnom oddelení PZ Banská Štiavnica sú typizované dve miesta referenta 

špecialistu, avšak obsadené je len jedno miesto Tento policajt sa vo zvýšenej miere venuje otázkam 

a problematike rómskej komunity v rámci  celého okresu. Hlavný podiel ich práce je však venovaný mestu 

Banská Štiavnica, nakoľko práve tu sa nachádza najpočetnejšia rómska komunita.  

     Táto správa dáva čiastočný obraz o výslednosti práce Obvodného oddelenia Banská Štiavnica,                   

nakoľko rozsah úloh, ktoré policajti plnia, je omnoho širší.  

     I napriek tomu, že personálne nie je naplnený stav policajtov na 100%, Obvodné oddelenie                                  

PZ  Banská Štiavnica v roku 2011 v rámci štatistických ukazovateľov výslednosti práce dosiahlo výsledky,   

ktoré ho v rámci Okresného riaditeľstva PZ Žiar nad Hronom, ale i Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica 

radia na popredné miesta zo všetkých Obvodných oddelení PZ.  
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     Medzi prioritné úlohy i v roku 2012 bude naďalej patriť zníženie počtu kriminality v služobnom obvode, 

zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a hlavne ochrana života, zdravia a majetku občanov. 

 

        

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 
riaditeľom archívu je Mgr. Mikuláš Čelko 

     Pobočka Štátneho archívu v Banskej Štiavnici ako odborné zariadenie Sekcie verejnej správy MV SR plnila 

v roku 2011 úlohy stanovené plánom práce. Tieto sa dotýkali desiatich okruhov činností, do ktorých boli 

zahrnuté predovšetkým odborné činnosti na úsekoch predarchívnej starostlivosti, spracúvania archívnych fondov 

a zbierok vo formách archívnych pomôcok ako inventáre, katalógy archívnych fondov. Dôležitú časť činností 

pobočky Štátneho archívu tvorili služby verejnosti, s ktorými sú spojené vypracovania správnych informácií            

vo forme osvedčených kópií, potvrdení, odpisov, výpisov z archívnych dokumentov pre potreby obyvateľov 

a inštitúcií. Ďalej poskytovanie archívnych dokumentov pre štúdium podľa požiadaviek záujemcov o bádanie, 

taktiež poradenstvo pre témy rôznych odborných prác k dejinám mesta a regiónu od stredoveku až po najnovšie 

obdobia. Pre okruh predarchívnej  starostlivosti pobočka zorganizovala školenie pre správcov registratúr 

banskoštiavnických stredných škôl, bola nápomocná pri doplňovaní registratúrnych poriadkov a plánov inštitúcií 

pôsobiacich v rámci regiónu Banskej Štiavnice a tiež pri príprave vyraďovacích konaní. V roku 2011 sa 

zaznamenal zvýšený záujem o štúdium archívnych dokumentov k rôznym historickým témam, oproti roku 2010 

sa takmer zdvojnásobnila agenda vyhotovovania správnych informácií pre obyvateľov, a to hlavne dotýkajúcich 

sa okruhu vybavenia záležitostí dôchodkov podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne. 

 V pobočke Štátneho archívu v Banskej Štiavnici sa v roku 2011 stav pracovníkov nezmenil,                  

pracovali v nej 3 pracovníci zaradení do stálej štátnej služby. Pritom jeden si zvýšil kvalifikáciu ukončením 

vysokoškolského štúdia 2. stupňa. Na konci roku 2011 v pobočke Štátneho archívu bolo deponovaných 159 

archívnych fondov a zbierok zaradených do archívneho dedičstva SR. K trvalej úschove sa prevzalo 6,67 

bežných metrov archívnych dokumentov. Z cenných prírastkov je možné spomenúť písomnosti z činnosti ECAV 

v Banskej Štiavnici z obdobia 18. - 19. storočia, dotýkajúce sa Hontianskeho seniorátu, Dištriktuálneho lýcea 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Banskej Štiavnici, či osobný fond vedca, organizátora ochrany 

prírody Ing. Milana Kapustu, CSc. z rokov 1969 – 1995. Rôzne historické témy v pobočke Štátneho archívu 

v roku 2011 študovalo 43 bádateľov, z toho štyria zo zahraničia (Írsko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika). 

 Pobočka Štátneho archívu posúdila 11 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, vykonala                

6 kontrol a 2 prieskumy správ registratúr a uloženia registratúrnych záznamov u pôvodcov (úrady štátnej 

a verejnej správy). Bolo vyhotovených 299 správnych informácií a 9 rešerší ako podkladový materiál k výskumu 

rôznych objektov v mestskej pamiatkovej rezervácii. Boli dokončené stanovené termínované úlohy evidencie 

archívneho dedičstva SR v novom počítačovom programe WinAfondy. Pod odborným gestorstvom odboru 

archívov MV SR sa v predchádzajúcom roku pripravilo digitálne nasnímanie listín uložených v pobočke 

Štátneho archívu do roku 1526. Pričom textové časti k nim – obsah a popis ešte predtým, takže je v súčasnosti 

aktuálne umiestnenie tohto vzácneho súboru archívnych dokumentov na internete. Týmto sa záujemcom 

a verejnosti umožní vizuálny obraz stredovekej listiny doplnený o jej obsah a popis v slovenskom jazyku. 

 V tejto činnosti sa pripravuje digitalizácia ďalších archívnych dokumentov do roku 1526, ako sú úradné knihy, 

listy, účtovný materiál. 

 V oblasti výskumnej, publikačnej, kultúrno – osvetovej práce sa spracovali odborné články, štúdie, 

pripravilo sa niekoľko prednášok. Z publikovaných prác je možné spomenúť štúdiu k dejinám Hodruše 

uverejnenú v publikácii „Hodruša v Zemi baníkov“.  

 

Z prednášok spomenieme tie, ktoré sa venovali problematike sakrálneho umenia v Banskej Štiavnici koncom 15. 

a začiatkom 16. storočia a témam vývoja Banskej Štiavnice v obdobiach stredoveku a včasného novoveku. 

Pobočka Štátneho archívu v Banskej Štiavnici  participovala na scenári výstavy a expozície k dejinám 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Banskej Štiavnici slávnostne sprístupnenej 30.  októbra 2011 pri 

príležitosti 215. výročia posvätenia Božieho chrámu. 

 V nadväznosti na predchádzajúce roky v oblasti odborných činností pobočka Štátneho archívu 

pokračovala v spracúvaní a sprístupňovaní kmeňového fondu Magistrátu mesta Banskej Štiavnice.                    

Z obdobia rokov 1595 – 1673 sa v roku 2011 vyhotovil v poradí XI. zväzok inventára, ktorý tvoria rôzne druhy 

úradných kníh, ako napr. protokoly zo zasadnutí mestskej rady, knihy odpisov korešpondencie mesta.                    

Ďalej účtovné knihy o hospodárení mesta, o jeho majetku, majetku mestského špitála a chudobinca.                 

Vzhľadom na narastajúce požiadavky obyvateľov a inštitúcií sa spracuvávali agendy úradov a podnikov 

obsahujúce písomnosti pracovno – právnych vzťahov potrebných k vybavovaniu dôchodkov,                    

potvrdení pre zamestnávateľov a pod...  

 Pobočka Štátneho archívu v roku 2011 prijala viacero opatrení k znižovaniu prevádzkových nákladov 

v oblasti šetrenia energií, komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, centrálnym obstarávaním tovarov 

a služieb. Z poverenia MV SR zabezpečovala prevzatie správy majetku štátu, a to časť budovy na Križovatke 4, 
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ktorú do 1.  apríla 2011 spravoval Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí v Banskej Štiavnici. V spolupráci s MV 

SR pracovníci pobočky spoločne so Správou katastra ako ďalším správcom časti majetku v tejto budove sa 

podieľali na zabezpečení jej prevádzkovania v nových podmienkach tak, aby bola činnosť všetkých inštitúcií 

sídliacich v budove nadväzujúca na predchádzajúcu správu. Je možné vysloviť konštatovanie, že aj napriek 

zložitej hospodárskej situácii sa podarilo zabezpečiť prevádzku pobočky Štátneho archívu na úrovni 

predchádzajúcich rokov. V odborných činnostiach úlohy schváleného plánu na rok 2011 boli vo všetkých 

ukazovateľoch a výstupoch splnené. 

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica   
riaditeľkou ŠÚBA je Mgr. Elena Kašiarová 
     Štátny ústredný banský archív (ŠÚBA) bol založený 30. marca 1950. Jeho prioritnou úlohou sa stalo 

sústredenie archívnych dokumentov banského charakteru z celého územia Slovenska, starostlivosť o ne a ich 

poskytovanie pre vedecké účely, ale hlavne pre prieskum možností ďalšieho banského podnikania.               

Pracovníci ŠÚBA dnes usmerňujú a kontrolujú činnosť správy registratúry a archívov v 122 organizáciách 

vykonávajúcich banskú činnosť na území celého Slovenska. Preberajú, evidujú, sprístupňujú archívne 

dokumenty týchto pôvodcov a umožňujú prístup verejnosti k nim. K 31. decembru 2011 spravoval archív 

archívne dokumenty z činnosti rôznych subjektov v celkovom počte 337 archívnych fondov o rozsahu vyše               

6 tisíc bežných metrov a 92 237 jednotlivín banských máp a plánov. 

Stav zamestnancov ŠÚBA sa v roku 2011 nezmenil, v archíve pracovalo 15 pracovníkov.  

Archívne dokumenty ŠÚBA sú uložené v depotoch troch budov. Všetky sú NKP.  

V spolupráci so ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Štiavnica, a firmou ISS sa pripravil projekt presťahovania 

materiálu z tých depotov,  v ktorých bol zistený havarijný stav stropov. Z finančných dôvodov sa však práce 

nerealizovali. 

Pokračovalo sa v systematickej digitalizácii máp a plánov HKG. Urobili sme aj revíziu skenov 

z predchádzajúceho obdobia. 1900 ks digitálnych kópií bolo konvertovaných do formátu jpg. a označených 

digitálnou pečiatkou. Následne boli tieto kópie s vysokým rozlíšením prevedené na digitálne kópie s nízkym 

rozlíšením. Po tejto úprave boli sprístupnené bádateľom ŠÚBA na PC v bádateľni. Bolo by však žiaduce 

umožniť verejnosti on-line prístup k týmto mapám cez internet. Okrem systematickej digitalizácie bolo             

na skeneri CRUSE zdigitalizovaných aj cca 1400 máp a plánov z rôznych fondov archívu pre potreby bádateľov 

a na publikačné účely. 

Odborní zamestnanci pracovali na sprístupňovaní/inventarizovaní archívnych fondov podľa stanoveného 

plánu. Vyšší počet sprístupňovaných archívnych fondov (31) ovplyvnila tá skutočnosť, že sa spracúvala skupina 

malých fondov Banských závodov Banského úradu na Vindšachte z rokov 1818 – 1926 (17), okrem iných 

malých archívnych fondov. Vyšší bol aj počet dokončených archívnych pomôcok posúdených vedúcimi 

oddelenia starších a nových fondov (10). Medzi posudzovanými pomôckami boli aj dávnejšie rozpracované 

a v roku 2011 dokončené inventáre banských máp a plánov rôznych archívnych fondov. 

   Ku koncu roku 2011 má archív sprístupnené analytickými archívnymi pomôckami 67,5 % archívneho 

materiálu.  

Niektoré archívne fondy obsahujú okrem toho aj viac či menej kvalitné a bádateľmi použiteľné pôvodné 

pomocné knihy (repertóriá, indexy, protokoly).  

Medzi 114 bádateľmi z domova i zo zahraničia (10) bolo 20 vedcov pracujúcich pre SAV a iné vedecké 

a vzdelávacie inštitúcie, 15 súkromných vedeckých bádateľov a 16 osôb, hlavne študentov hľadajúcich si 

podklady pre svoje dizertačné, diplomové a seminárne práce. 

 Ostatných návštevníkov bádateľne zaujímali dejiny vlastných rodín alebo významných osobností, problémy 

stavebných objektov, ich ohrozenia banskými dielami a prípadnou pamiatkovou obnovou, staré dopravné 

prostriedky a pod. 

Knižničný fond sa rozširuje najmä vďaka darovaným novým knihám a bansko-odbornej literatúry od 

priaznivcov ŠÚBA (t. r. napr. od prof. I. T. Piirainena z Nemecka). Stav knižničného fondu k 31. decembru 2011 

bol 21 358 zväzkov. Z celkového počtu kníh je pre 13 246 zväzkov vyhotovený katalogizačný záznam 

v aplikácii firmy BACH „ProArchív-Knižnica“.  

 V rámci pátrania po neznámych banských mapách slovenskej proveniencie z obdobia 17. – 19. stor. 

navštívila E. Kašiarová Národní archiv v Prahe, kde sa jej podarilo zaznamenať 100 ks dokumentov.  

V ďalšom kroku bude potrebné dôkladnejšie overiť mieru prepojenia týchto máp na dnešné slovenské oblasti. 

Pre potreby registrácie a pamiatkovej obnovy sa poskytli podklady o banských technických pamiatkach 

v stredoslovenských banských mestách. Hlavnými akciami, ktoré usporiadal alebo na ktorých participoval archív 

v roku 2011 v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, bol seminár Technické a písomné pamiatky UNESCO 

v banskoštiavnickom regióne a Deň otvorených dverí na tému Bane a lesy. 

Svoje archívne dokumenty prezentoval Štátny ústredný banský archív na výstave Industriálna krajina? 

Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí, v Esterházyho paláci SNG v Bratislave, kde bolo vystavených 

18 obrazových dokumentov zo súboru HKG zaradeného do „Pamäte sveta“, archív pripravil samostatné 
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výstavky archívnych dokumentov na tému Bane a lesy v rámci Dňa otvorených dverí a Banskoštiavnický región 

na mapách a plánoch HKG z Registra UNESCO Pamäť sveta.  

Problémom archívu aj v roku 2011 bol nízky rozpočet pokrývajúci sotva náklady na energie a služby. 

 

Priemysel 

Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiahnutého stupňa industrializácie zaradiť k priemyselne slabo 

rozvinutým. V meste sú zastúpené prevažne malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 500.                

Nosnými odvetviami priemyslu na našom území sú stavebný, strojársky, textilný, drevospracujúci a nábytkársky, 

hutnícky a potravinársky, ktoré reprezentujú nižšie 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 inžinierskych 

stavieb,  vykonávanie trhacích prác,  činnosť vykonávaná banským spôsobom, otvárka, príprava a dobývanie 

výhradných ložísk, okrem uhlových ložísk, 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 ložísk 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 živnosti 

/veľkoobchod/, sprostredkovateľská činnosť.  

 

Simkou, s. r. o., Trate Mládeže č. 1, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: stavebnú činnosť 

(vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenia 

sídliskových celkov, sprostredkovateľskú činnosť), obchodnú činnosť (obchodná činnosť s tovarom 

nepodliehajúcim osobitným povoleniam s cieľom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti - 

veľkoobchod obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom predaja 

konečnému spotrebiteľovi - maloobchod ), autodopravu, predaj stavebnín (predaj stavebného materiálu od 

základov až po strechu, inžinierska 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 inžinierskych 

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 Mládeže č. 1, 969 26 Banská Štiavnica. Produkty spoločnosti ŠTST 

vyplývajú z jej predmetu činnosti, ktorá je podrobne uvedená vo výpise z Obchodného registra. Ťažisko výroby 

spoločnosti, s ohľadom na tradíciu firmy, však spočíva vo výrobe hrncových a elastomerových ložísk a 

dilatačných záverov pre mostné objekty a priemyselné stavby. Podľa kapacitných možností sa spoločnosť venuje 

aj službám strojárenského 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 služby: 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 

ponožiek, detských ponožiek, funkčných podkolienok a ponožiek vyrobených z Coolmaxu, lyžiarskych ponožiek 

a podkolienok, podkolienok, poľovníckych ponožiek a podkolienok, rybárskych ponožiek a podkolienok, 

spoločenské ponožky, športové ponožky, thermo ponožky a podkolienky, turistické ponožky a podkolienky, 

zdravotné ponožky.  
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Drevospracujúci a nábytkársky:  

Slovenské parkety, s. r. o,  Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a predajom 

drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, javorové, kantové), parketových vlysov s perom 

a drážkou, lamiel.   

 

Drevopíla, s.r.o., Kolpašská 1, 969 90 Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá píliarskou výrobou, výrobou 

drevených paliet a obalov.  

 

FABA, s. r. o., Trate mládeže 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 

kožených 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, rožkov.  

 

HONTEX – Pekáreň, Dolná 33, 969 01  Banská Štiavnica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, výroba čerstvých 

pekárenských výrobkov, pečiva, chleba, rožkov.  

 

Hutnícky priemysel:  

AKUTRADE, s. r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica. Predmet činnosti: výrobca všetkých druhov 

autobatérií do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodárskej, špeciálnej a úžitkovej 

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 neželezných kovov.  

 

ROTOBALANCE, s. r.o., Antolská 2, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vyvažovacích 

závaží na vyvažovanie kolies všetkých typov vozidiel a spracovaním odpadov z týchto vyvažovacích kolies.  

 

Veľkosklady, skladovacie kapacity:  

 

Tomáš Ciglan, Michalská 8, 969 01  Banská Štiavnica. Veľkosklad piva, alkoholických a nealkoholických 

nápojov  

 

BIG TRADE, s.r.o. , 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 Žiar nad Hronom, 

prevádzka Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, 

Okresná kancelária údržby a obchodu Žiar nad Hronom.) 

Poľnohospodárstvo 

     Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru sme 

vyhodnotili na základe úhrnných hodnôt druhov pozemkov, ktoré sme získali na katastrálnom odbore  

Okresného úradu v Banskej Štiavnici za katastrálne územia Banská Štiavnica a za katastrálne územie Banky. 

Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky je 4673,1  ha.  

 

Poľnohospodársky pôdny fond : 

Poľnohospodárska pôda zaberá  1823,9  ha,  čo predstavuje  39,0% z celkovej výmery.  

Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľujeme poľnohospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé trávnaté 

porasty, záhrady a ovocné sady. 
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Orná pôda  zaberá 290,2  ha (15,9%), záhrady 190,8  ha (10,5%) a ovocné sady 96,9  ha (5,3%). Plochou 1345,7  

ha (68,3%) sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  

 

Lesný pôdny fond : 

Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3  ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a 

prevyšuje poľnohospodárske využitie o 8,0%.  

 

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 37,2  ha              

(0,8% z celkovej výmery), zastavané plochy 161,3  ha (3,4%) a ostatné plochy 184,6  ha (3,9%). 

Poľnohospodárska pôda má v katastri Banská Štiavnica zhruba polovičné zastúpenie (50,8%)    

V katastrálnom území Banky tvorí orná pôda 18,2 % a trvalé trávne porasty 10,1% z celkovej výmery 

poľnohospodárskej pôdy.  

Ovocné sady majú  vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie (4,8% )  

V miestnej časti  Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039  a 7040 je zriadená záhradkárska osada. 

Viac ako polovicu (55,2%) celkovej výmery ornej pôdy v katastrálnom území obhospodaruje firma  

AGROCOM, s. r. o., Hlavnými plodinami, ktoré táto firma pestuje na rozlohe 158  ha,  sú krmoviny a 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 živočíšnou 

výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka.  

Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a strední podnikatelia (farmári) a samostatne hospodáriaci 

roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo 250  ha pôdy.  

