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ČASŤ I.    Samospráva mesta Banská Štiavnica 

 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
 

     MsZ pracovalo v roku 2013 v 17- člennom zložení, ktoré bolo rozdelené do 5 volebných obvodov.   

Zloženie poslancov Mestského zastupiteľstva bolo rovnaké ako v roku 2012.   

 

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, Ferka Urbánka 1/A, 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 2013:    8 

z toho 1 zasadnutie bolo slávnostné – Salamandrové dni 

 

V rámci Salamandrových dní boli mestským zatupiteľstvom udelené tieto ceny: 

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica:  

PhDr. Mikulášovi Čelkovi 

prof. PhDr. Karolovi Horákovi, CSc.  

PaedDr. Milanovi Marošovi, PhD.  

Výročná cena mesta Banská Štiavnica: 

Mgr. Bohuslavovi Melicherčíkovi 

       

Počet prijatých uznesení 130 (v roku 2012 to bolo  190) 

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach   82,41 %  (rok 2012  89,64 %)  

 

Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ: 

 

Renáta Antalová  6x (86 %), RNDr. Pavel Bačík 7 x (100 %), Ľubomír Barák 6 x (86 %),  Ivan Beňo 7 x 

(100%), Ing. Miriam Blaškovičová 6 x (86 %), Ing. Juraj Čabák 7 x (100 %), Mgr. Helena Chovanová 7 x (100 

%), Peter Ivaška 2 x (29 %), PaedDr. Milan Klauz 2 x (91 %), Helena Koťová 7 x (100 %),  

JUDr. Dušan Lukačko 6 x (86 %), Ing. Ján Mojička 5 x (71 %), Ing. arch.  Peter Mravec 5 x (71%),  

Mgr. Karol Palášthy 6 x (86 %), Ing. Slavomír Palovič 5 x (71 %), JUDr. Gejza Volf  7 x (100 %) 

Ing. Marián Zimmermann 7 x (100 %). 
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Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Štiavnica: 10 

 

VZN č. 1 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby 

VZN č. 2 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica   

VZN č. 3 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica     

VZN č. 4 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností  

na území mesta Banská Štiavnica    

VZN č. 5 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo vlastníctve Mesta  

VZN č. 6 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská 

Štiavnica 

VZN č. 7 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske Jazero   

VZN č. 8 o miestnych daniach  

VZN č. 9 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok  

VZN č. 10 o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica   

 

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 2  

 
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja  

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica   

 

Materiály prerokované v MsZ:    

uznesenia sú zverejnené na www.banskastiavnica.sk                                                             Číslo uznesenia  

Digitalizácia kina Akademik v roku 2013                                                                         21/2013 

„                    „       „                                                                                                          97/2013       

Dohoda o poskytovaní dotácie pre spoločnosť PO-MA, s. r.o.                                            – 

 

Informatívna správa o zabezpečení financovania autobusovej dopravy                          40/2013  

„                     „          o postupe prác na realizácii projektu zberného dvora                    41/2013   

„                     „          z VZ Prima banky Slovensko, a. s.                                                59/2013  

„                     „          o konaní VZ spol. MsL B. Štiavnica, spol. s r. o.                          60/2013 

„                     „          o konaní Predstavenstva a DR Nemocnica B. Š. a. s.                    61/2013 

„                     „          o konaní VZ spol. StVS, a. s.                                                         62/2013          

„                     „          o príprave Salamandrových dní 2013                                            78/2013      

„                     „          o prevádzkových nákladoch plavárne                                          129/2013      

„                     „          o možnosti zapojenia do projektu SCI, Šport ako nástroj ...          87/2013 

„                     „          o výpovedi zo zmluvy – VIO TV                                                 115/2013     

„                     „          „UŠ – obytná zóna v lokalite Štefulov, B. Štiavnica“                   88/2013    

„                     „          vyhodnotenie LTS                                                                       107/2013 

„                     „          projekt Vzdelávanie seniorov                                                      108/2013    

   

Kontrola plnenia uznesení  z MsZ 12. 12. 2012                                                      2/2013 

„              „            „             z MsZ 20. 2. 2013                                                         23/2013 

„              „            „             z MsZ 24. 4. 2013                                                                43/2013  

„              „            „             z MsZ 19. 6. 2013                                                                65/2013 

„              „            „             z MsZ 18. 7. 2013                                                                72/2013     

„              „            „             z MsZ 21. 8. 2013                                                                90/2013   

„              „            „             z MsZ 30. 10. 2013                                                            112/2013      

Komunitné centrum Šobov                                                                                        29/2013  

 

Návrh na naloženie s majetkom mesta – Dom smútku Štefultov                                    14/2013  

„          na naloženie s majetkom mesta – Pitukov dom                                                   39/2013  

„          na udelenie cien mesta za rok 2013                                                                      77/2013  

„          na uplatnenie predkupného práva k pozemkom Drieňová, JUDr. Kováčová      82/2013 

„          na vyhlásenie 2. opakovanej OVS, Križovatka č. 25                                           37/2013 

„          na vyhlásenie 3. opakovanej OVS, Križovatka č. 25                                           86/2013  

http://www.banskastiavnica.sk/
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„          na vyhlásenie opakovanej OVS, Dom smútku Štefultov                                     38/2013 

„          na vyhlásenie 2. opakovanej OVS, Dom smútku Štefultov                               101/2013 

„          na vyhlásenie verejnej zbierky                                                                             47/2013    

„          na vyplatenie odmeny pre poslancov MsZ                                                         130/2013   

„          na zrušenie Uzn. MsZ č. 150 a 166/2012, pozemok Š. Roch                               36/2013 

„          na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta B. Štiavnica pre rok 2013                                    48/2013  

„          na zmenu zapisovateľky v komisii výstavby a rozvoja mesta                              51/2013 

„          na zníženie úväzku HK                                                                                               - 

„          rozpočtu TS m. p. B. Štiavnica na rok 2014                                                               -        

„          Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti                                      6/2013   

„          Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku, školy                         92/2013 

„         ÚPN mesta „Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske Jazero“                             94/2013 

„         VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta                    4/2013 

„          VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách           5/2013 

„          VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta                                                           - 

„          VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta      24/2013 

„          VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, DSO a elektroodpadmi                   25/2013 

„          VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi                                        91/2013 

„          VZN o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch MK                                   93/2013 

„          VZN o miestnych daniach                                                                                   114/2013 

„          VZN o výkone taxislužby                                                                                   117/2013       

„          zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2012                                       54/2013     

„          zmeny rozpočtu č. 2 pre rok 2013                                                                       110/2013 

           

Otvorenie – program MsZ 20. 2. 2013                                                                      1/2013 

„                - program MsZ 24. 4. 2013                                                                    22/2013 

„                - program MsZ 19. 6. 2013                                                                             42/2013    

„                - program MsZ 18. 7. 2013                                                                             64/2013 

„                - program MsZ 21. 8. 2013                                                                             71/2013   

„                - program MsZ 30. 11. 2013                                                                           89/2013 

„                - program MsZ 11. 12. 2013                                                                         111/2013 

 

Plat primátorky mesta Banská Štiavnica                                                                          30/2013  

Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2013                                                                       52/2013 

Plán práce HK na II. polrok 2013                                                                                    53/2013  

Plán práce MsZ na I. polrok 2014                                                                                  119/2013 

Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2013                                                  74/2013 

Prenájom Amfiteátra pod Novým zámkom                                                                     66/2013  

Podnet obyvateľov Štefultova – žiadosť o zrušenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011       70/2013 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013                                      67/2013     

Prevod nehnuteľnosti na Ul. Zvonová, Ing. Gajdoš                                                           9/2013      

„           „                      na Ulici B. S. Timravy, J. Potančok s manž.                                10/2013 

„           „                      na Malom Trhovisku, J. Parillová                                                11/2013   

„           „                      na Ulici L. Svobodu, OD Tesco                                                    12/2013   

„           „                      k. ú. Štiavnické Bane, R. Valach                                                  31/2013 

„           „                      v lokalite Počúvadlianske Jazero, K. Ivanič s manž.                    32/2013              

„           „                      v lokalite Počúvadlianske Jazero, K. Ivanič s manž.                    69/2013     

„           „                      na sídlisku Drieňová, M. Gallová                                                 33/2013 

„           „                      na Ulici pod kalváriou, prof. Ing. Novotný s manž.                     55/2013 

„           „                      na Údolnej ulici, p. Dubeň s manž.                                               56/2013   

„           „                      na Ulici Jesenského, M. Šurka s manž.                                          81/2013   

„           „                      na Ulici M. Benku, Š. Chríbik s manž.                                          98/2013 

„           „                      na Ulici M. Benku, M. Ivanič s manž.                                           99/2013 

„           „                      na Ulici M. Benku, K. Turoň s manž.                                          100/2013    

„           „                      na Remeselníckej ulici, M. Vida a D. Letkovičová                    120/2013 

„           „                      v obci Hodruša – Hámre, B. Bíreš                                              121/2013 

„           „                      pozemok v B. Štiavnici, P. Spišiak                                             122/2013                           

Programový rozpočet  mesta na roky 2013, 2014, 2015                                                     3/2013  

Protest prokurátora voči VZN č. 5/2012 o miestnych daniach                                       113/2013 
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Rozbor hospodárenia TS, m. p. k 31. 12. 2012                                                                 46/2013 

„            „                     TS, m. p. za I. polrok 2013                                                           75/2013               

 

Schválenie ručiteľského vyhlásenia Mesta pre recyklačný fond – zhodnoc. odpadov     49/2013 

„                 poradia návrhov v OVS – Pitukov dom                                                          63/2013  

„                 poradia návrhov v OVS – Križovatka 25                                                      102/2013 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012                                          7/2013 

„           o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013                               73/2013  

„           o činnosti a hospodárení Štiavnických novín                                                       18/2013 

„           o činnosti a hospodárení OOCR Región Banská Štiavnica                                  19/2013   

„           o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2012                                                     44/2013    

„           o plnení povinností verejných funkcionárov                                                      109/2013 

„           o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a OP ZÚ                                                   95/2013 

„           o príprave mesta na zimnú vykurovaciu sezónu                                                   96/2013    

„           o spôsobe vykonávania kontroly registrácie subj. poskytujúcich ubytovanie      20/2013  

„           o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2012                                                         26/2013     

„           o výsledkoch vládneho auditu, rekonštrukcia ZŠ J. Horáka                                  27/2013  

„           o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, NKÚ                 15/2013 

„               vyhodnotenie stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta                     16/2013 

„           o vyúčtovaní dotácie pre spoločnosť PO-MA za rok 2012                                    17/2013     

„           o zmene prevádzkovateľa a poskytovateľa zdravot. služieb Penta  - 

 

Ustanovenie kronikára mesta Banská Štiavnica                                                               118/2013            

 

Výročná správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012                                     76/2013 

 

Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – Štefultov                                                 28/2013 

Zámer  na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Štiavnické Bane, R. Valach                                13/2013  

„           „   „           „                      na Údolnej ulici, p. Dubeň                                           34/2013 

„           „   „           „                      Ulica pod kalváriou, Prof. Ing. J. Novotný, CSc.        35/2013 

„           „   „           „                      Ulica Jesenského, p. Šurka                                            57/2013   

„           „   „           „                      Ulica M. Benku, Š. Chríbik s manž.                              83/2013 

„           „   „           „                      Ulica M. Benku, M. Ivanič s manž.                               84/2013 

„           „   „           „                      Ulica M. Benku, K. Turoň s manž.                                85/2013           

„           „   „           „                      v k. ú. Štiavnické Bane, OVS, p. č. EKN 4919/1        103/2013      

„           „   „           „                      na Remeselníckej ulici, M. Vida, D. Letkovičová       104/2013 

„           „   „           „                      v Hodruši-Hámroch, B. Bíreš                                      105/2013      

„           „   „           „                      na ulici SNP, P. Spišiak                                               106/2013   

„           „   „           „                      OVS pozemok p. CKN 1859                                       123/2013  

„           „   „           „                      Na Mária šachtu, Ing. Adamský  s manž.                    124/2013 

„           „   „           „                      Ulica obrancov mieru, Ján Mojička s manž.                125/2013 

„           „   „           „                      Ulica obrancov mieru, M. Rusko                                 126/2013                                        

„           „   prenájom Amfiteátra pod Novým zámkom                                                        58/2013      

„          obnovy meštianskeho domu na Ulici A. Kmeťa č. 5                                                 50/2013 

 

Zmluva o postúpení práv „B. Štiavnica – odkanalizovanie ulíc 8. mája a  SNP“              79/2013 

„            o BKZ „B. Štiavnica – Železničiarska – zahustenie TS“                                      80/2013  

Záverečný účet Mesta B. Štiavnica za rok 2012                                                                 45/2013  

Zmena uznesenia č. 33/2013 – pozemok                                                                            68/2013      

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD                                                            8/2013 

„             o zrušenie Uznesenia č. 77/207 – Hájovňa Tergotňa                                         128/2013 

„             TIDLY, s. r. o. o výmaz predkupného práva – TESCO                                     127/2013     

                                                                                                   

Mestská rada (MsR) 
 

Mestská rada pracovala v rovnakom 5 člennom zložení ako v roku 2012:    

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

2. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – SDKÚ – DS, KDH 
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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  125 

% účasti členov MsR na zasadnutiach 88,6 % (v roku  2012 to bolo 89,2 %) 

  

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR 

Ing. Miriam Blaškovičová 7 x (100 %) 

Ing. Juraj Čabák 6 x (86 %)        

JUDr. Dušan Lukačko 7 x (100 %) 

Mgr. Karol Palášthy 5 x (71 %) 

Ing. Marián Zimmermann  6 x (86 %)        

 

Komisie MsZ 
V roku 2013 pracovalo 9 komisií zriadených MsZ: 

 

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. Miriam Húšťavová 

Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa MsÚ do 19. 6. 2013, od tohto dátumu ju nahradila 

Bc. Alžbeta Gállová, 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, sa vzdal svojho postu dňa 19. 6. 2013  

Členovia komisie: PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ, Mgr. Zuzana Juchová, PhDr. Oliver Lakoštík  

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: Bc. Henrieta Godová, zamestnankyňa MsÚ    

 

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, vzdal sa svojho postu dňa 19. 6. 2013  

Členovia: Ing. Ján Čamaj, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Ľubomír Povinský  

Zapisovateľka: RNDr. Viktória Michalská, zamestnankyňa MsÚ  
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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 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. v znení 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 majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch mesta a funkciu 

správneho orgánu v administratívno-právnych vzťahoch mesta.  

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

a úlohy, ktoré jej odporučilo mestské zastupiteľstvo. Rokovala s prezidentom SR J. E. Ivanom Gašparovičom, 

predsedom vlády SR, 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.  

 Primátorka mesta aktívne zastupovala mesto v Združení miest a obcí Slovenska, kde iniciatívne 

presadzovala zvýšenie výšky podielových daní pre mestá a obce, osobitné financovanie pamiatkovej obnovy 

v lokalitách UNESCO v štátnom rozpočte. Pracovala v Rade ZMOS, v Združení miest a obcí – Žiarsky región, 

v predstavenstve Asociácie horských sídiel Slovenska, kde vykonávala funkciu podpredsedu asociácie. Ďalej 

pracovala ako predsedníčka Valného zhromaždenia  Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica. 

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 rade Súkromnej hotelovej akadémie, vo Výbore pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR v Banskej 

Štiavnici.  

Medzi najvýznamnejšie udalosti roku 2013 patrili bezkonkurenčne oslavy 20. výročia zápisu 

historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí na najprestížnejší Zoznam svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V tejto súvislosti sa počas roka uskutočnilo viacero významných 

odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí celoslovenského a medzinárodného charakteru na vysokej 

profesionálnej, odbornej, kultúrnej ako aj spoločenskej úrovni, do ktorých prípravy a organizovania bolo 

zapojených viacero našich organizácií i množstvo našich spoluobčanov. Mesto podujatia organizovalo aj v 

spolupráci so Slovenským banským múzeom, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Štátnym 

ústredným banským archívom a Okresným archívom v Banskej Štiavnici. Nad uvedenými podujatiami prevzal 

záštitu prezident SR Ivan Gašparovič, náš spoluobčan, ktorý si ctí našu svetoznámu minulosť a je na Banskú 

Štiavnicu hrdý, čo dokázal aj osobnou účasťou na slávnostnom zhromaždení k 20. výročiu zápisu historického 

mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. 

 V roku 2013 sa v Banskej Štiavnici po prvýkrát v histórii uskutočnilo udeľovanie vyznamenaní 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom za mimoriadny prínos v oblasti vedy 

a techniky – cena Samuela Mikovíniho. Hlavným zmyslom tohto podujatia je oceniť mimoriadne výsledky 

v oblasti vedy a techniky a upozorniť tým verejnosť na nepopierateľný význam vedy a techniky pre rozvoj 

hospodárstva a spoločnosti. Uvedené podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského banského múzea 

v sieni komorských grófov za účasti ministra.  

  Ďalšou významnou udalosťou pre Banskú Štiavnicu v roku 2013 bol zápis Banskoštiavnického 

Salamandra do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dňa 24. 10. 2013 sa v 

Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnilo vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu 

nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis je významnou udalosťou pre Banskú Štiavnicu, zvyšuje jej 
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hodnotu a súčasne je prvým stupňom zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 

ľudstva. 

 V máji 2013 sa v priestoroch Slovenského banského múzea v  prijímacej sieni hlavných komorských 

grófov uskutočnilo spoločné podujatie, organizované Mestom Banská Štiavnica a Mincovňou Kremnica. Konal 

sa prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 € s motívom „Jozef Karol Hell – 300. 

výročie narodenia.“ Pamätná minca pripomína 300. výročie narodenia slovenského vynálezcu, strojmajstra 

a významného konštruktéra banských čerpacích strojov Jozefa Karola Hella. 

 V záujme oživenia verejných priestranstiev vyhlásilo Mesto Banská Štiavnica v roku 2012 súťaž 

návrhov na spracovanie sochy štiavnického Náca. Uvedenú myšlienku sa po niekoľkých rokoch podarilo 

zrealizovať a socha štiavnického Náca bola v októbri roku 2013 slávnostne odhalená na hornom Trotuári. 

Spracovateľom diela je akademický sochár Anton Gábrik.  

Primátorka mesta v priebehu roka prijala mnohé významné návštevy a delegácie. Významnými 

osobnosťami, ktoré v priebehu roka navštívili naše mesto, boli: prezident SR J. E. Ivan Gašparovič, minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, minister životného prostredia SR Peter Žiga, minister 

hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek, 

štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Časté boli aj stretnutia 

a rokovania s poslancom Európskeho parlamentu a predsedom VÚC BBSK Vladimírom Maňkom, ktorý Banskú 

Štiavnicu navštívil viackrát. Z poslancov NR SR to boli Jana Laššáková, Miroslav Číž, Ľudovít Kaník, Ivan 

Švejna. Ďalej sa uskutočnilo prijatie jej excelencie Loipa Sánchez Lorenzo veľvyslankyne Kubánskej republiky. 

Banskú Štiavnicu okrem toho navštívilo mnoho ďalších vzácnych hostí a akademických funkcionárov 

slovenských a zahraničných univerzít a vysokých škôl. Uskutočnili sa prijatia zástupcov partnerských škôl 

projektu Comenius z Rumunska, Bulharska, Grécka, Francúzska, Španielska, Poľska a Turecka. Slávnostné 

prijatie účastníkov medzinárodného workshopu Erazmus. Slávnostné prijatie vedenia vysokej školy Dunaújváros 

na čele s rektorom Dr. Andrásom Istvánom, PhD. a mnoho ďalších.  

Primátorka sa v roku 2013 zúčastnila podujatí 15. Európske dni baníkov a hutníkov a 6. stretnutie 

banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Košiciach.  

Môžeme konštatovať, že rok 2013 bol ekonomicky náročnejší ako rok 2012. V príjmovej časti rozpočtu 

sme zaznamenali výpadok v plnení niektorých príjmových položiek rozpočtu. Najvyšší prepad bol v plnení 

výnosu dane z príjmov, poukázaný územnej samospráve, a to vo výške 175.729,66 €, čo v mestskom rozpočte 

nie je zanedbateľná položka. Zároveň sme museli reálne ušetriť 15 % na mzdách a bežných výdavkoch na 

základe memoranda, ktoré podpísali ZMOS a vláda SR. Zostaviť takto oklieštený rozpočet bolo veľmi náročné a 

jeho udržanie bolo ešte náročnejšie. Na jeho udržanie Mesto prijalo opatrenia tak v personálnej a v mzdovej 

oblasti, ako aj pri objednávaní tovarov a služieb.  

V roku 2013 treba spomenúť na začiatku roka (január - apríl) náročnú zimnú údržbu, veľké množstvo 

snehu a dlhá zima boli náročné nielen z hľadiska zimnej údržby, ale aj z hľadiska finančného zabezpečenia 

zimnej údržby. Náročná zima si vyžiadala svoju daň  haváriami oporných múrov, s ktorými sa musela mestská 

samospráva vysporiadať.   

         Aj napriek tejto skutočnosti boli realizované významné investičné akcie. Najvýznamnejšími akciami Mesta 

boli: 

 Základná škola J. Kollára - výmena okien pavilón F, telocvičňa a výmena okien a dverí pavilón B v 

celkovej sume 44.964,77 €. Na základe žiadosti a rozhodnutia MŠ SR Mesto získalo dotáciu zo ŠR na 

túto akciu vo výške 35.382 €. 

 Oprava komunikácie - preasfaltovanie Ulice na zigmund šachtu, vrátane spevnenia krajnice, v náklade 

29.173,18 €. (Renovia, s. r. o., TB Mont) 

 Rekonštrukcia autobusových zastávok - 7 ks financovaná v celkovom náklade 33.723,73 €. Z 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou 

agentúrou vo výške 19.196,36 € a so spolufinancovaním z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 

14.527,37 €. Ďalšie dve autobusové zastávky sa nám podarilo zabezpečiť na sídlisku Drieňová 

sponzorsky v nadväznosti na výstavbu objektu TESCO (EUROFIMA, s. r. o.). 

 Mestský park - Drieňová - realizácia I. etapy projektu v náklade 37.406,34 €, financovaná z 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou 

agentúrou vo výške 33.444,19 € a so spolufinancovaním z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 

3.962,11 €. (LEVSTAV Levice, s. r. o.) 

   Nemalé finančné prostriedky si vyžiadali havárie oporných múrov v roku 2013, a to zrútenie oporného 

múru na Starozámockej ulici, ktorá tvorí jedinú prístupovú cestu k Starému zámku ako aj zrútenie oporného 

múru Botanickej záhrady. K nim sa pričlenili aj havárie kanalizácií. V tejto súvislosti sa primátorka mesta 

obrátila so žiadosťou na predsedu vlády SR, ktorý poskytol z rezervy predsedu vlády SR na realizáciu výstavby 

nového oporného múru na Starozámockej ulici 32.400 € a na odvodnenie Botanickej ulice v súvislosti s 

rekonštrukciou oporného múru 17.600 €. Spolu 50.000 €. Vďaka tejto pomoci sa podarilo zrealizovať náročnú 



 11 

výstavbu oporného múru na Starozámockej ulici a sfunkčniť túto ulicu ešte pred letnou turistickou sezónou 

2013.  

  Mesto zo svojho rozpočtu ďalej financovalo vysprávky a opravy miestnych komunikácií a projektové 

dokumentácie. V záujme pokračovania úpravy verejných priestranstiev sa realizuje projektová dokumentácia 

úpravy ulíc Sládkovičova a Pécha v náklade 21.453,94 €, čo je suma projektovej dokumentácie. V roku 2013 

bola zrealizovaná akcia rekonštrukcia - vybudovanie novej strechy na hospodárskom pavilóne Materskej školy 

na ulici Bratská vo výške 40 366,69 € z dôvodu havárie. Finančné krytie z vlastných prostriedkov z rozpočtu 

mesta.  

         Mesto Banská Štiavnica získalo dotácie v celkovej sume 335.818,96 €, finančné prostriedky formou 

daru vo výške 35.100 €. Z Ministerstva kultúry SR  to boli dotácie na oslavy 20. výročia zápisu Banskej 

Štiavnice  do Zoznamu UNESCO, Salamandrové dni, nákup nových kníh do knižnice a na ďalšie činnosti. Z 

Úradu vlády SR 55.000 € na rekonštrukcie oporných múrov a sanáciu komunikácií ulíc Starozámocká a  

Botanická, nákup skriniek do mestskej plavárne vo výške 5.000 €. Prostredníctvom Agentúry Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR boli poskytnuté prostriedky Európskej únie na inováciu vzdelávania v ZŠ J. 

Horáka a ZŠ J. Kollára na zavádzanie moderných postupov výučby.  Mesto ako zriaďovateľ poskytlo obom 

školám prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov. Ďalej z Agentúry MŠVVaŠ SR to bolo financovanie 

projektu vzdelávania seniorov v meste Banská Štiavnica vo výške 67.531 €, pričom na celkový projekt Mesto 

obdrží 177.130,82 €. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta tvorí 5 % z celkových nákladov projektu. Projekt bude 

realizovaný v roku 2014. Mestu sa podarilo získať aj finančné prostriedky z BBSK vo výške 4.000 € na 

Štiavnické kultúrne leto.   

Dotácie poskytnuté mestu v roku 2013 

 

   Poskytovateľ Účel Výška/eur 

BBSK Štiavnické kultúrne leto 2013 4000 

MŠVVaŠ SR Vzdelávanie seniorov v meste BŠ 67531 

MDVa RR SR Kritický stav ciest po zimnej údržbe 18162,24 

MV SR Oprava strechy,strešnej konštr.ZŠ J.Horáka 80000 

MV SR Výmena okien,dverí, pavilón B ZŠ J.Kollára 7839 

MV SR Výmena okien pavi.F-telocvičňa ZŠ J.Kollára 27543 

MK SR Oslavy 20.výr.zápisu BŠ do zoznamu UNESCO 5000 

MK SR Salamandrové dni 2013 5000 

MK SR Kurz kreativity 1000 

MK SR Nové knihy pre čitateľov knižnice rok 2013 1000 

MPSVaR SR FP na zabezpečenie sociálnej služby 26496 

Úrad vlády SR Rekonštrukcia oporného múru Starozámocká ulica 32400 

Úrad vlády SR Sanácia komunikácie Botanická ulica 17600 

Úrad vlády SR Nákup vybavenia mestskej plavárne 5000 

AVF Digitalizácia kina Akademik 26811 

Región B.Š Kultúrne podujatia v meste v roku 2013 15000 

Obvodný úrad oprava 45 ks vojnových hrobov 436,72 

DARY - rok 2013 

  U.S.Steel Košice DAR - Salamandrové dni 2013 3000 

TIPOS č.295/2013 DAR - Štiavnický kros triatlon 2013 2000 

TIDLY, spol.s.r.o. DAR - Oprava Kostol P. M. Snežnej 30000 

Nadácia ORANGE Maľovánka-BŠ 20 r.v UNESCU 900 

Nadácia SPP Salamandrové dni 2013 1200 

 

Mesto Banská Štiavnica dalo vyhotoviť projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizácie ulíc 8. 

mája a SNP. V záujme realizácie primátorka mesta rokovala s ministrom životného prostredia SR a s generálnym 

riaditeľom StVS, a.s. o následnej realizácii a získaní finančných prostriedkov cez projekt z fondov EÚ s tým, že 

žiadateľom projektu bude StVS, a. s. V roku 2013 StVS, a.s. a Mesto Banská Štiavnica spoločne pripravili 

žiadosť - projekt pre získanie finančných prostriedkov na realizáciu. Projekt bol úspešný, StVS, a. s. získala 

1 407 725,87 € s tým, že realizácia by mala začať v roku 2014. 

         V záujme rozvoja cestovného ruchu bol z rozpočtu mesta v roku 2013 uhradený členský príspevok vo 

výške 25.000 € do OOCR, kde Mesto Banská Štiavnica je zakladajúcim členom. Zároveň však treba povedať, že 

táto organizácia prispela spätne na kultúrne podujatia realizované Mestom sumou 15.000 €. 
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         Mesto Banská Štiavnica zo svojho rozpočtu hradilo aj časť straty na autobusových spojoch, ktoré nehradí 

BBSK v plnej výške, a ktoré sú z hľadiska prepravy občanov mesta nevyhnutne potrebné. V roku 2013 bola táto 

strata vyčíslená na 23.824 €.  

         V decembri 2013 sa podarilo odovzdať do užívania zdigitalizované kino Akademik, čo je významným 

predpokladom pre jeho ďalšie fungovanie. Celková digitalizácia kina bola zrealizovaná v sume 87.870 €, pričom 

Mesto získalo nenávratné finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu vo výške 29.790 € a zvyšná časť sumy 

bola hradená prostredníctvom pôžičky od Audiovizuálneho fondu vo výške 38.000 € a 20.080 € bude uhradené v 

roku 2014 z vlastných zdrojov.   

         V rámci investičnej výstavby, realizovanej inými investormi, bolo pokračovanie realizácie projektu 

kanalizácie v MPR na uliciach Mierová, Botanická, Staromestská, rekonštrukcia kanalizácie na uliciach 

Vodárenská, Licharda, Katova a Spojná. Investorom akcie bola Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Banská Bystrica. Akciu realizovala spoločnosť Combin Banská Štiavnica s. r. o. a bola finančne krytá z 

prostriedkov EÚ a StVS, a. s. v celkovom náklade cca 2 milióny €. Vybudované boli 3 km novej kanalizácie. 

Mestu sa podarilo dobrou koordináciou zároveň zabezpečiť rekonštrukciu vodovodu a v niektorých častiach aj 

rozvodov elektrickej energie a združením finančných prostriedkov medzi StVS, a. s., Stredoslovenskou 

energetikou a. s. a Mestom zabezpečiť celoplošnú úpravu ciest ulíc Vodárenská, Licharda a časti Úvozná. 

Výmena 1564 m vodovodu v náklade 38.000 € bola realizovaná na uliciach Vodárenská, Lichardova a Katova.   

 Primátorka mesta osobne rokovala a bola nápomocná pri realizácii významných investícií inými 

investormi na území mesta. Medzi tieto významné investičné akcie patrili v oblasti školstva rekonštrukcia 

budovy internátov Spojenej odbornej školy AB, rekonštrukcia budovy stravovania (budova bývalých internátov 

Lesníckeho učilišťa), čo prispelo k výrazne zlepšeným podmienkam ubytovania študentov v meste, ako aj 

zlepšeniu podmienok pre výchovno-vyučovací proces. Investorom stavby bol BBSK. Obnova budovy Spojenej 

katolíckej školy - zateplenie, rekonštrukcia objektu Radničné nám. 3 pre výuku Fakulty architektúry, investor 

akcie STU Bratislava. Objekt bude slúžiť pre potreby študentov Fakulty architektúry STU.    

         V oblasti služieb a občianskej vybavenosti bol skolaudovaný a daný do užívania supermarket Lidl v areáli 

bývalej Dužiny, čím pribudlo ďalšie obchodné zariadenie v meste. V tomto istom areáli bola zrekonštruovaná 

budova výrobnej haly na záhradníctvo. Rekonštrukcia predajne COOP Jednota na sídlisku Drieňová, ako aj 

obchodného zariadenia Billa.  Prestavbou stravovacieho zariadenia na Povrazníku sa získali ďalšie priestory na 

obchodné centrum v tejto časti mesta, ktoré slúžia pre predajňu COOP Jednota. Rekonštrukciu tohto zariadenia 

na predajňu realizovala spoločnosť Simkor, s. r. o. V decembri 2013 bola táto predajňa daná do užívania. V roku 

2013 bolo vydané územné, stavebné povolenie a začalo sa s výstavbou supermarketu TESCO na sídlisku 

Drieňová, ktoré bolo ukončené a dané do užívania vo februári 2014.  

         Ďalšími významnými investíciami v bytovej oblasti a rekonštrukcii bytového fondu bola prestavba 

ubytovacieho zariadenia na Povrazníku (bývalý internát) na 48 bytových jednotiek firmou Simkor, s. r. o., ktoré 

boli skolaudované a po dohode s Mestom slúžia ako byty pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica. V roku 2014 

bude firma pokračovať v prestavbe ďalšieho ubytovacieho zariadenia, kde sa rekonštrukciou získa ďalších 40 

bytových jednotiek. 

         V rámci strategických materiálov mesta sa pokračovalo v spracovaní územného plánu zóny Počúvadlianske 

Jazero a na spracovaní zmien a doplnkov č. 3 a 4.  

 

Mesto Banská Štiavnica v priebehu roka 2013 realizovalo niekoľko verejných obstarávaní: 

Predmet obstarávania Predpokladaná hodnota 

zákazky  

(s DPH) v eur 

Vysúťažená cena  

(s DPH) v eur 

Víťazný uchádzač 

Rekonštrukcia strechy - 

hospodársky pavilón, 

MŠ, Bratská 9, Banská 

Štiavnica 

40 411.56 40 366.69 Simkor s.r.o. 

B. Štiavnica 

Vytvorenie komplexného 

regionálneho 

internetového portálu v 

rámci projektu: „Podpora 

infraštruktúry cestovného 

ruchu v štiavnickom 

regióne" 

45 266.14  34 200 

 

Netmarketer,s.r.o. 

Žilina 

 

 

Digitalizácia kina 

Akademik v Banskej 

Štiavnici 

87 875.60  87 870  Kinoservis s.r.o. 

Zlín 
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Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre 

celkovú povrchovú 

úpravu cesty  na Ulici 

Martina Kukučína – 

Banská Štiavnica 

2 760  2 208  Dipera, s.r.o.            

Zvolen 

3D mapping 1 800  1 547  Mgr. art. Marek 

Galbavý 

Rekonštrukcia Ulice 

Krčméryho, Banská 

Štiavnica – I. etapa – 

vetva „A“ ZÚ KM 0,000 

00 – KÚ KM 0,218 34 

60 000 64 449.76 Renovia s.r.o.  

Zvolen 

Ozvučenie a osvetlenie 

Salamandrových dní 

2013 – Banská Štiavnica 

3 600 2 988 Erik Némethy – 

ARTTEC          

Topoľčany 

Vykonanie odborných 

prehliadok a odborných 

skúšok v objektoch mesta 

Banská Štiavnica 

Priemer hodnôt 

jednotlivých položiek 

43,92 MEBR,  

B. Štiavnica 

Oprava ulice Malé 

trhovisko a Zigmund 

šachta asfaltovaním –  

Banská Štiavnica 

22 200 22 141.90 RENOVIA, s.r.o.    

Zvolen 

Zabezpečenie 

stravovacích služieb 

formou stravovacích 

poukážok pre 

zamestnancov mestského 

úradu v Banskej Štiavnici 

Najnižšia 

sprostredkovateľská 

odmena z nominálnej 

hodnoty poukážky 

1,15 % nominálnej 

hodnoty poukážky 

Le Chegue Dejeuner, 

  s.r.o. Bratislava 

Hlasová služba MsÚ 

Banská Štiavnica – 

prechod z ISDN na 

technológie VolP 

798 €/1 mesiac 540 €/1 mesiac GTS Slovakia, s.r.o. 

 B. Bystrica 

Kosenie, starostlivosť o 

zeleň verejných 

priestranstiev v meste 

Banská Štiavnica 

17 000 16 900 Ľubomír Hegyi  

B. Štiavnica 

Zavedenie efektívneho 

systému separovaného 

zberu odpadov v meste 

Banská Štiavnica - 

propagácia, reklama a 

inzercia 

108 313.20 86 000.00 RECO s.r.o.  

Senica 

Úprava autobusových 

zastávok - spevnené 

plochy a komunikácie 

15 600 11 482.94 T.S. m.p. Banská 

Štiavnica 

Realizácia 

audiovizuálneho diela - 

UNESCO - Banská 

Štiavnica 

 4 500 Peter Ivaška - 

KLAUDSTUDIO, 

Banská Štiavnica 

 

 Mesto Banská Štiavnica bolo nezávislým inštitútom INEKO vyhodnotené ako Mesto, ktoré najlepšie 

konsolidovalo. Mesto, ktoré za roky 2012 a 2013 dosiahlo reálne úsporu finančných prostriedkov 

prostredníctvom verejných obstarávaní vo výške viac ako 250 tis. € (rozdiel medzi predpokladanou hodnotou 

zákazky a reálne vysúťaženou cenou).  

 Počas roka 2013 sa uskutočnili kultúrne podujatia miestneho, regionálneho, nadregionálneho 

a medzinárodného významu ako Salamandrové dni, Živé šachy, Cap á l´est, Festival kumštu remesla a zábavy, 

Festival peknej hudby, Festival Bachovej hudby, Oslávme spolu Vianoce, Zimomravenie a mnohé ďalšie 



 14 

kultúrne a spoločenské podujatia v rámci kultúrneho leta a aj mimo letnej turistickej sezóny, ktoré prilákali 

veľký počet domácich aj zahraničných návštevníkov.  

  V priebehu roka pokračovala spolupráca s partnerskými mestami. Mesto podporovalo zachovanie 

duchovných tradícií podporou aktivít Banskoštiavnicko –hodrušského baníckeho spolku.  

 Mesto počas celého roka 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. Prevádzkovalo dve detské ihriská.  

 V rámci dotácii z rozpočtu Mesta boli podporené kultúrne súbory, športové kluby a kultúrno – 

spoločenské a športové podujatia. V roku 2013, na základe iniciatívy primátorky mesta sa obnovil Malý beh 

Trate mládeže, kde významnou mierou na jeho organizáciu prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR.  

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

verejného, ako aj súkromného sektora, podnikateľmi.    

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

konkrétne úlohy zástupcovi primátorky, prednostke MsÚ, náčelníkovi MsP, vedúcim oddelení  a riaditeľom 

organizácií, zriadených Mestom. 

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

a zúčastňovala sa na významných akciách na úseku kultúry, športu a propagácie.  

 
Zástupca primátora mesta  

JUDr. Dušan Lukačko zastupoval primátorku mesta 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 systému 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 podkladov pre prechod kompetencií, týkajúcich sa parkovania v meste, z Technických služieb, m. p.  

       na Mesto Banská Štiavnica 

- koordinoval proces prechodu poplatku za parkovanie vozidiel prostredníctvom SMS systému v meste   

       Banská Štiavnica (príjemcom výťažku z poplatkov sa stalo Mesto Banská Štiavnica – doteraz to boli   

       TS, m. p., BŠ) 

- spracoval aktualizáciu inventarizácie stavu miestnych komunikácií a navrhnutie riešení  na ich postupnú  

       opravu podľa ich významu v meste Banská Štiavnica  

- spolupodieľal sa na spracovaní podkladov pre verejné obstarávanie, týkajúce sa opravy miestnych 

komunikácií  a chodníkov, údržbe a ochrane verejnej zelene v meste Banská Štiavnica  

- spracoval a spolupodieľal  sa na spracovaní  VZN č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch  

miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica, VZN č. 10/2013 o výkone taxislužby na území  

mesta Banská Štiavnica 

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

Banská Štiavnica 

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

       Zvolen, a. s.  

- zúčastňoval sa zasadnutí komisií pri MsZ ako aj v komisii pri MsÚ pre prideľovanie jednorazových dávok 

v hmotnej núdzi 

- v období od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2014 zastupoval v plnom rozsahu Ing. Jána Hlinku – referenta, 

zabezpečujúceho verejno-prospešné služby, počas jeho dlhodobej PN 

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

Moravská Třebová – Dni slovenskej kultúry 

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

 

Hlavný kontrolór  - Ing. Marián Láslo 
 Kontrolná činnosť vykonaná hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica v roku 2013 sa uskutočnila  

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

Štiavnica, schválených uznesením MsZ č. 72/2007. 

  

       Rámcove -  kontrolná činnosť na rok 2013 bola určená plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2013, 

ktoré boli schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 185/2012 zo dňa 13.12.2012 a uznesením MsZ č.53/2013 

zo dňa 19. 06. 2013 (v súlade s ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení). 

     Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica boli plnené 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 2012, odborného stanoviska k návrhu rozpočtu 

na rok 2014 a programového rozpočtu na rok 2014 a roky 2015-2016 pred schválením v MsZ, ďalej 

zabezpečovanie evidencie sťažností a petícií, pridelenie a 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 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 185/2012 zo dňa 13.12.2012 a na 

základe neho boli zrealizované nasledovné kontroly: 

Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 2. polroku 2012 

     Na základe výsledkov kontrolnej činnosti v 2. polroku 2012 boli zistené nedostatky pri kontrole dodržiavania 

podmienok uvedených vo VZN mesta č. 2/2011 pri prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 

právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, vykonávajúcich činnosť na území mesta Banská Štiavnica. 

Prednostka mestského úradu vydala na základe vykonanej kontroly písomné upozornenie zodpovedným 

zamestnancom mesta na dôsledné dodržiavanie VZN  mesta, ktorým sa vykonáva prideľovanie dotácií 

z rozpočtu mesta. Uplatňovanie uvedeného príkazu bude predmetom následnej finančnej kontroly dotácií. 

     Ďalšie kontroly nepreukázali porušovanie platnej legislatívy pri kontrolovaných činnostiach Mesta Banská 

Štiavnica, resp. v kontrolovaných rozpočtových organizáciách mesta.  

Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za rok 2012 – 

ako podklad pre vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2012 v zmysle § 18f, ods. 1, 

písmena c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

     Bola vykonaná kontrola úplnosti, jednoznačnosti a transparentnosti účtovných dokladov, vykonávanie 

finančnej kontroly, dodržiavanie príslušných právnych predpisov a interných predpisov pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami uskutočnenými cez pokladňu Mesta Banská Štiavnica v  roku 2012. 

Kontrola bola vykonaná v mesiaci február na príslušných pracoviskách Mestského úradu v Banskej Štiavnici. 

Celková čiastka, ktorá bola z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica čerpaná cez pokladnicu mesta v roku 2012, 

predstavovala výšku vo výdavkoch 303.555,78 €. (V roku 2011 to bolo 311.161,80 €, a v roku 2010 celkove 

321.245,11 €). Všetky výdavkové doklady boli hlavným kontrolórom preverené z hľadiska vykonávania 

predbežnej finančnej kontroly a oprávnenosti výdavkov. 

Inventarizácia pokladne, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ako aj Zásad obehu účtovných 

dokladov – čl. 5, ods. 5, bola vykonaná za príslušné obdobia v súlade s predpísanými ustanoveniami zákona 

o účtovníctve. 

Bola vykonaná vecná kontrola úplnosti prvotných účtovných dokladov tak, ako to ukladá zákon č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve - § 10 citovaného zákona, ďalej Zásady obehu účtovných dokladov – časť III., písmeno 5, ods. 

B, ďalej vecná kontrola vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Mesta Banská Štiavnica upravených 

v internej norme Mesta Banská Štiavnica – čl. IV. Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

     Kontrolou pokladničných dokladov neboli zistené také nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie 

právnych predpisov, resp. interných predpisov Mesta Banská Štiavnica. Menšie nedostatky formálneho 

charakteru boli v priebehu kontroly odstránené, resp. chýbajúce údaje doplnené. 

     Vzhľadom na skutočnosť, že touto kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré by mali charakter porušení 

zákonných ustanovení, resp. interných noriem Mesta Banská Štiavnica, bol vypracovaný záznam z kontroly. 

Preverenie operácií uskutočnených cez pokladnicu mesta Banská Štiavnica je jednou zo základných podmienok 

pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta. Slúži ako základný obraz 

o skutočnom obehu vlastných finančných prostriedkov mesta a je nevyhnutným úkonom pred vydaním 

odporúčania zo strany hlavného kontrolóra pre MsZ o súhlase na schválenie „Záverečného účtu“. 

Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov 

Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v roku 2012 – podklad pre vypracovanie odborného 

stanoviska k záverečnému účtu za rok 2012 

     Kontrola bola vykonaná na Ekonomickom oddelení MsÚ v Banskej Štiavnici. Preverované boli účtovné 

doklady ako podklady prevodov finančných prostriedkov z BÚ – 145 254 22/0200,  ktoré boli realizované v roku 

2012. 

