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ČASŤ I.    Samospráva mesta Banská Štiavnica 

 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
 

     MsZ pracovalo v roku 2014 v nezmenenom 17- člennom zložení, ktoré bolo rozdelené do 5 volebných 

obvodov.   

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 2014:    9 

z toho 1 zasadnutie bolo slávnostné – Salamandrové dni 

 

V rámci Salamandrových dní boli mestským zatupiteľstvom udelené tieto ceny: 
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Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica:  

Ivanovi Celderovi 

Ing. Richardovi Kaňovi  

Mgr. Elene Kašiarovej 

Ing. Eduardovi Radovi  

Výročná cena mesta Banská Štiavnica: 

Ing. Dominikovi Kútnikovi 

Ing. Rudolfovi Valovičovi 

 

Cena primátora mesta  Banská Štiavnica:  

Jurajovi Červenákovi 

       

Počet prijatých uznesení 120 (v roku 2013 to bolo  130) 

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach   86,47 %  (rok 2013  82,41 %)  

 

Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ: 

Renáta Antalová  8x (100 %), RNDr. Pavel Bačík 8 x (100 %), Ľubomír Barák 7 x (88 %),  Ivan Beňo 7 x (88 

%), Ing. Miriam Blaškovičová 8 x (100 %), Ing. Juraj Čabák 7 x (88 %), Mgr. Helena Chovanová 6 x (76 %), 

Peter Ivaška 8 x (100 %), PaedDr. Milan Klauz 6 x (76 %), Helena Koťová 7 x (88 %),  

JUDr. Dušan Lukačko 5 x (63 %), Ing. Ján Mojička 7 x (88 %), Ing. arch.  Peter Mravec 6 x (76%),  

Mgr. Karol Palášthy 7 x (88 %), Ing. Slavomír Palovič 5 x (63 %), JUDr. Gejza Volf  7 x (88 %) 

Ing. Marián Zimmermann 8 x (100 %). 

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Štiavnica: 4 

 

VZN č. 1 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených 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, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta 

Banská Štiavnica   

VZN č. 3 o určení plagátovacích plôch a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické noviny pre volebné 

kampane na území mesta Banská Štiavnica     

VZN č. 4 o miestnych daniach    

 

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 4  

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

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica   

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica   

Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica   

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov  

   

Niektoré materiály prerokované v MsZ:    

všetky uznesenia sú zverejnené na www.banskastiavnica.sk                                 Číslo uznesenia  

Informatívna správa o činnosti ŠN v roku 2013                                   15/2014 

„                    „          o zámere vybudovania multifunkčnej plochy  

                                  v miestnej časti Štefultov                                          25/2014   

                                  o postupe prác na realizácii zberného dvora             67/2014 

„                    „           z členskej schôdze Kalvárskeho fondu                     68/2014  

„                    „           o konaní VZ spol. Mestské lesy B. Š., s. r. o.           69/2014 

„                    „           o konaní VZ Prima banky Slovensko, a. s.               70/2014 

„                    „           o konaní VZ spol. STVS, a. s.                                   71/2014 

„                    „           zo zahraničnej SC primátorky mesta Kutná Hora     72/2014         

„                    „           k verejnému obstaraniu na dodanie 2 ks osobných  

                                   motorových vozidiel                                                 79/2014   

„                    „           o príprave Salamandrových dní 2014                        98/2014 

„                    „           o konaní mim. VZ spol. Nemocnica B. Š. a. s.          99/2014 

„                    „           z VZ spol. Joergesov dom, a. s.                               100/2014 

http://www.banskastiavnica.sk/
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„                    „           povinnosti verejného funkcionára                            116/2014 

„                    „           doplnenie organizačnej štruktúry                             117/2014 

„                    „           o spracovaní UŠ – obyt. zóna Principlac                  118/2014 

„                    „           z valného zhromaždenia Prima banka                      119/2014 

„                    „           vyhodnotenie LTS                                                    120/2014                

  

Komunitný plán sociálnych služieb                                                           103/2014 