V roku 2011 vykonávalo podnikateľskú činnosť 27 SHR, z ktorých najviac poľnohospodárskej pôdy v  k. ú. 

Banská Štiavnica obhospodaruje Rodinná farma  Nikolaj  (199,75  ha) . V katastrálnom území Banky hospodári 

 na 23,53  ha  Bartko Pavel.  

 

SHR vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby: 

rastlinná výroba – pestovanie obilnín, liečivých rastlín a ovocinárstvo 

                           - pestovanie, množenie a vrúbľovanie okrasných drevín, tráv a kvetov 

živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka, ošípaných,  kôz, oviec, králikov, hydiny a včiel 

iné :  agroturistika 

 

V oblasti lesnej výroby - pilčícke práce, povozníctvo, prvotné obrábanie dreva, výrez nežiaducich drevín.  

 

Lesné hospodárstvo  
 

V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlásené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 2 lesné 

užívateľské celky (LUC) : 

LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hodruša 

LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne 

Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica. Ich činnosť je podrobne 

rozpísaná v príslušnej časti.  Ďalšími užívateľmi 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, služby, cestovný ruch  
Obvodný úrad  Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania:  

 

V Banskej Štiavnici pôsobilo v roku 2011 stále pracovisko odboru živnostenského podnikania  Obvodného 

úradu v Žiari nad Hronom, kde  pracuje len 1 zamestnanec. 

Kontakt: Obvodný úrad Žiar nad Hronom, Odbor živnostenského podnikania, Ing. Dušana Liptáková, 

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, tel/fax : 045 / 6920140  e-mail: dusana.liptakova@bs.vs.sk 

Úradné hodiny sú stanovené nasledovne: 

Pondelok: 8:00 – 15:00 hod. 

Utorok:    8:00 – 15:00 hod.  

Streda:     8:00 – 17:00 hod. 

Štvrtok:   8:00 – 15:00 hod. 

Piatok :    8:00 – 14:00 hod. 
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Hlavné činnosti odboru: vydávanie osvedčení o živnostenskom oprávnení pre  FO aj PO, zmeny v ohláseniach , 

potvrdenia o ukončení podnikania u ohlasovacích živností, potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, 

výpisy zo živnostenského registra, vydanie potvrdenia o tom , že v živnostenskom registri nie je zápis, vydanie 

prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri, vydávanie náhradných osvedčení o živnostenskom 

oprávnení, vydávanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej 

prevádzkarni, vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe, vydávanie rozhodnutí o uznaní odbornej praxe, 

vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou 

stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v SR, vydávanie dokladu 

o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené a zakázané, poskytuje 

službu JKM- Jednotného kontaktného miesta pre oznamovanie skutočností daňovému úradu ako aj príslušnej 

zdravotnej poisťovni.  

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, že zákon oprávňuje mesto len na všeobecnú právnu úpravu pravidiel prevádzkového 

času pre podnikateľské subjekty. Určovanie prevádzkového času nemôže mať v žiadnom 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 žiadnom zákone. Mesto môže 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.  

Oddelenie Kultúry cestovného ruchu a športu má vo svojej kompetencii aj organizovanie predaja na trhovisku, 

ako aj príležitostných trhov  na území mesta, zabezpečovalo vydávanie povolení na predaj na trhovisku, ako aj 

na príležitostných 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 Križovatke, 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. 

       V roku 2011 prijal Mestský úrad, oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu 31 oznámení o začatí novej 

prevádzky. Najviac z nich sa týkalo prevádzok v oblasti reštaurácií, kaviarní a barov (6) a predajní textilu 

a obuvi (rovnako 6). Za nimi nasledovali prevádzky kaderníctva (3) a rýchleho občerstvenia (3). 

Podľa údajov Štatistického radu Slovenskej republiky bolo v roku 2011 evidovaných v meste 1447                      

(v r. 2010 1481) jednotiek,  z ktorých bolo 331 právnických osôb, 139 neziskových inštitúcií, 1058 živnostníkov 

a 50 osôb v slobodnom povolaní. V obchode, pohostinstve a službách fungovalo 139 zariadení                                

(8 potravinárskeho a zmiešaného tovaru, 70 nepotravinárskeho tovaru, 2 predajne pohonných látok, 3 predajne 

súčiastok pre motorové vozidlá, 50 pohostinstiev, reštaurácií a zariadení stravovania a 6 zariadení pre opravu 

a údržbu motorových vozidiel). 

V oblasti ubytovacích zariadení cestovného ruchu uvádza Štatistický úrad v Banskej Štiavnici spolu                       

23 registrovaných  zariadení, z toho 2 hotely, 12 penziónov, 4 turistické ubytovne, 1 iné zariadenie a                         

4 ubytovania v súkromí. 

 
Graf – vývoj počtu ubytovacích zariadení na základe údajov Štatistického úradu: 
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Cestovný ruch -Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica 

 

Príprava na založenie OOCR 

Založeniu predchádzala asi dvojročná príprava, počas ktorej bolo uskutočnených množstvo workshopov                  

so samosprávami dotknutých obcí, podnikateľmi, nepodnikateľskými subjektmi, rokovaniami s VÚC a                  

Sekciou MDVRR. Banskú Štiavnicu navštívil a s vedením mesta rokoval GR Sekcie cestovného ruchu MDVRR 

Stanislav Rusinko, ktorý označil Región Banská Štiavnica za akési „laboratórium“ a pilotnú destináciu                   

pre overovanie účinnosti navrhovaných legislatívnych zmien v cestovnou ruchu. V rámci tohto programu               

Mesto Banská Štiavnica a Sekcia cestovného ruchu MDVRR usporiadali dňa  20. – 21. 10.2011 v                    

Banskej Štiavnici konferenciu „Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja turizmu“, ktorú navštívilo viac 

ako 80 účastníkov. Súčasťou prípravy bola aktivácia ubytovacích subjektov k lepšiemu plateniu dane za 

ubytovanie,čo sa v roku 2011 prejavilo nárastom výberu o 13%. Keďže organizácia bola založená v               

decembri 2011,  hlavnou úlohou pre nasledujúci rok bude jej stabilizácia. 

 

Základné údaje 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica bola založená ustanovujúcim valným 

zhromaždením dňa 4. decembra 2011 na základe zákona č. 91/2010 Z. z. v zmysle neskorších dodatkov.              

Dňa 15. decembra 2011 bola zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.  

K dnešnému dňu je na Slovensku zaregistrovaných 29 oblastných a dve krajské organizácie CR. OOCR            

Región Banská Štiavnica bol zaregistrovaný ako prvý a prvý podal žiadosť o štátnu dotáciu. 

Organizácia má zatiaľ 50 členov, z toho 13 obcí, 33 podnikateľských a 4 nepodnikateľské subjekty.              

Vyzbierané boli členské príspevky v hodnote 37 819 eur. To nás oprávnilo požiadať o štátnu dotáciu                       

vo výške 34 037 eur, celkový rozpočet pre rok 2012 bude 73 824 eur. 

Organizáciu vedie výkonný riaditeľ Igor Kuhn, na pozícii vedúcej kancelárie a marketingovej manažérky                 

je zamestnaná Miroslava Ciglanová z Vyhní.  

 

Úloha OOCR Región Banská Štiavnica 

 

Úlohou OOCR je riadiť rozvoj cestovného ruchu v dotknutom území a plnom zachovaní hmotného, 

 nehmotného a prírodného dedičstva rozvíjať, propagovať a marketovať región ako internacionálne známu 

destináciu a maximalizovať prínos turizmu pre región Banskej Štiavnice, jeho obyvateľov a miestnu ekonomiku 

prostredníctvom zvýšenia počtu turistov, predĺženia ich pobytu v regióne, zlepšenia spokojnosti turistov a 

zvýšenia ich výdavkov. OOCR vytvára platformu pre spoluprácu všetkých dotknutých subjektov,                          

ktorá je pre ďalší rozvoj turizmu nevyhnutná. 

 

Tretí sektor:  

Občianske združenia:  

V roku 2011 bolo na území mesta registrovaných 105 občianskych združení, z ktorých 19 má za cieľ  rozvoj 

regiónu a cestovného ruchu, 12 šport a telovýchova, 10 rozvoj v oblasti umenia a kultúry, 9 životné prostredie, 2 

vzdelanie a výchovu a 1 OZ je zamerané na prácu s rómskou menšinou. Okrem nižšie uvedených občianskych 

združení pôsobia na území mesta aj veľa ďalších (napr. SALAMANDRA, Jantárová cesta, Informačné centrum 

mladých Banská Štiavnica, Fotoklub BLUR, Banská Štiavnica´91, Kruh, Banskoštiavnický skrášľovací spolok 

a pod.).  

Združenie turizmu Banská Štiavnica, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Cieľom združenia je najmä: 

podporovať rozvoj regiónu Banskej Štiavnice a ďalších obcí v Štiavnických vrchoch; podporovať svojich 

členov, zastupovať ich záujmy a presadzovať ich názory na cestovný ruch; viesť svojich členov k etickému 

podnikaniu v cestovnom ruchu.  

Sitnianski rytieri, Počúvadlianske jazero 199, 969 00 Banská Štiavnica 

Základným cieľom združenia je prispievať k podpore rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho jazera. 

Združenie bolo založené s cieľom: organizovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných záujmových 

podujatí, podpora rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero, zlepšovanie materiálno - technických 

podmienok rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho jazera.  

Geopark a Združenie Región Sitno 

Fungovanie Geoparku v spolupráci so SAZP naďalej zabezpečuje Združenie Región Sitno (predseda – 

Stanislav Neuschl, starosta obce Štiavnické Bane), ktoré roku 2008 prebralo iniciatívu a svojou činnosťou je vo 
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väčšej miere zamerané na Geopark Banská Štiavnica. Združenie sa snaží o aktívnu činnosť v rámci Geoparku, 

udržiavanie náučných chodníkov a stará sa o webovú stránku. Zameriava sa taktiež na rozvoj turistického ruchu, 

podporu aktívnych ľudí v regióne a aktívne sa snaží o propagáciu regiónu a tiež rozvoj CR v regióne.  

Kalvársky fond 

Občianske združenie vzniklo z iniciatívy miestnych organizácií – Spolku Banskej Štiavnice ´91, Nadácie Baden-

Powella a Slovenského banského múzea za účasti vlastníkov Kalvárskeho komplexu – Rímskokatolíckej cirkvi, 

mesta Banská Štiavnica a Štátnych lesov SR.  Poslaním združenie nadväzuje na činnosť rovnomenného spolku 

(1751 až 1951) a snaží sa o celkovú obnovu Banskoštiavnickej kalvárie so snahou interpretovať umenie vysokej 

umeleckej kvality z obdobia 18. storočia a tiež zabezpečenie budúceho využitia komplexu Kalvárie. Popri 

zachovaní duchovného rozmeru je zámerom vytvárať podmienky aj pre rekreačné a náučno-vzdelávacie využitie 

areálu. 

 

Nadácie:  

Nadácia Baden Powela, A. Pécha 2, 969 01 Banská Štiavnica 

Základným cieľom nadácie je podpora a rozvoj skautingu na Slovensku,  budovanie 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 skautského výstroja, tlače a 

ďalších skautských materiálov. 

 

Nadácia Ekológia, Kolpašská 9B, 969 01 Banská Štiavnica 

Základným cieľom nadácie je podpora ochrany a tvorby životného prostredia spočívajúca v 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. 

  

Sieťové odvetvia  

 
Vodovod a kanalizácia    

Mesto Banská Štiavnica nevydávalo. 

 

Energetika  

Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2011 dve rozhodnutia, ktorými povolilo zahustenie energetických sietí 

pomocou trafostaníc: 

 typová trafostanica TSB 24/400 do výkonu  400 kVA – zahustenie TS 2 Banská Štiavnica – Kysihýbel, 

 kiosková trafostanica 22/0, 42 kV, 400 kVA, typ EH 8 – zahustenie Kammerhofská ulica. 

 

Stavebníctvo 
Cestné stavby 

MsÚ Banská Štiavnica, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP zabezpečovalo a preinvestovalo finančné prostriedky  

v rámci  zabezpečenia parkovacích miest pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ďalších dopravných 

zmien ako napríklad dopravné zariadenia – zrkadlá a vyznačenie novej zmeny hlavných ciest Kmeťa, 

Akademická  s finančným nákladom za rok 2011 vo výške 2.839,05 €  

 

V investorstve Mesta Banská Štiavnica boli v roku 2011 realizované tieto stavby:  

 

Rekonštrukcia ZŠ Kollára na sídlisku Drieňová 

Rekonštrukcia ZŠ Kollára spočívala už len v drobných dorábkach, nakoľko akcia bola z väčšej časti zhotovená 

už v roku 2010. Stavebné práce  podľa ZoD mali  byť  ukončené 3.9.2011. 

Prestavané a dofinancovávané náklady v roku 2011 predstavujú čiastku:  190.473,78  EUR s DPH 

 
Komplexná asfaltová oprava Ulice J. Horáka a chodníka Ul. Exnára 

Komplexná rekonštrukcia Ulice J. Horáka  - zriadenie spojovacieho postreku, pokládka nového asfaltového 

koberca o hrúbke 10 cm na ploche viac ako 2200 m2, výšková úprava šachiet, osadenie nových poklopov.  

Finančné prostriedky na rekonštrukciu ulice boli použité z vlastných zdrojov . 

Prestavané náklady v roku 2011 :     38.298,79  EUR s DPH 
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Realizácia stavby „Nájomné bytové domy SO 01 a SO 02 na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici.“ 

Realizácia spočíva v zhotovení dvoch bytových domov po 16 b.j. 

K začatiu prác došlo v auguste 2011. Do konca roku 2011 bola zhotovená hrubá stavba s vnútornými priečkami 

a osadením okenných výplní. Taktiež boli začaté rozvody elektro, kúrenia a zdravotechniky. Vonkajšie rozvody 

vody, kanalizácie a kúrenia. 

V roku 2011 boli vykonané práce vo výške:    361.259,91 EUR s DPH 

 

Technická infraštruktúra 

Úpravy verejných priestranstiev 

Rekonštrukcia Ulice Akademická - I. etapa. 

Časť od A. Kmeťa po Ing. Valoviča- Lesnícka škola 

V rámci úprav verejných priestranstiev rekonštrukcia ulice v sebe zahŕňa vybudovanie novej komunikácie 

a chodníkov z kamennej dlažby 3750 m2. Vybudované bolo nové historizujúce osvetlenie vrátane rozvodov, 

zábradlia, okrasné kamenné múry, nový odvodňovací systém a zrekonštruované inžinierske siete.  

Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli poskytnuté Ministerstvom financií SR v plnej výške. 

Prestavané náklady v roku 2011 :    720.308  EUR s DPH 

 

Ochrana pamiatok 
Mesto Banská Štiavnica spolu s Ministerstvom kultúry SR sa podieľalo na príprave projektov ako aj na samotnej 

obnove NKP v nasledovnom rozsahu:  

Obnova Kaplnky sv. Anny v budove Radnice 

Cieľom projektu bolo: 

- Reštaurovanie kamenných prvkov, t. j. torza točitého schodiska a podlahy 

- Reštaurovanie omietkových vrstiev 

- Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác 

- Náhrada 4 ks vnútorných okien kaplnky ich replikami 

Výška dotácie MK SR:        30 000,00 €  

Vlastné zdroje:                       6 750,00 € 

Spolu rok 2011:                  36 750,00 € vrátane DPH 

 

Obnova objektu 202/II Rubigal – II. etapa 

Pokračovanie rekonštrukčných prác na objekte začatých v 09/2009 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, výmena okien v átriu, 

vybudovanie sociálnych zariadení v podkroví a čiastočne v prízemí. Práce na osobnom výťahu boli uhradené 

z vlastných prostriedkov. 

Finančné prostriedky na obnovu získalo mesto z Ministerstva kultúry SR, dotačného programu „Obnovme si 

svoj dom“; ďalej boli použité vlastné zdroje a komerčný úver. 

 
Výška dotácie MK SR:        49 000,00 €  

Vlastné zdroje a úver:          16 840,00 € 

Spolu rok 2011:                  65 840,00 € vrátane DPH 

 
Oprava Kostola Panny Márie Snežnej  

Vykonaná bola oprava drevenej šindľovej krytiny, ktorá pozostávala z výmeny vypadaných, resp. poškodených 

šindľov a dvojnásobnej aplikácie lazúrovacieho náteru DREVONOL. Opravená bola  2. polovica (južná strana) 

strechy nad hlavnou loďou objektu, strecha nad presbytériom a sakristiou. 

Realizovaná bola I. etapa sanácie vlhkosti muriva, ktorá pozostávala z týchto prác: 

- odkop zeminy okolo celého objektu po základovú škáru 

- inštalácia nopovej fólie PLATON na obnažené murivo  

- položenie drenážneho a odvetrávacieho potrubia na štrkové lôžko a ich obsyp  kamenivom 

- prekrytie obsypu geotextíliou 

- zasypanie zvyšnej časti výkopu triedeným kamenivom 

- položenie plastového potrubia na zachytenie dažďovej vody zo všetkých strešných zvodov, a zaústenie 

potrubia do jestvujúcej kanalizácie 

 
Výška dotácie MK SR:        16 104,00 €  

Vlastné zdroje:                       3 896,00 € 

Spolu rok 2011:                  20 000,00 € vrátane DPH 
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Obnova vilky Botanická 354/2 – Banská Štiavnica 

Vykonané boli práce na oprave komínov a plechovej krytiny v nasledovnom rozsahu: 

- oprava nadstrešnej časti 3 ks komínov 

- očistenie plechovej krytiny od hrdze a starých náterov 

- ošetrenie očistenej krytiny hrdzistopom 

- náter krytiny základnou syntetickou farbou 

- náter krytiny vrchnou syntetickou farbou v odtieni stanovenom KPÚ 

 
Výška dotácie MK SR:        5 615,00 €  

Vlastné zdroje:        3 385,00 € 

Spolu rok 2011:                  9 000,00 €  (dodávateľ nebol platcom DPH) 

 

Stavebný úrad 
Mesto Banská Štiavnica ako stavebný úrad na území mesta v roku 2011 vydalo   

- 12 územných rozhodnutí 

- 56 stavebných povolení 

- 12 dodatočných povolení stavby 

- 16 povolení na zmenu účelu užívania stavby 

- 13 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením  

- 46 kolaudačných rozhodnutí 

- 9 povolení na odstránenie stavby 

- 8 nariadení (na údržbu stavieb a zabezpečovacích prác, na povolenie terénnych úprav, a pod.) 

- 12 povolení na predĺženie platnosti rozhodnutí  

- 124 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej stavby  

- 15  povolenia reklamných, informačných a propagačných zariadení  
- 17 priestupkov a deliktov  

 
Stavebný úrad evidoval v roku 2011 spolu 480 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  18 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 životné 

prostredie:   

 

Počty vydaných povolení, stanovísk,  poplatky za znečisťovanie ovzdušia, za všetky úseky za rok 2011: 

ochrana prírody a krajiny                  98 

štátna vodná správa     10 

ochrana ovzdušia     40 

odpadové hospodárstvo                                 5 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie                6  

 

Sociálna starostlivosť 

 
 Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi 

o sociálnej pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2011  realizovali: 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 

- Mestský úrad v Banskej Štiavnici 

- Zariadenie sociálnych služieb - Domov Márie Banská Štiavnica 

- Sociálne stredisko SČK 

 

Mestský úrad v Banskej Štiavnici 
Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje 

vecnú a finančnú pomoc: 

- Denným centrám (Klubom dôchodcov) v Meste Banská Štiavnica 

- Opatrovateľskú službu  

- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdze, a to 

formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci, jednorazových dávok pre deti a sociálnych pôžičiek 
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- 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. 2011 poskytnutý finančný príspevok  vo výške 8 1089 €.  