Pri jednotlivých účtovných operáciách týkajúcich sa prevodov z BU, uskutočnených v roku 2011, bola vykonaná 

vecná kontrola úplnosti prvotných účtovných podkladov tak, ako to ukladá zákon č. 431/2002. Z. z. 
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o účtovníctve - § 10 citovaného zákona, ďalej Zásady obehu účtovných dokladov – časť III., písmeno 5, ods. B, 

ďalej vecná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v podmienkach Mesta Banská Štiavnica 

upravených v internej norme Mesta Banská Štiavnica – čl. IV. Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

Predložené účtovné doklady boli kompletne vydokladované so všetkými náležitosťami ustanovenými 

v príslušných právnych predpisoch. Neboli zistené také nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie platnej 

legislatívy.  

      Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica boli metódou náhodného výberu preverené aj dodávateľské 

faktúry z hľadiska dokladovej úplnosti, vykonávania finančnej kontroly, kontroly vecnej správnosti 

a dodržiavania zákona o účtovníctve a Zásad obehu účtovných dokladov - vnútornej smernice Mesta Banská 

Štiavnica. 

Kontrolu bolo preverených  1260 fa. Nedostatky boli zistené len formálneho charakteru – chýbajúce podpisy pri 

vykonaní predbežnej finančnej kontroly, ktoré boli v priebehu kontroly odstraňované. Porušenie zákonných 

ustanovení nebolo zistené. 

V roku 2012 bolo zrealizovaných celkove 116 rozpočtových opatrení v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. 

v platnom znení, ktorými sa menil rozpočet Mesta Banská Štiavnica. Primátorkou mesta bolo vykonaných 15 

rozpočtových opatrení, ostatné boli vykonané uznesením MsZ, resp. schvaľované v rozpočte mesta ako zmeny 

rozpočtu mesta. Operatívna evidencia rozpočtových opatrení bola kontrolovaným subjektom vykonávaná 

a dodržiavaná. Všetky rozpočtové opatrenia boli v rozpočte mesta zahrnuté. Nedostatky pri uplatňovaní vyššie 

uvedených právnych noriem zistené neboli. 

Zmeny rozpočtu mesta boli vykonané v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení a schválené príslušným 

orgánom mesta (§ 14 cit. zákona). 

Kontrola uplatňovania sankčných mechanizmov Mestom Banská Štiavnica, vyplývajúcich z uzavretých 

zmlúv (zmluvné pokuty a úroky z omeškania), dodržiavanie a uplatňovanie zákonom stanovených úkonov 

pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly 

     Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup zamestnancov kontrolovaného subjektu pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta bol v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a internými predpismi Mesta Banská Štiavnica. 

     Kontrolou bolo zistené, že pri vymáhaní pohľadávok z vlastných príjmov, t. j. príjmov pri nakladaní 

s majetkom mesta (napr. nájom pozemkov) sa do dohody o splátkach nepremietajú úroky z omeškania za 

omeškané dni odo dňa splatnosti faktúry. 

Ďalej v niektorých prípadoch uzavretých nájmov za pozemky sa do zmluvy o nájme nedostalo sankčné 

ustanovenie o úrokoch z omeškania pri omeškaní so splnením peňažného záväzku. Aj v takomto prípade bola  

však možnosť uplatniť úroky z omeškania podľa ustanovenia predpisov občianskeho práva. 

Na základe ustanovenia § 19 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je mesto 

povinné ako subjekt verejnej správy pri nakladaní so svojím majetkom a verejnými finančnými prostriedkami 

postupovať hospodárne, efektívne a účelne. Týka sa to aj úkonov pri spravovaní  pohľadávok vzniknutých pri 

nakladaní s majetkom mesta. 

Štatutár kontrolovaného subjektu prijal na základe zistených skutočností 3 opatrenia na odstránenie 

a predchádzanie  zistených nedostatkov pri uzatváraní nájomných zmlúv a vymáhaní pohľadávok. 

Kontrola hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek nákladov a výnosov za obdobie 

roku 2012 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. 
       Následná finančná kontrola bola zameraná na: 

- dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami spoločnosti 

v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení 

a dodržiavanie právnych predpisov a vnútorných smerníc riadenia s vyššie uvedenými kontrolnými 

oblasťami, 

- dodržiavanie ustanovení príslušných právnych predpisov upravujúcich povinnosti spoločnosti pri vedení 

účtovníctva, najmä zákona o účtovníctve, pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2012. Ďalej realizácie 

výdavkov z pokladnice a z bankového účtu spoločnosti uskutočnených v kontrolovanom období, vo 

vybraných mesiacoch – ich účtovná evidencia, preukázateľnosť príslušnými dokladmi, inventarizácia 

majetku spoločnosti, evidencia a vymáhanie pohľadávok a ich vedenie  v účtovníctve spoločnosti,  záväzky 

spoločnosti, 

- kontrola dodávateľských faktúr doručených na základe uzatvorených zmlúv na ťažbu dreva u vybraných 

dodávateľov, 

- dodržiavanie cien určených v cenníkoch spoločnosti pri predaji drevnej hmoty odberateľom,  

- dodržiavanie Zákonníka práce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomer, 

- dodržiavanie interných smerníc pri poskytovaní cestovných náhrad a používaní vlastných motorových 

vozidiel, 

- analýza výsledkov hospodárenia, inventarizácia majetku spoločnosti, 

- kontrola výdavkov na reprezentačný fond spoločnosti a poskytnuté dary. 
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Kontrolou boli zistené nedostatky pri uplatňovaní cestovných náhrad v spoločnosti z dôvodu porušovania 

internej smernice spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. O používaní vlastných motorových 

vozidiel, kedy pri jednotlivých účtovných dokladoch – výdavkových pokladničných dokladoch, neboli priložené 

hodnoverné doklady preukazujúce výšku aktuálnej ceny pohonnej látky, vlastníka motorového vozidla 

a ostatných dokladov podľa čl. III a čl. IV citovanej smernice. 

Ku dňu prerokovania správy z kontroly boli nedostatky na tomto úseku činnosti spoločnosti zodpovedným 

zamestnancom odstránené. 

     Ďalšie nedostatky pri preverovaní vyššie uvedených činnostiach a postupoch kontrolovaného subjektu zistené 

neboli. Tento postupoval, okrem vyššie uvedených skutočností, pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

a nakladaní s majetkom Mesta Banská Štiavnica v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi a internými 

predpismi. 

     V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013 boli vykonané kontroly so zámerom na 

preverenie dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami a majetkom Mesta Banská Štiavnica ako aj  v rozpočtových organizáciách  zriadených Mestom 

Banská Štiavnica. 

     Kontroly boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti, schválené uznesením MsZ č. 53/2013 zo dňa 19. 6. 

2013. 

Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 1. polroku 2013 

      Výsledky kontrolnej činnosti v 1. polroku 2013 preukázali nedostatky pri výkone sankčných ustanovení, 

ktoré mali byť uplatňované z uzatvorených zmlúv, resp z príslušných ustanovení obč. zákonníka, ak sa do 

uzatvorených zmlúv nedostali.  

Primátorka mesta prijala 3 opatrenia na odstránenie nedostatkov ako aj na ich elimináciu do budúcnosti. Do 

uzatvorených nájomných zmlúv resp. iných zmlúv, týkajúcich sa zmluvnej odplaty, takisto  aj dohôd o splátkach 

sú v súčasnosti zakomponovávané príslušné ustanovenia o sankčných úrokoch z omeškania platieb. 

Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 

prostredníctvom pokladnice mesta Banská Štiavnica, uskutočnených v prvom polroku 2013 

     Uvedené výsledky kontroly slúžia ako podklad k vypracovaniu odborného stanoviska hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2013. 

      Inventarizácia pokladne, v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ako aj Zásad obehu účtovných 

dokladov – čl. 5, ods. 5, bola vykonaná za príslušné obdobia v súlade s predpísanými ustanoveniami zákona 

o účtovníctve. 

 Prekročenie limitu pokladničnej hotovosti nebolo zistené. 

     Bola vykonaná vecná kontrola úplnosti prvotných účtovných dokladov tak, ako to ukladá Zákon č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve - § 10 citovaného zákona, ďalej Zásady obehu účtovných dokladov – časť III., písmeno 5, 

ods. B, ďalej vecná kontrola vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Mesta Banská Štiavnica 

upravených v internej norme Mesta Banská Štiavnica – čl. IV. – Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

     Kontrolou účtovných dokladov, ktoré sú presne definované v zázname o vykonaní kontroly, neboli zistené 

také nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie právnych predpisov, resp. interných predpisov Mesta 

Banská Štiavnica. Menšie nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu kontroly odstránené, resp. 

chýbajúce údaje doplnené.           

 Uvedenou kontrolou, vzhľadom na skutočnosť, že neboli zistené nedostatky, ktoré by mali charakter porušení 

zákonných ustanovení, resp. interných noriem Mesta Banská Štiavnica, bol vypracovaný záznam z kontroly. 

Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu mesta  Banská Štiavnica prostredníctvom bežného účtu mesta 

Banská Štiavnica, uskutočnených v prvom polroku 2013. 

Uvedená  kontrola slúži ako podklad k vypracovaniu odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu za rok 2013. 

     Pri jednotlivých účtovných operáciách, uskutočnených v 1. polroku 2013, bola vykonaná vecná kontrola 

úplnosti prvotných účtovných dokladov tak, ako to ukladá Zákon č. 431/2002. Z. z. o účtovníctve - § 10 

citovaného zákona, ďalej Zásady obehu účtovných dokladov – časť III., písmeno 5, ods. B, ďalej vecná kontrola 

vykonávania predbežnej  finančnej kontroly v podmienkach Mesta Banská Štiavnica upravených v internej 

norme Mesta Banská Štiavnica – čl. IV. Zásad vykonávania finančnej kontroly. 

    Predložené účtovné doklady boli kompletne vydokladované so všetkými náležitosťami ustanovenými 

v príslušných právnych predpisoch. Neboli zistené nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie právnych 

predpisov, resp. interných predpisov Mesta Banská Štiavnica. Menšie nedostatky formálneho charakteru boli 

odstraňované v priebehu kontroly (chýbajúce doklady, ktoré boli založené pri iných spisoch). 

     Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica boli preverené aj dodávateľské faktúry z hľadiska dokladovej 

úplnosti, vykonávania finančnej kontroly, kontroly vecnej správnosti a dodržiavania zákona o účtovníctve 

a Zásad obehu účtovných dokladov - vnútornej smernice Mesta Banská Štiavnica. 
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    Takto boli odkontrolované dodávateľské faktúry metódou náhodného výberu, doručené na mesto v 1. polroku 

2013 a k nim prislúchajúce účtovné doklady. Nedostatky z hľadiska vyššie uvedených právnych predpisov 

zistené neboli. 

Kontrola bola ukončená záznamom z kontroly, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútrom audite, v platnom znení. 

Hlavným kontrolórom nebola vykonaná kontrola vo vybraných rozpočtových organizáciách mesta z dôvodu 

nutnosti čerpania zostatkovej dovolenky za rok 2012 a zákonného nároku za rok 2013.  

Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií 

     V hodnotenom období nebola hlavnému kontrolórovi doručená, resp. odstúpená žiadna sťažnosť v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ani doručená petícia podľa zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve.     

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov 

     V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, hlavný 

kontrolór mesta vypracoval odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2012.  

    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.                    

   

 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za  rok 2013 v zmysle ustanovenia par. 18f, odst. 1, písmena e) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola hlavným kontrolórom predložená na rokovanie MsZ  dňa 29. januára 

2014, ktoré vzalo  správu uznesením č. 9/2014 na vedomie. 

     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 a petícií 

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

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

 

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2013: 

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: 

- v obchodných spoločnostiach mesta, 

- na Mestskom úrade Banská Štiavnica.    

 

    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. 
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Mestský úrad  
Prednostka Mestského úradu – Ing. Ivana Ondrejmišková  

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. Mestský úrad okrem 

povinností vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení v priebehu roka 2013 pripravoval materiály, analýzy 

a iné podklady, týkajúce sa rozvoja mesta. Zabezpečoval úlohy vyplývajúce mu z Programu hospodárskeho, 

sociálneho a environmentálneho rozvoja, rozvoja mesta ako celku 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 centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2013 zaevidovaných 24 629 záznamov a 4 328 spisov, 28 žiadostí 

v zmysle zákona o informáciách,  0 sťažností a 0 petícií. Len pre porovnanie v roku 2012 bolo zaevidovaných 

25 330 záznamov a 4 418 spisov.  

Mestský úrad fungoval počas roka 2013 v nezmenenej organizačnej štruktúre. Činnosť Mestského úradu 

zabezpečovali nasledujúce oddelenia: oddelenie ekonomické, oddelenie právne a správy majetku, oddelenie 

výstavby, územného plánovania a životného prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných 

vzťahov, oddelenie organizačné, vnútornej správy s sociálnych vecí, oddelenie kultúrny športu a mediálnej 

komunikácie, školský úrad, stavebný úrad a matričný úrad. Pracoviská úradu sú lokalizované v troch  objektoch 

v historickom centre mesta: objekt Radničné námestie 1 (historická radnica), kde má pracoviská prednosta 

úradu, školský úrad, stavebný úrad, odd. výstavby, územného plánu a životného prostredia a odd. organizačné, 

vnútornej správy a sociálnych vecí, objekt Radničné námestie 1/A (Žemberovský dom), kde je Klientske 

centrum pre občana, objekt Námestie sv. Trojice 1 (Žemberovský dom), kde má pracoviská odd. právne a správy 

majetku, ekonomické oddelenie a matričný úrad, objekt Kammerhofská 1, kde má pracoviská odd. kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie a odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov. 

Mestský úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci potrebné pre rokovanie a rozhodovanie 

Mestského zastupiteľstva, ktoré v roku 2013 pracovalo v nezmenenom zložení  17 poslancov zvolených v 

priamych voľbách obyvateľmi mesta. Činnosť Mestského zastupiteľstva bola kompletne zdigitalizovaná v roku 

2013. Mesto zakúpilo a poskytlo poslancom MsZ  už v roku 2012 nové notebooky, prostredníctvom ktorých je 

zabezpečená elektronická komunikácia medzi samosprávou a poslancami. Používanie notebookov nahradilo 

zdĺhavé a ekonomicky náročné kopírovanie materiálov na rokovanie mestských zastupiteľstiev a mestských rád. 

Zároveň bol zavedený automatizovaný systém hlasovania prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Toto 

zariadenie bolo Mestu zapožičané spoločnosťou PO-MA, s. r. o. Banská Štiavnica a jeho používanie bolo 

zapracované do rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. V roku 2013 Mesto Banská Štiavnica 

hlasovacie zariadenie od spoločnosti PO-MA, s.r.o. Banská Štiavnica odkúpilo.  

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto  bola spracovaná Správa o stave mesta Banská Štiavnica za 

rok 2012, ktorá podrobne zachytáva činnosť Mestského zastupiteľstva, Mesta Banská Štiavnica, Mestského 

úradu a jednotlivých oddelení, organizácií zriadených mestom, inštitúcií na území mesta a pod.  

V roku 2013 bol odovzdaný a Mestským zastupiteľstvom schválený zápis do kroniky mesta za rok 2012, 

spracovateľkou bola PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc.. Z dôvodu jej  náhleho úmrtia  bola v mesiaci december 

Mestským zastupiteľstvom ustanovená za kronikárku mesta Mgr. Tatiana Protopopová.  

Pri schvaľovaní rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2013 a výhľadovo 2014 a 2015 bolo odsúhlasené 

a schválené, že Mesto Banská Štiavnica pristúpi k  Memorandu o finančnom hospodárení, ktoré podpísali ZMOS 

a vláda SR, kde sa mestá a obce zaviazali reálne usporiť vo svojich rozpočtoch 10 % na všetkých bežných 

výdavkoch a  5 % na osobných výdavkoch. Aj napriek úsporným opatreniam si Mesto plnilo všetky povinnosti, 

ktoré mu vyplývajú zo Zákona o obecnom zriadení. Bola zabezpečená zimná aj letná údržba komunikácií, odvoz 

a likvidácia komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň, mestské cintoríny a verejné 

priestranstvá a všetky základné služby pre občanov.  

V roku 2013 bolo ukončené spracovanie dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3 - Počúvadlianske Jazero“. Na 

spracovanie dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske Jazero“, poskytlo Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja v zmysle zákona SNR č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií, dotáciu vo výške 

2 740,- €.  V dôsledku potreby riešenia viacerých zmien v Územnoplánovacej dokumentácii mesta sa v roku 

2013 pokračovalo v spracovávaní Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Banská Štiavnica. Vo verejnom obstarávaní 

na spracovanie zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Banská Štiavnica bola úspešná firma: AGS ATELIER, s.r.o., 

Prievidza. Na  základe predloženej žiadosti súkromného investora  Mgr. R. Holuba, o realizáciu svojich zámerov  

na pozemkoch v ich súkromnom vlastníctve v lokalite Štefultov, Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica  

nariadilo pre uvedenú lokalitu spracovať Urbanistickú štúdiu, ktorá bude použitá  na overenie, spodrobnenie 

a schválenie koncepcie rozvoja v zmysle platnej ÚPN mesta Banská Štiavnica. Uvedený dokument bol  

obstarávaný  a financovaný investormi. 

Mestský úrad v priebehu roka  zabezpečoval projektové dokumentácie v nasledovnom rozsahu: 
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 PD Ulica Kukučína                               2.208,- € s DPH   

 PD odkanalizovanie Ulice 8. mája                                6.420,- € s DPH 

 PD odkanalizovanie Ulice SNP                                    6.360,- € s DPH 

 

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. Ďalej bolo 

pripravených a podaných viacero žiadostí o finančný príspevok z grantového programu Ministerstva kultúry na 

obnovu kultúrnych pamiatok a kultúrne podujatia. Bolo podaných viacero žiadostí o získanie finančných 

prostriedkov, a to na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR,  Ministerstvo financií, Environmentálny fond ako aj žiadosti o finančný príspevok na Banskobystrický 

samosprávny kraj na kultúrne podujatia.  

Najvýznamnejšími investičnými akciami Mesta v roku 2013 boli:      

 Mestský park Drieňová, realizácia I. etapy projektu v sume 37.406,34 €, financovaná z nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého  Poľnohospodárskou platobnou agentúrou vo výške 33.444,19 € 

a spolufinancovaná z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 3.962,11€.  

 Rekonštrukcia autobusových zastávok - 7 ks financovaná v celkovom náklade 33.723,73 €. Z 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou 

agentúrou vo výške 19.196,36 € a so spolufinancovaním z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 

14.527,37 €.  

 výmena okien a dverí na Základnej škole J. Kollára v celkovej sume 44. 964,77 €, dotácia MŠ SR vo 

výške 35.382,- €. 

 preasfaltovanie komunikácie Na Zigmund šachtu v náklade 29.173,18 €. 

Mestský úrad v priebehu roka 2013 realizoval niekoľko verejných obstarávaní, čo bolo následne nezávislým 

inštitútom INEKO vyhodnotené ako Mesto, ktoré za roky 2012 a 2013 dosiahlo reálne úsporu finančných 

prostriedkov prostredníctvom verejných obstarávaní vo výške viac ako 250 tis. € (rozdiel medzi predpokladanou 

hodnotou zákazky a reálne vysúťaženou cenou).  

V roku 2013 zrealizoval Mestský úrad viacero obchodných verejných súťaží:  

 obchodná verejná súťaž – odpredaj nehnuteľnosti na ulici Novozámocká 10 tzv. Pitukov dom, v sume 

37.137 € pre p. Ing. I. Švejnu  

 obchodná verejná súťaž – odpredaj nehnuteľnosti na Ulici križovatka 25 tzv. Gizka,  

       v sume 28.555 € pre MCNET.SK, s. r. o. 

 obchodná verejná súťaž – dom smútku na Štefultove – neprihlásil sa žiadny záujemca 

 obchodná verejná súťaž – pozemok v k. ú. Štiavnické Bane – neprihlásil sa žiadny záujemca  

 obchodná verejná súťaž – pozemok A.T. Sytnianskeho – OVS neúspešná 

V roku 2013 zabezpečila samospráva aj prevádzku nocľahárne na Mládežníckej ulici, ktorá bola zriadená 

v roku 2011 z minimálnych finančných prostriedkov, nakoľko materiálno – technické zabezpečenie bolo získané 

sponzorsky. Nocľaháreň bola otvorená od decembra 2013 do apríla 2014 s poplatkom 1,- € za prenocovanie. 

Za uvedené obdobie k 25. 03. 2014 evidujeme spolu 285 prenocovaní.  

Mestský úrad pripravil pre rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva viacero návrhov Všeobecne 

záväzných nariadení. Mestský úrad zabezpečoval všetky agendy na úseku samosprávnych funkcií, miestnych 

daní, správy mestského majetku, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, 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 obstarávania projektových dokumentácií a štúdií.  

Mestský úrad spolupracoval s organizáciami a spoločnosťami zriadenými a založenými MsZ a bol 

nápomocný pri riešení ich problémov.  

Mestský úrad vypracoval Programový rozpočet na roky 2013 – 2015. 

 

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 
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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. 

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 2013: 

Rodná matrika – 589 narodených detí  

Sobášna matrika – 71 uzavretých manželstiev 

Úmrtná matrika – 236 úmrtí  

Vydanie druhopisov z matričných kníh - 490 

Potvrdenia z matričnej evidencie – 1901 z toho: 

Žiadosť o Výpis/Odpis z Registra trestov GP SR - 197 

Vydané potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa - 236 

Vydané tlačivo príspevok pri pohrebe -  236 

Vydané tlačivo príspevok pri narodení dieťaťa - 589 

Vydané potvrdenie o uzatvorení manželstva pre zamestnávateľa (71x2) -  142 

Vydané potvrdenie k uzatvorení manželstva do cudziny – 2 

Vydané potvrdenia - delegovanie sobáša - 3 

Dodatočné záznamy –  82 (zmeny mena a priezviska podľa § 7 zák. č. 300/1993 Z. z., úprava priezviska podľa § 

16, § 19 zák. č. 154/1994 Z. z., opravy údajov, osvojenie, rozvody, a pod. ) 

Uznanie otcovstva pred/po narodení vykonané Matričným úradom BŠ – 111 

Zápis uznania otcovstva do rodnej matriky, spísané pred iným matričným úradom - 117 

Zápis do osobitnej matriky - 28 

Bežná korešpondencia – 277 (dožiadania alebo potvrdenia pre - okresné súdy, exekútorské úrady, obvodné 

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

mestské/obecné úrady, veľvyslanectvá, fyzické osoby a ďalšie štátne a súkromné inštitúcie) 

 

Sumár všetkých matričných úkonov: 3628 

 

Zbor pre občianske záležitosti   

Obrady a slávnosti sú nerozlučnou súčasťou kultúrneho života človeka.  Činnosť ZPOZ v meste Banská 

Štiavnica   vykonáva zástupkyňa  matrikárky  Jarmila Simonidesová, ktorá úzko spolupracuje s predstaviteľmi 

mesta. Úlohou pracovníka  ZPOZ, organizátora a tvorcu  obradov je dbať na dôstojný a slávnostný priebeh 

občianskych obradov, prehlbovať spojenie  s občanmi, prihliadať na pripomienky, podnety a potreby občanov. 

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o človeka občana, poskytujú silný  emociálny  a  estetický 

zážitok.  Je to aktívna a plodná činnosť, všestranná práca pre občanov v mene ľudskosti, lásky a úcty človeka 

k človeku.   
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V roku 2013 boli vykonané nasledovné obrady:  

Narodené deti v roku 2013  s trvalým pobytom v Banskej Štiavnici: 82, uvítané budú v roku 2014,  celkove 

narodené deti v Banskej Štiavnici 589 v roku 2013, 

sobáše uzavreté v Banskej Štiavnici  71 

z toho civilné 43 

úmrtí v meste Banská Štiavnica  236 s rôznym trvalým pobytom   

z toho   s trvalým pobytom  Banská Štiavnica  102  

z toho občianske rozlúčky v roku 2013  - 42 

individuálne uvítanie do života v roku 2013 -  8 – v počtom ľudí  120  

prijatie jubilantov spoločných v počte  12  v počte 1096 občanov 

prijatie jubilantov  individuálnych v počte 9 s počtom ľudí 400 

prijatie Sládkovičova Štiavnica   s počtom 45 ľudí 

prijatie ministra školstva – 30 ľudí 

prijatie  pomaturitné stretnutie po  45 r. SPŠB v počte 25 ľudí 

prijatie pomaturitné SLŠ po 50 rokov štúdia  30 ľudí 

prijatie pomaturitné  SPŠCH  po 45 r.  – s počtom 28 ľudí 

prijatie SLŠ po 45 r. štúdia  40 ľudí 

prijatie  žiakov ZŠ j. Horáka – žiaci Budapešti –  26 

prijatie účastníkov Talentária – 30 ľudí 

prijatie  Erazmus – 40 ľudí 

prijatie  rodinných  príslušníkov p. Valacha a Pántika    - 30 ľudí 

Október úcta k starším  - 1200 ľudí 

prijatie Únia nevidiacich  – 50 ľudí  

prijatie Červený kríž – 45 ľudí 

pamiatka zosnulých – 100 ľudí 

prijatie SLŠ po 20 rokoch – 50 ľudí 

prijatie - Zlatý sobáš – 70 ľudí 

prijatie hostí z Argentíny -   60 ľudí 

prijatie  hostí z Číny – 5 ľudí 

prijatie účastníkov fyzikálnej olympiády – 40 ľudí 

prijatie veľvyslankyne  Kubánskej  republiky -  10 ľudí 

prijatie partnerských škôl projektu Comenius -  40 ľudí 

prijatie účastníkov projektu Výchovnovzdelávací kurz – zamerané  svetové dedičstvo 

a spoluprácu mládeže ZŠ – 40 ľudí 

prijatie ruskej delegácie – 10 ľudí 

prijatie účastníkov seniorskeho talentária -  60 ľudí 

prijatie  Medzinárodný deň študenstva  -   30 ľudí 

prijatie spolupracovníkov MsÚ – 24 ľudí 

prijatie športovcov – 30 ľudí 

- mnohé iné významné prijatia  z ministerstiev,  z úradu vlády z parlamentu,  z kancelárie prezidenta SR,  prijatie 

predsedu vlády, prijatie prezidenta SR, prijatie predsedu BBSK,  

a mnohé 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, zámenných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z rozpočtu mesta, dohôd o 

spolupráci, zmlúv o dielo, kúpnych zmlúv k predaju bytov, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a 

nehnuteľností, zabezpečuje právne interné služby Mesta Banská Štiavnica, ako i zastupovanie mesta v súdnych 

sporoch, vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania pohľadávok. Oddelenie tiež 
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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 

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

týkajúce sa predaja majetku Mesta Banská Štiavnica, pripravuje podmienky, zverejnenie verejnej obchodnej 

súťaže, a taktiež sa podieľa na vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže. Vedie evidenciu majetku daného do 

správy, nájmu a výpožičky subjektom zriadeným 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, 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, 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  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.  

 

Stavebný úrad 

Mesto Banská Štiavnica v roku 2013 vydalo   

- 11 územných rozhodnutí 

- 55 stavebných povolení 

- 9 dodatočných povolení stavby 

- 14 povolení na zmenu účelu užívania stavby 

- 18 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením  

- 61 kolaudačných rozhodnutí 

- 10 povolení na odstránenie stavby 

- 1 nariadení (na údržbu stavieb a zabezpečovacích prác, na povolenie terénnych úprav, a pod.) 

- 5 povolení na predĺženie platnosti rozhodnutí  

- 97 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej stavby  

- 5  povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení  
- 3  priestupkov a deliktov  

 
Stavebný úrad evidoval v roku 2013 spolu 464 podaní.  

Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica s cieľom zabezpečenia ochrany pamiatok a stavieb na území PR alebo 

v jej ochrannom pásme v roku 2013 vykonal  4 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 2013: 

ochrana prírody a krajiny                  92 

štátna vodná správa     5 

ochrana ovzdušia     75 
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odpadové hospodárstvo                                3 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie               1  

 

 

Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, vedúci oddelenia Ing. Rastislav Marko 

počet pracovníkov: 10 

 

Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

v roku 2013: 

 Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

 Prevádzka kina Akademik 

 Prevádzka Mestskej knižnice  

 Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kultúrneho centra) 

 Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu 

 Tvorba a distribúcia Štiavnických novín 

 Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia (vrátane vysielania v mestskom rozhlase) 

 

Oddelenie regionálneho rozvoja  a medzinárodných vzťahov, vedúca oddelenia Bc. Denisa Chríbiková 

počet pracovníkov: 6   

 

Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov bolo  vytvorené od 01. 05. 2012. Oddelenie 

v priebehu roka 2013 zabezpečovalo činnosti a úlohy súvisiace s plynulým zabezpečovaním realizácie 

schválených projektov a prípravy nových projektových zámerov v rôznych oblastiach a zároveň ostatných úloh, 

ktoré mu vyplývajú z jeho činnosti. Súčasťou oddelenia je aj Informačné centrum Banská Štiavnica.  

Okrem realizácie schválených projektov a prípravy nových projektových zámerov prebiehala  zo strany 

oddelenia 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, Bytová správa), prípadne sa aktívne podieľajú na získavaní 

nenávratných finančných prostriedkov z rôznych finančných nástrojov. 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. Okrem uvedeného zároveň prebieha nepravidelná komunikácia s Oblastnou organizáciou 

cestovného ruchu, s cieľom realizovať aktivity, ktoré v regióne vykonáva. 

 

Informačné centrum Banská Štiavnica  

V roku 2013 počas hlavnej turistickej sezóny, v mesiacoch jún, júl a august, navštívilo Informačné 

centrum Banská Štiavnica 22 458 návštevníkov.  Najviac ľudí  si prišlo pre informácie v mesiaci august, kedy 

priemerná návštevnosť bola 327 turistov za deň. Od začiatku roka do 31. 08. 2013 využilo služby Informačného 

centra o 4841 ľudí  viac, ako predchádzajúci rok. Za celý rok bola návštevnosť 41 009 ľudí, čo bolo celkove 

o 6806 viac ako v roku 2012. 

Až dve tretiny návštevníkov boli Slováci. V rámci zahraničných návštevníkov bolo najviac  Čechov;  

počas letnej sezóny boli za nimi približne rovnako zastúpení maďarsky, anglicky a nemecky hovoriaci 

návštevníci.  

Najväčší záujem v Informačnom centre, ktoré je miestom prvého kontaktu s  návštevníkom, bol 

o bezplatné mapky centra mesta s vyznačenými zaujímavosťami  a mapy okolia s  hlavnými turistickými 

trasami. Veľký záujem bol aj o cyklotrasy.  Banskú Štiavnicu navštívilo tak ako každý, aj tento rok, veľa rodín 

s deťmi a hlavne u nich sa stretlo s veľkým ohlasom  tvorivé centrum  Terra Permonia. Okrem prevádzok SBM 

bol veľký záujem aj o banskoštiavnický betlehem a zrkadlový labyrint.  

Veľký záujem pútala banskoštiavnická kalvária, ktorá vizuálne dominuje celému okoliu.  

IC zabezpečovalo aj predaj suvenírov, ako magnetky, pohľadnice, tričká s potlačou alebo logom mesta 

/živé šachy a pod./ a rôzne iné propagačné materiály a publikácie /Potulky, 7 x 7/. 

V prípade záujmu pracovníci IC poskytovali aj zoznam ubytovacích kapacít v meste, resp. poradili pri 

výbere vhodného ubytovania či už podľa komfortu alebo ceny, ďalej IC predávalo aj vstupenky na kultúrne 

podujatia, vyhľadávalo  pre záujemcov autobusové a vlakové spojenia a poskytovalo komplexné informácie 

o otváracích hodinách múzeí    a kultúrnych podujatiach usporiadaných v rámci regiónu. 

Tak ako minulý rok, aj v tomto roku návštevníci mesta považovali  za najväčší nedostatok  nefunkčný 

kemp na Počúvadlianskom Jazere, ktorý je stále vyznačený na mapách.  Kempovanie bolo možné len na Veľkom 

hodrušskom tajchu, kam boli prípadní záujemci aj pracovníkmi IC smerovaní. 
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Z  pohľadu Informačného centra môžeme túto sezónu hodnotiť ako veľmi úspešnú, čo vidno aj na 

celkovom náraste návštevníkov a vyšších tržbách za predaj propagačného materiálu a minerálov.   

Návštevníkom sa v Banskej Štiavnici páčilo, a zvýšený záujem bolo badať aj o ubytovanie, čo svedčí 

o tom, že pribúda ľudí, ktorí strávia v našom meste viac dní a nie na rozdiel od minulosti len  pár hodín. 

 

Sprievodcovské služby   
V roku 2012 bolo cez IC sprostredkované za celý rok celkovo 121 sprevádzaní. V roku 2013 bolo celkovo  

uskutočnených 91 sprevádzaní, čo je oproti predchádzajúcemu roku mierny pokles. Najviac, 41, bolo 

slovenských; anglický jazyk 13, nemecký 10, maďarský 7, po 1 sprevádzaní  bol taliansky a poľský jazyk. 

 O denné sprevádzanie bol tak, ako v minulej sezóne, len veľmi malý záujem, napriek plagátikom a 

letákom, ktoré ponúkali denné sprevádzania po celom historickom centre mesta. Oznamy o tomto sprevádzaní 

boli pravidelne uverejňované aj v Štiavnických novinách. V mesiacoch júl a august bol zaznamenaný aj nižší 

záujem o klasické sprevádzanie. Pokles záujmu o sprievodcovské služby môže byť spôsobený aj tým, že často sa 

po našom meste pohybovali skupiny turistov, ktoré sprevádzali sprievodcovia, ktorí mali naštudovanú 

faktografiu o Banskej Štiavnici, ale neboli z nášho mesta a prišli už so skupinou. 

 

Návštevnosť 

Návštevnosť v Informačnom centre stúpa každý rok. Aj keď bol predpoklad, že po rapídnom zvýšení 

návštevnosti v roku 2012 oproti roku 2011 bude tento trend pomalší, opak bol pravdou. Nárast v roku 2013 bol 

6806 návštevníkov. 

Do Banskej Štiavnice prichádzajú ľudia z celého sveta. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet 

návštevníkov v každom mesiaci okrem mesiacov január, február a apríl. Zo zahraničných návštevníkov, ktorých 

počty podľa krajín tiež vzrástli, boli najpočetnejšie zastúpení českí, nasledovali maďarsky, anglicky a nemecky  

hovoriaci návštevníci. Tento rok sme zaznamenali oproti minulým rokom aj pomerne veľký nárast  návštevníkov 

z Francúzska a Holandska + Belgicka. Banskú Štiavnicu navštívili aj turisti z exotických destinácii ako Tajvan, 

Argentína, Austrália, Nový Zéland resp. Malajzia a Singapúr. V období mimo sezóny navštevovali Banskú 

Štiavnicu hlavne maďarskí študenti z následníckych škôl Baníckej akadémie. Nárast maďarských turistov bol 

zaznamenaný aj keď boli v Maďarsku štátne sviatky.   

 V mesiacoch mimo hlavnej sezóny zaznamenávame veľký nárast návštevníkov počas predĺžených 

víkendov. Počtom sa návštevnosť v týchto dňoch približuje k návštevnosti cez hlavnú sezónu. 

Priemerná denná návštevnosť v roku 2013 bola 113 návštevníkov, v roku 2012 to bolo 94 návštevníkov. 

V hlavnej sezóne, v mesiacoch jún, júl a august to bolo v roku 2013 priemerne 244 návštevníkov denne, oproti 

194 návštevníkom v roku 2012.  

 

Návštevnosť Informačného centra v roku 2013  

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac rok 2013 

Január 532 

Február 724 

Marec 1601 

Apríl 1714 

Máj 3604 

Jún 4274 

Júl 8053 

August 10131 

September 4153 

Október 3171 

November 2025 

December 1027 

Spolu 41009 
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Rozdelenie zahraničných návštevníkov za rok 2013 

 

 Jazyk Počet návštevníkov 

český 3277 

maďarský 2641 

anglický 1908 

nemecký 1622 

francúzsky 614 

holandský + belgický 499 

poľský  493 

ruský 423 

taliansky + španielsky 390 

japonský + čínsky 199 

hebrejský 181 

Spolu:               12247 
 

Záver 

IC aj tento rok poskytovalo informácie a služby návštevníkom počas 7 dní v týždni od 9-tej do 17-tej hodiny 

v mesiaci jún a od 9-tej do 18-tej v mesiacoch júl a august.  Najväčší záujem je stále o propagačný materiál, 

ktorý je zabezpečovaný v spolupráci s OOCR, ktoré dodáva leták s mapkou a popisom najdôležitejších 

pamätihodností našho mesta  a Združením turizmu v Banskej Štiavnici, ktoré tlačí mapy mesta a okolia. 

Možnosť obdržania tohto propagačného materiálu návštevníci veľmi oceňovali. Je dôležité vytlačiť tento 

v dostatočnom množstve, aby nenastala situácia, keď návštevníkom nebolo možné tento poskytnúť. Bolo  

vhodné, vzhľadom na stále rastúci počet návštevníkov, vytlačiť bezplatný propagačný materiál aj v ďaľších 

jazykových mutáciách okrem anglickej a  slovenskej verzie aj v nemeckom, maďarskom a francúzskom jazyku.    

 

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: 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.  

V rámci projektu bolo ukončené verejné obstarávanie na nasledovné predmety zákazky: 

- 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 



 27 

- 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“ 

 

Verejné obstarávanie projektu bolo akceptované vo februári 2013. Následne boli s dodávateľmi v rámci projektu 

podpísané Zmluvy o dielo. Verejné obstarávanie na tvorbu regionálneho internetového portálu bolo zrušené 

a v roku 2013 znovu zopakované. 

 

V rámci roku 2013 došlo k uvedeným skutočnostiam: 

Boli zrealizované tri podujatia historickej skupiny Bojník - Cesta za štiavnickým pokladom v termíne 19.-20. 04. 

2013, Potteriáda v termíne 03.-04. 05. 2013 a Turci idú v termíne 07. 09. 2013. 

Boli vytvorené materiály k aktivite "Právne služby", konkrétne: 

1. Stanovy Oblastnej organizácie CR Región Štiavnica (OOCR) v zmysle Zákona NR SR č. 91/2010 Z. z. 

2. Zakladacia zmluva a registračné dokumenty v zmysle Zákona NR SR č. 91/2010 Z. z. a jeho dodatkov. 

3. Volebný a rokovací poriadok OOCR. 

4. Návrh pracovných zmlúv zamestnancov OOCR. 

5. Návrh vzorových zmlúv pre potrebu OOCR. 

6. Návrhy VZN o dani za ubytovanie pre obce podľa Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu „Podpora 

infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne“ zohľadňujúce špecifiká jednotlivých obcí - momentálne 

postavenie a potenciál rozvoja cestovného ruchu. 

7. Návrhy normatívnych dokumentov podporujúcich rozvoj CR: 

7.1 Analýzy normatívneho zakotvenia kontrolných mechanizmov a sankcií pre výber dane za ubytovanie podľa 

príslušných predpisov, s cieľom eliminovania čierneho ubytovania. 

7.2 Návrhy normatívnych právnych dokumentov pre projekt zvyšovania kvality služieb, vypracovanie návrhu 

normatívneho zakotvenia certifikácie zariadení. 

7.3 Vzory žiadostí, podaní a ďalšej dokumentácie, vyžadovanej v zmysle príslušnej legislatívy pre vytvorenie, 

povoľovanie a schvaľovanie cyklotrás. 

7.4 Návrh organizačného a regulatívneho zabezpečenia účasti OOCR v riadiacej skupine Lokality svetového 

dedičstva Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí v zmysle Manažment plánu lokality. 

7.5 Návod na vytvorenie VZN o pamätihodnostiach obce a ich ochrane v zmysle pamiatkového zákona č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

Boli priebežne zbierané a vyhodnocované informácie a podklady k príprave analyticko - strategického 

dokumentu, ktorý bol následne odovzdaný. 

Boli pripravené propagačné materiály – konkrétne imidžová brožúra, mapa BS, mapa región, cyklomapa, 

brožúra základné informácie, informačná kartička TIK, brožúra región, brožúra  história, brožúra rodina, brožúra 

relax, pohľadnice, stojan s kapsami, 15 druhov letákov, plagáty, 3ks videa v HD kvalite. 

Zároveň bola odoslaná tretia a štvrtá monitorovacia správa k projektu.  

V realizácií projektu sa naďalej pokračuje.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

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: 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 
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Stav realizácie projektu: 

V priebehu roku 2013 bola spracovaná a zaslaná siedma monitorovacia správa k projektu.   

Realizácia projektu bola v roku 2013 pozastavená z dôvodu riešenia súdneho sporu medzi Úradom pre verejné 

obstarávanie a spoločnosťou  EUROBUILDING, a. s., ktorá sa zapojila do verejného obstarávania na stavebné 

práce v projekte. Súdny spor sa dostal až na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý do decembra 2013 nebol 

ukončený.  

V súvislosti s uvedenou skutočnosťou bolo v rámci projektu potrebné v mesačných intervaloch pripravovať 

správy o pokroku v implementácii, ktorých bolo celkovo spracovaných 9. 

V máji 2013 bola na Ministerstvo životného prostredia SR zaslaná Žiadosť o zmenu č. 3, týkajúca sa predĺženia 

realizácie projektu do 06/2014, z dôvodu súdneho sporu zúčastnených strán. 

K dátumu 02. 02. 2013 bolo vo Vestníku č. 36/2013  zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

2705 – MST k časti propagácia, reklama a inzercia. Zmluva s dodávateľom, spoločnosťou RECO, s. r. o. bola 

podpísaná v decembri 2013. 

Realizácia projektu bude pokračovať aj v roku 2014. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Názov programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Názov projektu: Kanalizácia v Mestskej pamiatkovej rezervácií 

Celkový rozpočet projektu: 2 200 000,00 € 

Projektový manažér: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

 

Ciele projektu:  
Cieľom projektu je odkanalizovanie mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. 

 

Stav realizácie projektu:  

Projekt bol začatý v roku 2012 a ukončený v roku 2013. 

 

 

Názov programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok v Meste Banská Štiavnica  

Celková výška NFP:  19 196,36 € 

Spôsob financovania: refundácia 

Projektový manažér: Bc. Denisa Chríbiková 

 

Ciele projektu:  
Cieľom projektu je zrekonštruovať autobusové zastávky v meste Banská Štiavnica spolu s osadením smetných 

košov.  

 

Stav realizácie projektu:  

Realizácia projektu prebehla od júla do augusta 2013. V rámci projektu bolo zrekonštruovaných 7 ks 

autobusových zastávok  v rámci mesta Banská Štiavnica.  V rámci projektu boli zároveň odstránené pôvodné 

betónové základy, vypílený asfaltový koberec, odstránené zasahujúce kroviny, osadené obrubníky, uložené nové 

dlažby a osadené nové lavičky.  

 

 

Názov programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Názov projektu: Mestský park Drieňová  

Celková výška NFP:  33 444,19 € 

Spôsob financovania: refundácia 

Projektový manažér: Bc. Denisa Chríbiková 

 

Ciele projektu:  
Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny na sídlisku Drieňová prístupnej pre širokú verejnosť. 

 

Stav realizácie projektu:  

Realizácia projektu prebehla v mesiacoch júl – september 2013. V rámci vybudovania I. etapy, ktorá zahŕňala 

centrálnu zónu a komunikačný ťah v smere k ulici Bratská, so sadovou úpravou pred obchodným domom boli 

zrealizované spevnené plochy pre peších, smerovo rôznych rozmerov. Spevnené plochy boli vybudované zo 

zámkovej dlažby. Zároveň boli v rámci projektu zrealizované úpravy trávnatých plôch a sadbové úpravy (bolo 

vysadených 128 ks nízko rastúcich drevín a 5 stromov). 
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Projekt bol realizovaný spoločnosťou  LEVSTAV – LEVICE, s.r.o. a priebeh bol bezproblémový. 

 

 

Názov programu: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 

EÚ 

Názov projektu: Vzdelávanie seniorov v Meste Banská Štiavnica  

Celková výška NFP:  177 130,83 € 

Spolufinancovanie:      9 322,68 € 

Spôsob financovania: zálohová platba, refundácia 

Projektový manažér: Bc. Denisa Chríbiková 

 

Ciele projektu:  

Cieľom projektu je vzdelávanie seniorov so zameraním na podporu aktívneho starnutia a na mobilizáciu 

a zvýšenie kompetencií obyvateľov nad 50 rokov.  

Stav realizácie projektu:  

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť 14. 08. 2013 a následne začala 

realizácia projektu. V mesiaci október bola zaslaná prvá žiadosť o platbu k projektu. V mesiaci november 

prebehol výber verejného obstarávateľa, ktorý bol následne zaslaný na Agentúru Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na schválenie. V decembri nám bola doručená výzva na doplnenie dokumentácie 

k verejnému obstarávaniu. 

Projekt bude ďalej pokračovať v roku 2014. 

 

Názov programu: Nadácia ORANGE, Zamestnanecký program 

Názov projektu: Maľovanka Banská Štiavnica 20 rokov v UNESCO  

Celková výška NFP:  900,- € 

Spolufinancovanie:  100,- € 

Spôsob financovania: NFP 

Projektový manažér: Bc. Henrieta Godová 

 

Ciele projektu:  

Cieľom projektu bolo vytvorenie maľovanky s obrázkami hlavných dominánt Banskej Štiavnice a legendami 

o nich pri príležitosti zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.   

Stav realizácie projektu:  

Projekt sa uskutočnil v 2. polroku 2013 v spolupráci so ZUŠ Banská Štiavnica. Žiaci ZUŠ vytvorili obrázky 

a legendy o hlavných dominantách mesta, a to tajchu, Novom zámku, Starom zámku, Kalvárii, Kostole sv. 

Kataríny, ťažnej veži a Klopačke. Maľovanka vyšla v náklade 2 000 ks, z toho 1 300 ks bolo distribuovaných do 

všetkých materských a základných škôl v Banskej Štiavnici. 700 ks sa rozdelilo medzi sekretariát primátorky 

a IC, kde slúži ako darčekový predmet pri rôznych príležitostiach a prijatiach na historickej radnici.  

Názov programu: Ministerstvo kultúry SR, Dotácie 2013 

Názov projektu: Oslavy 20. výročia zápisu historického mesta Banská Štiavnici a technických 

pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO  

Celková výška NFP:  5 000,- € 

Spolufinancovanie:     250,- € 

Spôsob financovania: NFP 

Projektový manažér: Bc. Henrieta Godová 

 

Ciele projektu:  

Cieľom projektu bolo zorganizovanie osláv 20. výročia zápisu historického mesta Banská Štiavnica 

a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V rámci osláv sa uskutočnil 

seminár „Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým dedičstvom UNESCO“, na ktorom odzneli príspevky 13  

účastníkov, vrátane zahraničných. 

Stav realizácie projektu:  

Celý rok 2013 sa niesol v znamení 20. výročia jednej z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách nášho 

mesta a 775. výročia udelenia mestských výsad.   Hlavné oslavy 20. výročia zápisu historického mesta Banská 

Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa uskutočnili 

v dňoch 10. - 11. októbra 2013 pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Vo štvrtok 10. októbra sa 

v Rytierskej sále Starého zámku  uskutočnil seminár „Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým dedičstvom 

UNESCO“, na ktorom odzneli príspevky 13  účastníkov, vrátane zahraničných.  V piatok 11. októbra  to bolo 

najprv slávnostné zhromaždenie v Kostole sv. Kataríny za osobnej účasti prezidenta SR a ďalších zahraničných 
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a domácich hostí.  Ďalej nasledovalo slávnostné otvorenie výstavy „Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 

dedičstvom UNESCO“, ktorú pripravilo mesto Banská Štiavnica v spolupráci so SBM a ŠÚBA.  Vo večerných 

hodinách bola na Námestí sv. Trojice pripravená 3D videomappingová prezentácia, v ktorej sa objavili všetky 

hlavné dominanty mesta. 

 

V roku 2013 bolo zároveň pripravených niekoľko projektových návrhov z oblasti kultúry,  životného prostredia, 

ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany pred kriminalitou a pod.  

 

Školský úrad 

Počet zamestnancov: 1 

Školský úrad  zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 

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

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Zamestnanec spĺňal kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle z. č. 596/2003 Z. z. 

zákona  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Finančné prostriedky na mzdu a odvody  zamestnanca školského úradu, ako aj finančné prostriedky na 

zabezpečenie činnosti úradu  poskytoval mestu  štát v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 

 

V školskom roku 2012/13 sa deti, žiaci a študenti banskoštiavnických škôl a školských zariadení významnou 

mierou podieľali na  mnohých športových a kultúrno - spoločenských akciách v rámci mesta a regiónu, čím 

prispeli k posilneniu takých podujatí ako Salamandrový sprievod, Šachtág, Festival kumštu remesla a zábavy, 

Akademici v Banskej Štiavnici, Zimomravenie, Tvorivé dielne, Dni sv. Huberta, Živé šachy, Biela pastelka, Deň 

narcisov a mnohých iných.  

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 v rámci okresu 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.   

 

Mestská polícia 
Náčelník: Mgr. Vladimír Kratoš 

8 inšpektorov MsPo 

 

      Mestská polícia Banská Štiavnica v roku 2013 plnila úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii na území mesta Banská Štiavnica a v jeho miestnych častiach Banky,  Počúvadlianske Jazero, Štefultov, 

Sitnianska.     

      Mestská polícia Banská Štiavnica v sledovanom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 preverila a realizovala 

spolu 1670 oznámení od občanov, ktoré sú zaevidované v protokole udalostí. Celkovo bolo MsPo  riešených   

1222 priestupkov. Pre porušenie Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo 

objasňovaných 629 priestupkov. V sledovanom období bolo riešených napomínaním 593 priestupkov. Blokovo 

bolo riešených na mieste 610 priestupkov a 47 priestupkov bolo riešených blokovou pokutou nezaplatenou na 

mieste.  

     Príslušníci MsPo v 12 prípadoch obmedzili osobám osobnú slobodu, z toho počtu boli osoby v 11 prípadoch 

predvedené na útvar PZ a v 1 prípade bola osoba predvedená  na útvar MsPo. V 8 prípadoch išlo o zadržanie  

páchateľov trestných činov na mieste činu a v 3 prípadoch boli predvedené osoby, po ktorých bolo vyhlásené 

pátranie.  V 2 prípadoch príslušníci MsPo  použili proti páchateľom donucovacie prostriedky.  

     V 3 prípadoch boli nájdené osoby  a v 2 prípadoch veci, po ktorých bolo vyhlásené pátranie.  

     Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol použitý v 319 prípadoch. 

    Počas roka bolo odchytených  47 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  vykonala súčinnosť pri 127  prípadoch v rámci výkonu 

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 bolo doručených 24 a exekútorského úradu bolo doručených 32  doporučených 

listových zásielok. Ďalej MsPo vybavila 174 dožiadaní a správ pre iné subjekty. MsPo Banská Štiavnica na 

základe dožiadania  vykonala doručenie písomnosti v 102 prípadoch, pričom išlo hlavne o dožiadania OP, 
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regionálneho úradu verejného zdravotníctva, regionálnej veterinárnej správy, Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Okresného úradu a iných.       

   V rámci preventívnych aktivít vykonali príslušníci MsPo v súčinnosti s príslušníkmi  OO PZ SR  4 kontroly 

a samostatne príslušníci  MsPo vykonali 32 kontrol v reštauračných a pohostinských zariadeniach, zameraných  

na predávanie a podávanie  alkoholu maloletým a mladistvým osobám. 

    Na požiadanie NsP a RZP bola hliadka MsPo 28  krát privolaná k zraneným osobám, k osobám, ktoré skonali 

neprirodzenou smrťou, k prevozu psychicky  narušených osôb a na  zabezpečenie ochrany zdravotníckeho 

personálu pri výkone ich zamestnania. 

   V 25 prípadoch spolupracovala Mestská polícia  s Hasičským a záchranným  zborom, s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v  5 prípadoch, s Regionálnou správou ciest v  14 prípadoch, Železničnou políciou v  6 

prípadoch a  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v 15 prípadoch. V rámci preventívno-výchovnej 

činnosti MsPo vykonala 5 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.  

   V rámci tejto kontrolnej činnosti zistili členovia MsPo spolu 184 nedostatkov. Išlo hlavne o nedostatky na 

verejnom osvetlení, nedostatky na miestnych komunikáciách, chodníkoch, kanalizácii, na úseku odpadového 

hospodárstva, zimnej údržby a podobne. Následne boli vykonané opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.    

    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 s dôrazom  na sídlisko Drieňová,  

Križovatka, Povrazník a centrum mesta zameraná na kontrolu dodržiavania nočného pokoja.  

 

    Mestská polícia v 71 prípadoch  zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku aj počas organizovania  

kultúrno -  spoločenských a športových podujatí, konaných na území mesta Banská Štiavnica. Počas týchto 

podujatí nedošlo k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku občanov a ani k vážnemu narušeniu verejného 

poriadku.  

  

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

mestský kamerový systém. V roku 2012 došlo k rozšíreniu mestského kamerového systému a v súčasnej dobe 

MsPo Banská Štiavnica využíva celkovo 16  bezpečnostných kamier.  V roku 2013 bolo zriadené samostatné  

pracovisko Obsluha mestského kamerového systému. Ide o chránené pracovisko, kde sú zamestnané 4 osoby 

s telesným postihnutím.  

 

      Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Banskej Štiavnici 

                                                      za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 
 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1   Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície                                                                                          9 

1a    Skutočný počet príslušníkov obecnej polície         9 

2    Počet prijatých príslušníkov obecnej polície         0 

3    Počet prepustených príslušníkov obecnej polície         0 

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

  úmyselného trestného činu 
        0 

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

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

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1   Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

2   Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

 

 

 



 32 

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

1    Počet vykonaných zákrokov spolu   333 

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 / TP na zabránenie odjazdu mot. vozidla 
    

2/319 

4a    Z toho neoprávnených     0    

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

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

  hod.) 
    0  

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

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

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

9a    Z toho so spôsobením škody na majetku obce     0      

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

  súvislosti s ich plnením) 
    0      

10a    Z toho so zranením príslušníka obecnej polície     0     

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1   Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície 12 

2   Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 1 

3   Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru                                                                  11 

4   Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 3 

5   Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 2 

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

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

predpisov) 

 

 

 

  § 47 – 

48 

  

§ 49  § 50  § 22   § 30 

     

Všeobecne zá- 

  väzné naria- 

  denia obce 

Ostatné  

     

  Spolu  

1    Celkový počet zistených priestupkov 

  vlastnou činnosťou 

    57     0      1    503    1         50      0   612 

2    Celkový počet oznámených priestupkov 

  na útvar obecnej polície 

     3     3     10      0    0          1      0   17 

3    Celkový počet uložených priestupkov       1     0     5       0    0          0     0    6 

4    Celkový počet odložených priestupkov       0     0      1       0    0          0     0    1 

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

6    Celkový počet oznámených priestupkov 

  príslušnému orgánu 

      4     1      3       1    1          0     0    10 

7    Celkový počet priestupkov prejednaných 

  v blokovom konaní 

     35     0      0    485    0         43     0    563 

  výška finančnej hotovosti (eur)     402,-     0      0  5.300,-      0       530,-    0   

6.232,- 

8    Celkový počet priestupkov prejednaných 

  v blokovom konaní vydaním bloku na 

  pokutu nezaplatenú na mieste 

    20     1     1      17     0         8     0   47 

  výška finančnej hotovosti (eur)    329,-     20,-      33     290,-    0       80,-     0   752,- 



 33 

ČASŤ II. MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE  S MAJETKOM 

MESTA 
 

Majetok Mesta Banská Štiavnica 

Dlhodobý nehmotný majetok mesta 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok  mesta            113 489,04 € 

Dlhodobý hmotný majetok mesta  

- budovy, stavby                        18 143 045,07 €  

- stroje                                  3 063 958,65 € 

- dopravné prostriedky          1 158  384,80 €       

- pozemky          28 471 527,92 € 

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

- umelecké diela              184  785,79 € 

                       

Spolu :                         62 631 240,83  € 
 
Dlhodobý  hmotný drobný majetok             352 358,99 € 

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                               1 218,87 €  

            

Nedokončené investície           1 380 030,26 € 

 

Vklady v obchodných spoločnostiach        2 153 343,31 € 

 

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou           

Dlhodobý nehmotný majetok 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok                 700,72 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

- budovy, stavby         4 918 479,01 € 

   

- stroje a strojné zariadenia          138 066,97 €  

-ostatný dlhodobý hmotný majetok                630,25 € 

                            

Spolu :                      5 057 176,23 €  

         

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                     109 212,52 € 

 

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

Dlhodobý hmotný majetok  

- budovy, stavby                      4 447 786,27 € 

- stroje a stroj. zariadenia                             269 639,17 € 

- dopravné prostriedky                        812 628,92 €  

- pozemky                      115,75 €   

  spolu :                   5 530 170,11 € 

                 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                             41 737,72 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                         3,29 €   

 

Nedokončené investície                  18 162,94 € 

Rekapitulácia 

Majetok mesta  

Dlhodobý nehmotný majetok                 113 489,04 € 
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Dlhodobý hmotný majetok                    62 631 240,83 €  

Dlhodobý hmotný majetok drobný                    352 358,99 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                              1 218,87 € 

Nedokončené investície               1 380 030,26 € 

Vklady v obchodných spoločnostiach                               2 153 343,31 € 

Spolu :           66 631 681,30 €  

 

Majetok mesta v správe škôl 
Dlhodobý nehmotný majetok                  700,72 € 

Dlhodobý hmotný majetok              5 057 176,23 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                   109 212,52 € 

Spolu :           5 167 089,47 € 

 

Majetok mesta v správe TS mesta, m. p. 

Dlhodobý hmotný majetok                           5 530 170,11 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný              41 737,72 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                       3,29 € 

Nedokončené investície               18 162,94 €  

Spolu :             5 590 074,06 € 

 

Majetok mesta spolu :                                     77 388 844,83 € 

  
Výnosy z majetku mesta  

- predaj  budovy                  76 457,44€   

- predaj  pozemky                        19 689,98 € 

- predaj bytov                        6 834,37 €  

- príjem z prenájmov                                      260 475,47 € 

- prebytočný majetok                        5,00 € 

Výnosy z majetku mesta spolu :                 363 732,26 € 
 

 

Rozpočet mesta k 31. 12. 2013 
   údaje v € 

Bežný rozpočet 

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31. 12. 2013   

    

 Položka rozpočet  skutočnosť   

100 Daňové príjmy         3 510 453         3 341 223 

 z toho:   

 výnos dane pre územnú samosprávu         2 800 000           2 624 270     

 daň z nehnuteľností            387 580              387 864     

 domáce dane a poplatky            322 873              329 123 

    

200 Nedaňové príjmy            482 620              445 656 

 z toho:   

 prenájom majetku            282 100              260 746     

 administratívne a iné  poplatky            142 550              123 158     

 úroky                   350                     413     

 iné nedaňové príjmy              57 612                61 339     

    

300 Granty a transfery         1 455 024           1 827 071     

 z toho:   

 sponzorské príspevky             54 262     

 Dotácia na voľby do VÚC                          10 542     

 OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby                   437                    437     

 dotácia BBSK na Kultúrne leto                4 000              4 000     

 dotácia  Úrad práce a Eur. Soc. Fond               39 800                40 007     

 Inovácia vzdelávania ZŠ J. Horáka a ZŠ  J. Kollára               24 733                     82 946     

 Decentralizačná dotácia:   

 školy          1 032 657           1 138 244   
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 na prenesený výkon   

 samosprávnych funkcií              30 000                30 724     

 matrika              20 722                20 722     

 Osobitný príjemca rodinné   

 prídavky a soc. dávky              90 000              129 655     

 Hmotná núdza - školy              18 000                16 130     

 Dotácia na vzdelávanie seniorov                        67 531     

 Dotácia  z Úradu vlády SR na opravu oporného múra              32 400            32 400     

 Dotácia na rekonštrukciu  ZŠ J. Horáka – bežné výdavky                        -                20 088     

 Dotácia na výmenu okien ZŠ J. Kollára              27 543            35 382 

 Dotácia na plaváreň                        -                  5 000     

 Dotácia MK SR -Salamander, UNESCO               10 000                10 000     

 Dotácia na povodňové práce                        -                2 595     

 Dotácia na kurz kreativity                            1 000     

 Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu                1 000                  1 000     

 Dotácia na denný stacionár              26 496            26 496 

 Dotácia na opravu miestnych komunikácií              18 162            18 162 

 Dotácia projekt VITO              70 000                69 064     

 Dotácia od obcí pre CVČ                9 074                10 684     

 Bežné príjmy spolu         5 448 097           5 614 076     

    

    

 Plnenie výdavkovej časti k 31. 12. 2013   

    

 Položka  rozpočet    skutočnosť   

01 Všeobecné verejné služby            924 291              922 775     

 z toho:   

 obce            847 271              845 581     

 finančná a rozpočtová oblasť                8 000                  7 642     

 zahraničná oblasť                1 712                  1 712     

 matrika              23 066                24 723     

 výdavky na voľby do VÚC              10 542                10 542     

 splátky úrokov z úverov              33 700                32 575     

    

02 Civilná ochrana                   330                     275     

    

03 Verejný poriadok a bezpečnosť            143 453              142 734     

 z toho:   

 Mestská polícia            124 853              126 483     

 Chránená dielňa              12 800            12 339 

 Mestský hasičský zbor                5 800                  3 912     

    

04 Ekonomická oblasť            427 242              426 829     

 z toho:   

 veterinárna oblasť                5 000                  5 954     

 cestná doprava            367 164              369 387     

 cestovný ruch              55 078                51 488     

    

05 Ochrana životného prostredia            342 791              340 621     

 z toho:   

 nakladanie s odpadmi            338 560              336 359     

 údržba kanalizácie                3 800                  3 831     

 znižovanie znečisťovania ovzdušia                   431                     431     

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť            234 387              233 631     

 z toho:   

 zmena územného plánu                6 500                 3 052     

 čistenie mesta                 45 050               45 568     

 údržba verejnej zelene              19 000                18 167     

 aktivačné práce              33 000                33 760     
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 údržba pieskovísk a detských ihrísk                1 000                     360     

 vypílenie drevín a náletov                5 000                  2 234     

 verejné osvetlenie            107 187              113 076     

 občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)              17 650                17 414     

    

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo            421 373              420 995     

 z toho:   

 rekreačné a športové služby            125 610              126 213     

 kultúrny dom Štefultov a Banky                1 428                  1 421     

 správa kultúry            169 814              171 090     

 knižnica              36 179                37 627    

 pamiatková starostlivosť                4 346                  4 346     

 ostatné kultúrne služby              26 166                26 303     

 miestny rozhlas a televízia              18 500                17 932     

 Štiavnické noviny              18 283              17 420     

 správa cintorínov              17 572                14 980     

 členské príspevky mesta a iné                3 475                  3 663     

    

09 Vzdelávanie            262 987              220 218     

 z toho:   

 dotácie pre neštátne šk. zariadenia            169 115              168 731     

 ICM - práca s mládežou                2 000                  2 000     

 školenia a dotácie                 8 200                  4 522     

 Oprava strechy MŠ Bratská              40 000  

 Výmena okien ZŠ J. Kollára              42 261            44 965 

    

10 Sociálne zabezpečenie            292 453              287 389     

 z toho:   

 Denný stacionár              26 496            26 496 

 Mesiac úcty k starším                4 200                  3 885     

 Kluby dôchodcov                6 885                  6 727     

 opatrovateľská služba            100 930              100 283     

 Vyplácanie rodinných prídavkov    

 a sociálnych dávok            129 642              129 642     

 jednorazové dávky soc. pomoci                3 600                  3 444     

 pochovávanie na trovy obce                   700                     686     

 zariadenie pre bezdomovcov                                   98     

 dávky deťom v hmotnej núdzi              18 000                16 129     

 Zariadenia sociálnych služieb                2 000      

    

 Bežné výdavky spolu:         3 049 307           2 995 468     

    

Kapitálový rozpočet 

    

 Plnenie príjmovej časti k 31. 12. 2013   

    

 Položka  rozpočet   skutočnosť  

230 Kapitálové príjmy            122 000              102 987     

 z toho:   

 predaj budov              80 000                76 458     

 predaj bytov              12 000                  6 834     

 predaj pozemkov              30 000                19 690     

 predaj prebytočného majetku                                     5     

    

300 Kapitálové granty a transfery         1 780 240                80 812     

 z toho:   

 dotácia na odvodnenie Botanickej ulice              17 600                17 600     

 Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka                          36 401 

 Nenávratný finančný príspevok – park Drieňová              33 444             

 Nenávratný finančný príspevok - systám separovaného zberu         1 710 000               
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 Nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia autobusových zastávok              19 196                   

 Dotácia na digitalizáciu kina                        26 811     

    

 Kapitálové príjmy spolu:         1 902 240              183 799     

    

 Plnenie výdavkovej časti k 31. 12. 2013   

    

 Položka  rozpočet   skutočnosť   

01 Všeobecné verejné služby                8 503                7 963     

 z toho:   

 nákup modulov ISS                3 250                  3 209     

 nákup hlasovacieho zariadenia                4 754                  4 754     

 nákup osobného automobilu                   499                               

    

03  Verejný poriadok a bezpečnosť                5 000  

   nákup osobného automobilu pre MsPo                5 000  

    

04 Ekonomická oblasť            305 656          244 322     

 cestná doprava:   

 odvodnenie  Botanickej ulice              17 600                17 600     

 rekonštrukcia Krčméryho ulice              60 000                 

 rekonštrukcia Akademickej ulice            157 300              157 267     

 vybudovanie parku na Drieňovej              37 032                35 731     

 rekonštrukcia autobusových zastávok              33 724            33 724 

    

05 Ochrana životného prostredia         1 785 876            

 z toho:   

 vybudovanie zberného dvora           1 785 876      

    

06 Bývanie a občianska vybavenosť              47 443               14 623     

 z toho:   

 Projektové dokumentácie              47 443                14 623     

    

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo              15 600                 7 963     

 z toho:   

 digitalizácia kina                8 400                   

 vybudovanie sochy Štiavnického Náca                7 200                  7 963     

    

 Kapitálové výdavky spolu:         2 168 078             274 870     

    

Finančné operácie 

    

 Príjem k 31.12.2013   

    

 Položka  rozpočet   skutočnosť   

411 splátky sociálnych pôžičiek                3 000                  1 766     

453 prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov            268 458              218 322     

454 prevod zo zbierky na sochu Št. Náca                2 500                     237     

513 bankový úver              99 065               

    

 Spolu:           363 023             220 325     

    

 Výdavky k 31.12.2013   

 Položka  rozpočet    skutočnosť  

821 splácanie úverov ŠFRB              50 600                50 714     

821 splácanie komerčných úverov              92 700                92 700     

812 sociálne pôžičky                2 600                  2 569     

 Spolu:            146 000              145 983     

 Príjmy mesta spolu k 31.12.2013         7 713 360            6 018 200     

    



 38 

 Výdavky mesta spolu k 31.12.2013         5 363 385            3 416 321     

    

 Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení 

    

 Školy a školské zariadenie  príjmy    výdavky  

 ZŠ J. Horáka              23 386              825 965     

 ZŠ J. Kollára              16 539              454 319     

 MŠ 1. mája              11 659          275 685 

 MŠ Bratská              21 592              208 413     

 MŠ Mierová                3 512                90 294     

 ZUŠ              30 526              272 248     

 CVČ              18 221              105 896     

    

Technické služby, m. p., Banská Štiavnica  
riaditeľ: Peter Heiler 

sídlo: E. M. Šoltésovej č. 1 

 

Celkový počet zamestnancov k 1. 1. 2013 bol 40  pracovníkov. V priebehu roka boli do pracovného pomeru 

prijatí celkom 4 zamestnanci (1 zriadenec na parkovisku, 1 toaletárka, 1 smetiar, 1 vodič).  V r. 2014 ukončili 

pracovný pomer 4 zamestnanci. Pracovný pomer ukončili nasledovne:  1  pracovníčke  uplynul dojednaný 

pracovný pomer  na dobu určitú (zriadenec na parkovisku)  3  pracovníci rozviazali pracovný pomer dohodou 

(smetiari). Celkový počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere k 31. 12. 2013 bol  40 

zamestnancov,  z toho  celoročne 1 zamestnanec  na úväzok 0,6  (v Zberni šatstva). 

 
 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 2013  mestský podnik  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 odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný pri  uzatvorenej 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 ochranu majetku, BOZP 

a PO.  Časť pracovných činností  bola v priebehu r. 2013  zabezpečovaná aj na základe uzatvorených dohôd 

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

údržby a čistení mesta,  pri spracovaní miezd a pri opravách  mechanizmov. Obsluha parkovísk v meste sa 

zabezpečovala celoročne. 

   Na práce pri triedení a spracovaní  separovaného zberu   nám  Mesto Banská Štiavnica koncom roku  

2013 poskytlo svojich troch kmeňových pracovníkov (2 ženy a jeden muž). Koncom roku boli uzatvorené   

„Dohody o zabezpečení povinnej práce“ s Okresným súdom v Žiari nad Hronom  a to 1 dohoda uzatvorená s TS, 

m. p. a 3 dohody uzatvorené s Mestom Banská Štiavnica, na základe ktorých   si pri triediacich a pomocných 

prácach v našom podniku  odpracovávali trest odňatia slobody 4 osoby. 

 

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

ostatného odpadu, zberový dvor, separovaný zber) 

Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania s odpadom: prekládka ostatného odpadu, 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 307 500,00 €, ktorá pozostáva z položky na ZKO 200 000,00 €, na separovaný zber 105 000,00 € a na 

nákup odpadových košov  vo výške 2 500,00 €. 

V r. 2013 boli vydané rozhodnutia: 

• č. A/2013/00741/BS-GOL z 11. 07. 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/00961/BS-GOL 

z 26. 10. 2010 (súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení) na súhlas na zber odpadu 

z elektrozariadení a zároveň sa predlžuje platnosť rozhodnutia do 30. 09. 2016. 

• č. A/2013/00857/BS-GOL z 28. 08. 2013, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zber odpadov a súhlas na úpravu odpadov (činnosť R12) – lisovanie, rozoberanie, 
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dotrieďovanie pre existujúci zberný dvor na Ulici E. M. Šoltésovej 1. V tomto novom rozhodnutí boli 

rozšírené kapacity na zber a úpravu odpadov a činnosť R12 bola rozšírená o nové druhy odpadov.  

• č. A/2013/00617/BS-GOL z 05. 06. 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/00780/BS-GOL 

z 27. 07. 2009 (súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov „Prekládka ostatného odpadu 

pri skládke Principlac v Banskej Štiavnici“) pričom sa miesto nakladania s odpadmi mení na parcely 

č. CKN 1600/52 a 1600/54, čo je budúci zberný dvor (bývalý areál firmy Akutrade). 

V r. 2013 sa prekládka ostatného odpadu presunula z okolia bývalej skládky odpadu Principlac do 

priestorov budúceho zberného dvora na Antolskej ulici. Tieto priestory disponujú spevnenou plochou a sú 

vybavené mostovou váhou, čo zjednoduší a urýchli prekladanie odpadu a spresní evidenciu odpadu. Od júla 

2013 sa ostatný odpad (komunálny a stavebný) prekladá na tomto mieste. Prekládka bola schválená rozhodnutím 

OÚ ŽP č. A/2013/00617/BS-GOL z 05. 06. 2013.  

 V oblasti separovaného zberu došlo v r. 2013 v porovnaní s r. 2012 k nárastu zhodnotených množstiev 

za celé Združenie (BS + okolité obce) z 508,326 ton v r. 2012  na  671,779 ton v r. 2013. Kým v r. 2012 sa 

v meste Banská Štiavnica zhodnotilo 39,9 kg/obyv., v r. 2013 zhodnotené množstvá predstavovali 53,5 kg/obyv. 

Potvrdzuje sa stúpajúci trend zhodnotených množstiev od r. 2005. Mesto Banská Štiavnica vyprodukovalo v r. 

2013 celkom 2 871,9 t zmesového komunálneho odpadu, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 13 % 

pokles. Účinnosť triedeného zberu bola v r. 2013 na úrovni 15,8 %, čo znamená, že väčšina komunálneho 

odpadu (84,2 %) bola zneškodnená na skládke komunálneho odpadu externým odberateľom. 

 

Reálne zhodnotené a minimálne záväzné množstvá pre Recyklačný fond (RF) za rok 2013 

Komodita Vyzbierané a zhodnotené množstvo [t] 

Záväz. mn. 

[t] 

 

Banská 

Štiavnica 

ostatné obce 

Združenia spolu 

zmluva č. 

0968/08/30 

a 1107/11/30 

Batérie a akumulátory  0,024 0,024   

Odpadové oleje 0,600  0,600 0,500 

Opotrebované pneumatiky 3,900 1,260 5,160   

VKM (nápojové kartóny) 8,610 10,470 19,080 13,000 

Elektroodpad 32,280 2,373 34,653   

Plasty 74,868 25,146 100,014 72,000 

Papier 197,028 30,726 227,754 155,000 

Sklo 143,070 59,110 202,180 160,000 

Kovové obaly 11,230  11,230 11,000 

Ostatné kovy 3,540 0,534 4,074   

Textil 9,200 3,480 12,680  

Žiarivky 0,020  0,020  

Drevo 42,370 0,080 42,450   

Bioodpad (zelený) 11,860  11,860   

Spolu 538,576 133,203 671,779 411,500 

 

Ukazovateľ Banská Štiavnica 
ostatné obce 

Združenia 
priemer 

Množstvo zhodnoteného komunálneho 

odpadu na obyvateľa 
53,5 kg 28,1 kg 45,4kg 

Množstvo zneškodneného komunálneho 

odpadu na obyvateľa (zmesový KO) 
285,5 kg 166,5 kg 247,4 kg 

Účinnosť separovaného zberu 15,8 % 14,4 % 16,7 % 

 

Zberový dvor v priestoroch hospodárskeho dvora  podniku umožnil i  v r. 2013 odovzdávanie odpadov 

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

s odpadmi od  Obvodného úradu ŽP v Banskej Štiavnici: 

Katológ.č.odpadu Názov odpadu 

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 
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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 01 Obaly z papiera a lepenky 

15 01 02 Obaly z plastov 

15 01 03 Obaly z dreva 

15 01 04 Obaly z kovu 

15 01 05 Kompozitné obaly 

15 01 06 Zmiešané obaly 

15 01 07 Obaly zo skla 

15 01 09 Obaly z textilu 

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 03 Opotrebované pneumatiky 

16 01 07 Olejové filtre 

16 01 13 Brzdové kvapaliny 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeč. časti, iné, ako uvedené v 16 02 09 - 16 02 12 

16 06 01 Olovené batérie 

17 01 01 Betón 

17 01 02 Tehly 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 10 01 06 

17 02 01 Drevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 

17 05 03 Zemina a kamenivo, obsahujúca nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 

17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 Stavebné odpady na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 

17 09 04 Zmieš. odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 01 01 Papier a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 10 Šatstvo 

20 01 11 Textílie 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce  chlórfluórované uhlovodíky 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 

20 01 26  Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 (N) 

20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 

20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 

20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 

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 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 

obsahujúce nebezpečné časti 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 

a 20 01 35 

20 01 38  Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

20 01 39  Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 01 41 Odpady z vymetania komínov 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 
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20 02 02 Zemina a kamenivo 

20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 

20 03 02 Odpad z trhovísk 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie 

20 03 07 Objemný odpad 

 

Činnosť zberového dvora TS, m. p.  pokračovala aj v r. 2013 v zbere starých vozidiel (autovrakov), 

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

autovraku. A to bez nákladov na dopravu priamo k autorizovanému spracovateľovi. V r. 2013 sa v zbernom 

dvore vyzbieralo a odovzdalo na zhodnotenie 64,54 t starých vozidiel. 

Poznámka:  

spracované  s číslami  - počet obyv. v BS 10 058 (stav k 31. 12. 2013) 

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

   - počet obyv. spolu: 14 801 

 

 Zimná údržba mestských komunikácií  bola aj v r. 2013 zabezpečovaná podľa schváleného 

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

 Výkony na týchto  strediskách podľa jednotlivých pracovných činností: 

- Zimná údržba MK:        124 500,91 € 

- Čistenie mesta (mechanické, ručné):          29 798,17 € 

- Údržba MK:             27 832,14 € 

- Opilovanie + štiepkovanie:          1 171,28 € 

 

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

  

 Čistenie mesta:  V roku 2013 bola činnosť strediska zameraná na čistenie verejných priestranstiev 

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

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

značenia, opravy kanalizačných vpustí a rigolov. Pracovníci vykonávali v menšej miere aj práce v rámci 

podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre mesto. Na spomenutých prácach sa zúčastňovalo 7 kmeňových 

pracovníkov.  V zimnom období sa pracovníci podieľali na údržbe schodov a chodníkov v nasledovných častiach 

mesta:   

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

po penzión p. Kaníka – Dolná ružová ulica, na horný trotuár, z Radničného námestia po Starý zámok, popri 

soche A. Kmeťa, z Akademickej ulice  po Dolnú ružovú ulicu, popri bývalej I. ZŠ (Ulice Gwerkovej- 

Göllnerovej), z Mládežníckej ulice po plaváreň, z Dolnej po Zvonovú ulicu, z Ulice na zigmund šachtu po 

Katovu, popri Pomníku Padlých do Katovej ulice, Na Zigmund šachtu (od domu p. Chladného), Drieňová: 

Pátrovské schody, na Ulicu L. Svobodu - k potravinám Anton-Antol, Ulica MUDr. J. Straku – pred bytovkami 

po bazár, na Bratskej ulici schodište k  nemocnici.  Čistenie a zimnú údržbu vykonávalo sedem kmeňových 

pracovníkov.  

Chodníky:  Radničné námestie, Nám. sv. Trojice, Ulica A. Kmeťa – horná terasa, od Ulice Ľ. Štúra po zastávku 

SAD umiestnenú pod Drieňovou (pre autobusy so smerom na Sv. Anton).   

Autobusové zastávky:  V roku 2013 bola realizovaná rekonštrukcia autobusových zastávok SAD, a to: Pod 

Kalváriou 2 ks, pod sídliskom Drieňová – 2 ks, na Ulici A. T. Sytnianskeho – 2 ks a na Povrazníku – 1 ks. 

Začiatok rekonštrukcie bol 01. 07. 2013, ukončenie 07. 10. 2013. Mobiliár zastávky dodala firma Eurofima – 

Brezová pod Bradlom. Stavebné práce boli realizované pracovníkmi Technických služieb, m. p.. Cena za dielo 

podľa zmluvy: 11.482,94 €. V roku 2013 firma, ktorá stavala supermarket TESCO po dohode s MsÚ Banská 

Štiavnica, vymenila staré autobusové zastávky za nové a upravila chodníky a priestory pri týchto zastávkach. 

Na zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa v roku 2013 podieľalo aj  45 aktivačných 

pracovníkov. Títo sa zúčastňovali nasledovných prác:  čistenie a kosenie trávy cintorínov, orezávanie kríkov, 

kosenie verejnej zelene mesta, jarné a jesenné ručné čistenie ulíc zametaním, zbieraním nečistôt, do plastových 

vriec, kontajnerov, čistenie jarkov, kanalizačných vpustí, žľabov. Počas zimnej sezóny vykonávajú ručný posyp 

inertným materiálom, odstraňovanie snehu z chodníkov, ako i schodíšť v častiach mesta: Pod Kalváriou, na 

Križovatke, na  Povrazníku a na Štefultove. Po zimnej údržbe likvidujú drobné skládky posypového materiálu.  

 Verejné osvetlenie:  Stredisko zabezpečuje prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a podľa 

požiadaviek Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie MsÚ vykonáva údržbu siete mestského 

rozhlasu. Podieľa sa na výzdobe mesta pri kultúrnych podujatiach, na odstraňovaní nebezpečného náľadia zo 



 42 

striech domov a ďalších činnostiach, s použitím montážnej plošiny s dosahom do 13 metrov. Bola poskytovaná 

služba aj v okolitých obciach, pre organizácie a pre občanov mesta.  

Personálne tieto práce v roku 2013 zabezpečoval jeden pracovník, vedený ako vodič manipulačnej 

plošiny – elektroúdržbár. Pri vianočnej výzdobe mesta, ako aj pri každej manipulácii s plošinou 

z bezpečnostných dôvodov boli práce zabezpečované jedným pracovníkom ako výpomoc zo strediska 527.                          

 V priebehu roka práce na VO boli zameriavané na:   údržbu a výmenu svietidiel (nahlásených občanmi 

mesta), poruchy na  káblových rozvodoch vzdušných aj podzemných a rozvádzačov. V roku 2013 bolo 

likvidovaných až 438 nahlásených porúch na VO  v uliciach mesta Banská Štiavnica. 

Zberňa šatstva a prádla:  Činnosť zberne v roku 2013 bola zabezpečovaná jedným zamestnancom na 

čiastočný úväzok, pričom prevádzková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 08.00 hod. do 

16.00 hod. Táto stratová činnosť nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby, a to: zber a výdaj šatstva 

a prádla, pričom vlastné čistenie je vykonávané dodávateľsky. Obyvateľom mesta prostredníctvom zberne 

šatstva a prádla sú poskytované služby a to:  čistenie peria, čistenie vlnených a ovčích súprav, šitie paplónov 

a vankúšov.  

 Sociálne zariadenie – WC Billa: V roku 2013 stredisko zabezpečovalo celoročnú prevádzku sociálneho 

zariadenia v Bille (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. Prevádzková doba bola v pondelok – piatok  v mesiacoch máj – 

september od  10:00 hod. do 18:00 hod.   a od októbra 2013 od 11:00 hod. do 16:00 hod. Počas osláv salamandra 

bola prevádzková doba sociálneho zariadenia predĺžená do 22:00 hod. 

 Aj v r. 2013 počas letnej turistickej sezóny boli poskytnuté turistom a návštevníkom mesta mobilné 

WC,  a to nasledovne:  pri  jazere Klinger – 1 ks, pri Počúvadlianskom jazere – 2 ks, pri Belianskom jazere – 1 

ks, pri parkovisku na Mládežníckej ulici – 1 ks, na parkovisku pod Novým Zámkom – 1 ks, pri detskom ihrisku 

na sídlisku Drieňová – 1 ks.  Po prieskume trhu a vybratí najlacnejšej ponuky sme s  prevádzkovateľom 

mobilných WC  f. MPA SERVICE, s.r.o. Bratislava uzatvorili zmluvný vzťah. Táto služba počas letnej 

turistickej sezóny  stála 1.428,80 €.  

 

 Parkoviská  platené:  V roku 2013 sme prevádzkovali nasledovné platené parkoviská:  Nám. sv. Trojice 

– 60 parkovacích miest (ďalej len PM), Ulica Sládkoviča – 3  PM,  Ulica A. Pécha – 15 PM, Radničné námestie 

(pri VÚB) – 5 PM, Ulica A. Kmeťa (za hríbom) – 3 PM, Kammerhofská ulica– 23 PM, Dolná ulica (pri býv. 

OPP) – 8 PM, Dolná ulica (priestor pri  Diskáčiku) – 8 PM, Dolná ulica (chodník pri bývalej “bryndziarni“) – 7 

PM, Dolná ulica – (oproti bývalej predajni nábytku) – 5 PM, Robotnícka ulica (pri T-mobile) – 5 PM 

Parkovisko pod Novým zámkom: 30 PM pre osobné motorové vozidlá a 7 PM pre autobusy. 

Parkovisko pri Banskom múzeu v prírode: 15 PM pre osobné motorové vozidlá  a 4 PM pre autobusy. 

Prevádzka parkovísk pod Novým zámkom a pri BMP sa  aj v r.  2013  začala dňom 01. 05. 2013 a končila dňa 

30. 09. 2013. Zabezpečoval ju 1 zamestnanec v HPP na dobu určitú. 

 Prevádzka ostatných uvedených parkovísk bola zabezpečená celoročne. Zabezpečoval ju 1 kmeňový 

zamestnanec a 1 pracovník v rámci svojej živnosti. 

Predaj parkovacích lístkov a celoročných parkovacích lístkov bol zabezpečený u jednotlivých pracovníkov 

parkovísk cez registračnú pokladnicu. PL a CPL bolo možné zakúpiť aj u komisionárov v predajniach 

označených príslušným znakom. 

Predaj parkovacích lístkov a celoročných parkovacích lístkov bol zabezpečený u jednotlivých pracovníkov 

parkovísk cez registračnú pokladnicu. PL a CPL bolo možné zakúpiť aj u komisionárov v predajniach 

označených príslušným znakom. 

 Parkoviská neplatené: Na Mládežníckej ulici (FREE ZONNE): 70 PM pre osobné motorové vozidlá  a 5  

PM  pre autobusy. 

 

Spolu sme v r. 2013 prevádzkovali 257 PM pre osobné motorové vozidlá  a 16 PM pre autobusy. 

 Tržby z parkovísk za rok 2013 (k 31. 12. 2013), ako i za prenájom parkovacích miest:   36 697,64 € 

 Z tržieb boli vykryté všetky náklady na prevádzku parkovísk (dopravné značenia, dopravné značky, 

mzdy, úhrada dodávateľských faktúr, náklady na výrobu  permanentiek, rezidentských kariet, parkovacích 

lístkov a celodenných parkovacích lístkov). 

 

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

mzdy, správu registra a registratúrneho strediska, plynulú prevádzku karanténnej stanice, správu a ochranu 

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 
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nádvornej skupiny + ošetrovateľka v karanténnej stanici). Všetky pracovné činnosti zabezpečujú 2 pracovníčky 

a prácu ošetrovateľky v karanténnej stanici cca 2,5 hod. denne  1 pracovníčka v kumulovanej funkcii.  Časť 

pracovných činností  strediska bola  aj  v r. 2013 zabezpečená externe (PO, BOZP, mzdy).  

 Karanténna stanica: Chod a prevádzka karanténnej stanice bola aj v r. 2013 zabezpečená jedným 

vlastným pracovníkom – ošetrovateľom - s dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie 

kotercov, dezinfekcia, kŕmenie cca 1–2 hod. denne)  a jedným pracovníkom, zabezpečujúcim administratívne 

práce (vedenie evidencie a agendy, fotodokumentácia,  zásobovanie krmivom a dezinfekčnými prostriedkami, 

drobná údržba exteriéru KS,  hľadanie pôvodných  majiteľov, adopcie zvierat, spolupráca s OZ Túlavá labka 

a mestskou políciou). Výkon veterinárnej starostlivosti aj naďalej   zabezpečoval zmluvný lekár karanténnej 

stanice MVDr. Stanislav Ďurkan.  

Prevádzka karanténnej stanice sa riadila schváleným  prevádzkovým poriadkom a platnou legislatívou.  

Kapacita zariadenia  je od r. 2008  šesť  kotercov. 

Rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom  č. 2013/20  zo dňa 

22. 02. 2013 bola mestu Banská Štiavnica schválená Karanténna stanica pre psy a po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia jej bolo pridelené úradné číslo a bola zapísaná do príslušného zoznamu schválených zariadení podľa 

§ 39 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom znení. 

V roku 2013  bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom  36 psov (čo je o 16 psov menej ako 

v predchádzajúcom roku).   Z celkového počtu  umiestnených zvierat v r. 2013 bolo  majiteľom vrátených  15 

psov, 13 zvierat bolo daných na adopciu, 1 psa prevzalo OZ Túlavá labka do náhradnej starostlivosti, eutanázia: 

1 pes, zostalo v kotercoch: 6 psov. Z počtu 5 psov, ktorí zostali v kotercoch z r. 2012 boli v r. 2013  4 psi  

adoptovaní a 1 zviera prevzalo OZ Túlavá labka do náhradnej starostlivosti. 

K výrazne  nižšiemu počtu  umiestnených zvierat oproti minulým rokom  napomohlo hlavne  prijatie zákona 

o čipovaní psov, kedy mestská polícia zvieratá do karantény nemusela umiestňovať a podľa evidencie čipov 

v centrálnom registri  boli zvieratá vrátené ich majiteľom bez toho, aby museli byť umiestnené v karanténe.  

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v roku 2013 vykonala tri kontroly (viď v časti 

Kontrolná činnosť).   

Počas roka 2013 bol pre karanténnu stanicu zakúpený  drobný inventár – dve misky, fabka do ošetrovne, vôdzka, 

obojok a traky,   v rámci čistenia sa priebežne kupovalo  na dezinfekciu Savo, pre ošetrovňu čistiaci prostriedok 

na zmývanie a na čistenie kotercov l ks ostrá metla.  Spolu drobný nákup  a dezinfekčné prostriedky 

predstavovali čiastku  43,99 €. Na drobné opravy voliér a opravu  časti oplotenia výbehu bol použitý materiál za 

143,12 €. V karanténnej stanici sa vykonali dve  deratizácie (apríl, november). Náklad na deratizáciu nevznikol 

žiaden, nakoľko boli použité prostriedky, ktoré nám dodala f. Derata sponzorsky. 