Z toho: - Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov  4 689 €    

             - Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica   3 420 €  

Transfer pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) je používaný na prevádzku (el. energia, voda, telefón, poštovné, 

odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov denných centier (klubu dôchodcov) formou 

posedení a poznávacích zájazdov. 

 

V mesiaci úcty k starším bol poskytnutý príspevok starším občanom vo výške 4 439 €. 

 

Výdavky na služby v Domove Márie pre klientov, ktorí sú na to odkázaní, bola poskytnutá úhrada  v zmysle § 8 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v celkovej výške 4 406 €z toho:  

- za poskytovanie sociálnej služby na základe Zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov v Domove  

Márie pre 3 občanov                              4 211 €  

- za spracovanie 10 posudkov                                                               195 €  

 

V r. 2011 bola poskytovaná opatrovateľská služba 33 opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na 

opatrovateľskú službu vo výške 83 931 €. 

 

Občanom mesta, ktorí sa ocitli v mimoriadnych životných situáciách, boli poskytnuté jednorazové návratné 

i nenávratné finančné sociálne dávky hlavne na zabezpečenie základných životných potrieb, zakúpenie paliva na 

zimné vykurovacie obdobie, vyplatenie nedoplatku na el. energiu, náklady spojené s lekárskou starostlivosťou 

detí, dochádzaním do školy a ošatením detí, poskytovanie sociálnej pôžičky na základné životné potreby 

a zabezpečenie pohrebného. Počet žiadostí o jednorazovú výpomoc bolo 129, z ktorých bolo poskytnutých 75 

výpomocí a 19 sociálnych pôžičiek.  

 

Čerpanie pre poskytnuté príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti bolo v celkovej výške 3 393 € 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

- príspevky narodeným deťom                    3 119 € 

- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby, cestovné, zabezpečenie základných životných potrieb dieťaťa, 

ošatenie, zabezpečenie výživy)                                                                                 274 €  

Čerpanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi bolo v celkovej výške  22 444 € 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

- pochovávanie na trovy obce                                 1 494 € 

- byt pre bezdomovcov              154 €  

- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, 

zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, vianočné darčeky pre osamelých a občanov v hmotnej núdzi, 

zabezpečenie základných životných potrieb)                                                         1 668 € 

- hmotná núdza – strava                   15 708 € 

- hmotná núdza – školské pomôcky                                                                        3 420 € 

 

Na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov bola poskytnutá bezúročná pôžička vo výške 1 720 € pre 19  

občanov (základné životné potreby pre dieťa, úhrada el. energie, ošatenie, cestovné, základné životné potreby  

Zariadenia sociálnych služieb  ( dotácia pre Šukar Dživipen)                                   2 500 €  

 

Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 

v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu vo výške:                                        105 750 €      

 
Správa o sociálnej práci v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici v roku 2011 

riaditeľkou je PhDr. Viera Chladná 

V priebehu roka 2011 bolo v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici vo všetkých zariadeniach ubytovaných 

v priemere 131 prijímateľov sociálnej služby. Na konci roku 2011 mal Domov MÁRIE 124 obyvateľov, z nich 

bolo 36 mužov a 88 žien. 8 obyvateľov bolo zaradených v režime podporované bývanie, 45 v zariadení pre 

seniorov, 36 v domove sociálnych služieb a 35  v špecializovanom zariadení. V budove na Ulici Strieborná 

bývalo 23 obyvateľov, na Ul. Špitálska 39  a na Ul. L. Svobodu 62  klientov. 
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 O aktivizáciu obyvateľov sa starali 2 sociálne  pracovníčky, 1 inštruktorka  sociálnej rehabilitácie a 2 pracovné 

terapeutky.   

Aktivácia obyvateľov všetkých troch budovách zariadenia sociálnych služieb  Domov MÁRIE v Banskej 

Štiavnici prebiehala podľa mesačných a týždenných plánov činnosti a v súlade s Plánom kultúrno-záujmovej 

činnosti pre rok 2011. 

Týždenné plány činnosti vypracúvajú pracovníčky sociálneho oddelenia  podľa reálneho záujmu obyvateľov, ich 

schopností a zdravotného stavu s dôrazom na to, aby klienti neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale aby sami 

aktívne zasahovali do diania. Denné aktivity zahŕňali ergoterapiu, arteterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, tréingy 

pamäti, duchovné činnosti,  pohybové aktivity, vychádzky a kultúrne akcie v regióne. Väčšina z uvedených 

aktivít má v jednotlivých týždňoch svoju periodicitu a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných sociálnych 

služieb v záujme podpory mentálnych a pohybových schopností obyvateľov. Obyvatelia  sa s obľubou 

pravidelne zúčastňujú tiež na službách Božích, biblických čítaniach a svätých omšiach v objektoch Domova 

MÁRIE.  

Okrem spomínaných aktivít sa obyvatelia zúčastnili aj menej tradičných podujatí: 

 v mesiaci január 2011 im všetko najlepšie do nového roka boli zaželať mladí kamaráti z Gymnázia 

v Banskej Štiavnici, nedeľné popoludnia strávili posedením pri  punči a voňavým stretnutím pri 

pečených jablkách 

 v mesiaci február 2011 sa zabavili pri fašiangových „pampúchoch“ a rumovom čaji, zúčastnili sa na 

Plese seniorov v Žiari nad Hronom a oslávili jubilantov tradičným posedením. 

 v mesiaci marec 2011 pracovali na úprave okolia budov Domova MÁRIE, aktívne sa zúčastnili besedy 

Marec – mesiac knihy, vypočuli si prednášky a naučili sa nové aktivity, cvičenia a trénovania pamäti  

v rámci Týždňa mozgu 

 v mesiaci apríl 2011 sa pripravovali na veľkonočné sviatky nielen duchovne, ale aj maľovaním kraslíc, 

pečením veľkonočného pečiva, výzdobou a aranžovaním v zariadení ale aj v priestoroch Slovenského 

banského múzea v Banskej Štiavnici, absolvovali niekoľko tematických prechádzok do prebúdzajúcej 

sa jarnej prírody 

 v mesiaci máj 2011 bola v zariadeniach Domova MÁRIE tradičná oslava Dňa matiek spojená 

s návštevou detí z katolíckej materskej a základnej školy a veľký ohlas malo stretnutie s profesionálnym 

košíkarom a vlastnoručné pletenie košíkov 

 v mesiaci jún 2011 sa uskutočnil seniorsky piknik s hudbou, opekaním klobásy, výborným guľášom 

a tombolou a naši obyvatelia tiež absolvovali tradičný výlet na Staré Hory 

 v mesiaci júl 2011 obyvatelia navštívili Starý zámok, kde sa konal festival starých remesiel, festival 

peknej hudby a iné podujatia v rámci štiavnického kultúrneho leta a navštívili tiež Ranč Nádej 

v Svätom Antone 

 v mesiaci august 2011 boli pre obyvateľov organizované výlety do prírody a dva dni strávili na 

termálnom kúpalisku v Sklených Tepliciach 

 v mesiaci september 2011 obyvatelia sa zúčastnili Dní sv. Huberta vo Svätom Antone, navštívili 

Salamandrové  dni v Banskej Štiavnici,  púť na Kalváriu, boli sa poprechádzať na Kolpašských jazerách 

v Banskom Studenci, zúčastnili sa divadelného predstavenia HABAKUKY, absolvovali prednášky 

a cvičenia v rámci svetového dňa Alzheimerovej choroby 

 v mesiaci október 2011 sa konal Slávnostný deň - oslava Deň seniorov a 15. výročia uvedenia do 

prevádzky zariadenia na Špitálskej ulici, kde si pozreli kultúrne vystúpenie Dušana Grúňa a Gizky 

Oňovej, skupiny Texasky a do tanca im zahrala živá hudba,  zúčastnili sa stretnutia generácií na Starom  

zámku 

 v mesiaci november 2011 uctenie si pamiatky zosnulých, návšteva cintorínov, prednáška  a tréning 

pamäti 

 v mesiaci december 2010 tradičné stretnutie s Mikulášom a čertom vo všetkých zariadeniach, návšteva 

primátorky mesta Banská Štiavnica, pásmo kolied v podaní gymnazistov z Banskej Štiavnice, príprava 

vianočnej výzdoby, duchovná príprava na Vianoce, koledovanie na Štedrý deň. 

 

Činnosť Slovenského Červeného kríža, Územný spolok v Banskej Štiavnici 
kontaktná osoba Katarína Senciová 

V roku 2011 navštevovalo Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých 

s denným pobytom 13 klientov, a rozviezlo sa 5 836 obedov chorým a starým spoluobčanom. 

  

Školstvo  
     Mesto Banská Štiavnica  bolo v školskom roku 2010/2011  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. 
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MsZ sa  Uznesením č. 44/2011 uznieslo na  zriadení samostatnej právnickej osoby – Materskej školy Ul.Mierová 

2, Banská Štiavnica k 1. januáru 2012,  a na  spojení MŠ Ul.Námestie padlých hrdinov č. 2 Banská Štiavnica – 

m. č. Štefultov a MŠ Mierová č. 4 ,  k 1. januáru 2012,  do jednej právnickej osoby:  MŠ Ul.1. mája č. 4,            

Banská Štiavnica. MŠ  Štefultov vrátane školskej jedálne – zachované  naďalej,  ako elokované pracovisko. 

 

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 

každého žiaka. Činnosť súčastí škôl - školských klubov detí a školských jedální, MŠ, ZUŠ a CVČ bola 

financovaná prostredníctvom originálnych kompetencií,  z výnosu podielových daní  mesta. 

Obidve ZŠ v tomto školskom roku poskytovali výchovu a vzdelávanie v zrekonštruovaných 

a zmodernizovaných priestoroch vďaka regionálnemu operačnému programu MVRR SR za finančnej 

spoluúčasti mesta. Na plnenie týchto náročných finančných požiadaviek spolufinancovania si mesto muselo 

zabezpečiť finančné prostriedky formou úveru. 

 

ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č.17 

Riaditeľ školy:  Mgr. Ján Maruniak 

 

Počet žiakov: 484 / 225 v ročníku 1-4/, do prvého ročníka nastúpilo 59 žiakov, /z toho 29 dievčat/, z ktorých 58 

absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole. 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 229 – katolícku, 12 evanjelickú 

Škola poskytovala vzdelávanie žiakom aj 4 individuálne integrovaným žiakom  /mentálne a telesné postihnutie, 

vývinové poruchy učenia/. 

Školu ukončilo 42 žiakov v 9.ročníku, 12 žiakov z 8.ročníka pokračovalo v štúdiu na bilingválnom gymnáziu,           

1 žiak prešiel do ŠZŠ. 

Umiestnenie žiakov po ukončení školy: 

Gymnázium: 26 / 9 GMN Andreja Kmeťa; 12 bilingválne GMN;  5 SKŠ/ 

SPŠ: 7 

SOŠ: 16 

OA: 1 

SOA: 1 

SHA: 1  

Do prvých ročníkov sa zapísalo 61 žiakov, z ktorých 13 malo odloženú školskú dochádzku. 

Počet tried :  23 , z celkového počtu 36 učební používaných školou. 

ŠKD-  7 oddelení školského klubu detí /ŠKD/ s počtom žiakov 167. Počet vychovávateľov: 5.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický - 436 žiakov,  nemecký - 81 žiakov,   ruský - 66 žiakov.  

Počet zamestnancov:  42 pedagogických – všetci kvalifikovaní. 

                                    16 ostatných, z toho 10 ekonomicko-prevádzkoví, 6 v školskom  stravovaní 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

aktualizačné, špecializačné a inovačné vzdelávanie: 7 učiteľov  

kvalifikačné štúdium: 1 učiteľ 

špecializačné štúdium Modernizácia vzdelávacieho procesu: 6 učiteľov 

funkčné inovačné vzdelávanie: 3 

adaptačné vzdelávanie: 1 učiteľ 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.  

Výtvarné, hudobné, športové súťaže: 

-umiestnenie na popredných miestach v Ilustrovaných Horákových povestiach, Salamander, Kollárova Štiavnica, 

Štiavnické spievanky. Účasť na 28 športových súťažiach – okresných, regionálnych, krajských 

a celoslovenských , so ziskom 24 prvých miest. 

Olympiády: 

Matematická, fyzikálna, geografická, biologická, informatika, s umiestnením na popredných miestach v rámci 

okresu. 

Literárne a dejepisné súťaže: 

umiestnenie na popredných miestach na  Hviezdoslavovom Kubíne, Horákovej Štiavnici a iných v rámci okresu 

 

Jazykové súťaže: 

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku: 

Okrem umiestnenia  na popredných miestach, aj umiestnenie na  1.mieste v okresnom, krajskom, 

celoslovenskom kole  
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Ďalšie projekty: 

Kolobeh živín;  Moji spolužiaci sú skvelí; Revitalizácia školských knižníc  

Škola aj v tomto školskom roku realizovala program spolupráce so školami v partnerských mestách , aj kontakty 

so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. 

V rámci voľnočasových aktivít žiaci svoj talent a tvorivosť uplatňovali vo viac ako 20 záujmových útvaroch . 

 

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach: 

Rekonštrukciu školy sa táto stala modernou školou 21.storočia, schopná zabezpečiť VVP v 23 triedach pre cca 

550 žiakov, s využitím 10 odborných učební a multimediálnych tried. 

Dobudúcna sa škola v spolupráci so zriaďovateľom zamerá  o .i. aj na modernizáciu športového areálu školy 

a dobudovanie odborných učební IKT. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu č.40 

 

Riaditeľka školy:  PaedDr. Nadežda Dobrovičová 

Počet žiakov: 250  / 95 v ročníku 1-4/, do prvého ročníka nastúpilo 30 žiakov, /z toho 17 dievčat/, z ktorých 30 

absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole. 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 95 – katolícku, 6 evanjelickú 

Škola poskytovala vzdelávanie žiakom aj 35 individuálne integrovaným žiakom  /mentálne a telesné postihnutie, 

vývinové poruchy učenia/. 

Školu ukončilo 39 žiakov v 9.ročníku, 6 žiakov z 8.ročníka pokračovalo v štúdiu na bilingválnom gymnáziu,      

2 žiaci prešli do ŠZŠ. 

 

Umiestnenie žiakov po ukončení školy: 

Gymnázium: 6  

SPŠ: 8 

SOŠ: 14 

OA: 2 

SOA: 1 

SHA: 2  

SLŠ: 1 

Do prvých ročníkov sa zapísalo 35 žiakov 

Počet tried :  14  

ŠKD-  3 oddelenia školského klubu detí /ŠKD/ s počtom žiakov 74. Počet vychovávateľov: 3.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 250 žiakov,  nemecký - 121 žiakov.  

Počet zamestnancov:  24 pedagogických – všetci kvalifikovaní. 

                                      13 ostatných, z toho  4 v školskom  stravovaní 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

kvalifikačné štúdium: 3  

špecializačné štúdium Modernizácia vzdelávacieho procesu: 3   

funkčné inovačné vzdelávanie: 3 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

Športové súťaže: 

Popredné umiestnenia ( I.II.III.miesta) v OK Cezpoľný beh; Šachový turnaj; OK stolný tenis; OK basketbal; OK 

badminton; OK vybíjaná; OK futbal – chlapci aj dievčatá; OK atletika, OK minifutbal; strelecká súťaž o Pohár 

primátorky a iné. 

Výtvarné a literárne súťaže: 

Belianske povesti; OK My sa nevieme sťažovať nahlas;  Kollárova Štiavnica, Salamander očami detí, Šaliansky 

Maťko, OK ZUČ, OK Slávik Slovenska 

Olympiády: 

OK v NJ a AJ; OK fyzikálna a chemická olympiáda, OK Pytagoriáda 

Ďalšie projekty: 

Infovek; Recyklohry 

 

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach 

Zo 6. pavilónov, na ktoré je škola členená, bola na 4 v roku 2011 ukončená rekonštrukcia – zateplenie a  výmena 

okien. Do budúcna bude nutné , aby rekonštrukciou prešli aj ostávajúce priestory. 
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 Na pavilóne F – telocvičňa je havarijný stav okien, čo bolo aj dôvodom, aby zriaďovateľ podal  MŠVVa Š SR  

žiadosť o pridelenie účelovo finančných prostriedkov na riešenie situácie.  

Veľký športový areál školy umožňoval organizovanie mnohých športovo- pohybových aktivít pre žiakov v rámci 

školy a  mesta , ale aj pre mládež a dospelých. V roku 2011 tu  odštartoval  projekt voľnočasových aktivít 

štiavnickej mládeže pod záštitou primátorky mesta  DRIEŇOVÁ MLADÝM. 

 

Základná umelecká škola, Námestie sv.Trojice č.4 

Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová  

Počet žiakov:    311 v troch odboroch  / hudobnom, výtvarnom literárno-dramatickom / 

Žiaci sa vzdelávali  v individuálnej, aj v  skupinovej forme vzdelávania. 

ZUŠ vzdelávala aj dospelých študentov a študentov prípravného štúdia. 

Počet tried:   25 

Počet absolventov: 14 

Počet zamestnancov: 27 z toho 14 TPP;  z toho 6 nepedagogických 

Alokované pracovisko:  Základná škola  s materskou školou Banská Belá, ZŠ M.Hella Štiavnické Bane Škola 

s 50 ročnou históriou a  nezastupiteľným miestom v príprave žiakov a študentov na ďalšie štúdium na stredných 

školách a konzervatóriách, vysokých školách s umeleckým a pedagogickým  zameraním 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.  

ZUŠ   už tradične pripravovala mnoho kultúrnych  podujatí, ako verejné koncerty, príležitostné vystúpenia, 

výchovné koncerty, súťaže, prehliadky,  alebo bola súčasťou mnohých miestnych aj regionálnych                

kultúrno-spoločenských akcií , na ktorých účinkujúci prezentovali širokej verejnosti svoj talent.                               

Za jeden z najväčších úspechov v tomto roku sa považuje 1.miesto v umeleckom prednese prózy na 

56.Hviezdoslavovom Kubíne.  V tomto školskom roku škola uskutočnila 47 akcií pre mesto a okolie.             

Naďalej pokračovala spolupráca školy s mestom, Pohronským osvetovým strediskom, materskými,          

základnými  školami.  

 

Centrum voľného času, L.Svobodu č.40 

Riaditeľ:    Mgr. Marián Berešík 

Počet klientov: 412 

Počet zamestnancov: 30 , z toho 24 na dohodu 

Počet záujmových útvarov: 26 

CVČ zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 

30 rokov v ich voľnom čase.  

Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti: 

Súbor Texasky absolvoval 70 vystúpení pre verejnosť doma aj v zahraničí. 

Tanečné súbory , ako záujmové útvary CVČ, sa prezentovali v kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. 

CVČ organizovalo okresné a niektoré regionálne kolá súťaží a olympiád základných a stredných škôl 

športového, prírodovedeckého, technického zamerania. V tomto školskom roku CVČ začalo organizovať 

aktivity v rámci programu na podporu zmysluplného  trávenia voľného času mládeže v meste „Drieňová 

mladým“, pod záštitou primátorky mesta. Pilotným programom projektu bolo podujatie „Tancom proti nude“.  