 

Ekonomické ukazovatele: 

Celkové náklady:   

- Veterina (úkony, lieky, účtované cestovné náklady) 1.145,00 € 

- Práca 3.472,58 € 

- Krmivo, odčrevňovačky    766,40 € 

- Drobný nákup       43,99 € 

- Dezinfekčné prostriedky (savo) 

- Deratizácia   

     54,84 € 

       0,00 € 

Spolu 5.625,93 €  

Príjem (veterina, pobyt v zariadení)    815.34 € 

Príspevok z mesta (náklady mínus príjmy):     4.810,59 € 

 

 BOZP a PO: aj v  roku bola  2013 zabezpečená  dodávateľsky autorizovaným bezpečnostným 

technikom.  Zabezpečili sa  plánované  revízie a  výmena hasiacich prístrojov a revízia podzemného hydrantu,   

priebežne podľa potreby sa dopĺňali lekárničky prvej pomoci na všetkých pracoviskách stredísk, rovnako na 

týchto pracoviskách sa priebežne vykonávali kontroly zamerané na oblasť BOZP, PO, používanie OOP, dychové 

skúšky na alkohol, o čom sa vyhotovovali písomné záznamy. V predpísaných lehotách boli vykonávané 

preškolenia zamestnancov, podľa lehotníka boli dokupované osobné ochranné pomôcky, novoprijatí zamestnanci 

boli zaškolení ihneď po nástupe do zamestnania.  

 I napriek dôrazu, ktorý kladieme na bezpečnosť pri práci sme v roku 2013 evidovali 3 pracovné ľahké 

úrazy, ktoré si pracovníci zavinili vlastnou nepozornosťou (v jednom prípade išlo o úraz, kde postihnutý 

zamestnanec pri manipulácii s kovovou nádobou si pritlačil ukazovák na ruke o zdvíhacie zariadenie vozidla,  

v druhom prípade išlo o úraz, kde postihnutý zamestnanec  pri strihaní pákovými nožnicami pocítil silné 

puknutie a bolesť v lakti ľavej ruky a v tretom prípade išlo o pracovný úraz,  ktorý si  postihnutá pracovníčka 

spôsobila tak, že  pri rozoberaní starých okien ju zasiahla drevená časť okna do ľavého oka, následne dostala 

závrat, spadla a udrela si čelo o kameň). 
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 Kontrolná činnosť:   
 Dňa  22. 01. 2013 bola  povereným  špecialistom BOZP OZ KOVO vykonaná následná kontrola 

odborov nad ochranou práce a BOZP. Predmetom kontroly bolo plnenie vybratých úloh zamestnávateľa na 

úseku ochrany práce a BOZP na vybratých pracoviskách. Zistené drobné nedostatky boli odstránené ihneď po 

kontrole. 

Dňa 22. 02. 2013 bola Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiari nad Hronom vykonaná 

kontrola s cieľom schválenia a legalizácie karanténnej stanice. Kontrolou bolo zistené, že zariadenie spĺňa všetky 

požiadavky  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a vyhlášky č. 123/2008 Z. z.  Výsledkom 

kontroly bolo vydané rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom  č. 

2013/20  zo dňa 22. 02. 2013, ktorým  bola  schválená Karanténna stanica pre psy a po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia jej bolo pridelené úradné číslo a bola zapísaná do príslušného zoznamu schválených 

zariadení podľa § 39 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom znení. 

Dňa 17. 06. 2013 bola zodpovednými pracovníkmi Recyklačného fondu v Bratislave vykonaná kontrola 

na dodržiavanie zmluvných podmienok a záväzkov na poskytnuté účelové dotácie projektov „Zhodnocovanie 

odpadov v banskoštiavnickom regióne“ a Zhodnocovanie odpadov v banskoštiavnickom regióne – 2. etapa.  

Kontrolou boli zistené drobné nedostatky a boli určené termíny na odstránenie nedostatkov v termínoch do 30. 

09. 2013 a 20. 10. 2013. 

Dňa 24. 06. 2013 boli f. SEPO, s.r.o. Zvolenská Slatina vykonané plánované revízie - hydrantu 

a prenosných hasiacich prístrojov. Nevyhovujúce HP boli vymenená za nové. Z kontroly  boli vyhotovené dve 

revízne správy. 

Dňa 12. 09. 2013 bola vykonaná kontrola šetrenia anonymného  podnetu č. 43/2013 vo veci 

zanedbávania starostlivosti o psa.  Podnet preverovala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad 

Hronom. Nakoľko išlo o psa, ktorý bol v čase preverovania podnetu v karanténnej stanici mesta, podnet sa tu  

preveroval za prítomnosti kompetentného zamestnanca karanténnej stanice, majiteľa psa a inšpektorov mestskej 

polície. Po zaplatení dane za psa,  úhrade nákladov za pobyt psa  a zaplatení poriadkovej pokuty mestskej polícii, 

bol majiteľovi pes vrátený. 

Dňa 10. 12. 2013 vykonala KPMG Slovensko, spol. s r.o. v Bratislave vládny audit –  dokumentárne 

overenie splnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom projektu Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky odpadov, Banská Štiavnica. Záver z overenia: V rámci overenia splnenia opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A457, K2947 bolo vyhodnotené, že opatrenia na  nápravu 

nedostatku č. 4.A.1.001 boli splnené.  

Dňa 18. 12. 2013 bola Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiari nad Hronom vykonaná kontrola 

karanténnej stanice mesta, ktorá bola zameraná na vedenie evidencie zvierat, celkový počet zvierat a naloženie  

so zvieratami po ukončení karantény. V čase kontroly sa v zariadení nachádzalo 5 psov. Kontrolou neboli zistené 

žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne opatrenia alebo pokuty. 

Vlastná kontrolná činnosť bola počas roka 2013 zameriavaná na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, používanie 

OOP na všetkých pracoviskách podniku, dychové skúšky na alkohol,  efektívne využívanie pracovného času 

a dodržiavanie liečebného režimu, o čom sa vyhotovovali písomné záznamy. V letných mesiacoch bola 

vykonaná kontrola pečiatok podniku a z dôvodu ich značného opotrebovania bola uskutočnená výmena za nové. 

Z kontroly bol vyhotovený zápis s aktuálnym zoznamom používaných pečiatok podniku. 

 
Ekonomické ukazovatele podniku: Tržby od občanov, organizácií a obcí okresu BŠ predstavujú  za celú 

podnikateľskú činnosť r. 2013   187 043,74 €, čo je oproti r. 2012  viac o 10 781,18 €. 

 

Bytová správa, s. r. o., Banská Štiavnica 
Sídlo spoločnosti: Dolná ulica č. 2/A, 969 01 Banská Štiavnica  

Zamestnanci:  

Konateľ spoločnosti:  RNDr. Pavel Bačík  

THP zamestnanci -  7, údržbári – 2, kuriči v trvalom pracovnom pomere – 15, kuriči na dobu určitú cez 

vykurovacie obdobie -  3 

Prevádzka  Kúpele - plaváreň: vedúca, upratovačka, údržbár, plavčík, pokladníčka a jedna upratovačka na 5 

hodín (časť mzdy je hradená z ÚPSVaR). 

 
Jediným spoločníkom spoločnosti Bytová správa  s. r. o. je Mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme 

od mesta tepelné hospodárstvo, nájomné bytové domy a budovu kúpeľov, plavárne.  

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 

vlastníctve občanov, spoločnosť vykonáva podľa zákona NR SR č.182/1993 Z. z. v platnom znení na základe 

zmlúv o výkone správy. 
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- poskytovanie údržbárskych prác pre vlastníkov bytov a verejnosť, 

- 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.  

Popis prenajatého a spravovaného majetku 

Tepelné hospodárstvo v majetku mesta je v hodnote 1 146 794,82 € k 31.12.2013  a v hodnote 83 983,35 € je 

v majetku spoločnosti Bytová správa, s. r. o.. Tepelné hospodárstvo  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 Bratská 

ulica, Domov Márie Ul. L. Svobodu 36. 

     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 (ulice Križovatka, Dolná a 1. mája) z kotolní K1 Dolná, s inštalovaným výkonom 1 MW, K2 Dolná s 

inštalovaným výkonom 1,25 MW a K3 Križovatka s inštalovaným výkonom 1,98 MW. 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 Ulicu 1. mája 6-7, 8-9 a 10-11, každá s inštalovaným 

výkonom  0,12 MW, Ulica Exnára 3 – 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. Všetky uvedené kotolne spaľujú zemný plyn 

naftový. Jediným zdrojom tepelného hospodárstva spaľujúcim pevné palivo,  je domová kotolňa Na Zigmund 

šachtu 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 Rubigall, Kultúrne centrum a Belházyovský dom.  

Bytový a nebytový fond mesta 
Bytový a nebytový fond mesta v hodnote 5 814 863,71  € k 31. 12. 2013.  

Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta na týchto uliciach: 

– Sládkoviča 11  - 12 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 1998, elektrické vykurovanie) 

– Budovateľská 15 - 26 bytov I. kategórie    

– A. Kmeťa 5 - 6 bytov II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 

– Akademická 1 - 2 byty, z toho 2 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 

– Farská 1 -  4 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 

– Kammerhofská - 10 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 2004, lokálne plynové vykurovanie) 

– Horáka 20 - fínsky rodinný dom - 1 byt I. kategórie, 

– L. Svobodu 36 - 12 bytov  I. kategórie (vo výpožičke od Domova Márie) 

– Povrazník č. 15 a č. 17 - 2 byty  III. kategórie (potrebná rekonštrukcia) 

– Šobov 10 - 11 bytov  III. kategórie (zničené) 

– Šobov 9 - 11 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 

– Šobov 8-  9 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 

– MUDr. J. Straku č. 3 až č. 15 -  19 bytov  z toho 8 lízingových, 9 nájomných a 37 vo vlastníctve občanov, 

všetko I. kategórie (jeden byt v suteréne bol zrušený) 

– 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 z toho 3 nájomné a 16 lízingových (po rekonštrukcii 1998, 

ústredné vykurovanie) 

– 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) 

– MUDr. J. Straku 20, 21-32   bytov (od 1. 12. 2013) 

Spolu je to 207 bytov. 

Nebytové priestory na uliciach: 

– A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín), 

– Kammerhofská ulica 9 - 2 obchodné priestory (predajňa PC)  

– Budovateľská ulica 15 - 2 nebytové priestory (fyzické osoby) 

– Námestie sv. Trojice 15 - dva nebytové priestory ( SPŠ Mikovínyho, Združenie historických miest). 

– Dolná 2, administratívna budova – kancelárske priestory využívali: 

Pedagogicko-psychologická poradňa, opravovňa obuvi, kozmetika AVON, Bytová správa, s. r. o., dve 

prevádzky dámskeho krajčírstva, Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok,  4 garážové boxy- v súčasnosti 

uvoľnené,  2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodávkový automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA).  
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– Belházyovský dom - Katedra Unesco. 

Bytová správa, s. r. o. zabezpečuje údržbu 1092 bytov podľa požiadaviek vlastníkov. Z toho 207 bytov a domov 

vo vlastníctve mesta, prenajatých občanom a  24 „leasingových“ bytov. 

Bytová správa, s. r. o. vykonáva správu 885 (nárast oproti roku 2012 o 51 bytov) bytov vo vlastníctve občanov 

a 207 bytov vo vlastníctve mesta. 

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. 

Stav spravovaného a prenajatého majetku 

Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom stave, najmä objektov Belházyovský dom, 

Andreja Kmeťa 5, Akademická 1, Farská 1, objektov v časti Povrazník  a Šobov 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 niektorých užívateľov bytov vo vlastníctve mesta je nízka, 

najmä u 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 náklady na poskytnuté služby. Pohľadávky voči všetkým 

užívateľom bytov predstavujú  k 31. 12. 2013 sumu 378 813 € (nárast je spôsobený postupným vyrovnávaním 

nedoplatkov užívateľov za vykurovacie obdobie roku 2012), k 31. 12. 2012 sumu 342 955,86 € (k 31. 12. 2011  

364194,29 €). Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok, z ktorých časť, v sume priemerne mesačne 

4700 € k 31. 12. 2013, v sume   3476 € k 31. 12. 2012 (2610,46 k 31. 12. 2011) odvádza Bytovej správe, s. r. o..  

Opatrenia Bytovej správy proti neplatičom sú: výpoveď z nájmu, dobrovoľné dražby bytov, obmedzenie 

dodávky vody  a TUV. Užívatelia bytov v bytových domoch Šobov 9, 10 a Šobov 7 devastujú  najmä spoločné 

priestory. 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. Z dôvodu zníženia 

zadlženosti nájomníkov bytového domu Šobov 7 boli v časti neštandard nainštalované bytové vodomery.  

Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe, s. r. o. k 31. 12. 2013 sumu 169 480 €, 

(k 31. 12. 2012 sumu 167 805,35 €, k 31. 12.  2011 sumu 159518,68 €).  

V roku 2013 sa pokračovalo v zabezpečovaní zateplenia  bytových domov, v správe spoločnosti vo vlastníctve 

občanov.    

Budova Kúpeľov - plavárne je po čiastočnej rekonštrukcii. Interiér a technológia (okrem chlórovne a kotolne, 

v ktorej bola v roku 2013 vymenená expanzná nádoba za novú) je v zlom stave,  vyžaduje  úplnú rekonštrukciu 

a modernizáciu. 

Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. V roku 2013 

spoločnosť vybudovala nový rozvod tepla s výmenou potrubí ÚK a TUV na Ulici Energetikov a rozvod ku 

Materskej škole Bratskej ulici z vlastných prostriedkov. Nevyhovujúci je stav kotolne v budove Rubigall 

(kotolňa vyžadujúca v čo najkratšom čase úplnú rekonštrukciu). V budove Kultúrneho centra bola doplnená 

chýbajúca automatizácia zdroja. V kotolni K1 Dolná bola v mesiaci august vymenená expanzná nádoba 

v nevyhovujúcom stave za  novú. V kotolni K3 Križovatka bol v mesiaci október vymenený výmenník tepla 

VV- 1 RH, slúžiaci na prípravu TUV z dôvodu jeho opotrebenia za nový. V kotolni K2 Dolná  bola vymenená 

vodovodná prípojka.  

 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.  
Konateľ spoločnosti: Ing. Jaroslav Dudík 

Sídlo: Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, Banská Štiavnica   

 

         Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská 

Štiavnica, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej 

oblasti rovnakého mena. Celková výmera obhospodarovaných pozemkov je 4432,66 ha, v katastrálnych 

územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Z toho mestské lesné pozemky 

majú výmeru 4194,27 ha, lesné pozemky neznámych vlastníkov 206,36 ha a nelesné pozemky 32,03 ha. 

         Organizačne sú tieto lesy rozdelené v troch lesných hospodárskych celkoch (LHC) Banská Štiavnica, 

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 
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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 2013 dala spoločnosť žiadosť o schválenie lesov osobitného určenia na väčšej výmere ako je zaradenie 

v platnom programe starostlivosti o lesy. Tieto lesy by mali byť vyhlásené na území, ktoré zahŕňa lesné pozemky 

zaradené do území európskeho významu, ďalej na lesných pozemkoch, tvoriacich prameniská 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. Bohužiaľ vzhľadom na pretrvávajúci 

spor, ktorý proti mestu vedie obec Hodruša-Hámre a na nepružnosť pracovníkov Lesov SR, sa túto žiadosť 

nepodarilo úspešne ukončiť v roku 2013. Predpoklad je, že táto vec bude doriešená v roku 2014. 

 

Pestovateľská činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2013 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 

vypracovaných ročných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Umelá obnova lesa bola vykonaná na ploche 9,13 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 2,93 ha a prirodzené 

zmladenie 6,20 ha. 

2. Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch boli vykonané na ploche  89,36 ha, 

3. Ochrana proti burine bola vykonaná na ploche 6,01 ha a proti zveri na ploche 3,48 ha. 

4. Prebierky boli vykonané na ploche 239,10  ha. 

Celkové náklady na zalesňovanie, ochranu a výchovu lesných porastov do 20 rokov predstavovali 21 556,95 €. 

Spoločnosť v roku 2013 použila 25 000 ks výsadby schopných sadeníc z vlastnej produkcie na zalesňovanie 

a 2 000 bolo predaných. 

 

Ťažbová činnosť 

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2013 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol 

stanovený vo výške 13,5 tisíc m3, vzhľadom na ťažbové možnosti banskoštiavnických lesov. Skutočne bolo 

vyťažených 12 395 m3 dreva. V rámci spracovania náhodnej ťažby bolo vyťažených 1005,93  m3 dreva, čo je 

len 8,11% z celkovej ťažby. Celkovo možno situáciu v kalamitnej ťažbe hodnotiť za uplynulý rok ako veľmi 

dobrú. Naopak situáciu v ťažbe dreva je možno hodnotiť ako kritickú, nakoľko je veľmi problematické nájsť 

dobrú drevorubačskú skupinu, ktorá by bola ochotná v banskoštiavnických lesoch pracovať. Zlé terénne 

podmienky, malá produkčná schopnosť poddolovaných pozemkov, ako i zlá prístupnosť cestnou sieťou, ktorá 

má svoje korene v minulosti, to sú faktory, ktoré odrádzajú drevorubačov od práce v mestských lesoch. 

Program starostlivosti o lesy spracovaný pre lesný majetok mesta na roky 2008 až 2017 predpisuje 

ťažbu na úrovni 140 tisíc m3 dreva. Od začiatku jeho platnosti za 6 rokov bola zrealizovaná ťažba vo výške 

56,0%. 

V priebehu roku sa obchod s drevom vyvíjal podobne ako v predošlom roku.   Najhoršia situácia 

v obchode s drevom je pri bukovej piliarskej guľatine, ktorá predstavuje podstatnú časť z produkcie spoločnosti. 

Náklady na ťažbu dreva predstavovali  242031,87€. Náklady na dopravu dreva z lesa a k odberateľom 

predstavovali 68 088,67€. Spoločnosť vynaložila na údržbu lesných ciest len 17 041,51€ napriek tomu, že 

potreba ich opráv bola väčšia. 

 

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 údržba zelene  a sadbové úpravy pri pamätníku Padlých. Náklady na túto činnosť 

predstavovali 1201,77€. 

 

Zamestnanosť 

V roku 2013 mala spoločnosť 10 stálych technicko-hospodárskych zamestnancov. V rámci pestovných 

a ťažbových prác zamestnávali približne 45 osôb ako dodávateľov týchto prác. 
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Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 
 

Joergesov dom, a. s., Nám. sv. Trojice č. 14,  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 €, počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 33,19392 €. 

V priestoroch objektu na Nám. sv. Trojice č. 14 sa nachádza luxusná KAVIAREŇ GAVALIER  s vlastnou 

cukrárenskou výrobou, ktorá je súčasťou krásneho historického komplexu - Joergesov Dom 

Spoločnosť je členom Združenia podnikateľov Slovenska, členom Švajčiarsko- slovenskej obchodnej komory 

a tiež aktívnym členom Združenia turizmu Banská Štiavnica. 

 

Prima 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.  

Dňom 1.1.2012 bola do obchodného registra zapísaná zmena obchodného mena na Prima banka Slovensko, a. s.  

      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 €.  

Prima banka ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom a samosprávam, ktoré zabezpečuje 

prostredníctvom svojej pobočkovej a bankomatovej siete. Dlhodobo vedúce postavenie v segmente samospráv 

plánuje Prima banka využiť na ďalší rozvoj a pravidelné skvalitňovanie služieb pre mestá a obce na celom 

Slovensku. 

Banka sa v rámci novej stratégie čoraz viac orientuje aj na retailovú klientelu, čo sa prejavuje v zjednodušení 

portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete. 

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.  

Spoločnosť bola dňom 21.11.2013 vymazaná z obchodného registra na základe rozhodnutia Okresného súdu 

Banská Bystrica bez likvidácie.  

 
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 
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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. – v likvidácii, 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. 

Od 16. 2. 2012 je Regionálna nemocnica, n. o. v likvidácii. Likvidátorkou nemocnice je od 27. 12. 2012 

Bernardína Peničková.  Likvidácia spoločnosti do 31. 12. 2013 nebola ukončená. 

 

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 €                 

počet akcií 100 kmeňové, listinné, na meno; menovitá hodnota jednej akcie je 332 €.    

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 164/2007 zo dňa 22.11.2007 a                  

č. 21/2008 zo dňa 31.1.2008 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. 

 

Č A S Ť    III. 

Mesto Banská Štiavnica 
 

Demografia obyvateľov 
 
Počet obyvateľov k 1. 1. 2013 bol                              10 058 

                                  z toho:  mužov                          4 838 

                                               žien                              5 220 

 

Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Zomrelí 13 8 9 11 6 7 4 6 7 7 12 9 99 

Narodení 7 6 6 7 7 10 3 5 6 9 10 4 80 

Odsťahovaní 23 12 26 9 8 14 14 16 12 37 3 10 184 

Prisťahovaní 9 8 6 11 13 8 12 10 13 10 9 7 116 

Spolu: 10038 10032 10009 10007 10013 10010 10007 10000 10000 9975 9979 9971 9971 

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013           9 971      
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           z toho:  mužov                          4 811    

                        žien                              5 160    

 

       V roku 2012 bol zaznamenaný pokles počtu obyvateľov o 51, v roku 2013  o 87 obyvateľov. 

 

Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2013 vybavilo: 

 

-   33 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiavnica, celkom  56 občanom 

- 144 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 

- 237 žiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov občanov na 373 občanov                

-   31  informácií o skúšobnej dobe odsúdených 

- 154  žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 

-   47  rozhodnutí o určení, zrušení alebo zmene čísla stavieb 

- 147  prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov 

-   potvrdenia o spoločne bývajúcich žiadateľov o príspevok na bývanie pre ÚPSVaR – ich počet sa neeviduje 

-   potvrdenia o žití pre poberateľov dôchodkov zo zahraničia – ich počet sa neeviduje 

-   29  rybárskych lístkov z celkového počtu  131 za rok 2013. 

 

     V roku 2013 sa plnili úlohy na technicko-organizačnej príprave volieb do VÚC, ktoré sa konali dňa 9. 11. 

2013 a 23. 11. 2013.  

     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. 

         

Politické strany a hnutia  
  

     V roku 2013 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 

 

Okresné centrum KDH   predseda Martin Kubala 

Kresťansko-demokratický klub  predseda Mgr. Monika Tisovčíková 

Okresná organizácia SNS   predseda  Ing. Zorvan Peter, PhD. 

Mestská organizácia KSS   predseda Ing. Dominik Kútnik 

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 

 

Štátna správa, verejná správa 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

Riaditeľ – vedúci služobného úradu: Ing. Štefan Filip  

Sídlo:     Ulica A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica 

 

Forma: 321 Rozpočtová organizácia, organizačne začlenená do organizačnej štruktúry Ústredia   práce,   

sociálnych  vecí a rodiny Bratislava, ktoré je organizáciou Ministerstva  práce,  sociálnych   vecí  a  

rodiny  Slovenskej  republiky.  Podľa zákona  č.  400/2009  Z.  z.  o  štátnej  službe  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad   práce,   sociálnych    vecí   a    rodiny  

Banská  Štiavnica je služobným úradom. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica zahŕňal v hodnotenom roku územné obvody okresov: 

Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica mal v roku 2013 zriadené tieto pracoviská: 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11. 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica sa v roku 2013 vnútorne členil na: 

a) kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu 

b) odbor služieb zamestnanosti: 

 oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb: 

- referát informačno-poradenských služieb 

- referát sprostredkovateľských služieb 

- referát odborných poradenských služieb 

- agenda EURES 

 oddelenie aktívnych opatrení trhu práce (AOTP):  

- referát AOTP pre občanov 

- referát AOTP pre zamestnávateľov 

c) odbor sociálnych vecí a rodiny: 

 vecný správca, 

 oddelenie štátnych sociálnych dávok, 

 oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, 

 oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, KIDS:  

- referát poradensko-psychologických služieb 

 oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností: 

- referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP 

- referát posudkových činností 

d) oddelenie Európskeho sociálneho fondu: 

e) prierezové a obslužné činnosti: 

 osobný úrad 

- agenda platov 

 oddelenie kontroly 

 oddelenie informatiky a štatistiky 

- vecný správca 

- DMS a ISSZ 

 oddelenie finančné 

- referát účtovníctva 

- agenda rozpočtovania 

- agenda správy pohľadávok 

- agenda platobného styku 

 oddelenie hospodárskej správy 

- referát registratúry 

- referát správy majetku a MTZ 

- agenda podateľne 

- agenda verejného obstarávania. 

 

Rozpočet organizácie: 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2013 bol oznámený listom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  č. 

AA/2013/001023 zo dňa 7. 1. 2013.   

Príjmy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica boli rozpisom stanovené vo výške 138 878 €, 

rozpočtovými opatreniami boli upravené na sumu 136 580,15 €.  

Výdavky Úradu PSVaR boli rozpisom rozpočtu stanovené vo výške  19 830 752 €, postupne zasielanými 

úpravami rozpočtu  počas  roka  2013 -  boli upravené na  celkovú výšku   24 706 474,08 €. 

 

Rozpisom schváleného rozpočtu na rok 2013 boli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 

určené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013, týkajúce sa počtu zamestnancov a objemu mzdových 

prostriedkov nasledovne: 

 

Počet zamestnancov organizácie  k 1. januáru 2013:                157,0 

z toho:  štátni zamestnanci                                                              140,0        

          zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme       17,0 

s celkovým objemom mzdových prostriedkov na rok 2013:  1 334 900,00 € 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2013 bol  158,9 zamestnancov   z toho :  
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 zamestnanci v štátnej službe – 141  

 zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme - 17,9 

 zamestnanci NP DEI – 2,0.  

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. decembru  2013 bol  161,0  v členení podľa pohlavia  

nasledovne:                  

 

Pracovisko celkom                    z toho: ženy                       muži      

Banská Štiavnica 

Žiar nad Hronom 

Žarnovica 

Kremnica 

Nová Baňa 

65                                52                                   13 

 

48                               46                                    2 

28                                25                                   3                   

8                                 8                                   0 

12                               11                                   1 

S P O L U : 161,0                           142,0                              19  

 

V priebehu roka 2013 bol vývoj zamestnanosti úradu nasledovný : 

prijatie  do  -  štátnozamestnaneckého pomeru                18 zamestnancov                            

ukončenie    -  štátnozamestnaneckého pomeru                17 zamestnancov  

nástup na materskú dovolenku  -                                     5 zamestnankyne    

nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke  -       5 zamestnankýň   

 

Štruktúra zamestnancov podľa veku  (vo fyzických osobách): 

 

Vek Spolu z toho : ženy 

Podľa veku spolu 

18 – 25 rokov 

26 – 30 rokov 

nad 30 - 40 rokov 

nad 40 - 50 rokov 

nad 50 – 60 rokov 

nad 60 rokov 

161 

0 

9 

51 

53 

39 

9 

143 

    0 

                           8 

                        44 

                         48             

                         35 

                          8 

 

Priemerný vek zamestnancov za sledované obdobie bol  -  44,81 rokov 

 

Vývoj nezamestnanosti 

 ÚPSVaR Banská Štiavnica evidoval  k 31. 12. 2013  v absolútnom počte  7948  uchádzačov o 

zamestnanie (ďalej len UoZ), z tohto počtu bolo  7 503  disponibilných UoZ, ktorí môžu bezprostredne po 

predložení ponuky vhodného voľného prac. miesta nastúpiť do zamestnania. Evidovaná miera 

nezamestnanosti (z dispon. počtu UoZ) dosiahla 16,35 % (medziročný pokles o 1,36 %). V porovnaní s 

rovnakým obdobím minulého roka sa za ÚPSVaR znížil  absolútny počet UoZ o  470 (menej o 1,52 %). 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica evidoval k 31.12.2013 v okrese Banská 

Štiavnica v absolútnom počte  1 653 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31. 12. 

2012  menej o – 14  UoZ (pokles o 0,19 %). Vývoj na trhu práce v okrese v roku 2013 stagnoval a odrážal 

súčasné ekonomické problémy  v  okresoch. V roku 2013 nebolo realizované v okrese žiadne hromadné 

prepúšťanie ako dôsledok ekonomických problémov Slovenska a celej eurozóny. 

 Za okres Banská Štiavnica evidovaná miera nezamestnanosti (z disponibilného počtu UoZ) v stave 

k 31. 12. 2013  dosiahla  18,50 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31. 12. 2012 (18,46  %) nárast  o 0,04 

%, nárast spôsobil  pokles  počtu práceschopných obyvateľov.  Dosiahnutou evidovanou mierou 

nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 6. miesto z 13 okresov Banskobystrického kraja (napr. nižšia miera 

nezamestnanosti bola evidovaná v okresoch   Žiar nad Hronom, Žarnovica,  Zvolen a Banská  Bystrica). V rámci 

SR obsadzuje okres ku koncu roka 2013 mierou nezamestnanosti  19. miesto zo 79. okresov SR.   

V meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2013 je evidovaných v absolútnom počte celkom  956  

uchádzačov o zamestnanie.  V porovnaní so stavom ku koncu roka 2012 je evidovaných menej o - 12 UoZ 

(pokles o 0,17  %).  

Evidovaná miera nezamestnanosti za okres Banská Štiavnica v stave k 31.12.2013  dosiahla 18,50 %.  
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Mesto Banská Štiavnica s mierou nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ 18,41 %   v 

porovnaní s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR dosahuje druhú najvyššiu mieru 

nezamestnanosti (mesto Žarnovica 18,94 %,  mesto Nová Baňa 15,99 %, mesto Žiar nad Hronom 15,13 % a 

mesto Kremnica 14,81 %).  

  Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu,   k 31. 12. 2013  predstavuje 57,8 

%-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese Banská Štiavnica a 12,0 %-tný podiel z počtu všetkých UoZ 

za ÚPSVaR Banská Štiavnica. 

Celkom 956 evidovaných UoZ v meste Banská Štiavnica má  nasledovnú štruktúru podľa doby 

evidencie: 

 
 

Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky evidencie tvoria v okresnom meste Banská 

Štiavnica evidovaní do 1 roka  450 UoZ (47,07 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov  172 UoZ (17,99 %-tný podiel) 

a nad 2 roky v evidencii je  334 UoZ (34,94 %-tný podiel).  

Štruktúru UoZ  podľa KZAM  predchádzajúce zamestnanie   v meste znázorňuje nasledovná tabuľka 

a graf: 
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Z uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že v roku 2013 najvýraznejšie v meste rástli: skupina KZAM 9 

pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci pri počte 226 (+ 30 UoZ oproti minulému roku), druhá skupina je 

KZAM 7 remeselníci a kvalifikovaní robotníci, treťou skupinou je KZAM A nezaradení 170 UoZ a štvrtou 

skupinou je KZAM 5 prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode pri počte 148 UoZ. 

Štruktúra UoZ podľa dosiahnutého veku: 

 
 

V štruktúre podľa veku dosahuje mesto  Banská Štiavnica nárast počtu UoZ v skupinách UoZ vo 

veku 35 - 49 rokov o + 3 UoZ (percentuálny podiel z celkového počtu UoZ 35,77 % ) a nad 50 rokov o +7 

(percentuálny podiel 23,33 %),  pokles zaznamenala len skupina UoZ  15 – 24 rokov o -11 (percentuálny 

podiel  16,32 %), 25 – 34 rokov o - 11 (percentuálny podiel  24,58 %). 

 

  Podľa jednotlivých nástrojov AOTP boli dosiahnuté za okres Banská Štiavnica v roku 2013 

nasledovné výsledky: 

• Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa §-u 49 v rámci NP bol poskytnutý 43 UoZ pri 

finančných nákladoch  181 663, 67 €. 

• Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 36 UoZ - absolventov škôl. Na realizáciu absolventskej 

praxe boli vynaložené finančné prostriedky v objeme 33 336,59 €. 

• Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie 

následkov mimoriadnej situácie (§ 50j) boli poskytnuté príspevky zamestnávateľom na 69 zamestnancov v 

celkovom finančnom objeme 166 884,82 €. 

• Na realizácii aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (§ 52) sa v okrese 

zúčastnilo 17 UoZ. Na realizáciu aktivačnej činnosti UoZ boli použité finančné prostriedky v objeme 2 411,50 €. 

• Na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a) sa zúčastnilo 96 UoZ. Na ich realizáciu 

boli použité finančné prostriedky v objeme 80 483,52 €. 

• Na príspevok na dochádzku za prácou pre 53 UoZ bolo použitých 30 342 €. 

• Na podporu zamestnávania UoZ občanov ZP § 56 bolo pre 12 UoZ použitých 119 139,98 €. 

• Na podporu zamestnávania UoZ občanov ZP § 57 bolo pre 6 UoZ použitých 55 063,50 €. 
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Záver 

     Vývoj zamestnanosti v meste Banská Štiavnica presne kopíruje celkový vývoj v oblasti zamestnanosti 

v rámci okresu Banská Štiavnica a tiež v širšom regióne územného pôsobenia nášho úradu. V plnej miere sa 

v oblasti zamestnanosti prejavili dopady stagnujúcej ekonomiky na Slovensku a eurozóny. Dôsledkom stagnácie 

bolo prijatie súborov  ekonomicky  úsporných opatrení u všetkých zamestnávateľov. Snaha o zvyšovanie 

efektivity sa podpísala  najmä v oblasti minimalizácie tvorby nových pracovných miest, respektíve  v zhoršení 

stability existujúcich pracovných miest.  

 

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici  

Sídlo: Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica  

Štatutár (predseda) : JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 

Počet zamestnancov: 74, z toho na HBÚ v Banskej Štiavnici 20  

 

Poslanie, postavenie a stručná charakteristika činnosti: 

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 2013 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 nerastov, výroby, 

používania a skladovania výbušnín, platenia úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie priestory, bezpečnosti 

prevádzok a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v týchto prevádzkach pri banskej činnosti a činnosti 

vykonávanej banským spôsobom.   

Hlavný banský úrad v roku 2013 nerealizoval žiadnu významnejšiu investičnú akciu. V roku 2014 je 

predpoklad dokončenia  rekonštrukcie oporných múrov na vrchnej terase záhrady s následnou výsadbou zelene a 

estetickým sfunkčnením  plôch záhrady.  

 

Okresný úrad Banská Štiavnica 

Sídlo: Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  

Prednosta úradu: Ing. Marián Láslo      

 
Na Okresnom úrade Banská Štiavnica  v roku 2013  pracovalo  21 zamestnancov, z toho 20 zaradených do stálej 

štátnej služby s  VŠ vzdelaním II. stupňa a jeden zamestnanec vo verejnom záujme.   

       

Okresný úrad Banská Štiavnica bol zriadený k 1. 10. 2013 podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vznikol prechodom časti pôvodného Obvodného úradu 

životného prostredia v Banskej Štiavnici, Katastrálneho úradu v Banskej Štiavnici a časti odboru krízového 

riadenia z Obvodného úradu v Žiari nad Hronom na Okresný úrad v Banskej Štiavnici. Okresný úrad spadá 

organizačne pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

 

Okresný úrad Banská Štiavnica sa člení na 

a) organizačný odbor, 

b) odbor krízového riadenia, 

c) odbor starostlivosti o životné prostredie, 

d) katastrálny odbor, ktorý sa člení na 

1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, 

2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam. 

Organizačný odbor poskytuje občanom informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. Za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 bola prijatá jedna žiadosť. Ide o informácie  o stave vodnej 

stavby vodná nádrž Halčianske jazero a  informácie  o stave bezpečnostno-ochranných  prvkov vodnej stavby od 

žiadateľa Aequitas s.r.o., Dolná 19, 974 01 B. Bystrica. 
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Organizačný odbor OU prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a 

kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú 

správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 

nebola na Okresnom úrade Banská Štiavnica podaná ani jedna sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.. 

Úrad tiež prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich 

vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v znení neskorších predpisov. Za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 nebola na Okresnom 

úrade Banská Štiavnica podaná ani jedna petícia.  

Organizačný odbor má 1 zamestnanca. 

 

Odbor štátnej starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v 

rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, 

v územnom obvode okresu, v ktorom má sídlo, v danom prípade okresu Banská Štiavnica. Okrem toho plní 

najmä 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..  

Odbor starostlivosti o životné prostredie zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre 

tvorbu a ochranu životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej správy najmä vydávaním vyjadrení, 

povolení, stanovísk, súhlasov a ďalších dokumentov, vyplývajúcich z legislatívy SR. 

Za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 odbor vydal 874 dokumentov, z čoho bolo 117 vyjadrení, 55 

stanovísk, 57 rozhodnutí atď. 

Odbor má 6 zamestnancov. 

 

Katastrálny odbor 

     Katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu Banská Štiavnica, 

a to najmä: 

- rozhoduje v katastrálnom konaní (napr. rozhoduje o vklade vlastníckeho práva, vklade záložného práva, 

vklade vecného bremena, rozhoduje o oprave chýb v katastrálnom operáte) 

- posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností a zapisuje práva 

k nehnuteľnostiam, vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností, oznamuje účastníkom konania a tým 

fyzickým a právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnostiam bolo zápisom dotknuté, že bol 

vykonaný zápis do katastra nehnuteľností 

- spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym a skutočným stavom na základe ohlásených zmien, 

zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien 

zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, 

s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi (napr. spravuje a aktualizuje súbor 

geodetických informácií a súbor popisných informácií katastra nehnuteľností, zabezpečuje tvorbu 

vektorových máp, vedie register územných jednotiek, rieši technologické otázky pri tvorbe registrov 

obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav, preberá do katastra nehnuteľností 

registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav 

a obnovený operát katastra nehnuteľností, zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc 

katastrálnych území a ich názvov, zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou 

informačného systému geodézie, kartografie a katastra, vykonáva dokumentačnú činnosť fondov 

katastra, spravuje pozemkovú knihu, spravuje zbierku listín...) 

- poskytuje informácie z katastra a vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam 

(napr. výpisy z listov vlastníctva, kópie máp, kópie listín, ktoré sú uložené v zbierke listín...) 

- kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje 

geometrické plány 

- spracováva sumárne údaje o pôdnom fonde 
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- prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku 

na úseku katastra právnickými osobami 

 

Na katastrálny odbor za obdobie 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013 bolo podaných 772 podaní na 

registratúru, 307 klientom boli poskytnuté údaje z katastra nehnuteľností, vybavených 58 podkladov pre 

dedičské konanie a prijatých 68 geometrických plánov na overenie. 

Katastrálny odbor má 11 zamestnancov. 

 

Odbor krízového riadenia 

Zabezpečuje v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a v zmysle smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. septembra 2013 č. 

SVS-OMSZV1-2013/022320 výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu 

a integrovaného záchranného systému a na úseku ochrany utajovaných skutočností. 

V období od 1. 10. do 31. 12. 2013 odbor krízového riadenia vykonal: 

- zriadenie bezpečnostnej rady obvodu 

- zriadenie krízového štábu Okresného úradu Banská Štiavnica 

- zriadenie výjazdovej skupiny OÚ Banská Štiavnica  

- vypracovanie plánu vyrozumenia a spojenia orgánov a organizácií 

- zabezpečenie prednostného spojenia 

- prípravu podkladov  pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva 

- prípravu podkladov pre vypracovanie analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 

- vedúci odboru - získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva: 

a) na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, 

b) na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, 

c) na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany 

- vyhotovenie mapových podkladov – pracovných máp predsedu krízového štábu (prednostu OÚ) 

a vedúceho OKR. 

Odbor krízového riadenia okrem toho priebežne plnil úlohy uložené nadriadenými orgánmi. 

Odbor krízového riadenia má 2 zamestnancov. 

 

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v Banskej Štiavnici 

 

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe elektronickej žiadosti 

Mestského úradu Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica o poskytnutie podkladov 

k Správe o stave mesta za rok 2013, zasiela nasledovné podklady o činnosti odboru za rok 2013. 

V roku 2013 na základe zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy došlo od 01. 10. 2013 

k prechodu obvodných úradov životného prostredia do pôsobnosti okresných úradov. Na základe uvedeného 

zákona bol Obvodný úrad Banská Štiavnica  pretransformovaný do novovzniknutých okresných úradoch Banská 

Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, pričom v rámci okresov vznikli odbory starostlivosti o životné 

prostredie.  

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici mal 18 zamestnancov, z čoho boli 7 na pracovisku 

v Žiari nad Hronom, 4 na pracovisku Žarnovica a 7 na ústredí v Banskej Štiavnici. Prednostom Obvodného 

úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici bol Ing. Vladimír Gálik. 

Správa o stave mesta zahrňuje činnosť Obvodného úradu Banská Štiavnica za okres Banská Štiavnica do 30. 9. 

2013.( Činnosť od 1.10.2013 do 31.12.2013 je uvedená v správe Okresného úradu Banská Štiavnica.) 

 

K problematike predkladáme nasledovné podklady, podľa jednotlivých úsekov vykonávanej štátnej správy za 

okres Banská Štiavnica: 

 

Úsek štátnej vodnej správy: 

Štátna vodná správa vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona NR SR 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 právnych predpisov. V rámci svojej činnosti sleduje stav povrchových a podzemných vôd, činnosť 

na vodných stavbách a tokoch, nakladanie s odpadovými vodami a ďalšie úlohy vyplývajúce z legislatívnych 

predpisov.   

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné vodárenské zdroje, ktoré slúžia na 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:  
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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 - vodný zdroj VRT HVS-1 

11. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem 

 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovní významní producenti odpadových vôd: 

1. StVS a.s., Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica, vodný tok Štiavnica 

2. Obec Svätý Anton – ČOV Svätý Anton, vodný tok Štiavnica 

3. Obec Prenčov – Verejná kanalizácia z domových čistiarní odpadových vôd, vodný tok Štiavnica 

4. Rudné bane š. p., Banská Bystrica – odkalisko sedem žien, vodný tok Beliansky potok  

5. Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odvedenie banských vôd zo štôlne Ferdinand, vodný tok Beliansky 

potok  

6. StVS, a. s., Banská Bystrica – ČOV Banská Belá, vodný tok Jasenica, vyústenie č. 1 – vodný tok 

Beliansky potok  

7. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodových, hydraulických  olejov a sklad 

odpadových olejov, nádrž na stáčanie a výdaj motorovej nafty 

 

Úsek štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií:  

Orgán štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií vykonáva štátnu správu v zmysle 

zákona NR SR 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 rámci rozvoja verejných vodovodov v okrese Banská Štiavnica sa okrem iných navrhuje:  

a) Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu: Počúvadlo a Beluj, Zároveň je potrebné doplniť obec 

Štiavnické Bane o návrh riešenia: „Prepojenie verejného vodovodu obce s Pohronským vodovodom 

(harmanecký zdroj) a výstavba vodojemu v časti Horná Roveň“. 

b) Návrh na riešenie vodovodov v obciach, ktoré sú problémové z hľadiska kvality dodávanej vody: obce 

Beluj, Počúvadlo, ako aj Štiavnické Bane, nakoľko výdatnosť v súčasnosti využívaného vodárenského 

zdroja podzemnej vody je pre obec nepostačujúca. Na základe uvedeného sa navrhuje prepojenie 

verejného vodovodu obce Štiavnické Bane s Pohronským vodovodom (harmanecký zdroj) a výstavba 

vodojemu v časti Horná Roveň. 

c) Navrhovaná investičná stratégia zásobovania pitnou vodou: 

-  „Banská Štiavnica - Štefultov, vodovod II. a III. tl. pásmo“, 

- „ÚV Rozgrund VDJ Červená studňa - rekonštrukcia potrubia“, 

- „ASRTP III. etapa PSV“, 

- „Karlovo - vnútorná ochrana potrubia PSV“, 

- „Banská Štiavnica rek. prívodu z PSV a distribučný vodojem“, 

- „Štiavnické Bane, Rozšírenie obecného vodovodu“, 

- „BANSKÁ ŠTIAVNICA – JERGIŠTÔLŇA, VODOVOD“. 

 

V rámci rozvoja verejných kanalizácií v okrese Banská Štiavnica sa okrem iných navrhuje: 

a) Investičná stratégia odkanalizovania na roky 2007 – 2013: 

- „BANSKÁ ŠTIAVNICA – kanalizácia“, (ulice SNP a 8. mája) 

- „ČOV pre obec Štiavnické Bane“, 

- „Dekýš, kanalizácia a ČOV“, 

- „Prenčov – kanalizácia a ČOV, II. časť“, 

- „Ilija – kanalizácia a ČOV, 1. etapa“, 

- „Kanalizácia a ČOV – Baďan, Klastava“. 

V okrese Banská Štiavnica sú v prevádzke, resp. vo výstavbe nasledovné verejné vodovody a verejné 

kanalizácie, ktoré slúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd:  
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Obec 
Prevádzkovateľ 

verejného vodovodu 

Prevádzkovateľ 

verejnej kanalizácie 
Poznámka 

Baďan StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK 

VV v trvalej 

prevádzke,                   

VK - proces žiadania 

o NFP 

Banská Belá StVPS, a.s., Banská Bystrica StVS, a.s., Banská Bystrica 
VV a VK v trvalej 

prevádzke 

Banská 

Štiavnica 
StVPS, a.s., Banská Bystrica StVS, a.s., Banská Bystrica 

VV a VK v trvalej 

prevádzke 

Banský 

Studenec 
StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK 

VV v trvalej 

prevádzke,                    

Beluj nie je vybudovaný VV nie je vybudovaná VK 
Nemá spracovanú PD 

VV a VK 

Dekýš StVPS, a.s., Banská Bystrica       nie je vybudovaná VK 

VV v trvalej 

prevádzke,                   

VK - proces žiadania 

o NFP 

Ilija StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK 

VV v trvalej 

prevádzke,                   

VK - proces žiadania 

o NFP 

Kozelník StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK 
VV v trvalej 

prevádzke                    

Močiar StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK 
VV v trvalej 

prevádzke                    

Počúvadlo nie je vybudovaný VV nie je vybudovaná VK - 

Podhorie StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK 
VV v trvalej 

prevádzke                    

 

Prenčov 

Prevádzkovateľ ING. Štefan 

Gyürösi, Komárno 
Mgr. Alena Ciglanová, Prenčov 

VV a VK v trvalej 

prevádzke,               

ČOV obce - proces 

žiadania o NFP 

 

Svätý Anton StVPS, a.s., Banská Bystrica 

Ing. Peter Štefánik 

Gerlachovská 1 

974 01 Banská Bystrica 

VK vo výstavbe 

Štiavnické 

Bane 

Ing. Peter Štefánik, Banská 

Bystrica 
VK nie je prevádzky schopná 

VV v trvalej 

prevádzke  

VK a ČOV obce - 

proces žiadania 

o NFP                   

Vysoká StVPS, a.s., Banská Bystrica nie je vybudovaná VK - 

 

NFP - nenávratný finančný príspevok 

VV  - verejný vodovod 

VK  - verejná kanalizácia 

Úsek štátnej správy  odpadového hospodárstva vykonáva štátnu správu podľa zákona NR SR     č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 

310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a súvisiacich zákonov, a to: 

zákona NR SR 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 NR SR 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 2013 

vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:  
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Kategória 

odpadov 

Množstvá odpadov v tonách 

Pôvodca Držiteľ Zber Zhodnotenie Zneškodnenie Spolu 

Ostatné 12 709,698 8 805,526 9 356,806 7 733,583 0 38 605,613 

Nebezpečné 37,004 117,843 0,210 0 0        155,057 

 

Celkove bolo vyprodukovaných 38 760,67 ton odpadov. 

 

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: Do pôsobnosti Obvodného úradu životného prostredia Banská Štiavnica 

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:   30    Počet stredných ZZO:   47       

 

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií znečisťujúcich látok je 

spoločnosť RD SITNO PRENČOV, a.s., Prenčov, prevádzkovateľ stredných ZZO: Chovy hovädzieho dobytka 

a Sušiareň zelených krmív (NH3, TZL, CO, NOx, TOC, alkány); spoločnosť FABA, s.r.o., BŠ – stredný ZZO: 

Výroba drevných brikiet (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 prevádzkovatelia stredných ZZO – chovy hovädzieho dobytka:, AGROCOM, Banská Štiavnica, Rodinná 

farma Nikolaj Ján (NH3) a kotolňa na tuhé palivo: Slovenské parkety, s.r.o., BŠ. 

Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schválený S-TPP a TOO, nakoľko ide 

o prevádzkovateľov stredných ZZO. 

Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny: Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhláška 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa súvisiacich zákonov, a to: zákona č. 15/2005 

Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 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:                 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. 
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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 

 

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici zabezpečoval úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej 

správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej správy, najmä vydávaním 

vyjadrení, povolení, stanovísk, súhlasov a ďalších dokumentov vyplývajúcich z legislatívy SR. 

 Za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 úrad v rámci okresu Banská Štiavnica vydal 2930 dokumentov,  

z čoho bolo 462 vyjadrení, 119 stanovísk, 188 rozhodnutí atď. 

 

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV) 

riaditeľ: RNDr. Dušan Trcka 
sídlo: Radničné námestie č. 16, Banská Štiavnica  

 

     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 znení neskorších predpisov,  v druhom stupni ochrany. V meste a blízkom okolí sa nachádzajú tieto 

osobitne chránené územia s vyšším stupňom ochrany:  

Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada – stupeň ochrany 3 

Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) – stupeň ochrany 5 

Chránený areál Michalštôlnianske rašelinisko - stupeň ochrany 3 

Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ - stupeň ochrany 3                                                         

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 2013 deväť zamestnancov v nasledovnom zložení: 

- riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy 

- THP pracovník, ekonóm 

- anorganik, informatik 

- botanik, poľnohospodár 

- zoológ 

- krajinár 

- lesník 

- 2 strážcovia 

     V meste máme evidovaných troch dobrovoľných strážcov prírody. 

     Pracovníci S CHKO ŠV vypracovali v roku 2013 126 odborných stanovísk pre konanie orgánov štátnej 

správy a samosprávy a zúčastnili sa 34 obhliadok a rokovaní. Najviac stanovísk bolo vydaných pre stavebnú 

činnosť, výrub drevín rastúcich mimo lesa, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a oblasť cestovného 

ruchu a rekreácie. Riešili 3 priestupky porušení zákona 543 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Odstraňovali  

invázne rastliny na troch lokalitách v Banskej Štiavnici a blízkom okolí a taktiež vo februári 2013 prebehlo 

sčítanie netopierov na 7 – mich zimoviskách v okolí Banskej Štiavnice.   Správe CHKO Štiavnické vrchy patrí aj 

rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2013 tu bolo rehabilitovaných 27 chránených druhov vtákov, z ktorých 

bolo 25 úspešne vrátených naspäť do prírody.  

  

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

Riaditeľka: Ing. arch. Zuzana Klasová 

pracovisko: Dolná ružová 7, Banská Štiavnica  

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica je podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a miestne príslušným správnym orgánom, 

ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového 

fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ak zákon neustanovuje inak, a ktorý vykonáva 

štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

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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Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica so sídlom Dolná ružová 7, vykonáva 

štátnu správu v rámci Banskobystrického kraja s územnou pôsobnosťou okresov  Banská Štiavnica, Žiar nad 

Hronom a Žarnovica, v súlade s územím UNESCO.  

 

Krajský pamiatkový úrad vykonáva svoju činnosť podľa :   

- Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 

- Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 

- Nariadenia vlády SR  č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000; 

- Rozhodnutia PÚ-05/462-6/4371/Hra zo dňa 10. 05. 2005 o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej 

rezervácie Banská Štiavnica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005; 

- Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 13/1998 o vyhlásení časti územia 

obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu; 

- Nariadenia vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane z 15. 

augusta 1995; 

- Vyhlášky Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16. 03. 1993 o vyhlásení ochranného 

pásma Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v Antole (Svätý Anton); 

- Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.); 

- Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný – oznámenie  č. 44/2001 Z. z.); 

- Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy (oznámenie č. 369/2001 Z. z.). 

 

Základná činnosť krajského pamiatkového úradu (kompetencie) je ustanovená v § 11 pamiatkového zákona:  

a) vykonáva štátny dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu a 

archeologických nálezísk,  

b) schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia, vypracované osobou oprávnenou podľa § 35 ods. 3, 

vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné orgány štátnej 

správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese spracovania prípravnej, projektovej a 

reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a využitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a 

archeologických nálezov a nálezísk,  

c) poskytuje obvodným úradom na ich požiadanie, ako aj vyšším územným celkom a obciam výpisy z Ústredného 

zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len "ústredný zoznam") podľa ich územných obvodov,  

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, 

archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc,  

e) rozhoduje podľa § 24, 31 až 33, 37, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská 

podľa § 29 tohto zákona,  

f) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy a orgánmi 

územnej samosprávy v období krízovej situácie a mimoriadnej situácie11) a pri príprave opatrení na uvedené 

situácie,  

g) zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych pamiatok,  

h) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce,  

i) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane 

pamiatkového fondu,  

j) ukladá pokuty podľa § 42 a 43. 

 

 V lokalitách územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracoviska Banská 

Štiavnica sa nachádzajú tieto pamiatkové územia a ochranné pásma:     

                                                                            

1. Lokalita UNESCO – „Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ zapísané do Zoznamu svetového 

kultúrneho dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. 

december 1993, pod č. 618 rev.. Lokalita zahŕňa územia miest a obcí: Banská Štiavnica, Banská Belá, 

Svätý Anton, Banský Studenec, Ilija, Štiavnické Bane, Hodruša-Hámre, Vyhne a Voznica. 

2. Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 280/2000 Z. z. 

o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000. 

3. Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásené rozhodnutím 

Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 10. 05. 2005, o vyhlásení 

ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005. 

4. Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení 

pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane z 15. augusta 1995. 

5. Pamiatková zóna Banská Hodruša - všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici 

č.13/1998 o vyhlásení časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu. 
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6. Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ s areálom v Antole (Sv. Anton) - vyhláška 

Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16. 03. 1993 o vyhlásení ochranného pásma 

Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v Antole (Svätý Anton). 

 

 Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vykonáva Krajský pamiatkový úrad Banská 

Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica každoročne MONITORING lokality UNESCO, zameraný na 

zisťovanie aktuálneho stavu lokality, kultúrnych a technických pamiatok a spracovanie správy o stave 

zachovania. Na základe jeho výsledkov vykonáva opatrenia na nápravu. V rámci Plánu hlavných úloh 

krajský pamiatkový úrad spracováva aktualizačné listy NKP a návrhy na vyhlásenie objektov za NKP.  

 

V súlade s  Plánom hlavných úloh na rok 2013 KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica spracoval:  

 11 podkladov a návrhov na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku alebo zrušenie vyhlásenia 

NKP: 

- Banská Štiavnica, Remeselnícka 11 – návrh na vyhlásenie NKP,  

- Banská Štiavnica, Malá okružná 5 – návrh na vyhlásenie NKP,  

- Banská Štiavnica, Dolná ružová 14 - návrh na vyhlásenie NKP,  

- Banská Štiavnica, Trať mládeže - návrh na vyhlásenie NKP,  

- Banská Belá č. 92 – návrh na vyhlásenie NKP,  

- Banská Štiavnica, Horná Resla 18 – návrh na vyhlásenie NKP,  

- Beluj, fara s areálom – návrh na vyhlásenie NKP, 

- Banská Štiavnica, časť Banky č. 58 – návrh na vyhlásenie NKP, 

- Banská Štiavnica, časť Banky č. 119 - návrh na vyhlásenie NKP, 

- Beluj, dom ľudový - podklad pre OMK PÚ SR, 

- Banská Štiavnica, Dolná 13 - podklad pre OMK PÚ SR.  

  

 pasportizačné karty o stave zachovania pamiatkových hodnôt jednotlivých NKP lokality UNESCO 

„Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí“, spolu s fotodokumentáciou monitorovaných objektov, 

 periodickú správu o stave zachovania lokality UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky 

v okolí“. 

 

Kontaktné miesto Daňového úradu Banská Bystrica  

Vedúci kontaktného miesta a zároveň vedúci oddelenia správy daní 15, ktorý kumulovane vykonával aj činnosti 

správcu II: Ing. Miroslav Belovický  

     Evidenčný stav zamestnancov daňového úradu bol 6 zamestnancov, z toho 3 správcovia II.,1 správca I., 

registrátor a vedúci.    

     Kontaktné miesto k 31. 12. 2013 spravovalo 9 434 fyzických osôb a 795 právnických osôb, z toho 513 

platiteľov DPH. 

     V zmysle zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov vykonával správu daní, 

v rámci ktorej najmä evidoval a registroval daňové subjekty, evidoval a účtoval daňové príjmy, vyhľadával 

neregistrované subjekty, vymáhal daňové nedoplatky, rozhodoval v daňovom konaní, 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 Kontaktného miesta Banská Štiavnica bola pre oblasť okresu Banská Štiavnica, ktorá 

zahŕňa 15 obcí.     

 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Žiar nad Hronom – kriminalita 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica, Mládežnícka ulica 25 (OOPZ) 

riaditeľ: npor. PhDr. Branislav Čerňanský  

 

Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je organizačne začlenené pod Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad 

Hronom, pričom pôsobí a plní svoje úlohy na teritóriu okresu Banská Štiavnica. Znamená to, že v jeho územnej 

pôsobnosti je mesto Banská Štiavnica a ďalších 14 obcí.  

Medzi základné úlohy, ktoré OO PZ v Banskej Štiavnici plní, patrí:  

- odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti  

- odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov 

- ochrana verejného poriadku 



 64 

- zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  

- trestné konanie a vyšetrovanie prečinov 

- úlohy na úseku dokladov a evidencií 

 

Vývoj kriminality  

     

Bezpečnostná situácia v okrese Banská Štiavnica bola v roku 2013 lepšia ako v roku 2012, nápad bol celkom 

274 trestných činov (v r. 2012 to bolo 312). Z toho bolo objasnených 163 skutkov, čo predstavuje 59,49 % 

objasnenosť. Oproti roku 2012, kedy bolo z 312 skutkov objasnených 181, čo je 58,013 %, je vyššia o 1,48 %.   

 

 

Trestné činy  
Spolu bolo spáchaných 118 trestných činov majetkového charakteru, z ktorých bolo 39 objasnených. V prípade 

majetkovej kriminality v roku 2012 bol oproti roku 2013 nižší nápad tejto trestnej činnosti o 38 skutkov. Škoda, 

ktorá bola spôsobená touto trestnou činnosťou bola 158 000 € (v r. 2012 to bolo 210 000 €). Najviac bolo 

spáchaných krádeží vlámaním, a to 67 trestných činov, pričom prevládajú vlámania do rekreačných objektov. 

Eviduje sa 7 prípadov krádeží vlámaním do bytov, 5 prípadov krádeží vlámaním do motorových vozidiel a 7 

prípadov krádeží motorových vozidiel. Na úseku násilnej trestnej činosti bolo celkovo spáchaných 18 trestných 

činov, z ktorých bolo 13 objasnených. Eviduje sa 1 prípad trestných činov lúpeže, ktorý bol aj objasnený. Zločin 

vraždy v r. 2013 v služobnom obvode OO PZ v Banskej Štiavnici bol jeden, ktorý nebol objasnený. Ekonomická 

trestná činnosť je v roku 2013 zastúpená 75 prípadmi, z ktorých bolo 54 objasnených.   

Odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov 

V roku 2013 OO PZ riešilo 450 priestupkov, objasnených bolo 292, čo predstavuje celkovú objasnenosť 

priestupkov 71,05 %. Priestupkov proti majetku bolo spáchaných 192, priestupkov proti verejnému poriadku 

203. Najviac bolo spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, kde bolo 

spáchaných 1180 priestupkov. Z uvedeného počtu priestupkov bolo blokovo riešených 1192 priestupkov. 

V zmysle policajného zákona predviedli 35 osôb a zaistili 20 osôb.  

Pátranie po osobách    

Bolo vypátraných celkom 29 osôb, v 23 prípadoch bola v zmysle policajného zákona poskytnutá asistencia. 

Celkovo policajti OO PZ v Banskej Štiavnici vybavili 3825 dožiadaní.  

Dopravná nehodovosť 

V roku 2013 na území okresu Banská Štiavnica došlo celkovo ku 49 dopravným nehodám, čo je o 5 dopravných 

nehôd menej ako v roku 2012.  Pri týchto dopravných nehodách nedošlo k usmrteniu osôb, 5 osôb bolo ťažko 

zranených, 29 osôb ľahko zranených. Medzi najčastejšie príčiny dopavných nehôd patrí spôsob jazdy, porušenie 

základných povinností vodiča a rýchlosť jazdy. Na základe štatistických ukazovateľov najčastejšie ku dopavným 

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.  

Na OO PZ Banská Štiavnica sa vykonáva tzv. skrátené vyšetrovanie trestných vecí s trestnou sadzbou do 3 

rokov, kde vyšetrovanie vykonávajú 4 poverení príslušníci.  

OO PZ Banská Štiavnica v rámci Policajného zboru SR je začlenené do projektu práce s rómskou komunitou. Na 

OO PZ Banská Štiavnica sú typizované dve miesta referenta špecialistu, ktoré sú aj obsadené. Títo policajti sa vo 

zvýšenej miere venujú 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.  

Rozsah úloh, ktoré OO PZ v Banskej Štiavnici plní, je omnoho širší. Personálne je naplnený stav policajtov na 

100 %.   

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 

riaditeľ pobočky: PhDr. Mikuláš Čelko 

sídlo: Križovatka č. 4, Banská Štiavnica  

 

V roku 2013 v pobočke Štátneho archívu pracovali 3 zamestnanci zaradení do stálej štátnej služby. 

Z toho dvaja s VŠ vzdelaním II. stupňa a jeden so stredoškolským, s absolvovaním nadstavbového štúdia 

archívnictva. K 31. decembru 2013 bolo v pobočke Štátneho archívu deponovaných 174 archívnych fondov 

a zbierok o množstve 1 298,84 bežných metrov. V roku 2013 k trvalej úschove sa prevzalo 10,83 bežných 

metrov archívnych dokumentov, pochádzajúcich z činnosti úradov a organizácií štátnej a verejnej správy 

z okresu Banská Štiavnica. 

 

Pobočka Štátneho archívu na úseku predarchívnej starostlivosti a odbornej správy registratúr pôvodcov 

vykonala 10 komplexných kontrol a 2 tematické. Bolo posúdených 23 návrhov na vyradenie registratúrnych 

záznamov. Pracovníci pobočky zhodnotili v schvaľovacích konaniach doplnky registratúrnych poriadkov 
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a plánov, poskytli viacero konzultácií  pracovníkom úradov a inštitúcií štátnej a verejnej správy k tvorbe 

a doplnkom registratúrnych poriadkov a plánov, k prípravám návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, 

k spôsobom ukladania a využívania registratúrnych záznamov. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych 

fondov a zbierok tvorilo v roku 2013 jednu z hlavných odborných činností pobočky Štátneho archívu. Dokončili 

sa dva inventáre ako záverečné výstupy prác sprístupňovania, a to združený inventár fondov MNV z regiónu 

Banskej Štiavnice a 12. zväzok inventára kmeňového fondu Magistrát mesta Banská Štiavnica, v ktorom sú 

spracované písomnosti z obdobia neskorého stredoveku (16. storočie). 

 

V priebehu vlaňajšieho roka v pobočke Štátneho archívu študovalo historické pramene k rôznym témam 

(hospodárske, kultúrne, stavebné dejiny mesta a okolia) 70 historikov, študentov, záujemcov o dejiny. Zvlášť je 

badateľný nárast záujmu verejnosti o dejiny rodov (genealógia). V pobočke v roku 2013 študovali bádatelia aj zo 

zahraničia, konkrétne z Rakúska a Nemecka. Podľa požiadaviek žiadateľov (fyzické a právnické osoby) bolo 

vyhotovených 250 správnych informácií z archívnych  dokumentov, najčastejšie vo forme osvedčených kópií 

a potvrdení, dotýkajúcich sa hlavne doby zamestnanosti, štúdia, majetkoprávnych záležitostí pre dedičské 

konania. Pracovníci pobočky spracovali 4 rešerše k dejinám domov v Mestskej pamiatkovej rezervácii, 2 rešerše 

genealógie (rodokmeň) a 2 preklady textov z latinského a nemeckého jazyka. 

 

V roku 2013 pobočka Štátneho archívu participovala na troch rezortných výskumných úlohách . V ich 

rámci sa spracoval súpis archívnych dokumentov k dejinám hudby (15 stor. – 20. stor.), súpis vedút (vyobrazení 

mesta a jeho časti) do roku 1850 a súpis archívnych prameňov k dejinám I. svetovej vojny (100. výročie 

vypuknutia). V rámci propagácie archívneho kultúrneho dedičstva SR sa spracovali historické pramene pre 

dokumentárny film o bankovníctve v Banskej Štiavnici, zvlášť jeho začiatkoch, viažucich sa na rok 1847, kedy 

vznikla prvá sporiteľňa. Pobočka Štátneho archívu vykonávala práce na projektoch pre pripravované publikácie 

za garancie Mestského úradu (Osobnosti Banskej Štiavnice, publikácia k 20. výročiu zápisu Banskej Štiavnice 

a jej okolia na Listinu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Bola pripravená jedna samostatná výstava 

k dejinám Banskej Štiavnice v priestoroch pobočky Štátneho archívu pre študentov odboru archívnictva 

a pomocných vied historických FF UK. Najstaršia mestská kniha Banskej Štiavnice z rokov 1364 – 1426 

a vyhotovenie banskoštiavnického mestského a banského správa z roku 1513 sa zaradili na reprezentatívnu 

celoslovenskú výstavu Archívne klenoty SR na Bratislavskom hrade. 

 

Pobočka Štátneho archívu reflektovala na spoločenské potreby a požiadavky  na úseku kultúrnej 

a osvetovej práce. Pripravila 6 prednášok k dejinám mesta a okolia a 2 o archíve. Pracovníci pobočky spracovali 

niekoľko odborných štúdií, ktoré boli zaradené do monografie obcí Svätý Anton a Baďan – Klastava. 

Odbornými článkami prispeli do odborných periodík ako Slovenská archivistika, Montánna história, Pamiatky 

a múzeá (o Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Štiavnici).    

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica   

Riaditeľka ŠÚBA: Mgr. Elena Kašiarová 

Sídlo: Radničné námestie č. 16, Banská Štiavnica 

  

Štátny ústredný banský archív patrí do siete verejných archívov SR. Je jedným z dvoch štátnych ústredných 

archívoch (popri Slovenskom národnom archíve). V rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR 

figuruje ako podútvar/zariadenie sekcie verejnej správy MV SR.  Prierezové a obslužné činnosti zabezpečuje pre 

ŠÚBA od 1. 1. 2013 Centrum podpory Banská Bystrica, resp. Jednotka podpory Žiar nad Hronom. Takéto 

komplikované zaradenie sťažuje zabezpečovanie vlastných funkcií archívu. 

 

Úlohou ŠÚBA je vykonávať predarchívnu starostlivosť v orgánoch a organizáciách z oblasti baníctva, hutníctva, 

geológie a pod. a preberať archívne dokumenty od nich,  alebo iných vlastníkov. Musí sa tiež starať o evidenciu, 

ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov.  K základným úlohám patrí ešte umožňovanie prístupu 

verejnosti k spracovaným archívnym dokumentom, a to ich štúdiom, vyhotovením výpisu, odpisu, potvrdenia 

alebo kópie a ich verejným vystavovaním.  

 

Pre vykonávanie odborných činností má ŠÚBA systemizovaných 13 zamestnaneckých miest, všetky v štátnej 

službe. Na plnení úloh plánovaných na rok 2013 sa však podieľalo 16 zamestnancov, keď 3 miesta boli 

obsadzované postupne dvomi pracovníkmi (odchod do starobného dôchodku, zmena zamestnania, skončenie 

dočasnej štátnej služby). Z celkového počtu  zamestnancov malo 12 vysokoškolské vzdelanie, z toho 1 prvého 

a 1 tretieho stupňa.  Okrem riaditeľky archívu a informatika sú ostatní zamestnanci zadelení do dvoch oddelení 

(odd. starších a odd. nových fondov), na čele s ich vedúcimi.  
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V predarchívnej starostlivosti mal ŠÚBA 128 organizácií, z toho 66 s registratúrnym strediskom a 18 s vlastným 

archívom. Na požiadanie sme zamestnancom zverených organizácií poskytovali rôzne konzultácie a inštruktáže.  

V 13 organizáciách sme vykonali kontroly registratúrnych stredísk a uloženia archívnych dokumentov. 

Posúdených a schválených bolo 8 návrhov registratúrnych poriadkov a plánov a 32 návrhov na vyradenie 

archívnych dokumentov.  Do archívu bolo prevzaté 8,62 bežných metrov archívnych dokumentov. Evidenciu 

archívneho dedičstva sme pravidelne aktualizovali. 

Archívne dokumenty ŠÚBA sú uložené v depotoch troch budov, všetko NKP (Radničné nám. č.16 a č. 4, 

Starozámocká č. 9). Pracovne zamestnancov, bádateľňa a iné prevádzkové miestnosti sa nachádzajú v hlavnej 

budove archívu  na Radničnom nám. 16 (tzv. Fritzák). Koncom roku 2013 bol konečne vybraný zhotoviteľ 

projektovej dokumentácie pre opravu havarijných stropov v troch depotoch tejto budovy. Tiež „konečne“ bol 

v nej nainštalovaný videovrátnik a  bola napojená na centrálny pult ochrany. Rozbehnutá bola aj akcia 

klimatizácie digitalizačného pracoviska a serverovne. Budova na Starozámockej č. 9 bola z dôvodu nemožnosti 

zabezpečenia financií na jej rekonštrukciu navrhnutá v septembri na vyhlásenie za trvale prebytočný majetok 

MV SR Centra podpory Banská Bystrica.  

 

Pracovníci ŠÚBA využili najväčší počet dní (882,5) na základnú archívnu činnosť – spracúvanie a 

sprístupňovanie archívnych dokumentov. Katalogizovali staré spisy (Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej 

Štiavnici, Vrchný inšpektorský úrad v Smolníku, inventarizovali staré mapy a plány (Železorudné bane 

v Spišskej Novej Vsi, Kachelmannove strojárne vo Vyhniach) i archívne fondy z novšieho obdobia (Gemerské 

železorudné bane, podn. riad.  v Rožňave, Slovenské magnezitové závody, podn. riad. v Košiciach, Banské 

stavby v Prievidzi, Slovenský geologický úrad v Bratislave). Dokončené bolo spracovanie archívnych fondov 

Generálne riaditeľstvo rudných baní a magnezitových závodov v Bratislave 1965-1990 a Rudné bane n.p., š.p., 

závod v Banskej Štiavnici 1946 -1992. Popri spracúvaní a sprístupňovaní AF vykonávali pracovníci aj rôzne 

pomocné archívne činnosti. 

 

Pokračovalo sa tiež v systematickej digitalizácii máp a plánov archívneho fondu Hlavný komorskogrófsky úrad 

v Banskej Štiavnici na veľkoformátovom skeneri (1975 ks). Prácu narušili dva dlhodobejšie výpadky zapríčinené 

poruchami skenera. Digitálne kópie sa optimalizovali pre  sprístupnenie bádateľom a pracovníkom archívu. Sú 

pripravené pre publikovanie v autorizovanom webovom systéme. Pre iné potreby sa digitalizovali aj ďalšie mapy 

a iné archívne dokumenty. 

 

V minulom roku navštívilo ŠÚBA 116 bádateľov, z toho 10 zo zahraničia. Vykonali 407 bádateľských návštev. 

Študovali pramene k rôznym témam. Väčšina z nich spadala do piatich okruhov: dejiny hospodárstva; dejiny 

vedy a techniky; regionálne dejiny, topografia, dejiny cechov a spolkov; dejiny umenia a architektúry; 

genealógia, dejiny rodov, osobností. V rámci iného účelu prevažovalo vyhľadávanie dokumentov o situovaní 

a stave starých banských diel a o ich prejavoch na povrchu. Písomné žiadosti sa týkali hlavne potvrdzovania 

doby návštevy školy/učilišťa, doby zamestnania (tie sme odstupovali príslušným miestam uloženia), 

majetkových záležitostí. Ďalší žiadatelia chceli získať informácie alebo podklady z oblasti genealógie, heraldiky, 

sfragistiky, regionálnych dejín a pod. 

 

V rámci vlastnej výskumnej, publikačnej a kultúrno-osvetovej činnosti zamestnancov ŠÚBA sme sa zapojili do 

plnenia troch rezortných výskumných úloh (veduty, hudobniny, prvá svetová vojna). Podarilo sa pokročiť aj 

v ústavnej výskumnej úlohe - mapovaní podkladov k slovenskému baníctvu v Maďarskom štátnom archíve.   

Významná bola aj  individuálna výskumná činnosť, ktorej výsledky boli prezentované hlavne na zahraničných 

podujatiach (napr. E. Kašiarová na Erbe-sympóziu 2013, Bozen, Taliansko) a v zahraničných odborných 

publikáciách (napr. P. Konečný v Ambix : Journal of the Society for the History of Alchemy and Chemistry 60). 

Hlavne vedúce pracovníčky napísali niekoľko recenzií, posudkov, článkov, príspevkov, spolupracovali 

s médiami, pripravili prednášky (napr. L. Krchnáková o prof. Wilckensovi na spomienkovú akciu LDM vo 

Zvolene, E. Kašiarová o banských mapách a plánoch HKG do cyklu IDS UNESCO v Bratislave „Predstavujeme 

dokumentárne dedičstvo Slovenska“), sprevádzali viaceré osobnosti a skupiny študentov niekoľkých  vysokých 

škôl počas ich exkurzií v našom archíve. Pripravili sme výstavu „Vynálezy a vynálezcovia“, ktorá bola súčasťou 

nášho už tradičného a bohato navštevovaného Dňa otvorených dverí počas banskoštiavnického salamandra. 

Spolupracovali sme na príprave „bannerovej“ výstavy k 20. výročiu zápisu mesta Banská Štiavnica na Listinu 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO i na sprievodnom seminári. K výstave sme pripravili samostatnú 

časť o banských mapách a plánoch HKG zapísaných do Registra Pamäte sveta UNESCO (15 bannerov), ktorá sa 

bude môcť využívať aj na vlastné prezentácie našich máp.   Oceňujeme  bezplatnú pomoc grafika, prekladateľa 

a tlačiara zo strany mesta. Participovali sme tiež na príprave celoštátnych výstav Archívne klenoty a Ako sa 

meral čas a  výraznou mierou sme prispeli k úspechu výstavy S. Mikovíni, významný slovenský inovátor. 

Všetky tri sa konali v Bratislave. Tradičný vlastný poznávací deň po stopách archívnych prameňov sme v r. 2013 
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využili na prehliadku časti vodohospodárskeho systému na Štiavnických Baniach. Jeho pozoruhodnosti nám 

v teréne predstavil Ing. V. Koleda, vedúci zamestnanec Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

 

Rozpočet ŠÚBA na rok 2013 bol súčasťou rozpočtu Centra podpory Banská Bystrica. Pridelené prostriedky boli 

minimálne a neumožnili nám zaobstarať potrebné veci. Zaobstarávanie však komplikovali aj meškajúce 

centrálne výberové konania niektorých komoditných skupín materiálu, alebo ich vyhradenie pre iné zložky 

Ministerstva vnútra SR. Preto naďalej musíme pracovať napr. so zastaranými a poruchovými prostriedkami 

informačnej techniky, alebo sa zaobísť aj bez nich (vypadnutie jediného farebného multifunkčného zariadenia). 

Kvôli nevysúťaženiu dodávateľa nastal dokonca problém s vybavením pracovníkov ochrannými pracovnými 

prostriedkami a predmetmi. Odborné veci riešime v rámci spolupráce s partnerskými organizáciami. Na pôde 

mesta Banská Štiavnica je to hlavne Slovenské banské múzeum, Štátny archív, pobočka Banská Štiavnica, 

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a orgány samotného mesta. 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica  

Sídlo: Radničné námestie č. 2, Banská Štiavnica  

Generálny riaditeľ: Ing. Marián Supek  

 

          SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica  (SVP, š. p.) vznikol 

1. júla 1997 delimitáciou štyroch dovtedajších štátnych podnikov povodí, ako štátny podnik s celoslovenskou 

pôsobnosťou  na uspokojovanie záujmov štátu pri starostlivosti o jeho vodohospodársky majetok. Sídlom 

podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa stala Banská Štiavnica, mesto s najstaršou tradíciou priehradného 

staviteľstva na území Slovenska. S krátkou, vyše 2-ročnou prestávkou, keď bolo sídlo podnikového riaditeľstva 

vynútene presťahované do Žiliny (1. 1. 2008 – 31. 5. 2010) pôsobí stále v Banskej Štiavnici, odkiaľ koordinuje 

a metodicky usmerňuje činnosť celého podniku s vyše 3500 zamestnancami. Na území mesta Banská Štiavnica 

spravuje SVP, š. p., prostredníctvom svojej Správy povodia stredného Hrona, so sídlom vo Zvolene, historické 

vodné nádrže (tajchy), zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vodné toky Štiavnica, 

Jasenica a Beliansky potok. 

       Uplynulý rok 2013 z celopodnikového hľadiska vnímame s vedomím síce zatiaľ mierneho, ale pritom 

zdravého optimizmu pri ďalšom vývoji nášho podniku. Po niekoľkých rokoch stratovosti sa SVP, š. p., konečne 

v roku 2013 podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok so ziskom viac ako 2 milióny 157 tisíc €. V roku 

2013 sa tak už naplno prejavili konsolidačné opatrenia,  ktoré prijalo nové vedenie SVP, š. p. za účinnej 

spolupráce a podpory nového vedenia svojho zakladateľa - Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky po parlamentných voľbách v roku 2012. Ministerstvo životného prostredia SR pod vedením rezortného 

šéfa Petra Žigu totiž zvolilo voči vodohospodárom mimoriadne konštruktívny a logicky efektívny prístup, 

rešpektujúci celospoločenský prospech vo verejnom záujme. To znamená, že štát si začal plniť svoje záväzky 

voči správcovi svojho vodohospodárskeho majetku. Na tzv. neregulované platby sme dostali 10,68 mil. €, na 

protipovodňové opatrenia, súvisiace predovšetkým s povodňou na Dunaji v júni 2013, vyše 18,4 mil. €, na 

povodňové zabezpečovacie práce zhruba 4,18 mil. € a na prieskum, zameraný na zisťovanie a zlepšovanie stavu 

vôd takmer 750 tisíc € z Environmentálneho fondu. Spolu to predstavuje viac ako 34 mil. €, čo znamená, že 

SVP, š. p. sa už priblížil k sume, ktorú by potreboval každoročne na realizáciu protipovodňovej ochrany a prác 

vo verejnom záujme.                                                                                         

      Táto konsolidácia štátneho podniku a odstránenie viacerých nehospodárnych deformácií, praktizovaných ešte 

bývalým vedením SVP, š.p., v období vlády I. Radičovej, sa priaznivo odrazili  aj na realizácii viacerých 

vodohospodárskych opatrení priamo na území mesta Banská Štiavnica i v jej širšom okolí, ktoré je súčasťou 

Svetového dedičstva UNESCO. Ako je známe, SVP, š. p. a pred ním ešte  jeho predchodca v tomto regióne, 

štátny podnik Povodie Hrona,  postupne prevzal za viac ako dve desiatky rokov do svojej správy už 20 

historických tajchov, z ktorých už polovicu úspešne zrekonštruoval.  Avšak počas niekoľkých predchádzajúcich 

rokov došlo k útlmu ďalších rekonštrukcií tajchov, na ktoré už boli dokonca vypracované aj projekty. Až po 

parlamentných voľbách v roku 2012 a nástupe nového vedenia Ministerstva životného prostredia SR sa opäť 

podarilo pokračovať v Programe obnovy štiavnických historických vodných nádrží.  

       V decembri 2012 začal SVP, š. p. s rozhodujúcou druhou etapou rekonštrukcie historickej vodnej nádrže 

Evička, ktorú po úspešnom výberovom konaní realizuje banskoštiavnická stavebná spoločnosť COMBIN 

Banská Štiavnica, s. r. o.. Počas roku 2013 na tejto stavbe vykonali najdôležitejšie a najrozsiahlejšie  stavebné 

práce. Vybudovali nový dnový výpustný systém, ktorý bol nefunkčný, vymenili  nové ovládacie prvky, novou 

kamennou dlažbou opevnili celú 167 metrov dlhú návodnú stranu hrádze, na ktorej bolo potrebné zabetónovať 

takmer 2000 m2 lomového kameňa, zatrávnil korunu hrádze a v súčasných dňoch pracovníci COMBIN Banská 

Štiavnica, s. r. o. už dokončujú posledné práce - úpravu nového odpadového koryta od bezpečnostného priepadu 

hrádzového telesa. Práce na rekonštrukcii tajchu Evička, ktoré dosiahnu cca 330 tis. €, budú ukončené v júni 

2014, tak  aby táto vodná nádrž už v letnej sezóne 2014 plne slúžila všetkým návštevníkom.  Je však potrebné 
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pritom zdôrazniť, že zrekonštruovaný tajch Evička nepoteší len turistov a návštevníkov Štiavnických Baní, ale 

svojím protipovodňovým významom aj obyvateľov Štefultova.    

       V roku 2013 SVP, š. p., po úspešnom verejnom obstarávaní vybral aj dodávateľa na rekonštrukciu ďalšej 

z dôležitých historických vodných nádrží -  Dolnohodrušského tajchu. Stala sa ním stavebná spoločnosť TMG, a. 

s., z Prievidze, ktorá po vlaňajšom septembrovom vypustení tajchu a výlove rýb prevzala stavenisko 

a v súčasnosti už pracuje na opevňovaní návodnej strany tajchu, prehĺbení bezpečnostného priepadu a začína 

s razením dnovej výpustnej štôlne, ktorá bude mať dva samostatne a nezávisle ovládateľné dnové výpusty.  

Rekonštrukcia  Dolnohodrušského  tajchu, ktorej  predpokladané náklady by mali dosiahnuť vyše 1 mil. 153 tis. 

€, by sa mala ukončiť v januári 2015.  

        Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., však v roku 2013 odovzdal na rekonštrukciu aj ďalšie stavenisko 

– tajch Malá Richňava, ktorý by už v krátkom čase mala začať rekonštruovať stavebná firma COMBIN Banská 

Štiavnica, s. r. o., a na rekonštrukciu je už pripravený aj tajch Veľká Richňava.  

        SVP, š. p., však oceňuje aj aktivitu Mesta Banská Štiavnica a osobne jeho primátorky pani Mgr. Nadeždy 

Babiakovej, ako aj občianskeho združenia Kruh a jeho predsedu pána RNDr. Juraja Paučulu,  pri iniciatíve 

upraviť a skrášliť prostredie sedla Červená studňa spolu s tamojším rovnomenným tajchom a taktiež upraviť 

lokalitu dvoch Komorovských tajchov. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., sa po rokovaní s pani Mgr. 

Babiakovou a p. RNDr. Paučulom  už na sklonku roku 2012 rozhodol prevziať všetky tieto tri tajchy do svojej 

správy. Podľa našich informácií Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici začiatkom tohto roku odsúhlasilo 

odpredaj príslušných pozemkov k týmto trom tajchom pre náš podnik, pričom po vypracovaní kúpnopredajnej 

zmluvy a jej odsúhlasení je SVP, š. p., pripravený ešte tohto roku začať s rekonštrukciou tajchu Červená studňa, 

ktorý je takpovediac vstupnou bránou do Banskej Štiavnice a jej prvou vizitkou. Už na jeseň tohto roku je 

naplánované vypustenie jazera jeho prečerpaním, keďže dnové výpusty sú nefunkčné, vypílenie nežiaducich 

náletových drevín, odstraňovanie bahenných nánosov, prieskum celkového rozsahu poškodenia a vypracovanie 

projektu na rekonštrukciu tajchu Červená studňa. 

       Okrem spomínaných investičných akcií však pracovníci SVP, š. p., Správy stredného Hrona Zvolen, 

vykonávali počas roka 2013 aj množstvo prác spojených s opravami a údržbou vodných stavieb. Napríklad na 

Belianskom tajchu sa opravilo vandalmi poškodené kamenné opevnenie návodnej strany hrádze a vyrúbali sa 

nežiaduce náletové dreviny a kroviny na pozemkoch pri nádrži. Na vodnej stavbe Veľká vodárenská SVP, š. p., 

vyčistil obtokové jarky a vybudoval prehrádzky na zamedzenie splaškov z okolitých lesných pozemkov do tejto 

vodnej nádrže. Naši vodohospodári vyčistili okolie Michalštôlnianskej vodnej nádrže a vyrúbali nežiaduce 

kroviny na jej hrádzi, na všetkých vodných stavbách a vodných tokoch využili herbicídne prostriedky proti divo 

rastúcim burinám a inváznym rastlinám a v pravidelných agrotechnických termínoch v júni a v septembri 

vykosili trávne porasty na ploche približne 5 hektárov. K rôznym úpravám došlo aj na vodných tokoch. 

Napríklad na vodnom toku Beliansky potok bolo potrebné odstrániť vývraty v časti pod Stanicou technickej 

kontroly a na vodnom toku Štiavnica opevniť lomovým kameňom ľavý breh koryta v miestnej časti Štefultov 

nad križovatkou do Ilije. Z ďalších opráv a údržby došlo v roku 2013 k výmene strešnej šindľovej krytiny na 

manipulačnom objekte (tzv. mníchu) na vodnej stavbe Rozgrund a oprave zatekajúcej strechy mnícha na 

Belianskom tajchu, ako aj k osadeniu drevených lavičiek pre návštevníkov a rekreantov vodnej nádrže Klinger.  

       Okrem týchto činností pracovníci SVP, š.p., Banská Štiavnica a jeho Správy stredného Hrona vykonávali 

počas roka 2013 v pôsobnosti svojho povodia na území mesta Banská Štiavnica aj množstvo ďalších prác, 

súvisiacich s pravidelnou údržbou vodných stavieb a vodných tokov, odstraňovali nedostatky a poruchy na 

technických zariadeniach a objektoch správcu, zabezpečovali merania a pozorovania podľa 

harmonogramu technicko-bezpečnostného dohľadu a zabezpečovali všetky ostatné činnosti, ktoré sú bežnému 

návštevníkovi síce nie priamo viditeľné, ale pre prevádzkovú bezpečnosť vodných stavieb a plynulosť prietokov 

vodných tokov nesmierne dôležité. V nastúpenom úspešnom trende pokračuje SVP, š.p., aj v roku 2014.   

 

Priemysel 
 

Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiahnutého stupňa industrializácie zaradiť k priemyselne slabšie 

rozvinutým mestám. 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, nábytkársky, 

hutnícky a potravinársky, ktoré reprezentujú najmä nižšie uvedené obchodné spoločnosti. 

 

Stavebníctvo:  

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 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 uhľových ložísk, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,  

úprava a zušľachťovanie nerastov, vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, zriaďovanie a prevádzka odvalov a 

odkalísk pri uvedených činnostiach, osobitné zásahy do zemskej kôry, zabezpečovanie a likvidácia starých 
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banských diel, 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, stolárstvo – služby stavebného stolárstva 

a tesárstva, prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, odstraňovanie nánosov a štrkopieskov 

z vodných tokov a priehrad, geologický výskum, ložiskový geologický prieskum, terénne meračské práce, 

technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných 

objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim), odborný geologický dohľad pri banskej 

činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vypracovanie geologickej štúdie a odborného 

geologického posudku. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené 

v obchodnom registri.  

 

SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: vykonávanie 

inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových 

celkov), obchodnú činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom jeho predaja ďalším 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ako aj obchodnú činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným 

povoleniam za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), cestnú verejnú nákladnú dopravu, 

verejnú cestnú hromadnú osobnú nepravidelnú dopravu. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie 

činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

 

Strojársky priemysel:  

ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r. o., Trate mládeže 1, 969 00 Banská Štiavnica. Produkty spoločnosti 

vyplývajú z jej predmetu činnosti, ktorá je podrobne uvedená v obchodnom registri. 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 16, 969 01 Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vrchného  pleteného 

a háčkovaného ošatenia detského, dámskeho, pánskeho (svetre, vesty, pulóvre). 

 

Stanislav Kuka – WINER, Drevená 9, 969 01 Banská Štiavnica – výroba pleteného tovaru, maloobchod a 

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.  