CVČ zorganizovalo pre deti a mládež počas prázdnin aj prímestský a  letný tábor v zahraničí.  

Okrem pravidelnej činnosti  centrum v školskom roku 2010/11 zorganizovalo 119 príležitostných akcií, 

s celkovým počtom 4173 účastníkov, z ktorých 3562 boli deti a mládež. 

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach 

CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára, má k dispozícii 2 kancelárie , počítačovú učebňu, tanečnú sálu so 

zrkadlami , šatňu. Materiálovo-technické vybavenie bolo na činnosť centra postačujúce. 

 

Materské školy  
Mesto bolo  zriaďovateľom  štyroch materských škôl, z ktorých  2 boli   rozpočtovými organizáciami  so 

samostatnou právnou subjektivitou. Všetky materské školy v meste poskytovali  predprimárne vzdelávanie 

deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou od 6 do 7 rokov, s možnosťou 

poldenného pobytu. Prevádzková doba MŠ bola  od 6.hodiny ráno  do 16. hod.popoludní, v prípade potreby až 

do 17.hodiny.  

Materské školy v meste / vrátane súkromnej a cirkevnej /  boli  financované z výnosu podielových daní mesta. 

Rodičia mali možnosť skráteného, adaptačného  pobytu dieťaťa, alebo spoločného pobytu dieťaťa s matkou 

v MŠ. 

V rámci racionalizácie materských škôl v meste sa MsZ   Uznesením č.44/2011 uznieslo na  zriadení samostatnej 

právnickej osoby – Materskej školy Ul.Mierová 2, Banská Štiavnica k 1.januáru 2012 ,  a na  spojení MŠ 

Ul.Námestie padlých hrdinov č.2 Banská Štiavnica – m. č. Štefultov a MŠ Mierová č.4 ,  k 1. januáru 2012  do 

jednej právnickej osoby  :  MŠ Ul.1.mája č.4, Banská Štiavnica.  



 81 

Materská škola, Ul.1.mája č.4 /Križovatka/ 

MŠ s právnou subjektivitou 

Riaditeľka školy:  Mgr. Alexandra Bóková 

Počet detí:            122,  z toho 38 v 2 prípravných triedach na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried:           6  

Počet zamestnancov: 23  z toho 13 pedagogických 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov:  

Funkčné vzdelávanie: vedenie školy   

UMB Banská Bystrica – Predškolská  a elementárna pedagogika: 1 učiteľka 

Obsahová reforma školstva: 2 učiteľky 

Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v MŠ:  4 učiteľky 

Prezentácia školy na verejnosti 

Spevácke a výtvarné súťaže,  významná participácia materskej školy v kultúrno-spoločenských aktivitách mesta. 

Ďalšie aktivity MŠ: 

Tvorivé dielne, spolupráca s mestskou knižnicou, pravidelná  spolupráca so ZŠ Jozefa Horáka v rámci programu 

“Budem prvákom“,  spolupráca so ZUŠ  v rámci programu „Malí umelci“; spolupráca s CPPaP – logopedické 

cvičenia 

Krúžková činnosť: prírodovedný, pohybová príprava, hudobno-dramatický, výtvarný, anglický jazyk.  

Projekty, v ktorých bola škola zapojená:  

Naturáčikove dobrodružstvá; Adamko hravo-zdravo; Folklór v MŠ; Ekopolis –zelené oázy; Evička nám 

ochorela; Schauma kids škôlkam; Učíme sa s počítačom; Pohybom ku zdraviu; Bezpečná cestná premávka. 

 

Materská škola, Bratská č.9/ Drieňová/ 

MŠ s právnou subjektivitou 

Riaditeľka školy:  Jana Kruteková 

Počet detí:            105 , z toho  36 detí v dvoch  prípravných  triedach na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried:           5 

Počet zamestnancov:  22, z toho 12 pedagogických, 1 asistent učiteľa. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov:  

Inovačné funkčné: 1 

Obsahová reforma v MŠ: 1 

Digitálne technológie:2 

Ranná učiteľská gramotnosť:1 

Zelená škola:3 

Reč dieťaťa: 1 

 

MŠ poskytovala vzdelanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, formou individuálnej 

integrácie.  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Deň dopravnej polície; spolupráca so ZUŠ- karneval, vianočná besiedka; spolupráca so Živenou, výstava 

Vedecká hračka; telovýchovné aktivity-cvičenie kalanetiky a jogy a iné. 

Údaje o projektoch, v ktorých je škola zapojená 

Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie sa s cudzími jazykmi 

Zelená škola – medzinárodný eko projekt 

Rozprávkovo – spolupráca s knižnicou 

 
Materská škola, Mierová č.2  

MŠ bez právnej subjektivity 

Riaditeľka : Janka Trilcová 

Počet detí:   42, z toho 19 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried: 3 

Počet zamestnancov: 5, z toho 4 pedagogickí 

Ďalšie vzdelávanie pedagógov: 

Funkčné inovačné: 1 

Predškolská a elementárna pedagogika UMB B. Bystrica: 1 

  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy 

Zaujímavé aktivity pre deti sa organizovali počas výchovno-vzdelávacieho procesu, aj mimo neho. 

Uskutočňovali sa v spolupráci s inými inštitúciami – ZUŠ, ZŠ, Mestským kultúrnym centrom, mestskými 

kúpeľami, SBM. 
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My sa nevieme sťažovať nahlas; Spievaj si, vtáčatko; oboznamovanie sa s anglickým jazykom, besiedka ku Dňu 

matiek, Lesnícky deň v Botanike a pod. 

Projekty, v ktorých je škola zapojená 

Národná sieť škôl podporujúca zdravie – Zelená materská škola 

 

Priestorové a materiálne podmienky školy 

MŠ sídli v dvojposchodovej budove, s vlastnou plynovou kotolňou a školskou jedálňou. V tomto roku bola 

sprevádzkovaná ďalšia  trieda na druhom poschodí MŠ, čím sa rozšírili  kapacitné možnosti MŠ do budúcnosti, 

vzhľadom na priaznivejšiu demografiu a požiadavky rodičov o umiestnenie detí. 

 

Materská škola, Námestie padlých hrdinov č.2 /miestna časť Štefultov/ 

MŠ bez právnej subjektivity 

Riaditeľka MŠ:  Eleonóra Luptáková 

Počet detí:  16, z toho 1 dieťa dvojročné  

Počet tried: 1 

Počet zamestnancov:  3 ,  z toho 2 pedagogickí 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Spolupráca  s mestskými organizáciami, napr. s  Klubom dôchodcov Štefultov,  OZ Túlavá labka . 

MŠ poskytovala predprimárne vzdelávanie prevažne  deťom z miestnej časti Banskej Štiavnice – Štefultova. 

Výchova a vzdelávanie prebiehalo s dôrazom  na prírodu a  ochranu životného prostredia., čomu napomáhala aj  

poloha školy svojim umiestnením   

Už tradične sa MŠ zapájala do akcií a podujatí ku Dňu matiek a detí; protipožiarne cvičenie, Veľkonočné tvorivé 

dielne; Dopravná výchova; Šarkaniáda; Deň zdravej výživy a pod. 

Škola je zapojená v projekte: My sa nevieme sťažovať nahlas; EKO Logicky 

 

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na území mesta 

Spojená katolícka škola sv.Františka  Assiského v Banskej Štiavnici, Gwerkovej-Gölnerovej 9 
 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 

Počet žiakov: 254, z toho 67 GMN 

Počet tried: 14, 2 odborné učebne, 2 kaplnky 

Počet žiakov v ŠKD: 73 

Počet zápísaných do 1.ročníka: 27 

Počet zamestnancov: 37 / 25 pedagogických, 4 externí učitelia ,3 vychovávateľky ŠKD, 3 asistenti učiteľa,            

2 kňazi, 1 rehoľná sestra. 

Škola poskytovala aj vzdelanie začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

-popredné umiestnenia v súťažiach ako: Spievajme Pánovi; Slávik Slovenska; Šaliansky Maťko; Čo šepká les; 

Tri hlavy- tri perá; Hviezdoslavov Kubín; Kollárova Štiavnica; súťaž mladých zdravotníkov , športové súťaže 

a pod. 

-popredné umiestnenia v olympiádach: dejepisná, geografická, matematická, anglického jazyka, pytagoriáda. 

Škola bola zapojená do projektu ochrany životného prostredia „Vytvorme si rekordný obrazec“.    

 

Materská škola sv.Františka Assiského – ako organizačná zložka SKŠ sv.Fr.Assiského 

Počet detí: 26, z toho 10  rok pred plnením PŠD 

 

Súkromná materská škola  Dolná ružová 22 
Zriaďovateľ: OZ KRUH 

Riaditeľka: Martina Ďuricová 

Počet detí: 26, z toho 6,  ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky 

Počet tried: 1 

Počet učiteľov: 3 

 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, 
Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Počet študentov: 70, z toho 4 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Študijný odbor: Hotelová akadémia – 5 ročné denné štúdium absolventov ZŠ 

Stravovanie žiakov: Študenti sa stravovali  v škole. /cena obeda 1, 50 €/  
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Počet  zamestnancov: 15, z toho  9 pedagogických 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

Inovačné štúdium, funkčné vzdelávanie, cyklické vzdelávanie z Európskeho vzdelávacieho fondu, účasť na 

odborných seminároch v rámci MPC Banská Bystrica 

Ubytovanie žiakov: Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 12 

Vybavenie školy: 

Škola prevádzkuje  školský penzión, ktorý simuluje procesy vznikajúce v bežnej prevádzke cestovného ruchu. 

Má vlastnú reštauráciu pre 25 osôb a kaviareň pre 15 osôb, ubytovanie rôzneho štandardu pre 44 osôb, 

kongresovú miestnosť pre 100 osôb a salónik pre 20 – 25 osôb. Všetky tieto prevádzky sa nachádzajú v objekte 

školy.  

SHA  je obklopená športovým areálom s dvoma tenisovými kurtmi, volejbalovým a futbalovým ihriskom. V 

budove školy je bezdrôtový internet.  

Aktivity a prezentácie na verejnosti : 

V rámci programu Comenius, Fair Trade, výmenná mobilita študentov, zahraničná prax študentov vo 

Francúzsku,Švajčiarsku, Nemecku, Grécku, Cypre. 

Škola  získala európsky certifikát IES (International Education Society) s ratingom CCC „Inštitúcia s pevným 

postavením na vzdelávacom trhu“, ktorý dostávajú absolventi v slovenskom a v anglickom jazyku spolu s 

maturitným vysvedčením.  

Študenti absolvovali  počas štúdia učebnú, odbornú, prázdninovú a zahraničnú prax. Absolventi našli  uplatnenie 

v manažérskych a iných pozíciách v zariadeniach cestovného ruchu alebo pokračovali v štúdiu na vysokých 

školách. Značná časť študentov našla uplatnenie v zahraničných podnikoch a na výletných lodiach, v ktorých 

počas štúdia vykonávali odbornú prax. 

 

Súkromná vysoká škola : 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica, s.r.o. 
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Schmid 

                            Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

 

Škola  získala súhlas – akreditáciu na VŠ  vzdelávanie až od akademického roka 2011/12, dovtedy  v školskom 

roku 2010/11 vzdelávala svojich poslucháčov formou kurzov. 

Bakalársky študijný program: Hudobná teória a interpretácia 

počet žiakov: 15 

sídlo školy: Ul. Botanická č. 1,  Banská Štiavnica  

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Banskobystrického samosprávneho kraja 
 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej -Göllnerovej č.6 

Riaditeľka  školy:  PhDr. Renata Mikulášová 

Počet žiakov:    264,  11 tried 

Stravovanie: Školská jedáleň pri Spojenej katolíckej škole sv.Fr.Assiského 

Počet  zamestnancov: 41, z toho 34 pedagogických, všetci kvalifikovaní.  

Škola poskytovala  aj vzdelávanie v bilingválnom štúdiu – sekcii anglickej 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov: 

Kontinuálne: Modernizácia vzdelávania na stredných školách: 3 

Rozširujúce štúdium :1 

Významné aktivity a prezentácia na verejnosti: 
Napr. Európsky deň jazykov; Exkurzia „Osvienčim“;Európsky týždeň proti rakovine; Exkurzia Viedeň,  Londýn 

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ; Týždeň vedy a techniky ;Deň boja proti AIDS; Taliansko – ozdravno-

relaxačný pobyt; Mladí reportéri; Spolupráca s Ligou proti rakovine, Deň narcisov, Biela pastelka                 

a mnoho iných .  

Projekty, v ktorých bola škola zapojená: 

Napr. Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

Program celoživotného vzdelávania COMENIUS - Školské partnerstvá. 

Projekt Škola – UNESCO 

INFOVEK, „Otvorená škola“, Škola budúcnosti, FIT učiteľa a iné 

Materiálno-technické podmienky: 

V súčasnej dobe škola sídli v dvoch chodbou prepojených budovách, z ktorých jedna je 

majetkom VÚC Banská Bystrica a druhá je majetkom Rímsko-katolíckej cirkvi. Gymnázium Andreja 

Kmeťa v nej má prenajatú časť priestorov, ktoré predstavujú fyzikálne laboratórium 
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Stredná odborná škola lesnícka , Akademická č.16 
 

Riaditeľ školy:  Ing. Rudolf Valovič, CSc. 

Počet žiakov:   268, 10 tried 

Stravovanie žiakov: Školská jedáleň v školskom internáte 

Súčasti školy:  Školský internát,  Stredisko odbornej praxe 

Počet zamestnancov:  78, z toho 30 pedagogických 

Škola poskytovala aj vzdelanie 7 študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Študijné odbory:  lesníctvo, lesnícka prevádzka 

Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti 

Škola  ohodnotená medzinárodným auditom kvalifikovanej vzdelanostnej inštitúcie IES so sídlom v Londýne 

ratingom „A“- špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou -najlepšie hodnotená škola v Slovenskej i 

Českej republike, aktivity v celoslovenských lesníckych dňoch, poľovníckych dňoch sv. Huberta v Sv.Antone a 

v Pliešovciach, v  Salamandrových dňoch, účasť na INCHEBA Bratislava a Trenčín,  „Lesy deťom“ ,Sokoliari 

SOŠL sa  zúčastnili  praxí v Rakúsku a Nemecku. Žiaci absolvovali  študijné pobyty vo Fínsku, Slovinsku, 

Poľsku a Česku,  škola zorganizovala  školenie a skúšky  Slovenského klubu sokoliarov,  súťaž o „Zlatú pušku“ 

mesta a mnohé iné. 

Projekty, v ktorých je škola zapojená: 
Ekológia a lesníctvo, Leonardo da Vinci, Manažment prírody v Holandsku 

Internet pre učiteľov na SLŠ v Banskej Štiavnici, Moderná škola, základ života 

Zlepšenie podmienok na realizáciu vzdelávacieho procesu na SLŠ v Banskej Štiavnici,  Detská lesnícka 

univerzita – nástroj na popularizáciu vedeckovýskumnej činnosti v lesníctve 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Škola okrem klasických a odborných učební, dvoch telocviční, troch učební informatiky, využíva aj Botanickú 

záhradu,  Školské lesy Kysihýbel, školský internát, ktorý zabezpečuje výchovu mimo vyučovania, so školskou 

jedálňou a ubytovaním, ZIS, školskú záhradu na pestovanie lesných drevín a ovocia, Sokoliarsky areál na 

výchovu a rehabilitáciu dravcov. 

  

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č. 13 
 

Riaditeľ školy:   Ing.Ján Totkovič 

Počet žiakov:     381, 18 tried 

Stravovanie :    Školská jedáleň  v školskom internáte pri SOŠOaS,  alebo vo vlastnej výdajni stravy v škole 

Počet integrovaných žiakov: 14 

Počet zamestnancov: 64, z toho 52 pedagogických 

Študijné odbory :  
životne prostredie, geodézia, kartografia a kataster, biotechnológia a farmakológia, chemická informatika, 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo, odborne zameranie omietky a štuková výzdoba, konzervátorské a 

reštaurátorské prace, odborne zameranie papier, staré tlače a knižne väzby, propagačne výtvarníctvo,               

odevný dizajn 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SS. 

Adaptačne vzdelávanie –začínajúcich učiteľov 

Aktualizačné vzdelávanie –tvorba ŠKVP, Využitie grafických 3D programov. 

Inovačne vzdelávanie – využitie grafických programov v edukačných procesoch výtv. výchovy; Škola ekonómie 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
Deň otvorených dverí, Stredoškolská odborná činnosť, vydávanie školského časopisu 

basketbalový turnaj, volejbalový turnaj, olympiáda v ANJ a NEJ , Chemická olympiáda, organizovanie súťaže 

Svet okolo nás pre žiakov ZŠ, organizovanie fotografickej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ „Biodiverzita“ 

 
Udaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

Salamandrový sprievod, Slávnostný šachtág, Spolupráca s Pohronským osvetovým centrom, 

Festival kumštu remesla a zábavy, Svetový deň prevencie tyrania, Akademici v Banskej Štiavnici, Stredoškolák 

v Žiari nad Hronom – tvorba a realizácia programu, Zimný workshop v areáli Salamandra – sochy z ľadu; 

Workshop pre propagačných výtvarníkov a pre konzervátorov a reštaurátorov papiera, príprava projektu „Rest-

art súčasneho umenia“ v spolupráci s AU v B.Bystrici, 

Zimomravenie Banská Štiavnica, tvorivé dielne v Kammerhofe pre deti,  tvorba plagátu pre Štúdio tanca v 

Banskej Bystrici, Sv. Hubert,Žive šachy, Biela pastelka. 
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  
Napr.Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopnosti študentov 

stredných škôl“  „Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ“,  

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

Škola sídli v troch budovách  v areáli Botanickej záhrady . 

Vyučovanie prebieha v klasických triedach, chemických laboratóriách, odborných učebniach, učebniach 

výpočtovej techniky, dielňach, 2 telocvičniach. 

Škola využíva aj množstvo iných priestorov, ako je napr. knižnica, výdajňa stravy, izby, kabinety, byt školníka  a 

pod. 

 

Spojená škola,  Špitálska č.4 

(k zmene názvu došlo od šk. roka 2011/2012) 
 

Riaditeľka školy:  PhDr.Viera Gregáňová 

Počet žiakov:   383 

Počet tried: 19 

Stravovanie žiakov: vlastná školská jedáleň v školskom internáte     

Počet zamestnancov:  85, z toho 50 pedagogických, z toho 29 školský internát 

Študijné a učebné odbory:  

obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu,  spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách 

a službe,  murár, kaderník, hostinský, výroba konfekcie, stavebná výroba. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti:  

Salamander; Art-pódium, zabezpečovanie recepcií, účasť v okresných  krajských a celoslovenskom kole  

olympiád , exkurzie, divadelné predstavenia, mnohé športové súťaže a turnaje, účasť v prezentáciách 

a celoslovenských výstavách.  

Projekty, do ktorých je škola zapojená: 

ÚPSVaR B. Štiavnica  

Zvýšenie ľudského kapitálu zamestnancov školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

Hlavná budova s telocvičňou z 50.rokov a priľahlé priestory / atletický areál, trávnaté plochy, asfaltové ihriská 

/vyžadujú celkovú rekonštrukciu, podobne aj budovy internátu, ktoré boli postavené v 60.rokoch. 