 

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel:  

Slovenské parkety, s. r. o, Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá drevárskou výrobou, 

výrobou a predajom drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, javorové, kantové), 

parketových vlysov s perom a drážkou, lamiel.  Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patrí aj výroba tepla, 

rozvod tepla, sprostredkovateľská činnosť, maloobchodný a veľkoobchodný predaj.  

 

FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom 

drevených brikiet, spracovaním dreva a drevných zvyškov bezodpadovou technológiou.  

 

SEDALUX, 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., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva. Predmetom činnosti spoločnosti je 

pekárenská výroba, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru za účelom jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností ako aj kúpa tovaru za účelom jeho 

predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.  

 

Hutnícky priemysel:  

AKUTRADE, s. r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica. Predmetom činnosti spoločnosti je výrobca 

všetkých druhov autobatérií do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodárskej, špeciálnej 
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a úžitkovej techniky, výkupca olovených odpadov. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie 

činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

FOUR TRADE, s. r. o., Antolská č. 27, 969 01 Banská Štiavnica. Predmetom činnosti je nákup, triedenie, 

úprava, prepracovanie, obchodná činnosti s druhotnými surovinami, nabíjanie akumulátorov, nakladanie so 

zvláštnymi a nebezpečnými odpadmi: trosky z výroby neželezných kovov, stery ľahkých kovov s obsahom 

hliníka – zinková troska – soľné trosky s obsahom hliníka. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj 

ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

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. Do 

predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

 

Výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy: 

RAVAFOL s. r. o., Školská 5, 963 01 Krupina, prevádzkareň: Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Do 

predmetu činnosti spoločností patrí: reklamná a propagačná činnosť, výroba výrobkov z plastov, výroba 

elektronických svetelných tabúľ, montáž protislnečných fólií a clôn, výroba jednoduchých výrobkov z dreva,  

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa 

tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.  

 

Energetika, teplárenstvo, voda:  

Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. Bratislava, odštepný závod Prievidza, 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, pracovisko Banská Štiavnica). 

 

Poľnohospodárstvo 
Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru sme 

vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov za k. ú. Banská Štiavnica a k. ú. Banky. Celková 

výmera katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky je 4691,76 ha.  

Poľnohospodársky pôdny fond: 

Poľnohospodárska pôda zaberá  1967,42 ha,  čo predstavuje  41,9 % z celkovej výmery.  

Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľujeme poľnohospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé trávnaté 

porasty, záhrady a ovocné sady. 

Orná pôda  zaberá 360,54 ha (18,3 %), záhrady 189,8 ha (9,6 %) a ovocné sady 52,37 ha (2,7 %). Plochou 

1364,7 ha (69,4 %) z poľnohospodárskeho fondu sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  

Lesný pôdny fond : 

Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 46,7 % z celkovej výmery a 

prevyšuje poľnohospodárske využitie o 5 %.  

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 25,16 ha (0,6 % 

z celkovej výmery), zastavané plochy 360,81 ha (7,9 %) a ostatné plochy 135,4 ha (2,89 %), Ovocné sady majú  

vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie (0,01 % ).  

 

Poľnohospodárska pôda má v katastri Banská Štiavnica zhruba polovičné zastúpenie (50,8%)    

V katastrálnom území Banky tvorí orná pôda 21,86 % a trvalé trávne porasty 16,82 % z celkovej výmery 

poľnohospodárskej pôdy.  

V miestnej časti  Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je zriadená záhradkárska osada. 

Viac ako polovicu (65 %) celkovej výmery ornej pôdy v katastrálnom území obhospodaruje firma  AGROCOM, 

s. r. o.. Hlavnými plodinami, ktoré táto firma pestuje, 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 2013 vykonávalo podnikateľskú činnosť 24 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   Pavel Bartko.   

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 
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iné:  agroturistika 

v oblasti lesnej výroby - pilčícke práce, povozníctvo, prvotné obrábanie dreva, výrez nežiaducich drevín.  

V roku 2013 dvaja SHR svoju podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárstva zrušili. 

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 odbornej praxe Strednej 

odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbel, Lesy SR, š. p., ktoré spravujú aj lesné 

pozemky  neznámych vlastníkov.   

 

Obchod, služby, cestovný ruch  
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania:  

     V Banskej Štiavnici pôsobilo v roku 2013 stále pracovisko odboru živnostenského podnikania Obvodného 

úradu v Žiari nad Hronom, od 01.10. 2013 Okresného úradu Žiar nad Hronom, kde  pracuje jeden zamestnanec. 

Kontakt: Okresný 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:  08:00 – 15:00 hod. 

Utorok:      08:00 – 15:00 hod.  

Streda:       08:00 – 17:00 hod. 

Štvrtok:     08:00 – 15:00 hod. 

Piatok :      08:00 – 14:00 hod. 

     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, 

príslušnej zdravotnej poisťovni ako aj sociálnej poisťovni.  

 

Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov 

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 nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb“. 

Z uvedeného vyplýva, že zákon oprávňuje mesto len na všeobecnú právnu úpravu pravidiel prevádzkového času 

pre podnikateľské subjekty. Určovanie prevádzkového času nemôže mať 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.  

     Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb upravuje mesto Všeobecne záväzným nariadením 

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

mesta Banská Štiavnica (ďalej len VZN) v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. V súlade s § 9 ods. 2 uvedeného 

VZN je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť Mestu Banská Štiavnica určenie prevádzkového času 

svojej prevádzkarne, prípadne jeho zmeny, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom činnosti prevádzkarne 

alebo zmeny prevádzkového času prevádzkarne. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je taktiež povinný v súlade s § 8 

ods. 7 VZN ohlásiť jednorazové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania spoločenskej akcie, resp. 

podujatia.  
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     V roku 2013 prijalo oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici nasledovné podania v oblasti podnikateľskej činnosti a kultúrnych, či športových podujatí:  

 

Názov Počet podaní v r. 2013 

Ohlásenie prevádzkového času  49 

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zmeny adresy prevádzky, zmeny 

prevádzkovateľa  
47 

Ohlásenie zrušenia prevádzky  14 

Žiadosti o vyjadrenie k podnikateľskej aktivite pre účely Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny  
  7 

Ohlásenie predĺženia prevádzkového času z dôvodu konania spoločenskej 

akcie/podujatia  
41 

Ohlásenie verejných kultúrnych podujatí, športových podujatí a pod.   8 

Ohlásenie zhromaždenia    0 

Žiadosť o záber verejného priestranstva  19 

Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne – r. 2013 

 

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti) Počet ohlásení 

Pohostinstvo, bar, kaviareň 5 

Predajňa potravinového tovaru  2 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru 7 

Predajňa obuvi, kožená galantéria  1 

Predajňa odevov, textilu   3 

Predajňa zmiešaného tovaru 1 

Predajňa optických pomôcok   1 

Predajňa drogérie, parfumérie 1 

Rýchle občerstvenie, bufet 3 

Reštauračné služby  5 

Ubytovacie služby  5 

Služby iné 15 

Spolu  49 

 

     Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov má vo svojej kompetencii aj vydávanie povolení 

na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Banská Štiavnica č. 13/2008. V roku 2013 oddelenie vydalo spolu 330 povolení, z toho počas 

príležitostných trhov bolo vydaných v rámci podujatia Nezabudnuté remeslá – 121 povolení, Štiavnický živý 

šach - 83 povolení, Salamandrové trhy 2013 – 71 povolení a Mikulášsky jarmok – 23 povolení. V rámci 

trhoviska na Križovatke bolo vydaných spolu 11 povolení. Ostatné povolenia, vrátane ambulantného predaja - 21 

povolení. Oddelenie organizačne zabezpečovalo Salamandrové trhy 2013. Správu trhoviska na ulici Križovatka 

(parc. č. C KN 4141) mesto zverilo do správy súkromnej osobe. 

     V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2013 zaevidovaných 55 zariadení v meste, vrátane 

Počúvadlianskeho Jazera. Z toho sú 4 hotely, 17 penziónov,  18 ubytovaní v súkromí, 9 turistické ubytovne a 

hostely a 7 iných zariadení.  

 

Cestovný ruch - Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica 
riaditeľ: Igor Kuhn 

sídlo: Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica  

 

Cestovný ruch patrí medzi kľúčové hospodárske odvetvia v meste. Priamy prínos turizmu sa odhaduje na 3,4 

mil. € ročne. Zamestnanosť v turizme v pomere k celkovej zamestnanosti dosahuje cca 4%, čo prevyšuje 

slovenský priemer 2,4%. 

Podľa údajov Štatistického úradu okres Banská Štiavnica zaznamenal oproti minulému roku mierny prepad, 

5% v počte návštevníkov a 4% v počte prenocovaní. Vzhľadom k prudkému minuloročnému rastu (v roku 2012 

sme zaznamenali najvyššie tempo rastu a najsilnejšiu návštevnosť od roku 2004) to nie je prekvapujúce. Navyše, 

údajom ŠÚ nezodpovedá údaj o výbere dane za ubytovanie, ktorý v roku 2013 v meste Banská Štiavnica narástol 

o 16%. Rovnako údaje o návštevnosti z Turistického informačného centra hlásia zreteľný nárast. Mierne sa 

zlepšila návštenosť zariadení mimo hlavnej sezóny. Počet ubytovacích zariadení a postelí ostal nezmenený. 

Ubytovacie zariadenia deklarovali tržby 687 458 eur. 
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Oblastná organizácia CR Región Banská Štiavnica 

Vznikla v decembri 2011 s cieľom rozvíjať cestovný ruch na území členských obcí. Členmi je okrem mesta 

Banská Štiavnica 12 ďalších obcí a 35 podnikateľských a iných subjektov, činných v cestovnom ruchu. 

Organizácia má dvoch zamestnancov. V druhom roku činnosti sa zamerala na vytvorenie informačnej databázy 

a tlačových materiálov, strategické plánovanie a budovanie infraštruktúry CR.  

Región Banská Štiavnica v  roku 2013 naplnil všetky svoje ciele a hospodáril s prebytkom viac ako 16 tis. €. 

Prebytok plánuje použiť v roku 2014 na prekrytie nákladov na projekt MAS Zlatá cesta, účasť na prezentáciách 

vo vybraných nákupných centrách a tvorba bedekra.  

 

V oblasti hlavnej náplne činnosti v roku 2013 realizovala nasledovné aktivity: 

Tlačené materiály 

RBŠ po obsahovej stránke zabezpečoval realizáciu tlačených materiálov v projekte Podpora infraštruktúry CR 

v štiavnickom regióne, ktorého nositeľom je mesto. RBŠ získal logo a vznikla sada tlačených materiálov, brožúr 

a máp, ktoré poskytujú návštevníkovi všetky potrebné informácie o regióne. Tlačené materiály sú v 4 jazykoch, 

vzniklo tiež propagačné video o meste a o regióne.  

RBŠ prebral dotlač potrebných materiálov pre potreby Informačného centra, ktoré realizuje z vlastných 

prostriedkov. RBŠ tiež vytvoril brožúru (rodinnú hru) Veľké tajomstvá malého mestečka, brožúru pre 

Počúvadlianske jazero, realizoval dotlač brožúr pre členské obce, vytlačil propagačné plagáty Jar, Leto a Zima 

v Štiavnici, ktoré distribuovalo v sieti SAD, na mesačnej aj týždennej báze zostavoval a distribuoval kalendár 

aktuálnych podujatí.  

Strategické plánovanie 

RBŠ zabezpečoval komunikáciu s dodávateľom strategického materiálu v projekte Podpora infraštruktúry 

CR v štiavnickom regióne. Obsah stratégie odporúča prerokovať v zastupiteľstve a jeho výstupy premietnuť do 

strategických materiálov mesta. Prieskum návštevníkov mesta v letnej sezóne, ktorú realizovala prieskumná 

agentúra, potvrdil vysokú spokojnosť návštevníkov s pobytom. Tento údaj potvrdzuje fakt, že 70% návštevníkov 

mesta ho navštevuje opakovane. 

Informačný systém 

Realizácia II. etapy budovania vonkajšieho informačného systému (tabule) pri Počúvadlianskom jazere a 

v členských obciach.  

Oddychové miesto na Nám. sv. Trojice 

Príprava zatrávnenej plochy na letnú sezónu, denná udržba, zakúpenie Tuli vakov. Tento projekt bol zameraný 

na cieľovú skupinu rodina a bol mladými návštevníkmi najviac využívaný. Na základe úspechu projektu mesto 

plánuje vybudovanie trvalej plochy. 

Cyklotrasy 

Jednou z cieľových skupín regiónu sú horskí cyklisti. RBŠ sa stal organizáciou zastrešujúcou horskú cyklistiku 

v regióne. Cieľom je vytvorenie siete 4 stredísk, ktoré by vystupovali a boli spravované pod jednou značkou, ich 

prepojenie medzi sebou a ich napojenie na obce regiónu. Projekt nadväzuje na úspešný projekt Bajkom 

k tajchom, ktorý je lokalizovaný v katastri obce Hodruša – Hámre. RBŠ zabezpečil vybudovanie spojky Červená 

studňa – centrum - kalvária – Banská Belá a realizáciu druhej etapy cyklotrás vo Vyhniach. V budovaní 

cyklotrás bude pokračovať aj v roku 2014. Cieľom je do 3 rokov ponúknuť najrozsiahlejšiu sieť horských 

cyklotrás na Slovensku.  

Pešie turistické trasy, oddychové miesta 

RBŠ podporil obnovu značenia peších turistických trás v Štiavnických vrchoch a výstavbu prístrešku na 

Červenej studni, podporil údržbu zimných bežkárskych trás. 

 

Podpora podujatí 

Podujatia v meste sú v letnej sezóne hlavným motivačným faktorom návštevy. Organizácia spolupracovala na 

realizácii a podieľala sa na financovaní podujatí Zimomravenie, Živý šach, Umenie na Trojici, Salamandrové dni 

a iných podujatí v meste aj regióne. Celkový objem finančných prostriedkov bol skoro 20 000 eur. Organizačne 

aj finančne zabezpečila podujatie „Sitnianska paškrta“ pri Počúvadlianskom jazere, ktoré kombinuje 

gastronómiu a pobyt v prírode. Jedným z cieľov organizácie je podpora turizmu vo vidieckych oblastiach. RBŠ 

spolupracoval na realizácii kultúrnych podujatí, ktoré podporia návštevnosť regiónu. Na základe výberu 

predstavenstva RBŠ boli podporené podujatia: Rezbársky deň v Štiavnických Baniach,  Podsitnianske dni 

hojnosti: Svadba na Baďane, Banskobeliansky krokodíl, podujatia kultúrno-športového leta v Hodruši – 

Hámroch, Folklórne slávnosti v Podhorí, Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove,  Jánske zvyky vo Svätom 

Antone a Hostina vo Vyhniach. Podujatia mali dobrú návštevnosť v rámci regiónu, v podpore budeme 

pokračovať aj v budúcom roku. 

Marketing 

V oblasti marketingu sa RBŠ zaoberal aktivitami v médiách, tvorbou propagačných materiálov, tvorbou 

programu pre cieľovú skupinu Rodina, komunikáciou cez Facebook, komunikoval s cestovnými kanceláriami, 



 74 

prezentoval ponuku na výstavách ITF v Bratislave a Veselá planéta v Košiciach, zaviedol Regionálnu zľavovú 

kartu pre turistov.   

Aktivity v médiách 

Vzhľadom na rozpočet bolo snahou organizácie zabezpečiť aktivity v médiách zdarma. RBŠ zabezpečil kampaň 

v tlačených a internetových mediách v hodnote 45 000 eur zdarma. Kampaň na podporu Regionálnej karty bola 

podporená súťažou. Obyvateľov mesta RBŠ o činnosti informoval prostredníctvom Štiavnických novín a TV 

VIO. Jedinou platenou aktivitou bolo uverejnenie dvojstranovej prílohy k letnej sezóne s programom podujatí 

regiónu v ECHO / MY, ktorý bol distribuovaný do 25 000 domácností. 

 

Tretí sektor  
Občianske združenia:  

V roku 2013 bolo na území mesta registrovaných 130 občianskych združení, z ktorých 19 má za cieľ  rozvoj 

regiónu a cestovného ruchu, 13 šport a telovýchovu, 12 rozvoj v oblasti umenia a kultúry, 10 životné prostredie, 

2 vzdelanie a výchovu a 1 OZ je zamerané na prácu s rómskou menšinou. Okrem nižšie uvedených občianskych 

združení pôsobí 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 SAŽP naďalej zabezpečuje 

Združenie Región Sitno (predseda – Stanislav Neuschl, starosta obce Štiavnické Bane), ktoré roku 2008 

prebralo iniciatívu a svojou činnosťou je vo 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 v Banskej Štiavnici. 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. 

 

Banskoštiavnický skrášľovací spolok 

Ide o neformálne združenie občanov, ktoré spája obyvateľov a sympatizantov Banskej Štiavnice. Svojimi 

aktivitami prispievajú k zatraktívneniu verejných priestranstiev.  

Skrášľovanie Dolnej ružovej ulice bolo pilotnou aktivitou spolku, pred každým domom boli vysadené popínavé 

ruže. Obyvatelia ulice majú ambíciu zmeniť ulicu k lepšiemu, chcú ju ukážkovo upraviť. Skvalitnenie 

podmienok bývania a kultivovanie priestorov prispeje k motivácii obyvateľov neodsťahovať sa z centra 
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a prilákaniu nových obyvateľov. Cieľom neformálnej skupiny Banskoštiavnický skrášľovací spolok  je 

presadenie mestského grantového programu na skrášľovanie verejných priestranstiev obyvateľmi a samozrejme 

čo najširšie zapojenie obyvateľov Banskej Štiavnice do starostlivosti o verejné priestranstvá a vzhľad mesta.  

 

Sieťové odvetvia  
 

Vodovod a kanalizácia    

Mesto Banská Štiavnica nevydávalo rozhodnutia na povolenie stavieb uvedeného druhu z dôvodu, že o ne nik 

nepožiadal. Pre Mesto Banská Štiavnica ako stavebníka vydáva rozhodnutia takéhoto druhu Spoločný stavebný 

úrad Svätý Anton.   

Energetika  

Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2013 6 rozhodnutí, ktorými povolilo zahustenie, rozšírenie a výmeny 

energetických sietí. 

 

Stavebníctvo 
V investorstve Mesta Banská Štiavnica boli v roku 2013 realizované tieto stavby:  

 

Mestský park – Drieňová, Banská Štiavnica 

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o., suma 37 406,304 € (s DPH), na realizáciu I. etapy projektu, financovaná 

z nenávratného finančného príspevku  poskytnutého na základe zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou 

agentúrou vo výške 33 444,19 € a so spolufinancovaním z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 3962,11 €. 

Rekonštrukcia autobusových zastávok 7 ks  

EUROFIMA, s.r.o., Brezová pod Bradlom, financovaná z nenávratného finančného príspevku  poskytnutého na 

základe zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou vo výške 19 196,36 € a so spolufinancovaním 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 14 527,37 € 

Oprava komunikácie – preasfaltovanie Na Zigmud šachtu  - Renovia s.r.o. 

Prestavané náklady v roku 2013:    23 941,18 € 

 

Technická infraštruktúra 
 

Úpravy verejných priestranstiev   

 

Oprava komunikácie – preasfaltovanie Na Zigmud šachtu  - Renovia s.r.o. 

Prestavané náklady v roku 2013:    23 941,18 € 

 

Ochrana pamiatok 
Mesto Banská Štiavnica spolu s Ministerstvom kultúry SR sa podieľalo na príprave projektov ako aj na samotnej 

obnove NKP v nasledovnom rozsahu:   -  

 

Sociálna starostlivosť 
 

Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej 

pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2013  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 

- Margarétka o. z. – denný stacionár 

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 

- 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. 
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Pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) bol v r. 2013 poskytnutý finančný príspevok  vo výške 6 726,99 € 

z toho:   

- Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov                                           3 495,21 €  

- Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica                              3 231,78 € 

 

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 3 885,04 €. 

V r. 2013 bola poskytovaná opatrovateľská služba 27 opatrovaným občanom, s celkovými výdavkami na 

opatrovateľskú službu vo výške 100 282,63  €. 

V r. 2013 bola uhrádzaná čiastočná úhrada na opatrovaného vo výške 144,35 € v zmysle § 73 ods. 12 Zákona 

č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení  zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

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 111, z ktorých bolo poskytnutých 78 

výpomocí a 17 sociálnych pôžičiek.  

Čerpanie pre poskytnuté príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti bolo v celkovej výške 2 461,57 €. 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

- príspevky narodeným deťom                   1 584 € 

- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby, cestovné, zabezpečenie základných životných potrieb 

dieťaťa, ošatenie, zabezpečenie výživy)    490 € 

- uvítanie detí do života                                387,57 € 

 

Čerpanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi bolo v celkovej výške 18 384,74 € 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

- pochovávanie na trovy obce       685,38 € 

- byt pre bezdomovcov - materiál                        98,02 € 

- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, 

zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné 

ošatenie a zaobutie, základné potraviny, vybavenie osobných dokladov pri strate alebo ukradnutí )                             

                                                                                                        981,50 € 

-      jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   

       zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, základné potraviny)                                                                   

                                                                                                        490,00 € 

- hmotná núdza – strava                12 743,44 € 

- hmotná núdza – školské pomôcky                                         3 386,40 € 

Na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov bola poskytnutá bezúročná pôžička vo výške 2 568,50 € 

pre 17 občanov (zabezpečenie pohrebu, základné životné potreby, nákup palivového dreva) 

Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 

v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu vo výške: 129 641,98 €      

 

Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici  

Riaditeľka: PhDr. Viera Chladná 

Sídlo: Špitálska ulica 3, Banská Štiavnica 

   

Kapacita Domova MÁRIE v pre rok 2013 bola 150 miest. Z toho zariadenie pre seniorov 20 miest, domov 

sociálnych služieb 75 miest, zariadenie podporovaného bývania 10 miest, špecializované zariadenie 45 miest. 

 

      V priebehu roka 2013 nastúpilo do Domova MÁRIE 56 nových prijímateľov sociálnej služby. 10 

prijímateľov sociálnej služby sa vrátilo späť do svojich domovov alebo odišli do iných zariadení sociálnej služby 

a 45 našich klientov zomrelo. Priemerne počas roka 2013 v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici vo všetkých 

troch budovách  bývalo 145 prijímateľov sociálnej služby. Na konci roku 2013 mal Domov MÁRIE 144 

obyvateľov, z nich bolo 51 mužov a 93 žien.   9 prijímateľov sociálnej služby bolo zaradených  v zariadení  

podporovaného bývania (priemerný počet  za celý rok bol 9,88), 37 v zariadení pre seniorov (priemer za rok bol  

36,92), 56 v domove sociálnych služieb (priemer za rok  56,33) a 42  v špecializovanom zariadení (priemer za 
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rok 42,25). V budove na Ulici strieborná č. 15 bývalo dňa 31.12.2013  33 prijímateľov, na Ulici špitálska č. 3 42 

prijímateľov   a na Ulici L. Svobodu  69  prijímateľov sociálnej služby. 

 

      O aktivizáciu obyvateľov sa starali 3 sociálne  pracovníčky, 3 inštruktorky  sociálnej rehabilitácie a 1 

pracovná terapeutka.   

      Aktivácia obyvateľov vo 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 2013. 

 

      Týždenné plány činnosti pripravujú pracovníčky sociálneho oddelenia  podľa reálneho záujmu prijímateľov 

sociálnej služby, ich schopností a zdravotného stavu s dôrazom na to, aby naši klienti neboli len pasívnymi 

prijímateľmi, ale aby sami aktívne zasahovali do diania. Denné aktivity zahŕňali ergoterapiu, arteterapiu, 

canisterapiu, biblioterapiu, tréningy pamäti, duchovné činnosti,  pohybové aktivity, vychádzky a kultúrne a 

spoločenské 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 prijímateľov sociálnej služby v Domove MÁRIE. Naši klienti  sa s obľubou pravidelne zúčastňujú 

tiež na službách Božích, biblických čítaniach a svätých omšiach v objektoch Domova MÁRIE.  

 

      Okrem spomínaných „všedných“ aktivít v priestoroch Domova MÁRIE sa naši klienti zúčastnili aj menej 

tradičných podujatí: 

január 2013            - stretnutie s priateľmi pri pečených jablkách, punčové stretnutie,  

                                  posedenie a besiedka ku Dňu komplimentov  

február 2013          - fašiangové posedenie s pampúchmi, pochovávanie basy, prednáška 

                                  a beseda s lekárom k téme Svetový deň boja proti rakovine   

marec 2013            - Týždeň mozgu (prednášky, besedy, tréningy cvičenia), Marec - mesiac  

                                  knihy (prednáška, beseda a súťažný kvíz), popoludňajšie spoločné  

                                  čítania, príprava na Veľkú noc (duchovné cvičenia, príprava ozdôb,  

                                  aranžovanie, výroba kraslíc, pečenie ) 

apríl 2013               -  návšteva SBM, Deň zeme (besedy, práca pri úprave okolia budov), 

                                   návšteva botanickej záhrady, náučné prechádzky do prírody 

máj 2013                - oslava Dňa matiek (vystúpenie detí), opekačka na Striebornej, Deň  

                                 otvorených dverí a oslava 100. výročia začiatku poskytovania služieb 

jún 2013                - oslava Dňa otcov, besiedky k svetovému dňu životného prostredia, výlet  

                                do Kozelníka (návšteva kostolíka a múzea) 

júl 2013                 - opekačka v Kysihýbli, prechádzka na kalváriu, Deň čokolády - spoločné  

                                 maškrtenie 

august 2013          - ochutnávanie štiavnických zmrzlín, benefičné podujatie  OSMIDIV na  

                                amfiteátri 

september 2013    - účasť na Salamandrových dňoch, trhoch  a sprievode,  deň na Ranči Nádej 

                                vo Svätom Antone, svetový deň Alzheimerovej choroby (prednáška,   

                                beseda, tréningy pamäti)  

október 2013        - Deň seniora 2013,  stretnutia s kultúrnym programom  so študentmi,  

                                žiakmi a deťmi MŠ v priebehu celého mesiaca úcty k starším                               

november 2013    - príprava vianočných ozdôb, duchovná príprava na Vianoce, stretnutie  

                               generácií na Starom zámku                             

december 2013    - návšteva Mikuláša a čerta s posedením,  koledovanie gymnazistov,   

                               návšteva vianočných trhov, stretnutie klientov s riaditeľkou Domova  

                              MÁRIE, Vianočný večierok a Silvestrovská zábava  

 

 

Správa o sociálnej činnosti SČK v roku 2013 

Riaditeľka: Katarína Senciová 

Sídlo: Bratská ulica 9, Banská Štiavnica 

  

Opatrovateľská služba: 

Rozvoz stravy pre starých imobilných občanov nášho mesta a okolia. V roku 2013 sme rozviezli 6 902 obedov 

klientom  v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy sme zabezpečovali z Reštaurácie pod galériou, ktorá 

varí chutnú stravu, čo sa odrazilo v spokojnosti a náraste  našich klientov. 

Rozvoz obedov v roku 2013  vykonávali UoZ ako dobrovoľnícke činnosti, ale aj na dohodu, alebo aj na 

pracovný pomer z vlastných zdrojov SČK. Rozvoz obedov sa vykonával vozidlom CITROEN BERLINGO, 



 78 

ktoré je vyhovujúce na túto činnosť. Finančné zdroje na hore uvedenú činnosť sme získali z úhrad od klientov, 

z vlastných zdrojov, z inej činnosti a od ÚPSVaR v Banská Štiavnica, kde sme sa zapojili do Národného 

projektu č. V. Aktivačná činnosť podľa § 52a  č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Domov  sociálnych  služieb  pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých 

Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou formou v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách č. 448/2008,  

v znení neskorších predpisov. Zariadenie s denným pobytom navštevovalo v sledovanom roku 11 klientov 

s mentálnym a čiastočným telesným postihom vo veku od 14  rokov do 40 rokov, ktorých stupeň odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby je u všetkých VI. 

Zariadenie sa nachádza na poschodí, kde je zabezpečený bezbariérový prístup pomocou schodolezu . V zariadení 

je miestnosť na pracovnú činnosť, na telocvik, spoločenská miestnosť, kancelária a priestor pre individuálne 

vzdelávanie klienta /školopovinného/, sociálne zariadenia, sprcha, umývadlá, kuchynka.   Zariadenie je 

v prevádzke denne od 6:00 hod. do 15:30 hod. a riadi sa podľa nasledovného poriadku: 

príchod klientov je v čase od 6:00 do 8:00 hod. 

od 8:00 do 8:15 hod. – sedenie ( komunita ) 

od 8:15 do 8:30 hod. – raňajky 

od 8:30 do 10:30 hod. – vyučovanie (školopovinný klient sa vyučuje v triede so špeciálnym pedagógom a ostatní 

v pracovnej miestnosti s opatrovateľkami.) Školopovinný klient sa vzdeláva podľa individuálnych plánov, 

vypracovaných Špeciálnou školou v Banskej Štiavnici. Ostatní klienti pracujú podľa denných plánov, kde sú 

obsiahnuté nasledovné činnosti: 

vzdelávacia – matematika, slovenský jazyk, čítanie, prírodopis, informatika, hudobná výchova, telesná výchova. 

samoobslužná – pracovné (motorika rúk – modelovanie, maľovanie, strihanie, trhanie, lepenie, navliekanie, 

štrikovanie, varenie a príprava jednoduchých jedál, základné hyg. návyky.) 

od 10:30 do 11:30 hod. – pobyt vonku (športové hry, prechádzky.) 

od 11:30 do 11:45 hod. – osobná hygiena pred obedom 

od 11:45 do 12:30 hod. – podávanie obeda 

od 12:30 do 14:30 hod. –záujmová činnosť, relaxačné cvičenia (skladanie stavebníc, puzzle, vyšívanie, čítanie, 

spoločenské hry, počúvanie hudby, tancovanie a nácvik kultúrneho programu na príležitostné podujatia. 

Od 14:30 do 15:30 hod. – odchod klientov domov. 

Počas dňa je zabezpečená strava – obedy  a pitný režim.  
Domov sociálnych služieb pre deti, mládež a dospelých s mentálnym postihnutím pri SČK v Banskej Štiavnici 

poskytovalo v sledovanom období sociálnu službu 11 klientom. Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou 

formou v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov.  

Vecný rozsah a forma poskytovania služby:  

1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová forma sa poskytuje ako denná služba. 

Domov sociálnych služieb § 38 

odborné: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- pracovná terapia 

obslužné: - stravovanie 

ďalšie činnosti: - vzdelávanie 

- záujmová činnosť 

- muzikoterapia 

- biblioterapia 

- sociálna komunikácia 

- sebaobslužné činnosti 

Utvára podmienky na vzdelávanie     

Súčasťou denných aktivít v našom zariadení sú pracovné terapie, arteterapie, muzikoterapia, pohybové aktivity, 

tréningy pamäte, sociálna rehabilitácia, relaxácie, sociálna komunikácia. Pracuje sa so skupinu a v zmysle 

zákona o sociálnych službách sa uplatňuje aj individuálne plánovanie poskytovaných sociálnych služieb, t. j. 

služby sú poskytované s ohľadom na individuálny záujem každého klienta.  

V mesiaci január 2013 navštívili klienti banskoštiavnický drevený betlehem 

V mesiaci február 2013 boli v DSS tradičná fašiangová zábava pre klientov a zamestnancov zariadenia. 

(Príprava masiek a ich prezentácia) 

V mesiaci marec 2013 sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien a marec Mesiac knihy besedou na tému môj 

najobľúbenejší knižný hrdina, príprava veľkonočných kraslíc. 

V mesiaci apríl 2013 výlet do Svätého Antona, návšteva kaštieľa. 

V mesiaci máj 2013 sme sa venovali nácviku programu ku Dňu matiek, súťaž v poskytovaní prvej pomoci. 

V mesiaci jún 2013 sme pri príležitosti Dňa detí  usporiadali Športové hry a opekačku v Kisihýbli.  
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Počas mesiacov júl a august 2013 sme realizovali opekačku, vychádzky do okolia a centra mesta Banská 

Štiavnica, navštívili sme cukráreň, hipoterapia na Ranči vo Sv. Antone, atrakcia Zrkadlové bludisko, Obchodík 

s umením atď. 

V septembri 2013 zúčastnenie sa osláv Dňa baníkov a Salamandrového sprievodu. 

V jesenných mesiacoch október 2013 Výlet do Sv. Anton – halušky na Ranči. 

V  november 2013 nácvik vianočného programu, divadielko, tanec, básne a piesne. 

V decembri 2013 sme spoločne privítali Mikuláša a čerta  a rok sme uzavreli vianočným programom, ktorí si 

pripravili naši klienti pre svojich rodičov a priateľov nášho zariadenia. 
 

Súčasťou posilňovania sociálnych väzieb v zariadení sú spoločné oslavy sviatkov (meniny, narodeniny) klientov 

a zamestnancov.  V nastúpenom trende poskytovania sociálnej služby pre uvedenú skupinu klientov chceme 

i naďalej pokračovať jej neustálym skvalitňovaním, tak ako ju vymedzuje zákon o sociálnych službách, ale 

predovšetkým s dôrazom na individuálny záujem každého nášho klienta.   

O klientov v DSS sa starali: sociálny pracovník a dve opatrovateľky. Ďalšie posty, ako vodič, údržbár sú riešené 

v kombinácii  s ÚPSVaR formou dobrovoľníckej činnosti a vlastných zdrojov z inej činnosti. Ekonomickú 

činnosť vykonávala ekonomická pracovníčka a riadiacu riaditeľka územného spolku SČK. 
 

Podľa ponuky a finančných možností sa snažíme každý rok vzdelávať pracovníkov v rámci sociálnej práce. V 

 roku 2013 to bol odborný seminár so zameraním  na inovatívne metódy a formy práce s klientom so 

špeciálnymi potrebami, určený pre sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb. 
 

Klienti sa v zariadení cítia dobre, radi ho navštevujú a vytvárajú sa medzi nimi kamarátske vzťahy. Tí, ktorí už 

prestali navštevovať zariadenie, sa radi prídu raz za čas pozrieť a trochu pobudnúť medzi svojimi kamarátmi. 

Klienti, alebo ich zákonní zástupcovia majú so zariadením zmluvy, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti 

a podmienky poskytovanie sociálnej služby.  

 

Margarétka, o. z. pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny za rok 2013 

Štatutár o. z.: Ján Koťo 

Sídlo: Materská škola, Bratská ulica č. 9, Banská Štiavnica  

 

Margarétka, o. z., bola na Ministerstve vnútra zaregistrovaná podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov dňa 28. 07. 2003.   

Prehľad aktivít realizovaných v OZ a DS za rok 2013 

1. Otvorenie denného stacionára 

2. Karneval 

3. Jozefovská párty 

4. Výstup na Sitno 

5. Návšteva Úradu vlády a SNM spoločná s DS 

6. Srdce na dlani   

7. Mikulášsky večierok spoločný s DS 

 V roku 2013 rozšírilo občianske združenie Margarétka svoju činnosť o sociálne služby formou  denného 

stacionára s názvom „Margarétka DS“ 2013 pre klientov ŤZP od 10 – 55 rokov, ktorý sme oficiálne otvorili 

7. 1. 2013. 

 Akcia „Karneval“ je jedna zábavná akcia, kde si na svoje príde každý, môže sa vyblázniť podľa svojich 

možností a  tiež predviesť svoju kreativitu výrobou masiek. 

 Jozefovská párty sa niesla spoločnou oslavou menín Jozefov, fantastická zábava členov ŤZP, posedenie 

s priateľmi v užšom kruhu, nadviazanie nových kamarátstiev. 

 Výstup na Sitno, celoslovenské stretnutie členov Margarétky ako aj ich priateľov, zdolávanie aj výškových 

bariér, posedenie s priateľmi, športové aktivity. 

 Margarétka OZ a DS navštívila Úrad vlády, táto návšteva bola zaujímavá hlavne preto, že deti a mládež 

ŤZP a ich sprievod  si mohli osobne prezrieť priestory, kde zasadá naša vláda a dozvedieť sa históriu ale aj 

súčasnosť fungovania  Úradu vlády. Po návšteve Úradu vlády  sa Margarétky presunuli do Slovenského 

národného múzea. Benefičný koncert Na krídlach anjelov, exkurzie v našom meste, predajná akcia 

Štjavnycký vjanočný jarmok, prezentácia kuchárskeho umenia „Bez servítky“ a pod. 

 Začiatkom decembra sme dostali pozvanie na odovzdávanie ocenení, ktoré organizuje Centrum 

dobrovoľníctva, BBSK UMB BB a regionálne informačné centrum. Ocenený bol štatutár OZ p. Ján Koťo, 

za dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti. 

 Rok bol tradične ukončený Mikulášskym posedením pri peknom kultúrnom programe, ktorý  pripravili 

klienti Denného stacionára, divadelnú paródiu na známu rozprávku „Mrázik“. Naši priatelia z Materskej 

školy na  križovatke spestrili program pesničkami a básničkami.  Objavil sa aj čert s Mikulášom, ktorí 
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nezabudli priniesť veľký kôš balíčkov. Poďakovanie patrí Ľubošovi Povinskému ( čert) a evanjelickému 

farárovi Michalovi Zajdenovi (Mikuláš). 

 

Zhodnotenie cieľov občianskeho združenia za rok 2013 
Ciele združenia boli naplnené takmer vo všetkých stanovených bodoch pre rok 2013.V roku 2014 pre združenie 

je hlavným cieľom rehabilitácia a rozšírenie soc. služieb vo forme denného stacionára pre seniorov a sociálneho 

poradenstva. Ďalšie aktivity  budú spracované počas roka a taktiež sa bude naďalej pracovať na rozširovaní 

členskej základne a doplnení klientov v dennom stacionári. Počas roka sa bude pracovať na už rozpracovaných 

a realizovaných cieľoch a projektoch. Hlavným cieľom denného stacionára je poskytovať čo najlepšie služby  

našim klientom a samozrejme ich vylepšovať a rozširovať. 

Pri zhodnotení všetkých akcií, ktoré sa robili pre naše deti a mládež, môžeme skonštatovať, že mali svoj úspech, 

deti a mládež sa mohli  zabaviť, naučiť a poznať  nové veci, či získať nových priateľov. Pri realizovaní našich 

aktivít  nám pomáhali sponzori Ing. Jozef Hrbáčik Prievidza, Martin Novotný Banská Štiavnica, LN- Trade Peter 

Ernek Banská Štiavnica a Xepap, a. s. Zvolen, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

Zhodnotenie cieľov denného stacionára za rok 2013 
Ciele pre denný stacionár v roku 2013 boli naplnené na 97%. Plánované aktivity boli úspešne splnené. Zo strany 

klientov bol veľký záujem o varenie, vychádzky do prírody, exkurzie, súťaže. Dvaja klienti sa zúčastnili 

šachového turnaja zdravotne postihnutých, kde sa umiestnili na  peknom piatom a desiatom mieste. V týchto 

aktivitách chceme pokračovať aj v roku 2014. 

Krátke zdôvodnenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 

Financovanie  občianskeho združenia Margarétka v rok 2013 bolo len z finančných príspevkov sponzorov 

a členských príspevkov. Financie boli použité na akcie, ktoré združenie realizovalo počas roka 2013. 

Prevádzku denného stacionára sme v roku 2013 financovali z finančného príspevku MPSVaR z prijatého 

poplatku za poskytovanie sociálnej služby od klientov. Financie sa použili na mzdy, prevádzku, energie 

a materiálové vybavenie. 

 

Školstvo 
Správa o stave školstva v školskom roku 2012/2013 * 

 

Mesto Banská Štiavnica – školstvo 

 

*Údaje o počte detí, žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach sú k 15. 9. 2012. 

   
Základné školy (ZŠ) 

Mesto Banská Štiavnica  bolo v školskom roku 2012/2013 zriaďovateľom  dvoch plnoorganizovaných  

základných škôl a ich súčastí - školských klubov detí a školských jedální. 

Zdroje financovania ZŠ predstavovali: 

1) prostriedky zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR  v podobe normatívneho príspevku, ktorý je súčtom 

mzdového normatívu ( náklady na mzdy a odvody zamestnancov) a prevádzkového normatívu (na 

prevádzku školy bez osobných nákladov) na jedného žiaka,  

2) prostriedky z kapitoly ministerstva na dopravu žiakov do školy (doprava  žiakov do obidvoch ZŠ)  a mzdy 

a platy asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením v ZŠ J. Horáka,   

3) v rámci rezervy kapitoly ministerstva  Mesto ako zriaďovateľ bolo úspešné v žiadosti  o účelovo finančné 

prostriedky na riešenie havarijných situácií pre ZŠ J. Kollára: Výmena okien na telocvični - pavilón F  

a vstupnej brány a okien pavilónu B, v celkovej sume 34 422 € (pri finančnej spoluúčasti Mesta v sume 

12 473 €), 

4) finančné prostriedky pridelené štátom na financovanie záujmového vzdelávania  žiakov ZŠ prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov,  

5) finančné prostriedky pridelené ministerstvom na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogickým 

zamestnancom v rámci dohodovacieho konania, 

6) finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií,   

7) finančné prostriedky – vlastné príjmy škôl  za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa 

nevyužívali na výchovno-vzdelávací proces, 

8) finančné príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou 

v školách, 

9) príspevky a dary školám. 

V  rámci rezervy kapitoly ministerstva  Mesto ako zriaďovateľ bolo úspešné v žiadosti  o účelovo finančné 

prostriedky na riešenie havarijných situácií pre ZŠ J.Kollára: Výmena okien na telocvični - pavilón F  a vstupnej 

brány a okien pavilónu B, v celkovej sume 34 422 € (pri finančnej spoluúčasti Mesta v sume 12 473 €) 
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ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č. 17 

Riaditeľ školy:  Mgr. Ján Maruniak 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. H. Putyrová, Mgr. R. Holičková 

Predseda rady školy: Ing. M. Inglot 

Počet pedagogických zamestnancov: 42, z toho 4 vychovávatelia, 1 asistent učiteľa 

Ostatní zamestnanci: 13 

 

Počet žiakov: 491  (221 v ročníku 1-4), do prvého ročníka nastúpilo 56 žiakov (30 dievčat) , z ktorých 56 

absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole, 7 z nich  pochádzalo zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 250 

Individuálne integrovaní žiaci: 11 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 33  

Žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy: 3 (študujú v zahraničí) 

Žiaci opakujúci ročník: 6 

Umiestnenie žiakov : Gymnázium: 17, Bilingválne GMN: 6 

                                     SPŠ: 8 ,  SOŠ: 21,  OA: 1, SZŠ: 2,  SHA: 2, Konzervatórium:1, PaS: 1  

                                    

Do prvých ročníkov na nasledujúci školský rok sa zapísalo 62 žiakov, z toho 12 s odloženou školskou 

dochádzkou  

Počet tried:  23, z celkového počtu 36 učební používaných školou. 

Školský klub detí: 4 oddelenia s počtom  žiakov 142.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický - 462 žiakov,  nemecký - 104 žiakov, ruský - 136 žiakov.  

Úspešnosť školy v TESTOVANÍ 9, vyjadrená v percentile: Sj: 36,4 

                                                                                                  M: 76,2 

*percentil vyjadruje, aké percento škôl v rámci Slovenska dosiahlo horší výsledok, ako táto škola 

V celkovom poradí podľa umiestnenia žiakov – riešiteľov v OK súťažiach a olympiádach  sa škola umiestnila na 

1. mieste. 

                                     

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 

Bylinková špirála – environprojekt 

Ochrana svetového dedičstva a spolupráca mládeže - medzinárodná slovensko-maďarská spolupráca školy   

pod záštitou OMSD 

Commenius, program celoživotného vzdelávania - školský multilaterálny projekt s partnerskými stranami: 

Turecko, Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Francúzska,  Grécko.  

Premena tradičnej školy na modernú – OP Vzdelávanie, s celkovou výškou finančných prostriedkov 

175. 353,- € zo ŠF EU a dofinancovaním zriaďovateľa  školy vo výške 9.230 €.  

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach: 

Škola pokračovala v ďalšej modernizácii športového areálu, v septembri 2012 bol daný do prevádzky  Športový 

areál Štefana Mojžiša, so sponzorskou dotáciou 50 000 € od SLSP. Rozšíril sa informačný systém školy 

o výukový software, ktorý ponúkol nové možnosti v oblasti riadiacej, pedagogickej a legislatívnej. Naďalej sa 

budovala školská knižnica – ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum na vzdelávanie nielen žiakov 

školy, ale aj miestnej komunity.  

Ďalším vzdelávaním pedagógov školy a modernizáciou IKT škola vytvorila podmienky umožňujúce v plnej 

miere využívať iné zdroje informácií v školskom prostredí počas celého roka. 

Škola počas dvoch rokov realizuje projekt Premena tradičnej školy na modernú, čo prinieslo o. i. aj skvalitnenie 

vybavenosti UP, ako aj tvorbu a implementáciu nových metodických materiálov v edukačnom procese. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40 

Riaditeľka školy:  PaedDr. Nadežda  Sámel – Dobrovičová 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr.V. Bačíková, PaedDr. Ľ. Ďurovičová 

Predseda rady školy: Mgr. Ján Kružlic 

Počet žiakov: 236 /107 v ročníku 1-4/, do prvého ročníka nastúpilo 28 žiakov, /z toho 15 dievčat/, z ktorých 28 

absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole. 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 114 

Individuálne integrovaní žiaci: 7 

Žiaci zo sociáne znevýhodneného  prostredia: 25 

Žiaci opakujúci ročník: 5 

Do prvých ročníkov sa zapísalo 30 žiakov 

Počet tried:  14, celkový počet učební používaných školou: 20 
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ŠKD -  3 oddelenia školského klubu detí /ŠKD/ s počtom žiakov 87, počet vychovávateľov: 3.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 236 žiakov,  nemecký - 85 žiakov, ruský – 22,  

Počet pedagogických  zamestnancov:  25,  z toho 3 vychovávatelia. 

Ostatní zamestnanci: 12 

Úspešnosť školy v TESTOVANÍ 9, vyjadrená v percentile: Sj: 14,0 

                                                                                                  M: 32,8 

Umiestnenie žiakov končiacich ZŠ: 

Gymnázium: 5, Bilingválne GMN: 1, SPŠ: 4, OA: 1, SOŠ: 16, SHA: 3, Súkromná umelecká škola: 2               

                         

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 

Premena tradičnej školy na modernú - škola má od šk. roka 2012/2013 schválený projekt "Základná škola J. 

Kollára zavádza pre svojich žiakov moderné metódy výučby". Cieľom projektu je "Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť.“ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Úlohou projektu je implementácia 

moderných vzdelávacích metód, inovovaných učebných materiálov a didaktických prostriedkov do 

pedagogickej praxe. Do projektu sú zapojení všetci učitelia školy.   

Zelená škola: - medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-

Schools). Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a 

aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len 

učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v konaní. 

Detský čin roka - Slovenský výbor pre UNICEF v Bratislave s cieľom zabezpečiť zdravie, vzdelanie, rovnosť a 

ochranu detí na celom svete.  

INFOVEK - Asociácie projektu Infovek – podpora záujmu o informačné a komunikačné technológie u všetkých 

žiakov. 

RECYKLOHRY - školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho 

nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských 

zariadeniach. 

Škola pokračovala v spolurealizácii s CVČ v   projekte voľnočasových aktivít banskoštiavnickej mládeže pod 

záštitou primátorky mesta  DRIEŇOVÁ MLADÝM. 

 

Škola organizovala vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania, v externej forme štúdia. 

 

 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová  
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Tuhárska, Mgr. Miroslava Knezovičová 

Predseda rady školy: Mgr. Perla Perpetua Voberová 

Počet žiakov:  388 v odboroch  tanečnom (33),  hudobnom (240), výtvarnom (80), literárno-dramatickom (35) 

Žiaci sa vzdelávali  v individuálnej (240) aj v  skupinovej (148) forme vzdelávania. 

ZUŠ vzdelávala aj dospelých študentov a študentov prípravného štúdia. 

Počet tried:   21 

Prezentácia školy na verejnosti: 

Škola prezentovala svoju prácu na verejnosti, hlavne na koncertoch školy vo svojej koncertnej sále s kapacitou 

60 miest, ako aj v Kultúrnom centre mesta, na MsÚ, v súťažiach, prehliadkach a pod. Škola významne 

spolupracovala  na kultúrnych podujatiach mesta, napr.: 

250. výročie založenia Baníckej akadémie; Festival peknej hudby; Capalest, Zimomravenie a mnohé iné. 

Priestorové a materálovo - technické zabezpečenie ZUŠ: 

Vyučovanie prebiehalo v hlavnej budove na Nám. sv.Trojice, ako aj v pobočkách ZUŠ v Banskej Belej 

a Štiavnických Baniach. 

V tomto školskom roku škola uskutočnila niekoľko úprav a opráv budovy ZUŠ , napr. vykurovanie plynovou 

kotolňou, úprav učebne LDO, stavebné úpravy na vytvorenie dvoch učební a iné. 

Taktiež vzhľadom k zmene financovania základných umeleckých škôl v celoslovenskom rámci, musela škola 

prijať niektoré optimalizačné opatrenia v personálnej oblasti. 

Škola zabezpečovala základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie, pripravovala žiakov na štúdium odborov 

vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách a pripravovala na štúdium na VŠ 

s pedagogickým, alebo umeleckým zameraním. 
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Centrum voľného času, L. Svobodu č.40 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Riaditeľ:  Mgr. Marián Berešík 

Predseda rady školy: Mgr. Ivana Kopálová 

Počet klientov: 1064 

Počet zamestnancov: 3 pedagogickí, 3 nepedagogickí 

Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 55 

Počet záujmových útvarov: 63 

Záujmové útvary pracovali okrem  CVČ zväčša na ZŠ, na ktorých pôsobili vedúci záujmových útvarov – 

učitelia. 

Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti: 

V školskom roku  2012/13 CVČ zorganizovalo 109 príležitostných akcií, z toho 48 OK a 5 regionálnych 

okresných súťaží pre ZŠ a SŠ, s celkovým počtom zúčastnených detí a mládeže 3125. 

Údaje o projektoch, v ktorých bolo CVČ zapojené: Infovek 

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. 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

Od 1. 1. 2013 vstúpila do platnosti legislatíva, ktorá výraznou mierou negatívne prispela k činnosti CVČ na 

Slovensku, keď finančné prostriedky  na centrá sa začali prideľovať  deťom podľa trvalého bydliska, pričom 

tieto nie sú pre obce účelovo viazané. Ďalším negatívom bolo financovanie detí a mládeže vo veku od 5 do 15 

rokov, následkom čoho je mládež a deti vo veku 3-5 rokov, a nad 15 rokov bez finančnej podpory štátu. Takéto 

zmeny vo financovaní výrazne ovplyvnili činnosť záujmových útvarov a ich počet sa výrazne znížil. 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia: 

V škol. roku 2012/13 CVČ  odovzdalo vzdelávacie poukazy 648 žiakov. V I. polroku škol. roka  sa  50% 

finačných prostriedkov vzdelávacieho poukazu použilo na prenájom priestorov  záujmových krúžkov + energie 

a 50% na činnosť krúžkov. 

V II. polroku i na úhradu platov externých vedúcich záujmových krúžkov. 

Centrum voľného času zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov 

a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

 

Materské školy  

 

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 materských škôl so školskými jedálňami, všetky majú právnu 

subjektivitu. 

Materské školy boli financované: 

1. v rámci originálnych kompetencií ( z výnosu dane z príjmu mesta )   

2. zo štátneho rozpočtu, z kapitoly MŠVVaŠ SR - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských 

škôl, ktoré mali  jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky   

3. príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu  nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ (deti z rodín v hmotnej 

núdzi túto úhradu neplatili) 

4. vlastné príjmy MŠ  ( prenájom priestorov) 

Materské školy  poskytovali  predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov s možnosťou poldenného 

a adaptačného  pobytu  a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou od 6 do 7 rokov.  

 

Materská škola, Ul. 1. mája č. 4  

Riaditeľka školy:  Mgr. Alexandra Bóková 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Andrea Pauková 

Predseda rady školy: Bc. B. Konopková 

Počet detí:  157, z toho 16 v MŠ Štefultov.  54 detí sa v 3 triedach pripravovalo na povinnú školskú dochádzku. 

Počet tried:   7, z toho 1 v MŠ Štefultov – elokované pracovisko 

Počet zamestnancov: 25, z toho pedagogických zamestnancov: 15 

Záujmová  činnosť: anglický jazyk,   pohybová príprava, hudobno-dramatický, výtvarný krúžok. 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená:  

Adamko hravo-zdravo, Ekopolis – zelené oázy, Materská škola budúcnosti, Zbieraj body za odpady,  

Naturáčikove dobrodružstvá; Veselé zúbky, Permoník, Učíme sa s počítačom, Pohybom ku zdraviu.  

Cez uvedené projekty MŠ získala pomôcky ako interaktívna tabuľa, mikrofóny Easi Speak a iné. 

Materská škola sa zameriavala na oživovanie ľudových zvykov a tradícií Banskej Štiavnice a okolia 

a významnou mierou tak prispela k regionálnej výchove detí predškolského veku.  

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
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Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v hlavnej budove na  Ul. 1. mája a v elokovanej triede mestskej časti 

Štefultov, kde sa v škol. roku 2012/13 zrealizovalo niekoľko čiastkových  úprav interiéru. 

 

Materská škola, Bratská č. 9 

Riaditeľka školy:  Bc. Jana Kruteková 

Zástupca riaditeľa : A. Štefanková 

Predseda rady školy: Z. Hullová 

Počet detí:    110 , z toho  37  v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried:  5 

Počet zamestnancov:   22 ,  z toho 12 pedagogických, 1 asistent učiteľa. 

Školský vzdelávací program: Čistinka 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená 

Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie sa s cudzími jazykmi, Orange - revitalizácia školskej záhrady. 

Zapojenie MŠ do projektu Nadácia Pontis a Darca priniesli MŠ finančné prostriedky vo výške 2000€, ktoré 

použila na vybavenie  školského dvora, čím prispela k ďalšej premene školskej záhrady na prírodnú.  

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 

MŠ je  5 triedna, umiestnená v dvoch účelových budovách. V MŠ je zriadená environmentálna učebňa, v ktorej 

sa organizujú aktivity projektu Zelená škola. 

Časť priestorov MŠ prenajíma, čím získava vlastné príjmy na dofinancovanie prevádzky materskej školy. OZ 

Margarétka, ktorá  sídli  v MŠ má udelenú výnimku v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta a za nájom  

platí materskej škole sumu  1€ /ročne. 

 

Materská škola, Mierová č. 2  

Riaditeľka: Janka Trilcová 

Predseda rady školy: Jana Dulajová 

Počet detí:  53, z toho 18 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried: 3 

Počet zamestnancov: 7, z toho 5 pedagogických  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy 
MŠ počas  roka organizovala zaujímavé aktivity pre deti  počas výchovno-vzdelávacieho procesu, aj mimo neho. 

Uskutočňovali sa v spolupráci s inými inštitúciami – ZUŠ, ZŠ, Mestským kultúrnym centrom, mestskými 

kúpeľami, SBM. My sa nevieme sťažovať nahlas; Spievaj si, vtáčatko. 

Pod vedením kvalifikovanej lektorky sa deti 1x týždenne oboznamovali s anglickým jazykom. 

MŠ aktívne spolupracuje so ZŠ Jozefa Kollára, pričom spoločné aktivity  uľahčujú deťom materskej školy ľahšiu 

adaptáciu prvákov v základnej škole. 

Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená 

Národná sieť škôl podporujúca zdravie – Zelená materská škola 

MŠ svojou polohou (Botanika, Kalvária) má dobré podmienky pre plnenie úloh projektu ekologickej 

a environmentálnej výchovy, pri čom v tejto oblasti spolupracovala aj so SLŠ. 

MŠ má dlhoročnú dobrú spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom, ktorý každoročne pre deti 

v predškolskom veku pripravuje prezentácie v oblasti požiarnej ochrany. 

 

Priestorové a materiálne podmienky školy 

MŠ sídli v dvojposchodovej budove, s vlastnou plynovou kotolňou a školskou jedálňou, MŠ má vlastný školský 

dvor s preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskom, trávnatou plochou na cvičenie, súťaživé a loptové hry. 

Súčasťou je ovocná  záhrada a kvetinová výsadba, o ktorú sa deti  radi starajú.  

 

Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia na území mesta 
 

Katolícka spojená  škola sv. Františka  Assiského v Banskej Štiavnici, Gwerkovej-Gölnerovej  9 

 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 

Duchovný správca školy: Mgr.Tomáš Štefina 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Helena Jasová 

Predseda rady školy: Mgr. H. Chovanová 

Počet žiakov ZŠ:179 

                      Gymnázium: 46 

                      Materská škola: 56 

Žiaci so ŠVVP: 8 
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Počet tried: 14, 2 odborné učebne, vybavené IKT, internetom. 

Počet žiakov v ŠKD: 75 v 3 oddeleniach  

Počet žiakov zapísaných do 1. ročn.: 18 

Umiestnenie žiakov CZŠ: Gymnázium: 11,  SPŠ: 5, SOŠ: 8 

Počet zamestnancov: 38, z toho 30 pedagogických  

Materská škola pri SKŠ: 

Zástupkyňa pre MŠ: E. Bartková 

Počet detí:  56 v 3 triedach ( 6 pedagógov). Deti pracovali v ZK: Aj, tanečný. 

Centrum voľného času pri SKŠ: 237 žiakov v 18 záujmových krúžkoch 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

Recyklohry – environprojekt, Zelená škola, My sa nevieme sťažovať nahlas 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy 

Interiér školy  

- všetci študenti gymnázia iPad  

- internet, wifi pokrytie na každom mieste v škole  

Exteriér školy  

multifunkčné ihrisko s umelou trávou 

V roku 2013 sa SKŠ zúčastnila  na konferencii Ministerstva školstva SR Digitalizácia školstva s výhľadom do 

roku 2020  a ako jediná stredná škola na Slovensku  tlmočila kolegom z iných škôl svoje skúsenosti s prácou s 

tabletmi a ich aplikáciami vo vyučovacom procese.  

 

Súkromná materská škola  Dolná ružová 22 

Zriaďovateľ: OZ KRUH 

Riaditeľka: Martina Ďuricová 

Počet detí: 27 

Počet tried: 2 

Počet učiteľov: 3 

 

Súkromná  základná školy BAKOMI 

Zriaďovateľ: občianske združenie Bakomi 

Počet žiakov: 8 

Počet učiteľov: 2 , 1 lektor 

Škola sídli v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho na Akademickej ulici 13 v Banskej Štiavnici. V budove 

bývalých chemických laboratórií má jedno prízemné krídlo. V týchto priestoroch sídli od 1. októbra 2013. 

Údaje o projektoch: 

Školské tvorivé dielne pre rodičov 

Aktívna a integrovaná environmentálna výchova pre prvákov. 

Tvorba inovatívneho šlabikára pre prvákov 

 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Zástupca riaditeľa školy: PhDr. S. Ostricová 

Predseda rady školy: H. Vlašičová 

Údaje o počte žiakov: 92 

V 1. až 5. ročníku študijného odboru hotelová akadémia 50, v 1. a 2. ročníku VOŠ študijného odboru manažment 

hotelov a cestovných kancelárií 42. V priebehu školského roku štúdium ukončilo, prestúpilo na inú školu alebo 

prerušilo 9 študentov. 52 v dennom 5-ročnom  štúdiu, 35 VOŠ 

Študijné odbory: Hotelová akadémia – 5 ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ 

                          Manažment hotelov a cestovných kancelárií – 3 ročné štúdium pre absolventov stredných škôl 

Údaje o zamestnancoch  
V šk. roku 2012/2013 vyučovalo na škole 7 interných vyučujúcich, z ktorých 1 nespĺňal kvalifikačné 

predpoklady, externe vyučovalo na škole 5 vyučujúcich. Nepedagogickí zamestnanci boli na škole 7.  

Ubytovanie žiakov: Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 12 

Priestorové zabezpečenie 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.  
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Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená: 

Comenius,   

Leonardo da Vinci “Increase the Quality of Services in Hotel, Restaurant and Catering through language 

skills”,  

Národný projekt -  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania spolufinancovaného z prostriedkov EÚ.  

Modernizácia vzdelávania so zameraním na modernizáciu vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. 
Škola pokračovala v zabezpečovaní zahraničnej praxe svojich študentov vo Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, 

Nemecku a na Cypre.  

Škola je medzinárodne certifikovaná inštitúciou International Education Society (IES), 

 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Úradu  Banskobystrického samosprávneho kraja 
 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej -Göllnerovej č. 6 

Riaditeľka  školy:  PhDr. Renata Mikulášová 
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ľubica Herdová 

Predseda rady školy: Ing. R. Krištoffová 

Počet žiakov:    256, z toho   

                           GMN: 73 

                           Bilingválne GMN-sekcia anglická: 183 

Počet všetkých pedagogických zamestnancov: 30 ( z toho 18 na DU) 

 

Škola participovala v mnohých kultúrno - spoločenských a charitatívnych činnostiach, ako napr.Valentínska 

kvapka krvi, Liga proti rakovine - Deň narcisov, Biela pastelka a mnohých iných. 

 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená 

1. Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT – OP Vzdelávanie 

   - Premena tradičnej školy na modernú (počet zapojených žiakov: 264, zamestnancov:14) 

2. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – ÚIPŠ –OP Vzdelávanie 

3. Projekt Škola – UNESCO 

V roku 1999 sa škola stala členom medzinárodnej siete edukačných zariadení UNESCO – Škola 

UNESCO. V rámci tohto projektu študenti pracujú na regionálnych i medzinárodných aktivitách 

koordinovaných Národnou kanceláriou UNESCO.  

V rámci projektu UNESCO sa dvaja zástupcovia školy (1 pedagóg, 1 žiačka) zúčastnili medzinárodnej 

konferencie UNESCO – Jedna planéta – jedna rodina, zameranej na otázky ekológie 

a enviromentalistiky. Konferencia sa uskutočnila v sibírskom meste Chanty-Mantijsk (Ruská federácia). Na 

konferencii úspešne prezentovali medzinárodné participačné projekty UNESCO zamerané na ochranu vodných 

zdrojov. 

 

Stredná odborná škola lesnícka , Akademická č. 16 

Riaditeľ školy:  Ing. Rudolf Valovič, CSc. 

Zástupcovia riaditeľa: Ing. M. Ďurovič; Ing. N. Soročina (od 2012); Ing. M. Diviak 

Počet žiakov:  273, škola poskytovala aj vzdelanie študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Súčasti školy: školská jedáleň, školský internát,  stredisko odbornej praxe 

Počet  pedagogických zamestnancov: 34, z toho 9 v školskom internáte   

Zoznam študijných a učebných odborov 

študijný odbor lesníctvo  

odborné zameranie lesnícka prevádzka 

odborné zameranie krajinná ekológia 

študijný odbor bioenergetika - experiment 

študijný odbor agrolesníctvo - experiment 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená:  
Landscape and Forest Management, Leonardo da Vinci, Rozvoj stredného odborného vzdelávania  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

Počet klasických tried: 12,8 odborných učební, 2 telocvične, 3 učebne informatiky, 4 učebne IKT, Botanická 

záhrada, ktorá slúži na vzdelávanie žiakov a verejnosti, Školské lesy  Kysihýbel (1221 ha lesa, 2624 ha 

poľovného revíru), školský internát, ktorý zabezpečuje výchovu mimo vyučovania, so školskou  jedálňou 

a ubytovaním (240 lôžok), ZIS (odborné a všeobecné informácie, knižnica, tlač učebných textov), školská 

záhrada na pestovanie lesných drevín a ovocia, Sokoliarsky areál  na výchovu  a rehabilitáciu dravcov. 
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SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č. 13 

Riaditeľ školy:   Ing. Ján Totkovič 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. B. Kyselová 

                                         Ing. M. Jausch 

Počet žiakov:     307 

Počet tried: 14 

Stravovanie: Školská jedáleň  v školskom internáte pri ZSŠ,  alebo vo vlastnej výdajni stravy v škole 

Počet integrovaných žiakov: 18 

Počet zamestnancov:  43 pedagogických zamestnancov, 

9 ostatných zamestnancov 

 

Študijné odbory:   

životne prostredie, geodézia, kartografia a kataster, biotechnológia a farmakológia 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo, odborné zameranie omietky a štuková výzdoba 

konzervátorské a reštaurátorské práce, odborné zameranie papier, staré tlače a knižné väzby, 

propagačne výtvarníctvo, odevný dizajn, dizajn – grafický a priestorový dizajn 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých je škola zapojená:  

„Prototyp laboratória biotechnologického výskumu pre rozvoj experimentálnych schopností študentov 

stredných škôl“ je zameraný na vytvorenie dlhodobej spolupráce medzi vedecko-výskumným a vzdelávacím 

pracoviskom – Oddelením biochemickej technológie FCHPT STU v Bratislave s SPŠ S. Mikovíniho v Banskej 

Štiavnici. 

„Výmenné mobility zamerané na nadobudnutie jazykových a odborných zručnosti študentov SPŠ 

Samuela Mikovíniho“ 

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ“, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF a zameraný na 

nadobudnutie nových poznatkov z oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu.  

Ekostopa – životné prostredie. 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

Škola sídli v troch budovách  v areáli Botanickej záhrady, v ktorých sú okrem kmeňových a odborných učební aj 

knižnice, kabinety, laboratóriá, dielne, aula, administratívne priestory, telocvičňa, ale aj bufet, výdajňa obedov a 

ubytovacie priestory s príslušenstvom. 

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA, Špitálska 4, Banská Štiavnica 

Organizačné zložky 

Stredná odborná  škola obchodu a služieb 

Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera 

 

Riaditeľka školy:  PhDr.Viera Gregáňová 

Zástupca riaditeľa školy: Ing. V. Hlinková, MVDr. M. Hocková, Ing. F. Šimon 

Predseda rady školy: Ing. Z. Šniagerová 

Počet žiakov:  

SOŠ OaS: 291  v odboroch: Manažment regionálneho cestovného ruchu, Obchod a podnikanie, Spoločné 

stravovanie, Podnikanie v remeslách a službách, Murár, Kaderník,Hostinský,Výroba konfekcie, Stavebná výroba 

SOŠ Ľ. Greinera: 145 v odboroch: Operátor lesnej techniky, Lesné hospodárstvo, Mechanizácia poľnohosp. a 

lesného hospodárstva, Mechanik lesnej výroby, Mechanik opravár lesné stroje a zariadenia.   

Počet ubytovaných študentov v školskom internáte: 271 

    

Počet pedagogických zamestnancov:  

SOŠ OaS: 35 

SOŠ Ľ.Greinera: 19  

Školský internát: 9 

 

Niektoré projekty, do ktorých bola škola zapojená: 

Leonardo da Vinci – Odborná prax a jazyková zdatnosť 

Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu – OP Vzdelávanie 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

Okrem klasických učební k areálu školy patrila telocvičňa, ihriská, budovy odborného výcviku s dielňami pre 

praktické vyučovanie, šatne, garáže. 
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Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KŠÚ 

 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č. 11 

Riaditeľka:  Mgr. Beata Rafajová 
Počet žiakov: 34,  5 tried 

Počet pedagogických zamestnancov:  6, 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa 

Stravovanie žiakov: v školskej jedálni  pri  Spojenej katolíckej škole  sv. Františka Assiského 

ŠZŠ poskytovala priestory pre výchovu a vzdelávanie žiakov Praktickej školy. 

Škola poskytovala  vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Väčšina žiakov, ktorí 

ukončili školu pokračovali v štúdiu na OU Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. 

Projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu 

 

Praktická škola, ako súčasť Špeciálnej základnej školy Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica,  

Riaditeľka: Mgr. Lýdia Miklošovičová 

elokovaná trieda Banská Štiavnica 

Sídlo:  Špeciálna základná škola , Novozámocká 11 

Počet tried:1 

Počet žiakov:4 

Škola ( trojročná ) umožňuje alternatívne riešenie ďalšieho vzdelávania absolventom variantu B 

- pripravuje žiakov na život v rodine na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičuje ich v prácach 

profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách 

- výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti 

v chránenom pracovisku alebo v domácnosti. 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP, Dolná č.2 

Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková 
Počet klientov:  495 

Počet  zamestnancov:  5, z toho 4 odborní zamestnanci  

Zariadenie poskytovalo  odbornú starostlivosť klientom /MŠ, ZŠ, ŠZŠ, GMN, SOŠ/ v oblasti  diagnostiky 

(pedagogická, psychologická, sociálna, špecialo-pedagogická), poradenstva (pedagogické, psychologické, 

sociálne a iné), terapie (psychoterapia, liečebno-pedagogická, socioterapia , logopédia), 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, profesijnou orientáciou a mnoho iných. 

Odborní zamestnanci poskytovali svoje služby jednak priamo v CPPPaP, ako aj v školách a školských 

zariadeniach. 

 

Vysoké školy 
 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola (HUAJA) 

Počet študentov 

V akademickom roku 2012/2013 bolo prijatých 22 študentov, z toho zapísaných 20 študentov (15 v dennej a 5 

v externej forme štúdia).  

Škola poskytovala  vysokoškolské štúdium od akademického roku 2011/2012 v dvoch bakalárskych a od 

akademického roku 2012/2013 aj v dvoch magisterských študijných programoch. V študijnom odbore Hudobné 

umenie v dennej a externej forme štúdia:   

Hudobná teória a interpretácia (HTI) 

V rámci programu HTI je možnosť výberu:  

1. vážna hudba (špecializácia na spev, resp. hru na konkrétny hudobný nástroj) 

2. historická renesančná a baroková hudba (špecializácia na spev, resp. hru na dobový nástroj) 

3. jazz a improvizácia (špecializácia na spev, resp. konkrétny jazzový nástroj)   

4. dirigovanie (špecializácia zborové alebo orchestrálne dirigovanie) 

 

Hudobná teória a tvorba (HTT) 

V rámci programu HTT je možnosť výberu:  

1. kompozícia v oblasti vážnej hudby, jazzu a aranžmány v oblasti ľahších žánrov 

2. zvukový design a elektroakustická kompozícia 
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Absolventi bakalárskeho štúdia získajú diplom v odbore Hudobné umenie a priznanie používať titul Bc. 

Absolventi magisterského štúdia získajú diplom v odbore Hudobné umenie, v danom študijnom programe 

a priznanie používať titul Mgr. art. 

Študentské a pedagogické mobility v zahraničí 

V akademickom roku 2012/2013 sa v rámci programu LLP Erasmus uskutočnili štyri študentské mobility (1 

v Mantove, 1 v Budapešti, 2 v Brne), 8 učiteľských mobilít (Parma, Mantova, Salerno, Verona, Praha, Brno). 

Najvýznamnejšie aktivity 

12. Medzinárodný seminár Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, 2.Medzinárodný hudobný festival 

SCHEMNITIENSIS , 5. Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry, workshopy, koncerty a vzdelávacie aktivity 

s medzinárodnou účasťou. Pedagógovia HUAJA koncertovali a aktívne vystupovali na konferenciách 

a sympóziách doma a v zahraničí. 

Edičné oddelenie HUAJA v akademickom roku 2012/2013 vydalo vedecký a umelecký časopis ArsProToto, dva 

vedecké zborníky a dve partitúry. 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry: Detašované  pracovisko – Vzdelávacie 

a vedecko-výskumné centrum 

Sídlo: Radničné námestie 2, Banská Štiavnica 

Zodpovedný vedúci pracoviska:  Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

 

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra Banská Štiavnica je rozvíjať inovácie 

a progresívne formy vzdelávania a vedeckého výskumu v odborných oblastiach činnosti fakulty. Ďalej rozvíja 

aktivity založené na multidisciplinárnej spolupráci  domácich a zahraničných škôl a inštitúcií pri riešení 

vedecko-výskumných úloh a konkrétnych regionálnych problémov. Centrum organizuje aj podujatia 

korešpondujúce s rozvojom miestneho cestovného ruchu. Vo svojich činnostiach využíva  unikátny potenciál 

historickej Banskej Štiavnice – lokality zapísanej na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Pracovisko zorganizovalo viacero konferencií a workshopov nielen pre študentov a ich pedagógov, ale aj pre 

širokú verejnosť. Pracovisko nesie významný podiel na príprave a realizácii revitalizácie Banskoštiavnickej 

Kalvárie. 

 

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj -  ako integrálna súčasť Fakulty 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen 

Sídlo: Belházyovský dom, Sládkovičova 1, Banská Štiavnica 

Vedúci katedry: prof.RNDr.László Miklós, DrSc.,Dr.h.c. 

Katedra Indikuje príslušnosť k medzinárodnému programu siete katedier UNESCO, zastrešuje výučbu 

prierezových a názorotvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, implementácie 

princípov  trvaloudržateľného rozvoja, riadenia a správy životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, ekologickej 

optimalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, integrovaného manažmentu povodí a 

krajiny, atď. 

Garantuje študijný odbor „Environmentálny manažment”, študijný program „Environmentálny manažment“ 

pre bakalársky aj inžiniersky stupeň. Štúdium v študijnom programe Environmentálny manažment prebieha v 

dennej prezenčnej aj v externej forme. 

 

Zdravotníctvo 
 

Zdravotnú starostlivosť v nemocnici v Banskej Štiavnici na Ul. Bratská 17 v roku 2013 poskytovala Nezisková 

organizácia Nemocnice a polikliniky Bratislava, a. s., Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Sládkovičova 

11, Žiar nad Hronom. 

riaditeľ Ing. Rastislav Kubáň  

 

lôžková časť: gynekológia a pôrodnica, 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. Hana Gubricová 

Adamovicová, s. r. o. Prenčov 

MUDr. Dana Kindernayová 



 90 

Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová, s. r. o. – od 11.11.2013 prax v ambulancii vykonáva MUDr. Dana 

Žemberová. 

 

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 

PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r.o.  – klinický psychológ 

MUDr. Renáta Koreňová – gastroenterologická ambulancia    

MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria – Ul. Križovatka 

 

Od 3. septembra 2012 je lekárom i pacientom k dispozícii nové zdravotné stredisko Medi.farm centrum  na 

sídlisku Drieňová, na Ul. Energetikov 1, kde ordinujú praktickí lekári MUDr. Eva Luptáková a MUDr. Oľga 

Ferjančíková a nachádzajú sa tu ďalšie odborné ambulancie: 

 DiaInt., s.r.o. – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo – v ambulancii do 

31.10. 2013 vykonávala prax MUDr. Lukačková Dagmar a od 1.11.2013 je činnosť ambulancie 

pozastavená.  

 MUDr. Ildikó Paálová – imunológia a alergológia – ordinuje každý utorok 

 MUDr. Slávka Urbančeková - MED - DERM, s.r.o., Dermatovenerológ – ordinuje každý piatok 

 MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, s.r.o. – privátna psychiatrická ambulancia – ordinuje každú stredu 

popoludní 

V objekte sa nachádza Lekáreň MIMA.    

 

Stomatologická starostlivosť 

 v ambulanciách na Bratská 17 (budova nemocnice): 

MUDr. Džugasová Emília - v októbri 2014 svoju prax ukončila, MUDr. Gurtler Ervín, MUDr. Jančiová Alžbeta,  

MUDr. Kramer Rudolf, MUDr. Mozolová Valéria,  MUDr. Piteková Alžbeta   

MUDr. Dušan Hric – Mládežnícka ulica 6 

MDDr, MUDr. Lucia Kminiaková – MF Centrum, Ulica energetikov 1  

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých –  pre okres Banská Štiavnica je vo Zvolene 

Prevádzkovateľ: MUDr. Monika Poliaková, Slávikova 17, Dobrá Niva 

Miesto výkonu: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen (PLK), tel.: 045/5201395 

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 zdravotníckej pomoci – dve pozemné ambulancie RZP prevádzkuje :  

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 
 

Hasičský a záchranný zbor 

OR HaZZ Žiar nad Hronom hasičská stanica Banská Štiavnica 

 

Ochranu pred požiarmi mesta Banská Štiavnica  zabezpečoval HaZZ  z hasičskej stanice na Pletiarenskej ulici 

pod vedením mjr. Ing. Milana Hrudku. Stálu službu zabezpečoval z 18 príslušníkmi hasičskej stanice v troch 

zmenách s dostupnou hasičskou technikou. AHZS Mercedes G 209 GDT, AHZS Mercedes Atego, Iveco Traker 

–cisternové vozidlo, PV3S ARS 12 CH1 cisternové vozidlo, automobilová plošina AP-27 na podvozku T-815. 

V roku 2013 zasahovali príslušníci hasičskej stanice Banská Štiavnica v okrese 185 krát.   
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K požiarom 25 krát, k dopravným nehodám 70 krát, technická pomoc 71 krát, cvičenia 5 krát, ekologické 

havárie 5 krát, iné zásahy 9 krát. 

 

Mestský hasičský zbor 

 

Veliteľom mestského hasičského zboru mesta Banská Štiavnica bol Miroslav Krkoška. Mestský hasičský zbor je 

zložený z dvoch družstiev v počte piatich členov. Veliteľmi družstiev boli Patrik Dobrota na hasičskej zbrojnici 

na ulici A. Sládkoviča 15 a Vladimír Jarábek na hasičskej zbrojnici Požiarnická  8 v miestnej časti Štefultov. 

Technické vybavenie tvorili dve požiarne vozidlá Avia  A 30 s hasičskými striekačkami PPS 12  s hadicovým 

vedením, štyri genfovaky, lopaty a hasiace zariadenie HIRO. 

 

Zásahová činnosť 

Požiar  lúky na obchvate mesta  nad panelákmi, spoločný zásah s hasičskou stanicou Banská Štiavnica. Uhasenie 

horiacich hrobov počas Pamiatky zosnulých. 

 

Preventívna činnosť  

Preventívne protipožiarne kontroly mesta vykonali členovia MHZ a DHZ  v šiestich  kontrolných skupinách. 

Vedúcimi kontrolných skupín boli: Jozef Borský, Vladimír Poprac, Miroslav  Krkoška, Tomáš Zábudlý,  Michal 

Tokár,  Vladimír Jarábek  st. Bolo realizovaných 426 kontrol. Preventívne protipožiarne kontroly boli  zamerané 

na dodržiavanie zákona NR SR  č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 23 dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone. Boli zamerané na kontrolu povalových priestorov 

striech, komínov, pivníc, drevární a garáží. Kontrolné skupiny odporúčali  občanom pravidelné čistenie komínov 

a dymovodov, kontrolovať ich tesnosť a pravidelnú kontrolu elektrických a plynových rozvodov a zariadení. 

Členovia MHZ a DHZ zabezpečovali protipožiarnu asistenčnú službu na podujatiach Živé šachy, Salamandrové 

dni, Štiavnické trhy, Nezabudnuteľné remeslá, Turecké boje, Stretnutie študentov Baníckej a Lesníckej 

akadémie. 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana  
V roku 2013  v meste vyvíjali činnosť dva dobrovoľné hasičské zbory (DHZ): 

- DHZ Banská Štiavnica, predseda zboru Vladimír Poprac, veliteľ Patrik Dobrota 

            počet členov 70, činných 18 

- DHZ  mestská časť Štefultov, predseda  Jozef Ďurica, veliteľ zboru Vladimír Jarábek, 

            počet  členov 121, činných 25 

 

Cvičenia a športová činnosť 

V roku 2013  DHZ  Banská Štiavnica pri príležitosti 140.výročia založenia DHZ  zorganizovalo územné kolo 

DPO okresov  Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Územné kolo sa konalo za účasti 22 družstiev na 

štadióne, atmosféra bola výborná, stravovanie  súťažiacich zabezpečilo DHZ Banská Štiavnica Štefultov.  

Prvé miesto v územnom kole získalo DHZ Banská Štiavnica – Štefultov a postúpilo do krajského kola  do 

Sebechlieb, kde získalo šieste miesto. Zúčastnili sa aj súťaže v Horných Hámroch, kde získali 2. miesto, vo 

Svätom Antone 1. miesto, na Iliji 4. miesto, v Lovči kýblovačka 2. miesto. 

V tomto roku sa uskutočnila prvá nočná súťaž  o putovný pohár primátorky mesta Banská Štiavnica. Súťaže sa 

zúčastnilo 12 družstiev mužov a 5 družstiev žien. Súťaž mala na nočný čas dostatočný počet divákov. Naše 

družstvo obsadilo tretie miesto. 

DHZ Banská Štiavnica má 14 členné družstvo mladých hasičov, ktorých vedie p. Júlia Popracová  a p. Lenka 

Lietavová, na súťaži Plameň 2013 v Žarnovici obsadili šieste miesto. 

 

Brigádnická činnosť 

Členovia MHZ a DHZ Banská Štiavnica, DHZ  Banská  Štiavnica Štefultov  pracovali na údržbe a opravách 

hasičskej techniky, hasičských zbrojníc. Spoločne z mladými hasičmi čistili okolie Červenej studne ,Vodárenskej 

nádrže, Komorovského tajchu. 

 

Kultúrno-spoločenské akcie 

Každoročne obe DHZ uskutočňujú k sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, deň otvorených dverí  pre materské 

a základné školy. Tradične sa na Štefultove   konala svätá omša s posedením pri dobrom guláši a zábave. 

V Žiline z rúk prezidenta DPO PhDr. Ladislava  Petha  16. mája 2013 prevzali vyznamenanie zaslúžilý člen 

DPO SR p. Jozef  Ďurica,  p. Júlia Popracová, p. Vladimír Jarábek. 

4. mája 2013 p. Vladimír Poprac bol prijatý u prezidenta SR Ivana Gašparoviča za zaslúžilú prácu v dobrovoľnej 

požiarnej ochrane. 
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Kultúra a šport 
 

Organizovanie kultúrnych podujatí 

V januári  sa v kine Akademik konala prehliadka Jeden svet. V druhej polovici mesiaca sa v priestoroch KC 

otvorila výstava Fenomén Merkur, venovaná slávnej stavebnici. Počas jej konania ju videlo približne 500 

spokojných návštevníkov. 

Prelom februára a marca patril tradične detskému Zimomraveniu. Štvrtý ročník bol v znamení rozprávky 

a tradične sa do neho zapojili aj iné subjekty, ktoré pôsobia v meste. Koniec marca priniesol aj veľkonočný 

koncert, v ktorom s veľkým úspechom vystúpilo zoskupenie Close Harmony Friends. 

V apríli sa naplno rozbehli aktivity projektu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu, vrátane podujatí, ktoré sa 

v tomto projekte konajú. Aj keď oddelenie tieto akcie nerealizuje, poskytuje v rámci možností podporu v oblasti 

propagácie, priestorov a kontroly realizovaných akcií. V tomto mesiaci sa zároveň konalo aj tradičné oceňovanie 

osobností v oblasti kultúry a športu. 

V máji do Banskej Štiavnica zavítali Donskí kozáci. Ich koncert bol skvelým zážitkom pre všetkých milovníkov 

silných hlasov. 13 operných umelcov z Veľkého zboru donských kozákov očarilo divákov silou svojho hlasu 

i skvelým repertoárom. 

Jún patril tradičnému Envirofilmu. Išlo o ďalšie podujatie, ktorým sme si pripomínali 20 rokov zápisu Banskej 

Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Okrem tradičného premietania zaujala diskusia s Pavlom 

Barabášom, tvorivé dielne s eko tematikou v Kultúrnom centre či premietanie fotografií a dokumentárnych 

filmov v Joergesovom dome.  Novou júnovou akciou bolo aj podujatie Umenie na Trojici, na ktorom sa stretli 

priatelia profesionálneho i amatérskeho umenia v krásnom prostrední Námestia sv. Trojice a Joergesovho domu. 

Na akcii nechýbali diskusie s autormi a vydavateľmi kníh, plenér, hudba, zaujímavé remeslá, divadlo či film. 

V tomto mesiaci sa zároveň v Kultúrnom centre konal koncert La Gioia s veľmi dobrou návštevnosťou. V rámci 

vystúpení zahraničných zborov sa v tomto mesiaci predstavil nórsky Vox Humana. 

Júl a august patrili tradičným aktivitám kultúrneho leta. Nechýbali Majstrovstvá SR v šachu s medzinárodnou 

účasťou, Štiavnický živý šach so súbojom Movsesian – Markoš, Festival peknej  hudby, Nezabudnuté remeslá 

s témou „Ako sa stolovalo v stredoveku“, 4 živly, Capalest. Zaujímavým bolo aj predstavenie Divadla bez 

domova, ktoré sa konalo v závere letných prázdnin. 

Salamandrové dni tradične ukončili kultúrne leto. V hudobnom programe dominovali variácie na ľudovú hudbu 

(o. i. vystúpili Arzén a Hrdza), sobota patrila tradične deťom. Samotný Salamandrový sprievod bol podľa 

mnohých jedným z najvydarenejších, okrem dobrej organizácie k nemu prispelo i vydarené počasie. To potešilo 

i organizátorov nového podujatia Turci idú!, ktoré sa konalo na kalvárskych lúkach. 

Aj keď jeseň patrila aktivitám, ktoré viedli k digitalizácii kina, s veľkým úspechom sa stretlo podujatie Filmy 

z padláša, ktoré Akademik oživilo filmami, ktoré sa natáčali v Banskej Štiavnici a okolí. 

V októbri sme uviedli do života novú knihu Juraja Červenáka Mŕtvy na pekelnom vrchu. Štiavnický autor ňou 

„prestupuje“ z historickej fantasy do historickej detektívky a podľa ohlasov to bol vydarený krok. 

V decembri sa okrem tradičného podujatia Oslávme Vianoce spolu konal Mikulášsky jarmok. Jeho atmosféra 

bola príjemná, avšak len prvú polovicu akcie. Neskôr ho dokonale „zničila“ nepriazeň počasia, napriek tomu 

z neho mohli mať radosť najmä deti, ktoré sa potešili z príchodu Mikuláša. 

Počas celého roka bol realizovaný kurz jogy. 

Okrem uvedeného vykonávalo podpornú činnosť pre aktivity projektu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu 

– časť Podujatia, v rámci ktorého bolo v roku 2013 zorganizovaných 6 podujatí.   

 

 

Kultúrne centrum ako miesto stretávania 

Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity a pre nájmy. 

V roku 2013 tak boli priestory Kultúrneho centra a kina Akademik využité približne 70 krát, pričom vo 

viacerých prípadoch išlo o aktivity po bežnej pracovnej dobe, ktoré bolo potrebné zabezpečiť jedným alebo 

viacerými zamestnancami oddelenia. 

 

Príklady organizácií, ktoré v roku 2013 využívali priestory KC na kultúrne a iné aktivity: Živena, BŠHBS, Únia 

nevidiacich, Slovo života, školy (materské, základné, stredné), Social Transformation Lab, Fotoklub Blur, 

Šachový klub Opevnenie, OOCR Región Banská Štiavnica, Pohronské osvetové stredisko, Základná umelecká 

škola, Paradajz Pikčr a ďalší. 

 

Prevádzka Kina Akademik 

Kino Akademik sa nachádza na Námestí sv. Trojice a má kapacitu 132 miest. Rok 2013 bol pre jeho existenciu 

prelomový, keďže sa vykonal rozhodujúci krok vedúci k jeho záchrane na ďalšie roky. 

V roku 2013 kino pocítilo ďalšiu vlnu úbytku návštevníkov, a to v dôsledku zastarenej technológie. 

V dramaturgii nebola možnosť hrať nové tituly, a tak hrací profil pozostával z filmov, ktoré ešte distribučné 
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firmy boli ochotné zasielať na DVD alebo 35mm a z klubových titulov. Takisto sa kino zameralo na rôzne 

filmové festivaly a premietanie slovenských titulov s osobnou účasťou tvorcov. 

Filmové festivaly 4živly (Zimné aj letné), Jeden svet,  Envirofilm a Horská kamera aj napriek uvedenému 

pritiahli do kina stovky návštevníkov. Z miestnych podujatí mala najväčší úspech prehliadka Filmy z padláša, 

ktorá bola jedným z podujatí k 20. výročiu zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO. Zamerali sme sa v ňom na výber filmov, ktoré sa točili v minulosti v našom 

meste a okolí. Malebnosť zákutí prilákala množstvo filmových tvorcov, a tak sme mali z čoho vyberať. Vybrali 

sme 8 titulov a návštevnosť 232 návštevníkov bola viac než príjemným prekvapením. 

Okrem uvedeného kino odprezentovalo dva slovenské tituly Ďakujem, dobre! a Cigáni idú do volieb za účasti 

tvorcov Mátyása Priklera, Mareka Leščáka a Vlada Sendreia. 