 

Od školského roku 2011/2012 sa Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera,  Šoltésovej č.5, 
v rámci racionalizácie stredného školstva  Uznesením zastupiteľstva BBSK od 1.9.2011 zlúčila  so 

Strednou odbornou školou obchodu a služieb a vznikla Spojená škola  
 
Riaditeľkou oranizačnej zložky SOŠ Ľ. Greinera bola:  Ing. Andrea Bednářová  

Počet žiakov:    141 

Počet tried: 8- teoretické vyučovanie, 9 tried odborné učebne 

Stravovanie žiakov: v školskej jedálni   Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

Počet zamestnancov: 28, z toho 22 pedagogických  

Odbory:  operátor lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár lesné stroje a zariadenie, 

lesné hospodárstvo, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 

Aktivity a prezentácie na verejnosti:  Dni sv.Huberta; UNIAGRO,  súťaže lesníckej zručnosti, Memoriál 

D.Višňovca; Salamander, Medzinárodná súťaž lesníckej techniky – Sv.Anton, darcovstvo krvi a iné. 

Projekty:  

Práca s interaktívnou tabuľou; Modernizácia vzdelávacieho procesu 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

Teoretické vyučovanie prebiehalo  v klasických triedach a v učebni pre výučbu motorových vozidiel + 

autotrenažér, učebňa IKT je vybavená cez  projektu Infovek  

Odborný výcvik bol  realizovaný v dielňach školy a na externých pracoviskách  

 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KŠÚ 

 
Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11 

Riaditeľka:  Mgr.Beata Rafajová 

Počet žiakov: 30, 5 tried 

Počet zamestnancov: 10 ,  6 pedagogických, 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa 

Stravovanie žiakov: v školskej jedálni   pri  Spojenej katolíckej škole  sv.Františka Assiského 
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Žiaci sa zúčastňovali   regionálnych  podujatí a súťaží: Regionálna vedomostná súťaž; Tvorivé dielne; výtvarné 

súťaže, súťaže a olympiády v okresnom kole. 

Projekty: 
Modernizácia vzdelávacieho procesu 

Škola poskytovala  vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Väčšina žiakov, ktorí 

ukončili školu, pokračovali 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: 505  

Počet  zamestnancov:  4, z toho 3 odborní zamestnanci  

Zariadenie poskytovalo  odbornú starostlivosť klientom / MŠ, ZŠ, ŠZŠ, GMN, SOŠ,, praktických škôl 

a rodinám/ s v oblasti  diagnostiky (pedagogická, psychologická, sociálna), poradenstva (pedagogické, 

psychologické, sociálne a iné),terapie ( psychoterapia, liečebno-pedagogická, socioterapia a iné), rehabilitácie 

(reedukácia a psychologická). 

Centrum zabezpečovalo aj služby v súvislosti s posudzovaním školskej zrelosti, problémov poruchy učenia 

a správania, vývinu reči, rodinných a osobnostných problémov a mnoho iných. 

 

Odborní zamestnanci poskytovali svoje služby jednak priamo v CPPPaP, ako aj v školách a školských 

zariadeniach. 

 
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.  

 

Zdravotníctvo 
 

Zdravotnú starostlivosť v nemocnici v Banskej Štiavnici poskytuje Nezisková organizácia Nemocnice 

a polikliniky Bratislava, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom. 

riaditeľ Ing. Rastislav Kubáň  

 

lôžková časť: gynekológia, interné oddelenie, jednodňová chirurgia, oddelenie dlhodobo chorých,                       

dom ošetrovateľskej starostlivosti a oddelenie intenzívnej medicíny 

 

ambulancie: gynekologická, chirurgická, interná, pľúcna, kožná 

 

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 
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MUDr. Mária Makovíniová – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo 

PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r.o.  – klinický psychológ 

MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria 

MUDr. Renáta Koreňová – gastroenterologická ambulancia    

 

Stomatologická starostlivosť 

MuDr. Džugasová Emília 

MUDr. Gurtler Ervín  

MUDr. Jančiová Alžbeta   

MUDr. Kramer Rudolf   

MUDr. Mozolová Valéria   

MUDr. Piteková Alžbeta   

MUDr. Dušan Hric  

 

Lekárska služba prvej pomoci - Banská Štiavnica 

LSPP pre dospelých 

 

Prevádzkovateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, Žiar 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 nábrežie 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 službukonajúceho lekára 

 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci – RLP a RZP   

V roku 2010 : Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava 

 

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI  
Banská Štiavnica 

ADOS – ŽIVOT, Mgr. Darina Lalíková, Bratská 17, Banská Štiavnica. 

 

Požiarna ochrana 

 
    Požiarnu ochranu na profesionálnej úrovni v meste a okrese Banská Štiavnica zabezpečuje hasičská stanica 

ORHaZZ so sídlom na Pletiarskej ulici. Hasičská stanica bola 4. marca 2011 slávnostne odovzdaná do užívania 

príslušníkom HaZZ, po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii s finančnou podporou EU ( eurofondov) 

s celkovým nákladom 458 575,53 €. 

 

    Činnosť HS riadi veliteľ hasičskej stanice mjr. Milan Hrudka, stálu 24. hodinovú službu zabezpečuje 18 

príslušníkov HaZZ v troch zmenách. K dispozícii majú nasledovnú hasičskú techniku: AHZS Mercedes Atego, 

AHZS Mercedes G – 290 DT, Iveco Traker – cisternové vozidlo, PV3S-ARS 12 CH1 – cisternové vozidlo, 

automobilovú plošinu AP – 27 na podvozku T – 815. 

Príslušníci HS vykonávajú okrem hasiacich prác aj záchranu osôb a zvierat pomocou lezeckej techniky,                     

( z hĺbok a výšok), spolupracujú pri pátraní po nezvestných osobách a vykonávajú záchranné práce                        

pri povodniach a iných živelných udalostiach, zasahujú pri úniku nebezpečných látok a pri priemyselných 

haváriách. 

    V roku 2011 zasahovali príslušníci Hasičského záchranného zboru v okrese Banská Štiavnica celkom 269 

krát, z toho pri požiaroch 68 krát, pri dopravných nehodách 94 krát a pri iných technických zásahoch ako sú: 

ekologické havárie, otváranie bytov, asistencia IRS – transport osôb sanitky, odstraňovanie spadnutých stromov 

a rôznych prekážok na cestných komunikáciách, odstraňovanie následkov škôd na majetku vplyvom 

nepriaznivého počasia a pod. 107 krát. 

    Príslušníci ORHaZZ vykonávajú v meste Banská Štiavnica Štátny požiarny dozor vo vybraných 

podnikateľských subjektoch ako aj u podnikajúcich fyzických osôb. Zabezpečujú besedy na školách 

s problematikou požiarnej ochrany, tieto besedy sú spojené aj s ukážkami požiarnej techniky a výstroja 

požiarnikov. Organizujú deň otvorených dverí pre verejnosť a školy na Hasičskej stanici v Banskej Štiavnici. 

Vykonávajú hliadkovaciu činnosť počas vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 
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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 

 Prevádzka kina Akademik a FK OKO 

 Štiavnické noviny  

 Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 

 Prevádzka Mestskej knižnice 

 Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou OKCRŠ (vrátane vysielania v mestskom rozhlase) 

 

Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

OKCRŠ aj v roku 2011 pokračovalo v realizácii kultúrnych podujatí, určených pre domáce obyvateľstvo,               

ale aj návštevníkov mesta. 

Vo februári sa konal druhý ročník festivalu Zimomravenie. Podujatie v nových priestoroch Kultúrneho centra 

získalo na kvalite, o čom svedčí aj účasť zhruba 250 spokojných návštevníkov a pozitívne ohlasy na podujatie. 

V marci bol odštartovaný nový nepravidelný cyklus V pivnici s... v rámci ktorého sa predstavil Juraj Červenák, 

známa osobnosť v oblasti fantasy literatúry na Slovensku. V rovnakom mesiaci vystúpil v Banskej Štiavnici 

s veľkým úspechom americký jazzový Chris Byars Quartet. 

V apríli pripravilo oddelenie koncert RetroActExperience (Valihora, Rózsa, Vizváry), tradičné vyhlasovanie 

osobností v oblasti kultúry a športu za rok 2010 a Veľkonočný koncert, v ktorom sa predstavili Cigánski diabli 

a Vanesa Šarközyová. 

V máji sa uskutočnil prvý ročník kvetinovej šou Flora Magica. Predstavili sa traja českí floristi a jeden 

slovenský, podujatie sa stretlo s veľmi priaznivou odozvou, čo je prísľub pre ďalší ročník akcie.                        

Okrem ukážok viazania kvetov si mohli návštevníci za symbolickú cenu nakúpiť široké spektrum ruží 

dovezených na akciu priamo z Holandska. V rovnakom mesiaci sa konal tradičný Envirofilm, určený najmä pre 

školy. 

V júni prijal pozvanie do Banskej Štiavnice slovenský spisovateľ Michal Hvorecký a zároveň sa konalo            

tradičné podujatie Budenie sitnianskych rytierov, určené predovšetkým pre deti. 

Tradičným júlovým podujatím sa stávajú Majstrovstvá SR v šachu a Štiavnický živý šach. V minulom roku boli 

hosťami podujatia Lajos Portisch (HUN) a Lubomír Kaválek (USA). V súboji naslepo zvíťazil                     

maďarský šachista, jeho víťazstvu sa tradične prizeralo plné Námestie sv. Trojice. 

Majstrom SR v šachu sa stal v Banskej Štiavnici Tomáš Petrík pred Jánom Markošom a Petrom Michalíkom. 

Celkovým víťazom turnaja sa stal ruský šachista Jevgenij Gleizerov.  

V júli sa v spolupráci so spoločnosťou Cultour, s. r. o., rozbehol aj cyklus Rešeto, v rámci ktorého počas leta 

vystúpili Padlášový výber, Martin a Marián Geišbergovci, sokoliari sv. Bavona, Divadlo pod Hríbikom,  

Paradajz Pikčr, kúzelník Talostan, 1st Slovak Pink Floyd Revival a Tri prasiatka. 

Úvod augusta patril tradičným Nezabudnutým remeslám. Príjemné počasie pritiahlo rekordný počet viac ako 80 

predajcov tradičných produktov, remeselníkov a občerstvenia. Príťažlivý program pripravil folklórny súbor 

Urpín, po skončení podujatia sa konal na námestí Festival folk and world music. Miestny amfiteáter sa rovnako 

zaplnil pri koncerte známeho zoskupenia Fragile, ktoré vystúpilo v Banskej Štiavnici po druhýkrát. 

Vrcholom kultúrneho leta boli tradičné Salamandrové dni. Okrem sprievodu, ktorý bol hlavným bodom 

programu, sa konalo viacero ďalších podujatí, medzi ktoré patrili koncerty na Námestí sv. Trojice, Salamandrová 

Ružová pre deti, či prvýkrát večerné koncerty vo vybraných zariadeniach, ktoré boli úspešné.                         

O úspešný priebeh akcie a šírku ponúkaných podujatí sa zaslúžili aj ďalšie inštitúcie, najmä Slovenské banské 

múzeum, Štátny ústredný banský archív a Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, ale aj iní. 

V októbri sa konalo tradičné podujatie Akademici v Banskej Štiavnici, v novembri prvý ročník festivalu 

Expedičná kamera. 

Decembrový program úspešne zavŕšili podujatia v rámci tzv. Mikulášskeho týždňa (úspešné boli najmä Batoh 

mikulášskych prekvapení a koncert Štiavnické zlaté hlasy), nová akcia Oslávme Vianoce spolu 

a predsilvestrovský koncert kapely The Backwards. 

Pri hodnotení činnosti OKCRŠ nemožno zabudnúť na podujatia, ktoré sú organizovan inými organizátormi,           

no v spolupráci s Mestom a do ktorých sa oddelenie viac alebo menej zapája. V roku 2011 nimi boli                 

napr. Festival peknej hudby, 4 živly, koncert Pavla Hammela, či Capalest. 

Dlhodobým budúcim cieľom a výzvou je rozširovanie kvalitných podujatí mimo hlavnej turistickej sezóny tak, 

aby vytvorili motív návštevy Banskej Štiavnice pre vybrané cieľové skupiny. 
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Kino Akademik a filmový klub OKO: 

Celosvetový trend digitalizácie kín nemal v roku 2011 veľký vplyv na návštevnosť predstavení v našom meste. 

S malým časovým odstupom po premiére sme premietli väčšinu noviniek z každého žánru.                                 

Aj napriek narastajúcemu tlaku digitalizovať sa nám podarilo zachovať nedeľné premietania pre deti.  

K festivalu Jeden svet, ktorý organizujeme v spolupráci s  OZ Človek v ohrození, pribudol festival                  

Horských filmov - Expedičná kamera, a tak sme sa počtom festivalov zaradili medzi veľmi aktívne kiná 

v porovnaní s inými  na Slovensku. V máji sa každoročne v kine Akademik uskutočnilo premietanie filmov 

s enviromentálnou tématikou v rámci festivalu Envirofilm a v auguste zaplnené kino privítalo návštevníkov 

letného filmového seminára 4 živly. 

Kino je v súčasnej dobe jedno z médií, ktoré ľudí zbližuje, a nie rozdeľuje, ako to robia iné médiá.                         

Každý si nájde raz za čas priestor navštíviť kino a prežiť v ňom malú spoločenskú udalosť.  

Niektoré  tituly v roku 2011 boli úspešné a ich návštevnosť veľmi uspokojivá.  

Medzi také sa  zaradili filmy: Harry Potter, Kung-Fu panda 2, Piráti Karibiku či  pokračovanie bláznivej 

komédie Vo štvorici po opici 2. Úspech mali aj české a slovenské tituly. Premiéra slovenského filmu Dom bola 

v Kine Akademik odpremietaná za účasti tvorcov filmu a následnou besedou. 

Svoj status si zachoval aj Filmový klub OKO a aj napriek klesajúcej tendencii si v ňom našlo miesto niekoľko 

skalných divákov. 

 

Štatistiky kina: 

Premietanie za rok 2011:  63 

Návštevnosť: 3.217 

Tržba: 7.361,50€ 

Priemerná návštevnosť: 51 ľudí 

 

Z toho: 

Kino Akademik za rok 2011: 46 

Návštevníci:1.728 

Tržba:3.431,40€ 

Priemerná návštevnosť: 37 ľudí 

Amfiteáter za rok 2011: 17 

Návštevníci: 1.489 

Tržba: 3.930,10€ 

Priemerná návštevnosť: 87 ľudí 

 

Štiavnické noviny v roku 2011  
Týždenník Štiavnické noviny je neoddeliteľnou súčasťou života v Banskej Štiavnici. Vychádza v náklade 1350 

ks, do stánkov je distribuovaný každý štvrtok popoludní. Prináša informácie o činnosti samosprávy, 

spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach a zaujímavostiach. Rozsah novín je 12 strán formátu A4 s 

príležitostnými prílohami. 

Redakcia Štiavnických novín sídli v budove Kultúrneho centra na Ul. Kammerhofská 1, Banská Štiavnica.  

Personálne obsadenie:  

Šéfredaktor Štiavnických novín - Mgr. Michal Kríž 

Redakčná rada - Mgr. Nadežda Babiaková, PhDr. Nora Bujnová, CSc., Janka Bernáthová, Ivan Beňo, Roman 

Kuruc a Vladimír Poprac. 

Sadzba a dizajn - Peter Lalo 

V roku 2011 vyšlo spolu  46 čísel, v náklade 1 350 ks týždenne. Cena výtlačku je stanovená na 0,30 eur, počas 

roka sa nemenila. Štiavnické noviny sa distribuujú do vyše 30 predajných miest v Banskej Štiavnici a v 

okolitých obciach. Priemerná predajnosť novín bola 850 ks týždenne, čo predstavuje nárast oproti roku 2010 

o 50 ks na 1 číslo. Štiavnické noviny vychádzali so špeciálnymi prílohami: študentská príloha Vivat, OZ Túlavá 

labka, Správa o stave mesta a Kultúrne leto. V Štiavnických novinách sa objavili okrem iných hlavných tém aj 

nové rubriky: Varíme a pečieme s..., Krížovka, Myšlienka dňa, Epigramy a Čriepky.   

Kontakt:  

Mestský úrad, Štiavnické noviny - redakcia, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica, Tel.č.: 045/679 03 88, 

0918 688 850, E-mail: sn@banskastiavnica.sk.  

 

Kultúrna infraštruktúra 

Budova Kultúrneho centra sa v roku 2011 stala stále častejším miestom stretania sa obyvateľov mesta,                   

a to pri rôznych podujatiach, koncertoch, ale aj stretávaní sa rôznych záujmových skupín                                  

(šachový klub Opevnenie, fotoklub Blur, kurzy jogy, Únia slabozrakých a rôzne iné príležitostné stretnutia). 

Medzi najvýznamnejšie podujatie konané v priestoroch  KC patrili Majstrovstvá SR v šachu (10 dní), 

mailto:sn@banskastiavnica.sk
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Salamandrový šachtág, Zimomravenie, Flora Magica, šachtág pri príležitosti podujatia Akademici v Banskej 

Štiavnici, podujatie k Úcte k starším, koncerty Cigánskych diablov a Backwards, ale aj iné podujatia.                

Budova sa zároveň v letnom období osvedčila aj ako „suchá“ alternatíva k podujatiam v Amfiteátri.                      

Stav budovy je dobrý, aj keď sa začínajú prejavovať menšie nedostatky. Tieto by mali byť odstránené                    

pri prípadnej rekonštrukcii, na ktorú je pripravený a schválený stavebný projekt. 

Z hľadiska technického vybavenia narastá potreba investície do nákupu technického vybavenia na realizáciu 

menších a stredných podujatí, najmä ozvučovacej  a osvetľovacej techniky. V tomto smere sa v minulosti 

investovalo málo prostriedkov, pričom to ale začína byť stále viac citeľnejším problémom. 

Nedostatočnou sa v toku 2011 stala aj kinotechnika. Proces digitalizácie sa zrýchlil, čo viedlo k prudkému 

poklesu 35 mm kópií filmov v závere roka. V nasledujúcom roku sa očakáva ďalšie prehĺbenie finančne 

náročného problému. Kino Akademik zároveň stojí pred výzvou na rekonštrukciu starších sociálnych zariadení, 

výmenou starších okien a dverí, ako aj vymaľovaním kinosály. 

Priestor Amfiteátra pod Novým zámkom je dlhodobo v prenájme spoločnosti Cultour, s. r. o.. Tá do neho ročne 

investuje „udržiavacie“ prostriedky, no je zrejmé, že areál bude vyžadovať aj zásadnejšiu investíciu zo strany 

majiteľa, resp. prípadných externých zdrojov.  

 

Mestská knižnica 
     Za vyše sto rokov svojej existencie mestská knižnica prešla mnohými skúškami odolnosti, ale aj vnútorným 

vývinom, vlnami rozmachov a úpadkov, podľa náklonnosti spoločnosti, vlád a ich predstaviteľov k šíreniu 

kultúry. Mnohokrát knižnica menila aj svoje pôsobisko, naposledy v roku 2009, keď pracovníčky knižnice             

s  cca troma tisíckami kníh odišli do malých priestorov dvoch kabinetov na Základnú školu J. Kollára, na 

sídlisku Drieňová. Dôvodom takéhoto sťahovania bola rekonštrukcia budovy, v ktorej predtým  sídlila a 

 vykonávala svoju činnosť. (Rubigallov dom) Nevhodné priestory, malý výber titulov, nemožnosť vykonávať 

informatické hodiny pre žiakov a študentov, resp. iných väčších podujatí v knižnici, z dôvodu malých miestností,                        

sa odzrkadlilo aj na počte výpožičiek, resp. zaregistrovaných čitateľov. Pracovníčky knižnice a hlavne jej 

čitatelia dúfajú, že takýto nevhodný stav bude čím skorej zmenený za návrat do pekných priestorov na Námestí 

sv. Trojice. 

Teda pokles v každom jednom ukazovateli je dôsledok danej situácie.  No napriek tomu, že knižnica funguje 

v krízových podmienkach, život v nej nezastal. 

 Na rozšírenie a prilákanie čitateľov bolo zakúpených 336 nových titulov a 52 titulov kníh bolo získaných darom 

od rôznych darcov. Knižný fond ku 31.12.2011 tvorí 26 004 kníh, z toho tvorí 7608 titulov odborná literatúra pre 

dospelých, 12073 beletria pre dospelých, 852 titulov odbornej literatúry pre deti a 5471 rozprávok, príbehov, 

románov pre deti. Pre čitateľov je k dispozícii aj denná tlač a časopisy, ktoré aj využívajú. 

V roku 2011 celkový počet výpožičiek kníh bol 27991, z toho 5912 sa požičalo odbornej literatúry pre 

dospelých, 13315 titulov krásnej literatúry, 1738 kníh detskej odbornej literatúry a deti si požičali 4248 beletrie 

pre deti. Prezenčne sa vypožičalo 2778 titulov kníh. 

Knižnica vychádzala v ústrety svojim čitateľom banskoštiavnického okresu  aj prostredníctvom MVS 

(medziknižničnej výpožičnej služby)v prípadoch, ak požadovaný titul nie je súčasťou fondu mestskej knižnice. 

Za minulý rok bolo formou MVS vypožičaných 90 titulov. Knižnica plní aj úlohu informačnú, preto si čitateľ 

môže aj v týchto malých priestoroch vyhľadávať knihy prostredníctvom on-line katalógu na jednom počítači, 

prípadne ho využiť na vyhľadávanie rôznych problémov, resp. tém, či niečo vytlačiť z internetu.  

Gro našich kultúrnych podujatí pripadá na marec a hlavne posledný marcový týždeň, ktorý je venovaný 

knižniciam. Knižnica usporiadala v priebehu roku 2011  65 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí            

a súťaží väčšieho či menšieho rozsahu a 7 informačných hodín pre žiakov základných a materských škôl.           

Medzi tradičné podujatia patrí už XX. ročník literárno-vzdelávacej súťaže žiakov základných škôl nášho okresu 

Ak vieš – odpovieš a medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, ktoré už niekoľko rokov patrí k pilierom 

podujatí knižnice a deťom prináša radosť. 

 

Iné kultúrne aktivity v meste 

V roku 2011 významne narástol počet aktivít iných subjektov v oblasti kultúry v meste. Medzi najúspešnejšie 

patrili divadelné predstavenia v pivovare ERB, akcie OZ Štokovec, priestor pre kultúru na miestnej železničnej 

stanici, vysoko hodnotený festival Sitno Blues pri jazere Počúvadlo, nový festival Kreater, festival Bachovej 

hudby Bach Tribute (1. ročník), koncerty v rôznych kaviarňach,  ale aj iné aktivity (akcie SBM, POS a ICM 

majú v správe vyhradený zvláštny priestor). Dôležitú úlohu v kultúrnom živote mesta majú už tradičné akcie –  

najmä Jazznica, Festival peknej hudby, Capalest, Festival kumštu, remesla a zábavy, 4 živly a                     

Štiavnický hudobný tajch. Aj zásluhou týchto organizátorov sa Banská Štiavnica najmä v lete radí medzi lídrov 

v oblasti ponuky kultúry pre široké spektrum divákov či poslucháčov a vytvára tým aj zaujímavý 

a životaschopný motív pre návštevu regiónu. Kvalitné kultúrne podujatia môžu byť aj v budúcnosti dôvodom           

na víkendovú návštevu regiónu aj mimo hlavnej turistickej sezóny. 
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Slovenské banské múzeum 
riaditeľom múzea je PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

Rok 2011 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  znížení príspevku zo štátneho rozpočtu, ako aj v nižších príjmoch múzea, zapríčinených nižšou 

návštevnosťou. Avšak SBM, aj napriek týmto objektívnym vplyvom, dokázalo zmobilizovať svoje                 

vnútorné rezervy a rok 2011 ukončiť s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.  

V porovnaní s rokom 2010, keď návštevnosť múzea bola 85 310 návštevníkov, sa síce počet návštevníkov 

v roku 2011 znížil o 2 839, čo predstavuje zníženie návštevnosti o 3,33 %, no tržby z návštevnosti zrástli               

o 7,97 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 11 694,76 €. 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 MŽP, členov zväzu 

múzeí a galérií a návštevníkov s výnimočným povolením riaditeľa múzea.  K zvýšeným tržbám hlavne prispela 

zmena skladby návštevníkov, zvýšil sa podiel návštevníkov, ktorí platili vstupné v plnej výške.  

Vyššie tržby prinieslo aj zníženie poplatkov za fotografovanie, pretože toto opatrenie zvýšilo záujem 

návštevníkov o fotografovanie, resp. filmovania. Nemenej významným opatrením vedenia múzea bolo aj 

zabezpečenie lektorskej služby 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 vyššiu návštevnosť zahraničných návštevníkov, 

najmä z Maďarska. SBM v roku 2011 navštívilo 12 878  zahraničných návštevníkov, čo bolo o 8,3 % viac ako 

v roku 2010.  

             Rok 2011 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, 

z ktorých najúspešnejšou sa stala výstava pod názvom „ 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 tiež venovaná 500. výročiu narodenia 

významného banskoštiavnického banského podnikateľa, humanistu a diplomata Pavla Rubigalla).                

S pomerne veľkým záujmom sa stretla aj výstava, ktorá prezentovala práce na ochrane európskeho kultúrneho 

dedičstva, ktoré je v správe SBM pod názvom „Objavená krása umenia“ na Starom zámku.                           

Potrebné je spomenúť aj ďalšie dve výstavy, a to: „Hodrušskie hlbiny vo fotografiách“                                  

(výstava fotografií prezentujúca hodrušské hlbiny – vydobyté priestory, ktoré vznikli banskou činnosťou) a „ 

Vianoce s bábkami“ (výstava prezentovala zbierky Slovenského národného múzea Múzeum bábkarských kultúr 

a hračiek hrad Modrý Kameň). Samozrejme netreba zabudnúť na výstavy v Galérii Jozefa Kollára,                 

z ktorých jedna bola venovaná XIII. ročníku súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorivosti 

s environmentálnou tematikou pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas – Medzinárodný rok lesov“,         

ďalšie boli „Sochy a obrazy – Prihelovci“ (autorská výstava) a „Textilná tvorba 2011“ (IV. Celoštátna súťažná 

výstava neprofesionálnej tvorby). Slovenské banské múzeum sa podielalo na spoluorganizovaní seminára 

„Technické pamiatky UNESCO v regióne“, ktorý bol venovaný prezentácii hmotných technických pamiatok 

banskej činnosti a štiavnickým tajchom a taktiež na spoluorganizovaní 3. medzinárodnej konferencie              

„Argenti Fodina 2011“, venovanej 30. výročiu archeologického výskumu SBM v lokalite Staré mesto 

(Glanzenberg), Banská Štiavnica. 

Aktivity Školy v múzeu si udržiavajú  stálu priazeň návštevníkov, v roku 2011 ich bolo 2 508.                   

Potešujúca je stúpajúca návštevnosť detí materských škôl a žiakov Základných škôl  banskoštiavnického 

regiónu, ktorým je tento projekt predovšetkým adresovaný. Okrem remeselno-výtvarných tvorivých dielní 

vyššiu návštevnosť detských návštevníkov zaznamenali aj rozširujúce sa  aktivity zamerané na históriu baníctva, 

banské meračstvo a techniku spojené s atraktívnym ryžovaním zlata. Už 4. ročníka Letného tábora v múzeu 

viedol účastníkov po stopách princov – synov Márie Terézie počas návštevy v Banskej Štiavnici v r. 1764.            

Dva týždne Letnej remeselnej  školy v múzeu sa stali tiež obľúbenou zastávkou pre prázdninujúce rodiny 

s deťmi. 

 Klenotnicu kultúrnych podujatí v meste obohatilo Slovenské banské múzeum už 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 

vyjanočný jarmok“  a spoluúčasť na organizovaní troch letných podujatí, ktoré už neodmysliteľne patria 

k Banskej Štiavnici – Festivalu peknej hudby, európskeho festivalu poézie, hudby a výtvarného umenia Cap á ľ 

Est a medzinárodného filmového seminára 4 živly. 

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), ktorý sa podarilo v apríli roku 2011 
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úspešne dokončiť. V rámci tohto projektu sa zabezpečilo vybudovanie reštaurátorskej dielne na reštaurovanie 

starých tlačovín, podarilo zrekonštruovať viacero tzv. kamenných článkov a vzácnych olejomalieb.                 

V rámci tohto projektu sa zabezpečilo aj dodanie klimatizačných zariadení do expozícií, nainštalovanie systému 

protipožiarnej signalizácie, či potrebného policového zariadenia. Slovenské banské múzeum v roku 2011 

nepokračovalo na realizácii dokončenia expozície „Uhoľné baníctvo na Slovensku“ v Handlovej, ktorú v júni 

2010 muselo ukončiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. SBM sa ďalej venovalo aj postupnej úlohe 

digitalizácie svojho zbierkového fondu, ale aj jeho revízii, či záchranným a ďalším archeologickým prácam, 

predovšetkým na vrchu Glanzenberg.   

SBM pokračovalo aj v roku 2011 v snahe získať finančné prostriedky prostredníctvom viacerých projektov, 

z ktorých najvýznamnejším je Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne. Schválením nenávratného finančného 

príspevku na tento projekt sa múzeu podarilo splniť už dlhoročný zámer – zrekonštruovania strechy                    

Starého zámku, vybudovania podkrovných depozitov, rozšírenia expozície na zámku, ako aj zrekonštruovania 

niekdajšieho skladiska pušného prachu, tzv. Prachárne. 

 V roku 2011 sa realizovali administratívne práce na príprave projektu a verejné obstaranie na výber dodávateľa 

požadovaných prác. Realizácia tohoto projektu bude v rokoch 2012 až 2013.  

                                                                                                      

Informačné centrum mladých Banská Štiavnica (ICM) 

Informačné centrum mladých Banská Štiavnica (ICM BS) vzniklo v roku 2002 ako občianske združenie,  

ktorého hlavnou činnosťou je informačno-poradenská a vzdelávacia činnosť. Cieľovou skupinou ICM BS                

je mládež od 14 do 26 rokov, avšak pravidelne a systematicky pracuje aj s mladšími či staršími klientmi.           

Okrem základnej informačnej a poradenskej činnosti sa zameriava na realizáciu projektov.                           

Pravidelne organizuje workshopy s tematikou ľudských práv, multikultúry, filmové festivaly, vzdelávacie, 

športové, kultúrne a charitatívne projekty. ICM BS sa v meste Banská Štiavnica stalo strešnou organizáciou 

všetkých ostatných dobrovoľníckych združení aj kvôli širokému spektru jeho záujmu. 

Práca s mládežou je ústrednou úlohou ICM BS a aj v roku 2011 pokračovala naša intenzívna a pravidelná 

spolupráca so strednými (medzinárodný deň pamiatky obetí Holokaustu, program všeobecnej primárnej 

prevencie na SPŠ S. Mikovíniho...), ale aj s materskými (Valentín, Halloween, tvorivé dielne...) a základnými 

školami (škola tanca...). Koordinovali sme členov Mestského študentského parlamentu ako aj redaktorov 

Viv@tu (nepravidelná príloha Štiavnických novín v kompetencii miestnych študentov). Dobrovoľníci z radov 

ICM BS sa zapojili do projektu "Nové médiá menia komunitu", prostredníctvom ktorého natočili dokument 

„Antisemitizmus v Banskej Štiavnici“, s ktorým si vybojovali prvé miesto. Realizovali sme projekt              

Show-up-predveď sa, ktorý bol podporený Nadáciou Orange v rámci programu „Kultúra bez bariér“.               

Jeho cieľom bolo umožniť mladým ľuďom so sociálnym alebo fyzickým znevýhodnením rozvíjať svoj hudobný 

talent.   

Aj v roku 2011 ICM BS spolupracovalo s mestom Banská Štiavnica na realizácii viacerých projektov.              

Medzi najväčší projekt realizovaný v rámci spolupráce s mestom, obcami Prenčov, Sv. Anton a Štiavnické Bane 

sme realizovali Projekt podpory rozvoja ľudských zdrojov a sieťovania organizácií v regióne UNESCO  v rámci 

operačného programu - Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF). 

Stali sme sa organizátorom jedného z významných letných festivalov (Festival bizarných plavidiel Utopenec - 

divácky veľmi obľúbené podujatie, športovo hudobného charakteru zamerané na oživenie vodných nádrží v 

okolí mesta) a jesenného festivalu (Šarkaniáda), ale aj hlavným organizátorom mnohých iných podujatí v meste 

(Medzinárodný deň detí na Trojici, Spomienka na Nežnú revolúciu – v rámci ktorej sa toho roku realizovala aj 

tematická beseda Večer pod lampou na tému Socializmus – väzenie našich myslí), spoluorganizačne sme sa 

podieľali na usporiadaní Pikniku na Stanici, spolupracujeme s rómskym komunitným centrum ŠukarDživipen. 

ICM BS vystupuje ako hlavný organizátor kompletnej rekonštrukcie Židovského cintorína. Ide o jeden 

z najdlhodobejších projektov trvajúci od roku 2005. Projekt presiahol národné hranice a je známy aj v zahraničí. 

Jeho cieľom nie je iba samotná rekonštrukcia a čistenie židovského cintorína, ale vytvorenie informačno-

vzdelávacieho centra pre širokú verejnosť v tematike antisemitizmu, ľudských práv, rasovej diskriminácie, 

propagovanie aktivít spájaných s cintorínom, tvorba web stránky a podobne. 

ICM BS sa v roku 2011 zapojilo do viacerých charitatívnych projektov, prostredníctvom ktorých spropagovalo 

v povedomí miestnych obyvateľov, ten ktorý zbierkový zámer a následne vybralo, zaškolilo a vyslalo do ulíc 

dobrovoľníkov, ktorých úlohou bolo nenásilným spôsobom vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov na 

pomoc viacerým inštitúciám (Sposa - na pomoc ľuďom trpiacich autizmom a ich rodinným príslušníkom,  

Unicef - Týždeň modrého gombíka, Uličnica v rámci Hodiny deťom, zber nepotrebných vecí pre sociálne slabšie 

rodiny). 

Multikultúrne zameranie nášho centra sme podchytili napr. Stretnutím s izraelským veľvyslancom                       

pri príležitosti otvorenia výstavy „Múzeum židovskej kultúry sa predstavuje“ a festivalu Izraelských filmov,            

ale pravidelne v rámci našich aktivít sprostredkovávame aj filmový klub – Jeden svet, ktorý disponuje filmami 

zaoberajúcimi sa problematikou porušovania ľudských práv a negatívnymi spoločenskými javmi                          

(Deti zo stanice Leningradská...)  
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Okrem iného sme realizovali tvorivé dielne pre zverencov Červeného kríža, PC kurzy, Mikulášsku poštu, 

Večerné čítanie a mnoho iných podujatí. 

  

                                                                                                       

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica 
 

S ú ť a ž e,  p r e h l i a d k y,  v ý s t a v y: 

 

Najkrajšia dovolenková fotografia 2011 - celoslovenská súťaž so zahraničnou účasťou + výstava  (november, 

december 2011), spoluorganizátori: Múzeum vo Svätom Antone, Mesto Banská Štiavnica 

Memoriál Michala Buzalku – celoslovenská amatérska foto a literárna súťaž + fotovýstava (jún, október 2011), 

spoluorganizátor Ranč Nádej Svätý Anton, RK farský úrad vo Svätom Antone, obec Svätý Anton, Múzeum vo 

Svätom Antone, Mesto Banská Štiavnica 

Salamander očami detí a mládeže – regionálna výtvarná súťaž (vyhlásená v septembri, vyhodnotená v roku 

2012), v spolupráci s  Mestom Banská Štiavnica 

Sládkovičova Štiavnica – regionálne kolo v umeleckom prednese poézie (apríl 2011), v spolupráci s              

Mestom Banská Štiavnica 

Seniorské talentárium – nesúťažná prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti členov Klubu dôchodcov                   

v Banskej Štiavnici (december 2011) – spoluorganizátor KD v B. Štiavnici 

 

SPOLUORGANIZÁTORSKÁ ÚČASŤ: 

 

Náckova Štiavnica – súťaž v prednese Náckových vtipov, príhod a anekdot ( apríl 2011), hlavný organizátor: 

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok 

Ak vieš, odpovieš – literárno-vedomostná súťaž žiakov II. stupňa ZŠ, hlavný organizátor: Mestská knižnica                

v Banskej Štiavnici 

 

V ý c h o v n o – v z d e l á v a c i e   p o d u j a t i a: 

 

Potulky starobylou Banskou Štiavnicou – edukačné podujatia pre žiakov ZŠ  z regiónu a z kraja (jún 2011),  

spoluusporiadateľ: Mesto Banská Štiavnica, SOŠ lesnícka v B. Štiavnici ... 

 

Cestička lásky – po stopách Sládkoviča a Maríny v Banskej Štiavnici ( v roku 2011 celkom 5x), na požiadanie 

škôl, v spolupráci s ECAV v B. Štiavnici 

Ekodeň so sokoliarmi – pre MŠ (v roku 2011 celkom 2x), v spolupráci so sokoliarmi so SOŠ lesníckej              

v B. Štiavnici 

Predstavujeme Vám... - stretnutie študentov SŠ s banskoštiavnickou spisovateľkou Katarínou Zacharovou, 

žijúcou v Malajzii (september 2011), v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v B. Štiavnici 

 

K u l t ú r n o – s p o l o č e n s k é   p o d u j a t i a: 

 

Láska nie je len slovo... - prednes ľúbostnej poézie pre študentov SŠ, netradičný Valentín (február 2011),               

v spolupráci so ŠI pri SOŠ lesníckej v B. Štiavnici a Autorským klubom v B. Štiavnici 

ART  PÓDIUM  mladých – prezentácia záujmovo-umeleckej činnosti mládeže (marec 2011), v spolupráci so ŠI 

pri OSŠ obchodu a služieb v B. Štiavnici 

Autori nášho regiónu – Hľadanie strateného času – autorský večer F. Majerského a prezentácia knihy  

Obyčajný život, obyčajné šťastie... (apríl 2011), v spolupráci s Mestom B. Štiavnica, Mestskou knižnicou a 

Autoským klubom v B. Štiavnici 

Banskoštiavnickí autori v Kremnici – (máj 2011), v spolupráci s Mestskou knižnicou a s Klubom dôchodcov  

v Kremnici 

Spevom, slovom, srdcom o RODINE – poeticko-hudobné pásmo na tému Rodina, Láska, Viera – ku Dňu 

matiek, Dňu otcov a Dňu detí (máj 2011), spoluorganizátor: ECAV v B. Štiavnici, Mesto B. Štiavnica,          

Autorský klub v B. Štiavnici 

Ďakujem, mama... - program ku Dňu matiek pre členov KD v B. Štiavnici (máj 2011),  

spoluorganizátor: KD v Banskej Štiavnici 

Rodinný autorský večer rodiny MONTILLA – (jún 2011), v spolupráci s Mestskou knižnicou,               

Autorským klubom a Mestom B. Štiavnica 

Ako dostať od života, čo chceme – autorský večer Kataríny Zacharovej (september 2011), v spolupráci s 

Mestskou knižnicou v B. Štiavnici, s Autorským klubom  a  Mestom B. Štiavnica 

Odovzdávanie cien V. Zamarovského A. Hykischovi a R. Cílekovi – (október 2011), hlavný organizátor:  
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Zväz slovenských spisovateľov literatúry faktu a mesto Banská Štiavnica, v spolupráci s Autorským klubom            

v  B. Štiavnici 

Od srdca ks srdcu – prezentácia činnosti a tvorby členov OO Zväzu telesne postihnutých a vystúpenia hostí 

(november 2011), v spolupráci s OO ZTP v B. Štiavnici. 