Významnú časť druhej polovice roka sme venovali prácam súvisiacim s obstaraním a realizáciou digitalizácie 

kina. Primátorka mesta i mestské zastupiteľstvo schválilo tento významný krok hneď na niekoľkých 

rokovaniach, výsledkom čoho bola žiadosť na Audiovizuálny fond, ktorý projektu digitalizácie poskytol dotáciu 

a pôžičku. Realizátorom zmien sa stala spoločnosť Kinoservis Zlín, ktorá má skúsenosti s digitalizáciou 

viacerých českých a slovenských kín. Výsledkom zmien je nová technológia, ktorá umožňuje zvuk 7.1, digitálnu 

projekciu v kino formáte, možnosť premietania alternatívneho obsahu i 35 mm projekciu pre seminár 4 živly  

a iné podujatia. 

Okrem tejto najdôležitejšej prešlo kino menšími úpravami v priestore (vymaľovanie vstupných priestorov, ich 

skultúrnenie) a najmä sa vytvoril nový systém v oblasti marketingu. Kino získalo vlastnú stránku, vydáva lístky 

cez pokladňu, vstupenky je možné kupovať i rezervovať online. Všetky tieto zmeny viedli k významnému 

nárastu návštevnosti i tržieb už v závere roka 2013, hneď po spustení zrenovovanej prevádzky.  

Kino bolo otvorené 18. 12. podujatím pre pozvaných hostí a 19. 12. 2013 bolo slávnostne otvorené pre verejnosť 

projekciou premiérového titulu Frajeri vo Vegas. 

 

Počet premietaní Amfiteáter: 8 

Počet návštevníkov Amfiteáter:168 

Tržba Amfiteáter: 420€ 

Priemerná návštevnosť Amfiteáter: 21 

 

Počet premietaní Kino Akademik do 30. 11. 2013 – 35 

Počet návštevníkov Kino Akademik do 30.11.2013 – 933, vrátane podujatí Envirofilm, Jeden svet, Snow film 

festa a Filmy z padláša.  

Tržba v Kine Akademik do 30. 11. 2013: 1215,50 € 

Priemerná návštevnosť na jedno premietanie: 26 návštevníkov 

 

Počet premietaní od 19. 12.- 31. 12. 2013 – 12 

Počet návštevníkov od 19. 12. - 31. 12. 2013 – 704 

Tržba od 19. 12. - 31. 12. 2013 – 2 816 € 

Priemerná návštevnosť na jedno premietanie: 58 návštevníkov 

 

Pozn.: Do štatistiky nie sú zahrnuté premietania v rámci podujatí 4 živly (Zimné a Letné). 

 

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici je typom verejnej knižnice – týmto termínom sa označujú v súlade 

s odporúčaniami UNESCO univerzálne knižnice, zriadené a financované samosprávou alebo územnou štátnou 

správou. Sú miestnymi, regionálnymi centrami informácií, budujú univerzálne knižničné fondy a napomáhajú 

šíreniu poznatkov, výchovy, vzdelávaniu, šíria kultúru v obci, či vyššom územnom celku. Majú stále dominantné 

postavenie v poskytovaní knižničných služieb najširšej verejnosti. 

Každá knižnica, teda aj naša, je sprostredkovateľka kníh medzi ľuďmi v meste a v okrese a tiež nemôžeme 

zabudnúť aj na medziknižničnú výpožičnú službu, kde získavame pre čitateľov tituly, ktoré v našej knižnici 

nemáme, resp. od nás čitatelia z iných miest požadujú knihy, ktoré sú im potrebné na štúdium.  

Už piaty rok pracuje knižnica vo veľmi stiesnených priestoroch (v dvoch kabinetoch) zapožičaných Základnou 

školou J. Kollára na ul. L. Svobodu. Očakáva sa, že v dohľadnej dobe sa budova Rubigallu, v ktorej sídlila a ešte 

gro knižného fondu sa v nej nachádza, dočká úplnej rekonštrukcie a  knižnica bude zastrešená krásnou budovou 

a príjemným a hlavne väčším prostredím a bude reprezentovať kultúrnosť nášho mesta.  

Aj napriek maximálnej snahe  pracovníčok knižnice o neustále obmieňanie knižničného fondu premiestňovaním 

z pôvodných priestorov, nepostačuje knižnica splniť všetky požiadavky používateľov. Pre porovnanie, celkový 

knižný fond tvorí (stav k 31. 12. 2013) 26784 kníh, z toho do terajších priestorov sa zmestí cca 4000 kníh. 

Čitateľom, majúcim požiadavky na tituly, ktoré sa nachádzajú v Rubigalle sa knihovníčky  snažia vyjsť 

v ústrety, tzv. donáškovou službou, ktorú vykonávajú minimálne jeden krát týždenne. Pre používateľov knižnice 
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je k dispozícii aj on-line katalóg na stránke mesta, čo je pre nich jediná možnosť získania informácií o tituloch, 

ktoré sú uložené kvázi v depozite. 

Aj keď počet čitateľov sa oproti roku 2009 (rok presťahovania) znížil, veríme, že po vrátení do pôvodných 

priestorov pribudnú nielen noví, ale vrátia sa aj staronoví čitatelia.  

Knižnica sa snaží prilákať čitateľov aj a hlavne novými titulmi, ktoré nakupujeme z rozpočtu mesta a tiež 

z financií, ktoré nám boli pridelené na projekty z MK SR. V roku 2013 získala knižnica  455 kníh, z toho 145 

darom od čitateľov.  Napriek situácii, v ktorej sa knižnica nachádza, za minulý rok  poskytla 33275 výpožičiek, 

z toho 3122 výpožičiek periodík a 8833 prezenčných výpožičiek kníh. Absenčne bolo vypožičaných 3732 

odborných kníh pre dospelých, 14664 titulov beletrie, 867 odborných kníh pre deti a 3567 titulov beletrie pre 

deti a mládež. Prezenčne bolo vypožičaných 2154 titulov  odbornej a 1587 krásnej literatúry pre dospelých. Deti 

si v knižnici prečítali 927 odborných a 1655 beletristických titulov.  

Knižnica usporiadala v priebehu roka 2014  82 rôznych kultúrno-spoločenských podujatí menšieho či väčšieho 

rozsahu. Samozrejme, gro našich podujatí tvoria akcie pre deti, no nevynecháme ani starších ľudí. Pre deti sú 

zaujímavé čitateľské kluby každú stredu popoludní na detskom oddelení, kde si malí čitatelia čítajú rozprávky, 

kreslia alebo súťažia. Okrem tradičných (súťaž Ak vieš – odpovieš, Noc s Andersenom, Prvácka pasovačka, 

výtvarná súťaž atď.), pracovníčky knižnice každý rok pripravujú besedy s nejakým spisovateľom, vlani to bol 

„krst“ a beseda o knihe Soni Lužinovej Ženy z Rijádu, tiež  uvádzali do života knihu Hany Lasicovej Slúžka, 

vyhodnotenie literárnej súťaže Inšpirácie spod Sitna, pre seniorov v mesiaci marci pripravili malú literárnu súťaž 

a pod.  

                                                               
Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 

Oddelenie vykonávalo svoju činnosť v budove Kultúrneho centra na Kammerhofskej ulici č. 1. Táto sa stala za 

niekoľko rokov svojej existencie centrom množstva podujatí, ktoré organizuje Mesto, prípadne iné organizácie, 

inštitúcie či jednotlivci počas celého roka. V budove zároveň prebieha bohatý klubový život – svoje aktivity 

v nej úplne alebo čiastočne realizujú šachisti, milovníci jogy, bojových umení, Živena, Klub zdravia a iní.  

Priestory kina Akademik prešli v závere roka 2013 viacerými zmenami. Vstupný priestor bol vymaľovaný 

a upravený, rovnako boli vykonané ďalšie drobné zmeny k tomu, aby nová technológia nebola jedinou zmenou 

pre diváka. Viac o procese digitalizácie píšeme v časti o kine Akademik. 

Významným momentom v roku 2013 bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou IMT Smile Media, s.r.o., ktorá si 

po ukončení nájmu spoločnosťou Cultour, s. r. o. prenajala priestory Amfitátra pod Novým zámkom. Dlhodobá 

zmluva zaväzuje spoločnosť k investíciám do majetku, ale zároveň aj k realizácii kultúrnych aktivít. V roku 

2013 vzhľadom na neskorší podpis zmluvy organizoval nový nájomca festival Osmidiv a salamandrový koncert 

Čechomoru, v budúcnosti podujatí v Amfiteátri pribudne. Prenájom bol dôležitým momentom najmä z pohľadu, 

že rozpočet mesta neumožňuje investície do areálu a zároveň ani neposkytuje dosť prostriedkov na realizáciu 

dostatočného počtu aktivít v ňom.  

Rovnako prenajatý bol aj Kultúrny dom Štefultov (ŠK Štefultov). Knižnica aj v roku 2013 sídlila v priestoroch 

ZŠ J. Kollára, keďže budova Rubigallu je v rekonštrukcii. 

Naďalej platí, že všetky objekty vo vlastníctve mesta potrebujú pravidelné „dávky“ na údržbu a rozvoj. 

V najhoršom stave je budova KD Štefultov, dá sa označiť za havarijný. Prevádzka akýchkoľvek aktivít v ňom 

nie je možná až do času odstránenia problémov. Postupné menšie investície vyžaduje aj budova Kultúrneho 

centra. Zvláštnou kapitolou je objekt Rubigallu, ktorý z dôvodu neukončenej rekonštrukcie neumožňuje 

štandardnú prevádzku knižnice. 

 

Štiavnické noviny 
    K 31. 12. 2013 vyšlo spolu 46 čísiel Štiavnických novín, v týždennom náklade 1 350 ks a v rozsahu 12 strán. 

Štiavnické noviny pod vedením šéfredaktora Mgr. Michala Kríža vychádzajú pravidelne vo štvrtok 

popoludní okrem redakčných prestávok 2 krát počas roka v letnom a zimnom období. Cena novín sa v roku 2013 

zvýšila z 0,30 € na 0,40 €. Cena za vyhotovenie čísla ŠN sa nezvýšila, bola 178,20 € s DPH bez príloh. Tlač 

Štiavnických novín zabezpečovala tlačiareň Nikara, Krupina. Štiavnické noviny sa distribuovali na vyše 30 

predajných miestach v Banskej Štiavnici a okolí. Žiadna z doposiaľ distribuovaných predajných miest sa 

nezrušila, naopak počet predajných miest sa v roku 2013 zvýšil oproti roku 2012 o 4 predajne. Začiatkom roka 

sa začali predávať ŠN v Bille na Križovatke s nákladom 120 ks, neskôr sa rozšírila sieť o predajňu supermarketu 

Cent na sídlisku Drieňová s nákladom 30 ks a ku koncu roka sme ŠN začali predávať v 2 predajniach Globusu 

(SAMA 23 – pod Kalváriou, Lesnícka 13 – 60 ks a SAMA 14 (Križovatka  2 – 30 ks). Priemerná predajnosť 

Štiavnických novín v roku 2013 bola 791 ks/týždeň a má mierne klesajúcu tendenciu oproti roku 2012. 

   ŠN prinášajú informácie z činnosti samosprávy mesta Banská Štiavnica, informácie z oblasti spoločenského, 

kultúrneho a športového diania v meste Banská Štiavnica a okolí. Počas roka 2013 vyšli 2 špeciálne prílohy 

Správa o stave mesta za rok 2012 a Kultúrne leto. V ŠN boli rubriky: Z programu primátorky, Mestská polícia 

informuje, Polícia informuje, Spoločenská kronika, Pozývame Vás na kultúrne podujatia, Kino Akademik, Dnes 

varí, pečie..., Krížovka, Myšlienka dňa, Čriepky, Anketa, Z vlastnej tvorby, Kultúra, Šport a Inzercia.  
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   V roku 2013 pribudli 2 nové rubriky: v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 

Štiavnici rubrika s názvom Ponuka práce a s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu, Región Banská Štiavnica  

rubrika Kam v BŠ a okolí? Tieto rubriky si našli svojich čitateľov a stretli sa s pozitívnym ohlasom. Rok 2013 

bol aj rokom významných výročí. Jedným z tých najvýznamnejších bolo jednoznačne 20. výročie Zápisu mesta 

Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. K tomuto významnému výročiu bol pripravený 

a uverejnený seriál, ktorý mapoval vývoj zápisu až po súčasnosť v 8 číslach ŠN. 

   Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č. 24, 27 a 46 s témami Správa o stave mesta, Kultúrne leto a Vianočné číslo. 

    V roku 2013 sa vydali špeciálne prílohy ŠN: Správu o stave mesta s predajom 892 ks a Kultúrne leto 

s najvyšším predajom 1 017 ks.  

    Redakčná rada Štiavnických novín bola v zložení: Mgr. Nadežda Babiaková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, 

Vladimír Poprac a JUDr. Gejza Volf. Jazykovú úpravu Štiavnických novín robila do 30. 4. 2013 PhDr. Nora 

Bujnová, CSc. 2 hodiny týždenne, v stredu popoludní (13:00 - 15:00), od 1. 5. 2013 ju nahradila Mgr. Tatiana 

Protopopová. Grafické spracovanie vykonával grafik Libor Chmelíček, počas dvoch dní (utorok, streda), spolu 

cca 15 hodín. Štiavnické noviny sa spracovávali v programe Adobe InDesign, fotky sa upravovali v Adobe 

Photoshop. Redakčná rada Štiavnických novín zasadala vždy v pondelok o 14:00 hod. v redakcii ŠN (budova 

Kultúrneho centra, Kammerhofská 1 v Banskej Štiavnici). 

   20. januára 2014 sa konalo slávnostné vyhodnotenie Štiavnických novín za rok 2013. Každoročne sa dáva 

viazať knižná väzba pre archiváciu novín. Štiavnické noviny čitatelia nájdu aj na webovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk,  v sekcii Štiavnické noviny, Archív.  

 

Ďalšie aktivity v oblasti kultúry 

Medzi ďalšie aktívne skupiny v oblasti kultúry (okrem tých, ktorým je vyhradená špeciálna časť tejto kapitoly) 

patrili najmä OZ Štokovec, priestor pre kultúru, realizujúci pestré spektrum aktivít súčasného umenia najmä 

v priestoroch železničnej stanice (rezidencie, výstavy, workshopy, sympóziá a iné – viac na 

www.banskastanica.sk), Pivovar ERB so svojimi divadelnými predstaveniami,  Banskoštiavnicko – hodrušský 

banícky spolok so zameraním na tradičné podujatia spojené s baníctvom,  OZ Ars vitae s akciami venovanými 

najmä klasickej hudbe (Festival Bachovej hudby, Noc kostolov, ďalšie koncerty) a kaviarne Art Café 

a Archanjel s pravidelnými kultúrnymi podujatiami najmä hudobného zamerania.  Svoju popularitu si udržiava 

letný festival Sitnoblues pri Počúvadlianskom jazere, okolie jazera je počas leta oživované aj ďalšími koncertmi 

financovanými miestnymi podnikateľmi. 

V roku 2013 uviedlo svoju novú hru aj zoskupenie Paradajz Pikčr (Krútňava t. r. o.), vo svojej činnosti 

pokračovali spevokol Štiavničan, dychová hudba Sitňanka a ďalšie kultúrne spolky a združenia. Viacerými 

zaujímavými koncertmi prispeli do kultúrneho života mesta aj žiaci, pedagógovia a hostia Hudobnej akadémie 

Jána Albrechta.  

Vo svojej činnosti pokračoval projekt Terra Permonia, ktorý už od svojho vzniku púta záujem verejnosti. 

Novou galériou otvorenou v roku 2013 je galéria Schemnitz, venovaná súčasnému slovenskému umeniu. Je 

podstatné, že štiavnický kultúrny život sa formuje vo viacerých úrovniach z pohľadu organizátorov i veľkosti 

akcií, a tým vytvára predpoklady pre ďalší rast záujmu oň nielen u domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov 

mesta. 

 

Slovenské banské múzeum 
Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc.  

Sídlo: Kammerhofská ulica č. 2, Banská Štiavica    

         Slovenské banské múzeum (SBM) ukončilo rok 2013 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.  

V porovnaní s rokom 2012, keď návštevnosť múzea bola 87 484 návštevníkov, sa počet návštevníkov v roku 

2013 zvýšil o 3 499 a dosiahol celkový počet 90 983. Tento priaznivý nárast návštevnosti však nemal za 

následok priaznivý rast tržieb. Práve naopak, tržby z návštevnosti zaznamenali pokles o 5 606,39 €. Tento pokles 

bol spôsobený hlavne tím, že návštevníci SBM uprednostňovali lacnejšie expozície a taktiež využívali rôzne 

druhy zľavnených vstupeniek. Múzeum zaznamenalo aj vyššiu návštevnosť zahraničných návštevníkov v počte 

16 321.  

         Rok 2013 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 SBM pripravili 

rôzne výstavy: Tajomstvo baníckého kladivka a želiezka, Krotenie živlov alebo energie v službách človeka, My 

sa nevieme sťažovať nahlas – Zázračný svet a my, Marek Ormandík – Pražský výber, Textilná tvorba 2013, Yuri 

Dojc – Last fólio a Vianoce v Galérii. SBM spoluorganizovalo v roku 2013 aj dva semináre „Hutnícke dedičstvo 

a čo s ním“ a „Poslanie Samuela Mikovíniho v kontexte rozvoja baníctva v Banskej Štiavnici a na Slovensku“. 

SBM sa zapojilo do medzinárodnej akcie Noc múzeí a galérií hrou „Svetlo v temnote“, ktoré navštívilo 298 

návštevníkov. Súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny v SBM sa každoročne stal Festival kumštu remesla a 

zábavy, ktorý sa prvý krát konal v areáli Banského múzea v prírode, ktorý navštívilo 2 089 návštevníkov. SBM 

počas kultúrneho leta v Banskej Štiavnici organizovalo nočné divadelné prehliadky „Noc na Starom zámku - 

http://www.banskastiavnica.sk/
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rozprávky“ v spolupráci s Historicko-umeleckou skupinou Bojník z Bojníc, ktoré navštívilo 1 316 návštevníkov. 

SBM sa taktiež podieľalo na organizovaní letných podujatí, ktoré už neodmysliteľne patria k Banskej Štiavnici – 

Festivalu peknej hudby, európskeho festivalu poézie, hudby a výtvarného umenia Cap á ľ Est, medzinárodného 

filmového seminára 4 živly a aj nové kultúrne podujatia: Zámocké hry a Svätojánska noc. Všetky tieto kultúrne 

podujatia sa stretli s vynikajúcim ohlasom od návštevníkov. V decembri SBM organizovalo tradičný 

„Štyavnycký vjanočný jarmok“, kde sa svojimi výrobkami predstavili remeselníci a ľudoví majstri. 

        Aktivity Školy v múzeu si udržiavajú  stálu priazeň návštevníkov, v roku 2013 ich bolo 3 057. Potešujúca je 

stúpajúca návštevnosť detí materských škôl (802) a žiakov Základných škôl (1444). Okrem remeselno -

výtvarných tvorivých dielní vyššiu návštevnosť detských návštevníkov zaznamenali aktivity zamerané na 

históriu baníctva, banské meračstvo a techniku, spojené s atraktívnym ryžovaním zlata v expozícii Baníctvo na 

Slovensku. Túto možnosť využilo 2 358 detí MŠ, žiakov, školákov ale aj rodín s  deťmi. SBM zorganizovalo 6. 

ročník Letného tábora v múzeu a stálych priaznivcov si zachováva aj Letná škola v múzeu. 

SBM sa okrem aktivít smerujúcich k uspokojovaniu potrieb svojich návštevníkov, muselo prioritne venovať aj 

svojmu základnému muzeálnemu poslaniu, ktorým je získavanie, konzervovanie, sprístupňovanie a ochrana 

zbierok. SBM priebežne pracovalo aj na postupnej úlohe digitalizácie svojho zbierkového fondu, ale aj jeho 

revízii a záchrane. SBM má partnerstvo v projekte Digitálne múzeum  a v rámci Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti SBM vykonávalo v roku 2013 digitalizáciu zbierok. Archeologickými prácami na 

vrchu Glanzenberg sa realizovala I. etapa projektu Glanzenberg, Staré mesto - obnova torzálnej architektúry v 

spolupráci s OZ Kruh. 

        SBM pokračovalo aj v roku 2013 v snahe získať finančné prostriedky prostredníctvom viacerých projektov, 

z ktorých najvýznamnejším je Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne. V roku 2013 sa realizovali 

administratívne práce a verejné obstaranie na výber dodávateľa požadovaných prác. Realizácia tohto projektu sa 

začne v roku 2014. 

 

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica  
Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH: Mgr. Mária Petrová 

Sídlo:  Námestie sv. Trojice 7, Banská Štiavnica (sídlo v ZH: Duklianskych hrdinov 21)       

                        

Stručná charakteristika činnosti:  

POS realizuje kultúrno-osvetové aktivity, profesionálne organizuje voľný čas detí, mládeže, dospelých i seniorov 

v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica prostredníctvom festivalov, súťaží, výstav, tvorivých 

dielní, školiteľských podujatí, metodických dní, klubovej činnosti, rozvoja remesiel...ai. 

V oblasti záujmovo-umeleckej činnosti -  ochotnícke divadlo, folklór detí, mládeže, dospelých, hra na ľudové 

hudobné nástroje, spev – ľudový, zborový, populárny, hudba – ľudová, dychová, folk, country, tance – ľudový, 

moderný, fotografická, filmová, výtvarná, literárna tvorba a iné žánre umeleckej činnosti. 

V oblasti výchovno-vzdelávacej  -  sprostredkováva nové poznatky zo všetkých žánrov záujmovo-umeleckej 

činnosti (tvorivé dielne, odborné semináre), zabezpečuje primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, 

kurzovú činnosť, klubovú činnosť, ekologickú výchovu, podujatia k výročiam významných udalostí a dejateľov, 

autorské večery, prednášky, besedy. 

Súčasťou činnosti POS je edičná činnosť, archivácia nehmotného kultúrneho dedičstva, prezentácia činnosti a 

tvorby autorov a interpretov na verejnosti...ai. 

 

 

V roku 2013 POS – Pracovisko Banská Štiavnica pripravilo v meste Banská Štiavnica ako hlavný 

usporiadateľ alebo v spolupráci s inými organizáciami tieto podujatia: 

SÚŤAŽE (okresné, krajské, celoslovenské so zahraničnou účasťou): Salamander očami detí a mládeže + 

výstava, Štiavnický permoník, Sládkovičova Štiavnica, Štiavnický Nácko, Les v mojom srdci, My sa nevieme 

sťažovať nahlas,  Seniorské talentárium, Najkrajšia dovolenková fotografia + výstava v Múzeu vo Svätom 

Antone a na VÚC BBSK. 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA:  Autorské večery – prezentácia tvorby autorov nášho mesta a 

regiónu celkom 7 x , okrem toho sa  banskoštiavnickí autori s veľkým úspechom predstavili  na ARS POETICA 

v Banskej Bystrici, na autorských večeroch a besedách v Kremnici, v Žiari nad Hronom, Bartošovej Lehôtke, v 

Nových Zámkoch,  Janovej Lehote. Členovia Autorského klubu literátov, hudobníkov a výtvarníkov v BŠ 

úspešne reprezentovali naše mesto v celoslovenských súťažiach (1. a 2. miesta) a vystupovali na množstve iných 

podujatí v BŠ ako účinkujúci či moderátori (Noc kostolov, vernisáže, jubileá...). 

Ďalšie podujatia: Od srdca k srdcu, Soľ slovienskeho chleba – celkom 4 x, Poetické mosty, ART PÓDIUM 

mladých, Budenie sitnianskych rytierov, Naučili sme sa milovať jeseň, Zimné zvykoslovie... , Cesta k  svetlu, S 

hudbou v srdci...ai. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA: Cestička lásky – po stopách Sládkoviča a Maríny v BŠ – celkom 

6 x,  Ekodeň so sokoliarmi, Stretnutie s osobnosťou...ai.        
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Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici v roku 2013 

 
Športová činnosť v BŠ svojim rozsahom a úspešnosťou v roku 2013 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. 

 

FK SITNO Banská Štiavnica 

Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica je najväčším organizovaným športovým klubom v meste. Okrem 

mužstva dospelých má do súťaží zapojené družstvá prípravky, mladších a starších žiakov a dorastencov. Mesto 

Banská Štiavnica prispieva na činnosť klubu prostredníctvom Mestského rozpočtu, schváleného poslancami 

Mestského zastupiteľstva. 

 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Plavecký klub Banská Štiavnica mal v roku 2013 27 registrovaných plavcov v Slovenskej plaveckej federácii 

a viac ako 30 detí v najmladšom školskom a predškolskom veku, ktoré sú začiatočníci a vlastne sa ešte len učia 

plávať. Spolu sa teda klub staral v tréningovom procese o 57 plavcov a začínajúcich plavcov. Plavci klubu sa 

zúčastnili v roku 2013 na 28 pretekoch na Slovensku, v Českej republike a v Rumunsku. Najvýkonnejší plavci, 

ktorí splnili predpísané limity pre Majstrovstvá Slovenska sa zúčastnili letných a zimných majstrovstiev 

Slovenska pre mladších a starších žiakov, juniorov, dospelých a veteránov. Všetci, ktorí sa zúčastnili M SR sa 

umiestnili do 10. miesta vo svojich kategóriách, titul Majstra Slovenska získal Ján Čamaj ml. ako veterán. 

Z ostatných plavcov sa najlepšie umiestnili Timea Potančoková, Barbora Michalová, Matej Ernek, Daniel 

Dalibor Orság, Marek Konečný a Michaela Beracková.  

Na takúto rozsiahlu činnosť sú potrebné ročne značné finančné prostriedky. Len doprava na viac ako 28 

rozličných podujatí stojí klub viac ako 2500 €. Ďalšie položky ako štartovné, nocľahy, strava a prenájom si 

vyžadujú veľké finančné zaťaženie klubu. Finančné prostriedky sa darí získavať od sponzorov 2 % z dane 

z príjmu, prostredníctvom darov od sponzorov, z vlastných prostriedkov rodičov a hlavne z dotácie na šport 

z finančných prostriedkov Mesta Banská Štiavnica. Plavecký klub tiež využíva prostriedky z Centra voľného 

času. Plavecký klub ďakuje všetkým sponzorom a rodičom, ktorí svojimi prostriedkami prispeli na činnosť 

Plaveckého klubu Banská Štiavnica, osobitne Mestskému úradu a poslancom MsZ, za porozumenie a podporu 

plaveckého športu v Banskej Štiavnici v roku 2013. 

 

Šachový klub Opevnenie 

V roku 2013 sa šachový klub opäť rozrástol o nových, najmä mladých členov, čo dáva klubu oveľa svetlejšie 

vyhliadky do budúcnosti. Veľmi intenzívne pokračuje preto najmä detský šachový krúžok, ktorý sa venuje 

deťom vo vekovom rozpätí od 7 – 15 rokov každý štvrtok od 15:00 do 18:00, ale najväčšie talenty sú zapájané aj 

do tréningu dospelých každý utorok. Detská tréningová sekcia eviduje 21 členov a priemerná účasť na 

tréningoch je 10 – 14 detí.  Najvýraznejšie talenty sú: Jakub Weis, Matúš Biely a Matej Štefanka, ktorí sa 

zapojili do celoslovenského programu Grand Prix turnajov usporiadaných Slovenským Šachovým Zväzom, kde 

sa hráči konfrontujú so slovenskou špičkou detského šachu. Na týchto turnajoch zbierajú naši hráči prvé 

víťazstvá a skúsenosti a ich celkové umiestnenie vždy príjemne prekvapí. V roku 2013 sa skončilo ligové 

súťaženie pre Štiavnicu s mierne lepším výsledkom ako sa očakávalo. Štiavnica ako kvalitatívne 15. nasadený 

tím si polepšíl o 4 miesta a skončil na 11-tom mieste. Tretia liga naďalej zostáva optimálnou kvalitatívnou 

úrovňou pre štiavnických hráčov a na lepšie umiestnenia môže pomýšľať, len ak zotrvá v príprave mladých 

hráčov. V roku 2013 bola odštartovaná ďalšia sezóna, ktorá bude končiť v máji roku 2014. Opäť došlo k situácii, 

že hráčov, ktorí mali záujem štartovať v lige bolo veľa a jeden tím by nedal dosť priestoru všetkým. Najmä preto 

sa klub na svojej výročnej schôdzi rozhodol požiadať o štart v 4. ligea južnej oblasti, kde je výborná kvalita 

súťaže. Jednania boli úspešné a hráči majú naozaj skvelé príležitosti súťažiť tak v dvoch ligách, stretať v 

zápolení viac klubov, a tým sa konfrontovať s viacerými hernými štýlmi. 

 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica  

Klub slovenských turistov Dr. Téryho  v  Banskej  Štiavnici má  72  členov  vo  všetkých vekových 

kategóriách. Predsedom klubu je Ing. Róbert Melcer. Aktivity členov sú zamerané  na  pešiu turistiku – letnú 

a zimnú, turistiku lyžiarsku vodnú  a vysokohorskú. Klub má vyškolených troch vlastných značkárov a troch 

cvičiteľov pešej turistiky.  Financovanie  klubu je z vlastných zdrojov ( 90%) a z dobrovoľných príspevkov (10 

%). Činnosť KST v roku 2013 prebiehala v súlade s kalendárom turistických podujatí  na  rok 2013. Členovia 

klubu sa pravidelne zúčastňujú aj turistických akcií organizovaných inými klubmi  turistov mimo nášho regiónu 

(Vysoké Tatry, Súľovské skaly, Malá Fatra...). 

Značkári klubu zabezpečovali preznačenie a úpravu turistických trás nášho regiónu a okolia mesta Banská 

Štiavnica a Červenej studne. V rámci úprav turistických trás bola vykonaná údržba turistických smerovníkov 

(opatrené novým náterom) a výmena a doplnenie zničených turistických smeroviek. Značkári preznačili červenú 
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turistickú trasu č. 0835 od Bartkovho majera cez Červenú studňu a celý hlavný hrebeň Štiavnických vrchov až 

po Kopanice. Celkove preznačili a upravili v roku 2013 38 km turistických trás a vymenili 24 turistických 

smeroviek.  
         Značkári klubu vyznačili výnimočný a jediný internetový náučný chodník na Slovensku s názvom 

CESTUJEME V ČASE v obci  BANSKÁ HODRUŠA o celkovej dĺžke 3,8 km.  Vyslovili úprimné 

poďakovanie Nadácii Ekopolis a Toyote Motors Slovensko, že na značenie poskytli klubu finančné 

prostriedky.  

       Členovia klubu sa v septembri zúčastnili 5. Stretnutia priaznivcov KST v obci Malá Čierna, kde Ing. 

Róbert Melcer – predseda klubu prevzal putovnú štafetu priaznivcov KST. Táto bude uložená v Banskej 

Štiavnici až do septembra 2014, kedy bude náš klub organizovať 6. Stretnutie priaznivcov KST a štafetu 

odovzdá ďalšiemu organizátorovi.   

Významné ocenenie z Ústredia KST – Ďakovný list za výrazný podiel na rozvoji organizovanej turistiky 

na Slovensku bol udelený  predsedovi KST Dr. Téryho v Banskej Štiavnici Ing. Róbertovi Melcerovi. 

 

KMT Banská Štiavnica - triatlonový klub a PO SITNO Banská Štiavnica - plavecký klub 

V roku 2013 sme sa zúčastnili: 

Plávanie:  Preteky Banskobystrického pohára v plávaní, MSR veteránov v Žiline. Triatlon:  Preteky 

Slovenského pohára v triatlone – Bratislava, Senec, Dvory nad Žitavou, Martin – Daňová, Žilina; 

Spoluorganizácia a účasť na prvom ročníku Banskoštiavnického horského triatlonu. Atletika: Beh oslobodenia 

Budče; Drieňovský okruh; Beh Devín Bratislava. Akvatlon: MSR Bratislava; Turčianske Teplice; MSR Nitra. 

Najhodnotnejšie výsledky: 

Alexandra Nemčoková, kategória žiaci, r. n. 2004: 

Atletika: Beh oslobodenia Budče, 1. miesto; Beh trate mládeže, 2. miesto; Drieňovský okruh, 2. miesto. 

Akvatlon: Turčianske Teplice, 1. miesto. Biatlon: Banskobystrický pohár 1. miesto, 2. miesto. Plávanie: 

Banskobystrický pohár,  9. miesto 

Radoslav Nemčok, kategória muži a veteráni, r. n. 1979: 

Triatlon: MSR olympijský triatlon, Žilina  3. miesto kategória 30 - 34 rokov; MSR šprint triatlon, Dvory nad 

Žitavou, 2. miesto kategória 30 - 34 rokov; Slovenský pohár, Daňová, 3. miesto kategória 30 - 34 rokov. 

Plávanie: MSR veteránov v Žiline: 1. miesto 200 m pp, 2. miesto 50 m. 

Tomáš Nemčok, kategória muži a veteráni, r. n. 1984: 

Plávanie: MSR veteránov v Žiline: 2. miesto 200 pp, 2. miesto 400 k. Akvatlon: MSR Bratislava, kategória 

muži: 8. miesto. 

  

Strelecký športový klub 

Najlepšie výsledky roku 2013: 

Patrik Jány sa v roku 2013 umiestnil v súťažiach: Vzduchová puška: Majstrovstvá BB kraja - 1. miesto; 

Národná liga mládeže - 2. miesto; Majstrovstvá SR Nitra - 5. miesto vo finále; Majstrovstvá SR Košice - 3. 

miesto. Malokalibrová puška: Liga talentovanej mládeže - 3x 20 - 2. miesto; Majstrovstvá BB kraja - 3 x 20 - 1. 

miesto; Majstrovstvá SR - 3 x 20 - 2. miesto.  

Štefan Šulek ml. sa v roku 2013 umiestnil v súťažiach: Vzduchová puška: Majstrovstvá BB kraja - 3. miesto; 

Národná liga mládeže - 3. miesto; Majstrovstvá SR Košice - 4. miesto. Malokalibrová puška: Liga talentovanej 

mládeže - ľah 60 - 1. miesto; Majstrovstvá BB kraja - ľah 60 - 1. miesto; Majstrovstvá SR - 3 x 20 - 4. miesto. 

Štefan Šulek ml. a Patrik Jány patria medzi 10 najlepších strelcov v puškových disciplínach. Bez rozdielu 

mužských kategórií v SR! 

 
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.  

 

TANAD SPORT 

Daniel Matis: Ľahký atlét. Vytrvalostnému 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 2013: 

Majstrovstvá SR v hale, Bratislava, 3000 m - 1. miesto; Majstrovstvá SR na dráhe, Nové Zámky, 800 m - 3. 

miesto, 1500 m - 3. miesto; Majstrovstvá Európy v behu na ceste, Úpice, ČR, 10 km družstvá - 21. miesto; 

Osemhodinový štafetový beh Partnerských miest, Ptuj, Slovinsko - 2. miesto; Medzinárodný cestný beh, 

Komárno, 5,5 km - 1. miesto. 

V roku 2013 sa zúčastnil na 46 bežeckých podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Z toho 13-krát stál na 1. 

mieste, 11-krát na 2. mieste a 11-krát na 3. mieste. 
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Roman Šlúch: Je jeden z najlepších maratóncov v súčasnosti nášho mesta i regiónu, ktorý časom 02:43:58 drží 

najlepší zabehnutý maratón na MMM v Košiciach. Má zabehnutých 5 maratónov. Behu sa venuje od detstva 

a v súčasnosti patrí k najlepším na Slovensku. Dosiahnuté výsledky v roku 2013: ČSOB ½ Maratón, Bratislava - 

15. miesto; Devín - Bratislava, 11,6 km -  12. miesto; Majstrovstvá SR v cestnom behu, Kysucké Nové Mesto, 

10 km - 10. miesto; Rajecký maratón, Rajec - 9. miesto; Osemhodinový štafetový beh Partnerských miest, Ptuj, 

Slovinsko - 2. miesto; MMM - Košice, 42,195 km - osobný rekord v čase 02:43:58. 

 

Stolnotenisový oddiel LN TRADE Banská Štiavnica 

Stolnotenisový klub LN TRADE, bývalý RANSAN je najstarší stolnotenisový klub v Banskej Štiavnici, ktorý 

nepretržite pôsobí v dlhodobých súťažiach poriadaných SZST. Každoročne hrá v dlhodobej súťaži v 4. alebo 5. 

lige. Tento rok hral v 5. lige, kde skončil na peknom 2.  mieste. Stolnotenisový klub LN TRADE sa roky venuje 

aj výchove mladých hráčov, čoho dôkazom bol aj dvakrát v kategórii mládeže nominovaný Martin Dobrovič. 

Dôležité je podotknúť, že mnohí z týchto mladých hráčov potom pokračujú vo svojej športovej činnosti v iných 

oddieloch, mnohokrát vo vyšších súťažiach alebo v miestach ich štúdií, čoho dôkazom je už aj spomínaný 

Martin Dobrovič, ktorý v súčasnosti hrá vyššiu súťaž /4. Ligu, za ďalší štiavnický klub ŠKST/. V družstve 

nachádzajú svoje miesto aj starší hráči, ktorí sa už stolnému tenisu nevenujú vrcholovo, ale v kategórii veteránov 

patria medzi slovenskú špičku. Ladislav Prokaj patrí v kategórii veteránov nad 70 rokov do prvej trojky hráčov 

na Slovensku.  

Hráči LN TRADE sa umiestnili vysoko aj v celkových štatistikách súťaže. Jednoznačne najlepším hráčom LN 

TRADE bol Michal Buzalka, ktorý z 58 zápasov len 9 krát prehral a s úspešnosťou 84,48% obsadil 4. miesto. 

V štvorhrách bol najlepším hráčom Ján Sedilek, ktorý z 12 zápasov prehral len 2 krát, a skončil s celkovou 

úspešnosťou 83,33%  na 4. mieste.  

Družstvo LN TRADE funguje len vďaka sponzorom a fanúšikom, ktorí už roky prispievajú na chod klubu a ich 

zásluhou môže hrať oficiálne súťaže SZST. 

 

Športový klub Štefultov 

Športové akcie:  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. Plány: rekonštrukcia hokejového ihriska - výmena mantinelov a úprava plochy. Športový klub Štefultov 

zastrešuje taktiež Mestskú volejbalovú ligu v Banskej Štiavnici. 

 

Bedmintonový klub Sitno 

Bedmintonový klub BK SITNO Banská Štiavnica sa venuje predovšetkým práci s mládežou. Členskú základňu 

tvoria žiaci banskoštiavnických základných škôl vo veku 10 – 15 rokov. Každoročne sa zúčastňujú okresných 

a regionálnych súťaží v bedmintone, kde žiaci v kategórii chlapcov, rovnako tak aj v kategórii dievčat, dosahujú 

veľmi pekné výsledky. 

V roku 2013 sa tréningového procesu zúčastňovalo 20 – 24 žiakov. Tréningy prebiehali 1x týždenne v utorok v 

telocvični SOŠ Ľ. Greinera Banská Štiavnica. Dňa 15.10.2013 sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov 

a žiačok základných škôl. Súboje sa odohrali v telocvični SOŠ Greinera za účasti detí zo ZŠ J. Horáka Banská 

Štiavnica a ZŠ Štiavnické Bane. Víťazmi a postupujúcimi do regionálneho kola sa stala v kategórii žiakov ZŠ J. 

Horáka, ktorú reprezentovali Július Kotlár s Richardom Žemberom a v kategórii žiačok ZŠ Štiavnické Bane, za 

ktoré nastúpili Ivana Rončáková s Luciou Hudecovou. Regionálne kolo sa uskutočnilo 24. 10. 2013 v telocvični 

SOŠ OaS v Žiari nad Hronom, Július Kotlár a Tomáš Hanuska postúpili do krajského kola, ktoré bude v januári 

2014 vo Zvolene. 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. Účasť na turnajoch je cca 35 – 50 hráčov. Súčasťou turnajov je aj kategória dospelých, ktorá 

bola tento rok obohatená o účasť hráčov s ligovými skúsenosťami zo Slovenska a Anglicka. Bedminton je hra, 

ktorá sa dostáva do povedomia športovej verejnosti a je čoraz rozšírenejšou voľnočasovou, finančne nenáročnou  

aktivitou detí aj dospelých. 

 

Rádioklub OM3RBS 

Rádioklub združuje skupinu nadšencov – vyznávačov rádioamatérskeho športu. Tak ako to už sám názov 

napovedá a súčasné stanovy klubu ukladajú, Rádioklub Banská Štiavnica – OM3RBS (v éteri známa značka 

“rádio Banská Štiavnica“)  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. 

 

OZ Salamandra  

OZ Salamandra pôsobí v našom meste od roku 2003. Jej hlavným poslaním je organizovanie športových, 

rekreačných a kultúrno-spoločenských akcií.  
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Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica - Štefultov 

Dobrovoľný Hasičský Zbor (DHZ) v Štefultove bol založený 1. 5. 1904 z iniciatívy rímsko-katolíckeho farára 

Jozefa Hlavatého a komisára Ľudovíta Mannera. V roku 2014 oslávi svoje úctyhodné 110. výročie svojej 

existencie. Úspešne reprezentuje náš región v súťažiach, v ktorých dosahuje dobré výsledky 

 

Dobrovoľný hasičský zbor  Banská Štiavnica 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Banskej Štiavnici bol založený 25. júla 1873 z iniciatívy rytiera Lothara 

Rittera von Berksa, cisárskeho  a kráľovského podplukovníka 11. dragúnskeho pluku a Viliama Očovského, 

mešťanostu Banská Štiavnica. V roku 2013 oslávi 140. výročie svojho založenia. 

 

1. Letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici 

1. Letecko - modelársky klub v Banskej Štiavnici svoju činnosť v roku 2013 okrem krúžkovej záujmovej 

činnosti detí a mládeže orientoval na konanie tradičných akcií klubu ako sú: Ampér a Lietanie pre radosť. 

Rozvíjanie spolupráce s klubom Historických modelov. Na základe pozvánok z iných oddielov sa zúčastňujeme 

leteckých podujatí aj na iných letiskách. 

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 zmysluplne naplniť 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 našim klubom a mestom vracať sa na našu akciu Lietanie pre radosť. 

 

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. Jazdia 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  

19. 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 osemnástich   ročníkoch k výročiu zápisu historického mesta Banská 

Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, naše mesto vyhlásilo  

19. 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 1530 prác z viac ako 70 škôl v 15 mestách 

svetového dedičstva v 12 krajinách (Albánsko,  Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Poľsko, Rakúsko, 

Rumunsko,  Ruská federácia,  Španielsko, Ukrajina a  Slovenská republika). Otvorenie výstavy sa uskutočnilo 

vo štvrtok 30. mája 2013.  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, a Géza Perlitzy, grafik katalógu 

„Svetové dedičstvo očami detí“.  

 

Svetové  dedičstvo UNESCO 

Celý rok 2013 sa niesol v znamení 20. výročia jednej z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách nášho 

mesta a 775. výročia udelenia mestských výsad.   Hlavné oslavy 20. výročia zápisu historického mesta Banská 

Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa uskutočnili 

v dňoch 10. - 11. októbra 2013 pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Vo štvrtok 10. októbra sa 

v Rytierskej sále Starého zámku  uskutočnil seminár „Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým dedičstvom 

UNESCO“, na ktorom odzneli príspevky 13  účastníkov vrátane zahraničných.  V piatok 11. októbra  to bolo 
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najprv slávnostné zhromaždenie v Kostole sv. Kataríny za osobnej účasti prezidenta SR a ďalších zahraničných 

a domácich hostí.  Ďalej nasledovalo slávnostné otvorenie výstavy „Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 

dedičstvom UNESCO“, ktorú pripravilo mesto Banská Štiavnica v spolupráci so SBM a ŠÚBA.   

 

Akademici v Banskej Štiavnici 

V ten istý deň pri príležitosti  12. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej 

Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským 

baníckym spolkom, Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho a Strednou odbornou školou lesníckou  

zorganizovali už tradičné podujatie  „Akademici v  Banskej Štiavnici 2013“, ktoré začalo pri historickej radnici a  

pokračovalo vo vestibule Alma mater.  

 

Partnerské mestá  

Spolupráca s partnerskými mestami v roku 2013 vzhľadom na finančnú  situáciu mesta bola obmedzená na 

minimum. 

 

 

 