Vernisáž výstavy 215 rokov ECAV v Banskej Štiavnici , prezentácia výtvarných diel V. Oravca a fotografií 

L. Lužinu – (november 2011), spoluorganizátor: ECAV v Banskej Štiavnici 

Banská Štiavnica – Ako sme tu žili – prezentácia knihy V. Bártu a autorského kolektívu (december 2011),             

v spolupráci so SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici 

Banská Štiavnica z lietadla – prezentácia novej publikácie V. Bártu (december 2011) 

Príprava kultúrnych programov, recitácia, moderovanie – na požiadanie v priebehu celého roka 

Vydanie publikácie ŠTIAVNICKÉ INŠPIRÁCIE II. - z tvorby členov Autoského klubu v Banskej Štiavnici 

(december 2011, prezentácia knihy v januári 2012) s finančným príspevkom MK SR, v spolupráci s Autorským 

klubom v B. Štiavnici a Mestom Banská Štiavnica 

Klubová činnosť – pravidelné stretnutia Autorského klubu v Banskej Štiavnici (jedenkrát za mesiac,                        

v roku 2011 celkom 12x)    

 

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici v roku 2011 
 

Športová činnosť v BŠ svojim rozsahom a úspešnosťou v roku 2011 nadviazala na dobré výsledky 

z predchádzajúceho obdobia. Napriek finančnej kríze, a nepriaznivému obdobiu pre rozvoj športu, šport. kluby 

dosahujú dobré výsledky a reprezentujú BŠ aj za hranicami štátu. 

 

KMT Banská Štiavnica - triatlonový klub a TJ SITNO Banská Štiavnica - plavecký klub 

PO 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.  

 

MK-Banská Štiavnica 

Stručný opis činnosti za uplynulé obdobie 2011: Našou chválou sú vynikajúce výsledky Martina Krátkeho,ktorý 

sa zúčastnil Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky - Enduro a rally countrycross, kde v kategórii 

E1-dospelých skončil celkovo na 4.mieste.V triede junior do 20 rokov na 2. mieste. Na medzinárodných 

majstrovstvách Maďarska o Kráľa terénu na záver sezóny skončil druhý za legendou Maďarského countrycrossu 

Gáborom Grilmayerom. 

 

Združenie technických športov LIBA 

Peter Lupták: Prehľad niektorých úspechov za rok 2011: Vzduchová puška:juniorský majster Slovenska, víťaz 

vzduchovkovej extraligy, 3. miesto v guľových disciplínach ľubovoľná malokalibrovka 60 MSR, 4. miesto v 

disciplíne 3x40 ľubovoľná malokalibrovka MSR, OH nádeje Nitra VzPu 60 - 9. miesto, medzinárodný pretek, 

účastníci z celej Európy, Grand Prix Kooperatíva Plzeň, VzPu 60 – 5. miesto, medzinárodný pretek, Veľká cena 

Garko Brno VzPu 60 – 4. a 5. miesto, medzinárodný pretek. 

Richard Šimek: Prehľad niektorých úspechov za rok 2011: 3. miesto v juniorskej kategórii na MSR vzduchové 

zbrane, 12. miesto v guľových disciplínach, ľubovoľná malokalibrovka 60 MSR, 5. miesto v disciplíne 3x40 

ľubovoľná malokalibrovka MSR 

Jány Patrik: 2. miesto na MSR v guľových disciplínach, dorastenecká kategória ŠPu 60, 4. miesto v lige 

talentovanej mládeže, vzduchové zbrane, OH nádeje Nitra – 8. miesto, VzPu 40, medzinárodný pretek. 

Šulek Štefan ml.: 7. miesto na MSR v guľových disciplínach, dorastenecká kategória ŠPu 60, OH nádeje Nitra – 

9. miesto, VzPu 40, medzinárodný pretek, 3. miesto v lige talentovanej mládeže, vzduchové zbrane. 

 
TJ - Sitno Rekreačný aerobik, Banská Štiavnica 

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 žien od 15 rokov vyššie.  Cieľ: zabezpečiť pravidelné 

športovanie a možnosť v kolektíve si zacvičiť, zatancovať, relaxovať a posilniť celé telo. Cvičenie je 

profesionálne.  

 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica  

Klub má 51 členov vo všetkých vekových kategóriách. Predsedom klubu je Ing. Róbert Melcer. Aktivity sú 

zamerané na lyžiarsku, pešiu, vodnú a vysokohorskú turistiku. Financovanie KST je z vlastných zdrojov (90%) 

a z dobrovoľných príspevkov (10%). V priebehu zimnej sezóny sme sa zúčastnili lyžiarsko - turistických akcií: -  
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45. Zimného zrazu turistov  v Starej Ľubovni, zúčastnili sme sa zimného prechodu pohorím Vtáčnik, spojeného 

s výstupom na Vtáčnik. Letnú turistickú sezónu tradične otvára: Jarné prebudenie spojené s hviezdicovým 

výstupom na KERLING. Z ďalších turistických akcií KST uvádzame: výstup na  hrad Šašov, návšteva náučného 

chodníka Žakýlsky hrad a Žakýlske pleso, Vyhne – Kamenné more – Kamenná, letný prechod Pohronským 

Inovcom spojený s výstupom na Veľký Inovec, splav rieky Hron, Banská Štiavnica – Banský Studenec - Tri 

kamene, Téryho chodníkom na Sitno, 58. letný zraz turistov – Martin, jesenný výstup na Vtáčnik, nočný  

prechod  Štiavnickým pohorím ( Banská Štiavnica - Hodruša – Sitno). Klub zorganizoval  turistické  zájazdy  

zamerané na letnú, pešiu  a  vysokohorskú turistiku. Navštívili  sme v Nízkych Tatrách Stanišovskú dolinu a 

novo otvorenú Stanišovskú jaskyňu, vyšliapali sme na unikátnu prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh. Vo 

Vysokých Tatrách sme vystúpili na Kriváň, Rysy, (národný výstup) a  navštívili sme Štrbské, Popradské 

a Zelené pleso.  

Pri týchto akciách, ktoré sú spravidla viacdňové, a na zrazoch turistov ( zimný a letný ) propagujeme náš región 

a vlastné mesto Banskú Štiavnicu. Podľa možností odovzdávame aj propagačný materiál nášho mesta. Pracuje tu 

vyškolená skupina značkárov (Ing. R. Melcer, Mgr. P. Jancsy, J. Radjansky). V roku 2011 preznačili 25 km 

turistických chodníkov, vrátane ich úprav a umiestnili 42 nových turistických smeroviek. Značkári sa v roku 

2011 starali o 15 turistických informačných miest.  

 

Daniel Matis 

Ľahký atlét. Behu sa venuje od roku 1983. Má odbehaných 25 maratónov. Je stále aktívny bežec v kategórii 

veterán, kde patrí k najlepším na Slovensku. Z jeho úspechov v roku 2011: BB – M SR v hale: 3 km – 1.m.; 400 

m – 3.m.; 1500 m – 3.m, trojdňové preteky v Maďarsku Tarjáne: 3x12 km – 2.m, 8-hodinový štafetový beh v 

Slovinsku v emste Ptuj: 3x12 km – 2.m, M SR v behu do vrchu v maďarskom Višegráde: 11 km – 2.m. V roku 

2011 sa zúčastnil na 30 bežeckých podujatiach na SR a v zahraničí. Z toho 10-krát stál na 1.mieste; 8-krát na 2. 

mieste a 5-krát na 3. mieste. 

 

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 nižšej súťaže, V. ligy. V tejto sezóne hrá oddiel IV. ligu. Udržať sa v IV. lige 

a potvrdiť tak oprávnenosť postupu do vyššej súťaže sa ukázalo ako veľmi náročná úloha vzhľadom na pracovnú 

vyťaženosť väčšiny hráčov. V družstve hrajú ale viacerí mladí talentovaní hráči, a tak by pri prípadnom úspechu 

návrat do vyššej súťaže nemal byť problémom. Ing. Ján Sedilek: Od roku 1983 je nepretržite vedúcim družstva a 

hráčom stolnotenisového oddielu LN TRADE BŠ, predtým RANSAN. Aj napriek zložitej finančnej situácii sa 

mu podarilo oddiel udržať v súťažiach bývalého okresu ZH a neskôr v IV. lige. Posledné dva roky hral oddiel 

striedavo v  V. a IV. lige. Martin Dobrovič: Venuje sa cyklistike, florbalu, volejbalu a najmä stolnému tenisu. V 

rebríčku úspešnosti sa umiestňuje pravidelne v prvej desiatke úspešnosti vo dvojhrách aj štvorhrách. V družstve 

LN Trade dostáva možnosť hrať viac talentovaných hráčov: L. Výboch, A. Dobrovič. Treba spomenúť aj 

najstaršieho aktívne hrajúceho stolného tenistu L. Prokaja, ktorý je vo veku 75 rokov stále oporou družstva a je 

zároveň najstarším hráčom 4. ligy. 

 

Volejbalový oddiel Banská Štiavnica 

Volejbalový oddiel v súčasnosti funguje na rekreačnej úrovni. V rámci udržania tradície volejbalu v BS tradične 

organizujeme volejbalové turnaje, Veľkonočný turnaj a Salamandra cup sú turnaje zmiešaných družstiev mužov 

a žien, Vianočný turnaj mužov.  

 

STKM Banská Štiavnica 

Pôsobí od r. 2006, môže sa pochváliť vynikajúcimi výsledkami. V r. 2008 ako účastník v najvyššej súťaži 

extralige, skončili na 5. m. v tabuľke. Z ekonomických dôvodov sme sa museli vzdať extraligy. Mužstvo sa 

oslabilo sa o dvoch kvalitných hráčov a nasledujúcu sezónu 2009/2010 hralo 1. ligu. V sezóne 2010/2011 naše 

mužstvo nastupovalo ako favorit súťaže 1. ligy. Celý rok mužstvo podávalo vynikajúce výkony, keď v 18-tich 

zápasoch nenašlo premožiteľa a suverénne viedlo v tabuľke 1. ligy. V súčasnej dobe je A mužstvo účastníkom 

extraligy, kde bojuje na popredných priečkach. Z domácich hráčov náš tím A reprezentuje Marián Šurka ml. 

a Dušan Pacher. Celkovo má STKM 15 vlastných hráčov. V nasledujúcej sezóne 2011/2012 A mužstvo si dá 

opäť nové ciele a to skončiť v extralige do 4. miesta.  

 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

V roku 2011 dosiahol PK BŠ veľmi dobré výsledky, dôkazom toho je 9 titulov Majster Slovenska, 6 x druhé 

miesto na MSR a 9 x tretie miesto na MSR. V prvej desiatke MSR bolo umiestnených veľa našich pretekárov. 

O vysokej úrovni plávania v našom meste svedčí i fakt, že 9 pretekárov bolo v rebríčku 16 najlepších plavcov vo 

svojich vekových kategóriách za rok 2011 na Slovensku. Naši plavci úspešne reprezentujú i v zahraničí, keď sa 

pravidelne zúčastňujú a víťazia v Čechách (Opava, Jihlava), v Rakúsku i v Taliansku (Tenkelová sa tešila 
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z víťazstva v Opave, do finále postúpila vo Via Rego v Taliansku). Vynikajúcimi plavcami oddielu sú: Denisa 

Tenkelová, Monika Maruniaková, Matúš Berlanský, Matej Ernek, Jakub Longauer, Dalibordaniel Orság, Denisa 

Tenkelová, Marián Adamský, David Hriňák, Miroslav Maruniak, Renáta Hriňáková, Ján Čamaj ml.. 

 

FK Sitno Banská Štiavnica 

FK v roku 2011  mal prihlásených v dlhodobých súťažiach 6 mužstiev a to: Mužstvo prípravky – majstrovstvá 

okresu ZH, ZC a BŠ, kde sa zúčastnilo zápasov v počte 10 – 20 žiakov v jarnej časti súťaže pod vedením  

V. Prokaja a R. Neubauera. U tohto mužstva nejde ani tak o výsledky, ale o prípravu žiakov vo veku od 7 – 10 

rokov na žiacke krajské súťaže. Mužstvo mladších a starších žiakov – III. liga skupina C. Mužstvo starších 

žiakov potvrdilo, že aj táto súťaž je náročná a bez dobrého tréningového procesu skončilo na poslednom mieste. 

Z tohto mužstva zároveň skončilo viacero žiakov, ktorí naplnili vek do dorastu, a tak žiaci do jesennej časti 

nastúpili s cieľom zlepšiť sa v tréningovom procese, kde po dobrej príprave trénera Ľ. Chochlíka skončili druhí 

s možnosťou postúpiť do II. ligy. Mužstvo mladších žiakov sa nehodnotí, ale opäť tu máme silné ročníky 

a odzrkadľuje sa dobrá práca trénera Prokaja. Mužstvo dorastu – 4. liga – skupina juh: Po jarnej časti súťaže 

2010/2011 skončilo na 13. mieste, pod vedením Viliama a Milana Bukňu.  Zároveň končili aj dorastenci, ktorých 

vek už dovŕšil v tejto kategórii. Po jesennej časti 2011/2012 je mužstvo dorastu na 9. mieste, no s výkonmi 

a dochádzkou vedenie klubu spokojné nie je. A. mužstvo dospelých – IV. liga – skupina juh: po jarnej časti 

2010/2011 skončilo na 10. mieste pod vedením trénera a predsedu FK Ľ. Baráka. Do jesennej časti súťažného 

ročníka 2011/2012 naše mužstvo vstupovalo s ambíciami zastabilizovať, doplniť mužstvo a zohnať trénera. 

Výsledkom bolo angažovanie trénera V. Lačného. Zlepšením tréningového procesu sa dosiahol efekt viditeľný 

v tabulke, keď mužstvo figuruje na postupovom druhom mieste. B mužstvo dospelých – II. trieda Juh – okresy 

ZH. BS, ZC: skončilo po jarnej časti 2011 na 4 mieste. V ročníka 2011/2012 je po jesennej časti súťaže je na 5. 

mieste pod vedením trénerov Borošku a Baráka. Rok 2011 bol pre FK náročný aj v tom, že z rozpočtu mesta BŠ 

sa nenaplnili očakávané finančné prostriedky. V lete roku 2011 sa rozhodovalo, čo bude s klubom ďalej. Za 

členov výboru boli prijatí V. Poprac ml. a v decembri za mesto R.Antalová. Veľkú prácu v klube odviedol aj 

V.Zubka, ktorý svojou marketingovou činnosťou zabezpečil sponzorstvo a osadenie bannerov na futbalovom 

štadióne. FK napriek finančným ťažkostiam zorganizoval už 10. ročník Memoriálu Mariána Bosáka, kde sa 

víťazom stalo domáce mužstvo. Futbalové súťaže prebiehajú 6 mesiacov s letnou a zimnou prípravou spolu 10 

mesiacov, aktívne športuje 80 hráčov. Na zápasy A mužstva chodí zhruba 120-200 ľudí, menej návštevnikov 

však chodí na zápasy mládežníckych družstiev 

 

Športový klub Štefultov 

Športové akcie: Hokejový turnaj, Podsitnianska desiatka s medzinárodnou účasťou, Volejbalový turnaj  pre 

obyvateľov Štefultova 6 družstiev, Volejbalový turnaj: "Púťový" 8 družstiev z BŠ. 

Kultúrne akcie: Maškarný bál, Stavanie mája - sprievod obcou, Štefultovská vatra, Púťová zábava.  

 

Bedmintonový klub Sitno 

Bedmintonový klub BK SITNO Banská Štiavnica vykonáva činnosť od roku 2007. Venuje sa predovšetkým 

práci s mládežou. Členskú základňu tvoria žiaci banskoštiavnických základných škôl vo veku 8 – 15 rokov. 

Každoročne sa zúčastňujeme okresných a regionálnych súťaží v bedmintone, kde žiaci v kategórii chlapcov, 

rovnako tak aj v kategórii dievčat, dosahujú veľmi pekné výsledky. 

V roku 2011 sa tréningového procesu zúčastňovalo 28 žiakov. Tréningy prebiehajú 2x týždenne v telocvični 

SOŠ Ľ. Greinera Banská Štiavnica (starší žiaci a žiačky) a ZŠ J. Horáka (mladší žiaci a žiačky) pod vedením 

dvoch trénerov. V októbri 2011 sa konalo okresné kolo aj regionálne kolo v bedmintone družstiev mladších a 

starších žiakov a žiačok. Z okresného kola postúpili víťazi do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo v 

telocvični SOŠ Ľ. Greinera. Turnaja sa zúčastnili družstvá zo Žiaru nad Hronom, Hornej Ždane a Banskej 

Štiavnice. Banská Štiavnica mala zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriách. Víťazi v jednotlivých kategóriách 

postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo vo Zvolene. Postup si vybojovalo družstvo starších žiakov v zložení 

Peter Bednář, Jakub Halaj, ktorému sa na tomto turnaji nepodarilo prebojovať sa do bojov o medailové pozície a 

skončili na celkovom 7 – 8. mieste. Bedmintonový oddiel organizuje 2 turnaje ročne, jeden pri príležitosti MDD 

a druhý Mikulášsky turnaj. Na týchto turnajoch sa zúčastňujú nielen deti zo základných škôl z Banskej Štiavnice, 

ale aj z blízkeho okolia. Tento rok sa hrala v rámci Mikulášskeho turnaja aj kategória dospelých. Turnaja sa 

zúčastnilo sedem dvojíc, zápasy mali slušnú športovú úroveň. Bedminton je hra, ktorá sa pomaly dostáva do 

povedomia športovej verejnosti aj u nás a sme radi, že svoje miesto si našla aj v Banskej Štiavnici.  

 

Rádioklub 

Združuje 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 mládežou v snahe získavať a vychovávať ďalších 

členov klubu. Počiatky rádioamatérskej činnosti v oblasti BŠ sú od roku 1923. Začiatkom roku 2001 vznikol 
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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.. K dnešnému dňu má klub 7 členov. Vladimír 

Müllner – OM7ADS, Peter Ladziansky – OM3WPL a Ladislav Beňo – OM3-28243 sú z Banskej Štiavnice. 

Kolektív dopĺňa Ivan Auder – OM7AAI a Milan Rudinský – OM7RM z Banskej Bystrice, Karol Toman – 

OM5NS z Levíc a Michal Bezděk - OM3TUC z Devína.  

Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť členov sa členovia klubu stretávajú iba počas rádiamatérskych pretekov 

každé 2 mesiace. Zastihnúť je nás možné napríklad prvý májový, júlový a septembrový a potom októbrový a 

novembrový víkend na kóte Paradajz 935m, alebo Sitno 1009m. V obdobi 2009-2010 sa kolektív „Rádia Banská 

Štiavnica“ aj napriek veľkej konkurencii klubových stanic s lepším technickým vybavením umiestnil vo 

výsledkovej listine majstrovstiev Slovenska v práci na VKV na 7. mieste z celkovo 32 vyhodnotených. 

Zúčastnili sme sa 4-och pretekov z celkovo 7-mich, ktoré sa započítavajú do hodnotenia. V priebežných 

výsledkoch 2010-2011 je to po 5-tich pretekoch 5. miesto z 27 v SR. Tieto výsledky sme dosiahli aj napriek 

tomu, že 3.7. počas krátkej a nečakanej búrky nám jediný blesk zničil zariadenie v hodnote 1500€ (rádiostanicu 

ICOM IC-910H kúpenú v roku 2010).  

 

OZ Salamandra  

OZ Salamandra hodnotí svoju činnosť za rok 2011: Pôsobí v našom meste od roku 2003. Jej hlavným poslaním 

je organizovanie športových, rekreačných a kultúrno-spoločenských akcií. V roku 2011 sa podarilo zorganizovať 

niekoľko zaujímavých podujatí. Najväčšou akciou bola spolupráca pri organizovaní štefultovských slávnostných 

dní, ktoré sa konali pri príležitosti sv. Anny patrónky farnosti Štefultov. V rámci veľmi širokého programu bol 

usporiadaný 6. ročník tekvičiarskeho volejbalového mix turnaja.  Poslednou aktivitou OZ v roku bolo 

organizovanie turistického pochodu hlavným hrebenom Západných Tatier. Počas celého roka OZ prevádzkuje 

volejbalové ihrisko na Štefultove, ktorého rekonštrukcia bola finančne náročná. 

 

Šachový klub Opevnenie 

V období, pre ktoré uvádzame túto hodnotiacu správu, musíme s veľkou radosťou a vďakou konštatovať, že náš 

banskoštiavnický šachový klub sa stal výrazne profesionálnejší. Vďaka príspevku VÚC BB, avšak najmä vďaka 

príspevku mestskej samosprávy Banská Štiavnica si klub zakúpil kvalitné šachové súpravy, šachové hodiny a 

dataprojektor. Vďaka tomuto vybaveniu je klub schopný zabezpečiť všetky štandardné činnosti, ako sú ligové 

súťaže, tréningový proces dospelích, turnaje a detský šachový krúžok. V jarných mesiacoch roku 2011 nám 

končili ligové súťaže. Banská Štiavnica mala štyri družstvá v troch ligových súťažiach. Po jednom družstve v III. 

a IV. lige banskobystrického kraja a dva konkurenčné družstvá v V. lige Nitrianskeho kraja. S výsledkami, ktoré 

naši hráči v týchto súťažiach dosiahli, prevažuje spokojnosť – družstvá splnili očakávania a vzhľadom na to, že 

štiavnický klub je nováčik medzi klubmi s mnohoročnými skúsenosťami, umiestnenie predčilo očakávania. 

Spokojnosť môže prevládať v IV.ligovom družstve Banskej Štiavnice, ktorej B družstvo ako nováčik stále zbiera 

skúsenosti. Do bojov zasiahlo 14 šachistov. Najúspešnejšími hráčmi boli J. Hipszki, a B. Kaškötö, ktorí boli 

najlepší na svojich šachovniciach v kraji vôbec. III. ligové družstvo Banskej Štiavnice bolo nováčikom v III. 

lige, kde sa konfrontovala kvalita s klubmi s niekoľko desaťročnou tradíciou a reálnym očakávaním bolo 

udržanie sa v súťaži. Štiavnica skončila na 10tom mieste z 13tich družstiev. Pevným odhodlaním a veľkou 

úlohou, ktorá prirodzene vyplynula z pôsobenia súťaži s vysokou kvalitou, bolo zlepšiť – skvalitniť tréningový 

proces. Výborne sa na krásnom druhom mieste umiestnilo aj V.ligové banskoštiavnické družstvo Opevnenie-

Klopačka. Ako pravidelne každý rok, tak aj v roku 2011 sa náš mestský šachový klub podieľal na zabezpečovaní 

Medzinárodných majstrovstiev Slovenska, ktoré sú podujatím medzinárodného charakteru. Slová vedenia 

slovenského šachového zväzu: „Štiavnica sa podieľa na medzinárodnej propagácii šachu jedinečným 

spôsobom.“  
 Šachová ligová súťaž Banskobystrického kraja začala v sezóne 2011-12 s prevratnými zmenami. 

Ako prvá oblastná súťaž na Slovensku sa odhodlala inovovať po mnoho rokov zabehnutý hrací systém. 

Najzásadnejšou zmenou bolo zlúčenie 3. a 4. ligy do jednej súťaže. Zároveň sa upustilo od hracieho systému, v 

ktorom hral každý s každým a hrá sa na 11 kôl, kde po každom odohratom kole prebieha losovanie súperov pre 

ďalšie kolo, na základe pozície v tabuľke a ďalších kritérií, akými sú skóre a podobne. Takýto model má 

samozrejme mnoho predností, ale prináša klubom aj určité ťažkosti, preto predchádzala zavedeniu týchto 

inovácii búrlivá diskusia. Štiavnica mala v predošlej sezóne družstvo aj v 3. aj v 4. lige súbežne, kde si hráči 

jednotlivých družstiev mohli čiastočne pomôcť. Náš klub tak stál pred otázkou, či pre novovytvorenú tretiu ligu 

postaviť jedno silné družstvo, alebo skúsiť zabojovať s dvoma nezávislými družstvami. Vedenie klubu 

preferovalo jedno silné družstvo, ale čo je veľmi sympatické, štiavnickí šachisti v snahe odohrať čo najviac partií 

a súčasne aby čo najviac hráčov dostalo príležitosť súťažiť, a tým v tvrdých zápasoch zvyšovať svoju 

výkonnosť, jednoznačne trvali na náročnejšej ceste sezónou s dvoma družstvami. V 3. lige Banskobystrického 

kraja má teda Štiavnica mierne skúsenejšie družstvo OPEVNENIE-Sitno a družstvo OPEVNENIE-Klopačka, 

ktoré dáva príležitosť aj hráčom s kratšou praxou, ale s odhodlaním zbierať cenné skúsenosti v náročných 

ligových, často až 5-6 hodinových zápasoch. Situácia, z ktorej plynuli značné obavy, nastala hneď v 3. kole. 
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Pre obidve naše družstvá bol totiž vylosovaný domáci zápas a bolo teda povinnosťou domáceho klubu 

zabezpečiť všetky náležitosti pre 32 hráčov. 

V dvojzápase teda privítalo Opevnenie-Sitno maďarské Balassagyarmati-Kabel SE, kde domáci zvíťazili 5:3                   

(za domácich vyhrali Chlpík, Longauer a Hipszki, remizovali Prekopp, Pásztor, Píš a Koleda) a Opevnenie-

Klopačka privítalo  ŠO MsL Kremnica  3:5, kde domáci po húževnatom odolávaní nakoniec podľahli 3:5 (a 

domácich vyhrali Majsniar, Niemayer a Hudec). Zo zaťažkávacej skúšky sa nakoniec stala malá šachová 

lahôdka pre hráčov či divákov. Súperi prišli vo veľmi silných zostavách a o každý polbod sa viedol neľútostný 

boj. Opevnenie-Sitno víťazstvom poskočilo na 6. miesto v tabuľke, čím si pre ďalší priebeh drží dobrú 

východiskovú pozíciu. Veľké poďakovanie rozhodne patrí aj rozhodcovi Štefanovi Bosákovi, ktorý udržal 

neľahký dvojzápas vo veľmi dôstojnej atmosfére a všetky partie prebehli v duchu fair-play. 

Pre prácu s mládežou sa robili prípravy už dlhšie, na jeseň tohto roka bola s finančnou pomocou Mesta Banská 

Štiavnica pre túto činnosť zakúpená výbava. Celý projekt bol odštartovaný Vianočným turnajom mladých. Účasť 

a celá atmosféra turnaja bola skvelá. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica-Štefultov 

Vykonávajú: prevenciu, zásahy pri požiaroch a živelných pohromách, športovú činnosť - súťaž v požiarnickom 

športe. V tomto roku sme sa prihlásili do súťaže THHL-Tekovsko hontianska hasičská liga. Nácvikom a 

absolvovaním súťaží získavame skúsenosti pri používaní hasičského náradia a techniky. Výsledky súťaží v roku 

2011: Poľný Kesov THHL - 2. m., Žarnovica (Územné kolo) - 1. m.,  Viničky THHL - 10. m., Viničky 

(Kýblovačka) - 1. m., Branč  – 2.m., Krajské kolo - Veľký Blh (RS) - 4. m., Budča - Pohár starostu - 1. m., 

Budča -  SHL PPS 12 - 2. m., Dyčka - nočná súťaž - 10. m., Dyčka - nočná - klasika - 7. m., Dežerice - SMHL  -

 10. m., Štefultov - SHL PPS 12 – 1.m., Štiavnická Bane -  P. pohár starostu – 1.m., Trnavá Hora - pohár star. – 

1.m., Horné Mladonice – THHL – 1.m., Krupina – THHL - 1.m., Ilija - SHL PPS 12 – 2.m., Ilija - Putovný 

pohár – 1.m., Podhorie - Putovná prúdnica – 1.m., Turček - Nočná súťaž – 1.m., Lovča - Kýblovačka A – 1.m., 

Lovča - Kýblovačka B – 2.m., Čekovce – Pohár – 4.m., ...a ďalšie.  

 

Letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici 

Zhodnotenie športovej sezóny 2011. V športovej sezóne 2011 náš klub usporiadal Ampér a Lietanie pre radosť, 

ako i prezentáciu počas Šarkaniády na Kalvárii. Podujatie Ampér sa uskutočnilo pre nepriaznivé počasie v 

náhradnom termíne v mesiaci jún na športovom ihrisku vo Svätom Antone. Na podujatí sa zúčastnili modelári - 

piloti v počte 30, ktorí predviedli svoje majstrovstvo so svojimi modelmi. Akcia sa konala za hojnej účasti 

diváckej verejnosti, hlavne detí. Akcia Lietanie pre radosť sa uskutočnila 28. – 29.8.2011 na letisku v obci Ilija. 

Akcie sa zúčastnilo 35 pilotov, 20 mechanikov a hostia. Podujatie malo veľký ohlas z dôvodu nočného lietania 

modelov, čo bolo hodnotené ako veľmi atraktívne a stalo sa našou tradíciou. Okrem týchto podujatí sa modelári 

pravidelne stretávajú na svojom letisku, kde si vzájomne vymieňajú svoje skúsenosti z technického predvedenia 

modelov, zručnosti lietania a zároveň podnecujú deti a mládež využívať svoj voľný čas v tejto činnosti. 

Ampér – prezentácie činnosti klubu s prácou s deťmi a mládeže, kde im je umožnené verejne predviesť 

svoje modely a súťažiť v jednotlivcoch v zručnosti ovládania počas letu. Sú to modely, ktoré si sami vyrobili. 

Podnecujeme tým záujem detí a mládeže o tvorivú činnosť s technickou zručnosťou, pri ktorej je možné sa 

zdokonaliť s ostatnými odbornými vedomosťami z oblasti fyziky, matematiky a ďalších prírodných vied. 

Využíva sa tak možnosť pre deti a mládež naplniť tak zmysluplne svoj voľný čas a rozvíjať vlastnú tvorivosť. 

Počas tejto akcie majú deti a mládež možnosť vidieť prezentáciu letových ukážok dospelých modelárov – 

pilotov z miestneho klubu ako i hostí. Akcia je orientovaná ku Dňu detí. 

Lietanie pre radosť - Stretnutie členov klubu na klubovom letisku, pri ktorom je možnosť vidieť 

modelársku techniku, lietadlá, vrtuľníky, lode, autá ako i ostatné lietajúce atrakcie. Touto akciou vyvolávame 

záujem širokej verejnosti o činnosť v oblasti modelárstva a zároveň propagujeme naše mesto prizvaným hosťom 

– pilotom modelárom. Prizvaní hostia – piloti, modelári – tu ochotne na vysokej úrovni predvedú svoje letecké 

modely počas letu ako i na stojánke. Klub pre hostí organizuje náučno – propagačnú akciu spoznávania nášho 

mesta a jeho širokého okolia, prírody a mesta Banská Štiavnica. Za posledné roky konania týchto stretnutí sa u 

mnohých hostí vytvorila vzájomná spolupatričnosť s naším klubom a mestom vracať sa na našu akciu Lietanie 

pre radosť. 

 

Športový klub BM Atletik Banská Štiavnica 

Bohuslav Melicherčík, triatlon, atletika. Účasť na Svetovom pohári v zimnom triatlone Slovensko   1. miesto 

v kategorii veteránov. Účasť na Národnom behu Devín -  Bratislava 4. miesto v kategórii veteránov. 

Reprezentácia mesta v štafetovom behu  partnerských  miet v Slovinsku - Ptuj  2. miesto. Účasť na 

medzinárodnom bežeckom minimaratróne  v Maďarsku – Tatabánya  1. miesto v kategórii veteránov. Účasť na 

Majstrovstvách  Europy v cross triathlone  Maďarsko – Visegrád  bronzová  medaila v kategórii veteránov. 
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Meštiansky volejbalový klub – Mestská liga 

Meštiansky volejbalový klub existuje od roku 2002. Pôsobil pri ZŠ sv. Františka Assisi až 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 udržať tradíciu volejbalových 

súťaží v BŠ. Sme spoluorganizátorom volejbalových turnajov. V súčasnosti je v klube registrovaných 18 stálych 

členov a funguje len z príspevkov členov, ktoré sú použité 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. Obidvaja prezentovali mesto na všetkých pretekoch vzhľadom na ich vek veľmi 

dobre. Tento rok začali jazdiť pod medzinárodnou licenciou SAMS, ktorú zastrešuje svetová organizácia FIA. 

Tento šport je finančne veľmi náročný. Je predpoklad, že donesú titul majstra Slovenska do BŠ! 

 

Spolupráca so zahraničím  
 

Svetové dedičstvo  očami detí  

17. ročník medzinárodnej  súťažnej výstavy detských výtvarných prác z miest zapísaných v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO, ktorú každoročne organizuje mesto Banská Štiavnica  pod záštitou Organizácie miest 

svetového dedičstva. Po úspešných šestnástich  ročníkoch k výročiu zápisu historického mesta Banská Štiavnica 

a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO naše mesto vyhlásilo 17. ročník 

súťaže žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo, či už toho, v ktorom žiaci žijú, alebo 

hociktorého iného na svete. V tomto roku organizátori dostali 1458 prác z viac ako 80 škôl v 26 mestách 

svetového dedičstva v 19 krajinách (Albánsko, Brazília,  Česká republika, Čierna Hora, Čínská ľudová 

republika, Japonsko, Kanada,  Kuba,  Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, Poľsko, Rumunsko,                  

Ruská federácia, Taliansko, Turecko, Ukrajina a  Slovenská republika). Otvorenie výstavy sa uskutočnilo vo 

štvrtok 2. júna 2011.  Okrem primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej sa ho zúčastnili aj pán Ákos Capdebo, 

vedúci Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá zo strednej 

a východnej  Európy, Dr. Katalin Kiss, bývalá a teraz čestná  vedúca Regionálneho sekretariátu Organizácie 

miest svetového dedičstva pre členské mestá zo strednej a východnej  Európy, 3. tajomník Veľvyslanectva 

Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexander Sidorov, predstavitelia ruských organizácií Rossija,              

Mladá Rossija a časopisu Vmeste/Spolu na čele s Bc. Oľgou Daškovou. 

 

Organizácia miest svetového  dedičstva 

V dňoch 22. – 25. novembra 2011 sa v portugalskom meste Sintra uskutočnil 11. svetový kongres a                  

Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie miest svetového dedičstva. Banskú Štiavnicu na uvedených podujatiach 

reprezentovala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Banská Štiavnica sa síce väčšinou v skomolenej 

podobe, ale vždy v pozitívnom a nasledovaniahodnom význame  spomínala viackrát. 

 

Akademici v Banskej Štiavnici 

Pri príležitosti 10. výročia podpisu „Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej                       

Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici“ Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským 

baníckym spolkom zorganizovali  podujatie  „Akademici v  Banskej Štiavnici 2011“, ktoré sa uskutočnilo                

v sobotu 8. októbra 2011. V tomto roku po prvýkrát sa podujatia zúčastnili popri študentoch z maďarských 

nástupníckych fakúlt aj študenti z Ostravy a Košíc vďaka čomu boli „Akademici v Banskej Štiavnici 2011“  

podujatím  nielen maďarským, ale aj českým a slovenským.  

 

Partnerské mestá  

 

Hünenberg (Švajčiarsko) 

 žiaci ZŠ Jozefa Horáka pokračovali v dopisovaní so žiakmi z Hünenbergu; 

 v dňoch 14. – 17. júla 2011  naše historické mesto znovu navštívila oficiálna delegácia a občania z  

nášho švajčiarského partnerského mesta  Hünenberg. Oficiálnu delegáciu na čele s primátorkou mesta 

Regulou Hürlimann tvorili Guido Wetli, tajomník, Claudia Benninger Brun riaditeľka základnej školy, 

Richard  Aeschlimann, predseda Spolku partnerstva s Banskou Štiavnicou, Beda von Reding, členka 

Rady Spolku partnerstva a katolíckej cirkvi, Agnes Wicki,  členka Rady Spolku partnerstva.                

Spolu s nimi prišlo do Banskej Štiavnice aj 13 občanov, ktorí si pobyt hradili sami. K delegácii sa počas 

oficiálneho prijatia primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou pripojil aj Jeho Excelencia pán 

Christian Martin Fotsch, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  Švajčiarskej konfederácie 

v Slovenskej republike. 
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Moravská Třebová (Česká republika) 

 účasť žiakov ZŠ Jozefa Horáka na súťaži „Pod modrou oblohou“; 

 14. – 16. 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, 

folklórna skupina „Sitňan“,   prítomná aj  oficiálna delegácia mesta Banská Štiavnica na čele zo 

zástupcom primátorky mesta JUDr. Dušanom Lukačkom; 

 návšteva oficiálnej delegácie Moravskej Třebovej na čele so starostom JUDr. Milošom Izákom 

v Banskej Štiavnici v dňoch 2. – 4. septembra  pri príležitostí  Hubertových dní; 

 vystúpenie folk country kapely „Proč Ne Band“ v rámci Salamandrových dní 2011. 

 

Olsztynek (Poľsko) 

 vystúpenie  folklórnej skupiny "Śparogi" v rámci Salamandrových  dní 2011. 

 

Ptuj (Slovinsko) 

 24. – 26. jún –  účasť štiavnických bežcov na 4. ročníku behu partnerských miest – obsadili druhé 

miesto; 

 8. – 11. september – účasť  folklórnej skupiny „Sitňan“ a folklórneho  súboru „Podhorčan“ na   

folklórnom festivale partnerských miest.   

 

Soproň (Maďarsko) 

 vystúpenie 40 člennej dychovky „Juventus Concert“  v rámci Salamandrových  dní 2011. 

 

 

 

 

 

 