Kúpa nájomných bytov na Ulici budovateľská 14                                        8/2014 

 

Memorandum o spolupráci – detašované pracovisko VŠ, UCM Trnava    31/2014   

„                      o súčinnosti pri realizácii projektu Barborská cesta            32/2014 

„                      o spolupráci – detašované pracovisko VŠ                           56/2014 

 

Návrh na naloženie s majetkom mesta – Dom smútku Štefultov                23/2014 

„         na uzatvorenie zmluvy o úvere, byty Budovateľská 14                    18/2014   

„         na udelenie cien mesta v roku 2014                                                  77/2014 

„         na úpravu NZ č. 10/2008 – Salamandra Resort, a. s.                        20/2014 

„         na vyhlásenie 2. opakovanej OVS, pozemok EKN č. 4919/1          21/2014 

„         na vyhlásenie 2. opakovanej OVS, pozemok CKN č. 1859             22/2014  

„         na vyhlásenie OVS – pozemky pod garáž                                        97/2014       

„         na vyhlásenie OVS, RD Ulica J. K. Hella č. 7                               115/2014                                                    

Návrh na zmenu zriaďovacej listiny TS, m. p.                                              7/2014 

„         na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica                              84/2014   

„         na zmenu person. obsadenia DHZ mesta B. Štiavnica                     90/2014    

„         na zriadenie vecného bremena pre SSE – distribúcia a. s.                24/2014  

„         Štatútu Štiavnických novín  88/2014 

„         zápisu do kroniky mesta za rok 2013                                                89/2014 

„         VZN č. 1/2014 o financovaní škôl                                                      3/2014 

„         VZN č. 2/2014 zákaz požívania alkoholu                                         36/2014 

„         VZN č. 3/2014 o plagátovacích plochách pre vol. kampane            37/2014 

„         Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013, príspevky pre školy                        38/2014  

„         Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica        52/2014 

„         Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti                53/2014  

„         Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o podm. držania psov                      54/2014 

 

Plat primátorky mesta Banská Štiavnica                                                    61/2014 

Plán práce HK na I. polrok 2014                                                                10/2014  

Plnenie rozpočtu mesta B. Štiavnica za I. polrok 2014                              82/2014   

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013                 19/2014   

Prevod nehnuteľnosti na Ulici obrancov mieru, J. Mojička s manž.          11/2014 

„          „                           Ulici „                         M. Rusko s manž.           12/2014      

„          „                           Ulici na Mária šachtu, Ing. Adamský s manž.    13/2014 

„          „                           Ulici Kammerhofská                                           14/2014  

„          „                           Ulici učiteľská – Coop Jednota, s. d.                  40/2014  

„          „                           Ulici údolná, J. Vician s manž.                           62/2014 

„          „              pod účelovou komunikáciou vo vl. Ing. J. Kovára          63/2014  

„          „              vodné nádrže – Komorovské a Červená studňa               42/2014                 

„          „                           „        križovatka, MCNET.SK, s. r. o.                93/2014 

„          „              na Ulici horná ružová, D. Kavický s manž.                   107/2014 

„          „              na Lesníckej ulici, E. Skarbová                                      108/2014 

„          „              na Ulici J. Horáka , RNDr. Špaková                              109/2014  

Prenechanie KD a ihriska na Ul. OM do nájmu OZ ŠK Štefultov            113/2014 

Program odpadového hospodárstva                                                             87/2014 

Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za r. 2013                     50/2014 

„           „                     „                                          za I. polrok 2014          83/2014     

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2014, 2015 a 2016                     5/2014              

„              TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2014, 2015 a 2016                6/2014 

 

Schválenie poradia návrhov v II. kole OVS – p. č. 1859                            41/2014   

Schválenie poradia návrhov OVS, pozemky garáže Drieňová                 112/2014        
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Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013                                               9/2014 

„           „                  „            HK za I. polrok 2014                                     86/2014        

„          o stave mesta a činnosti samosprávy za rok 2013                            39/2014 

„          o stave a využití objektov v majetku mesta                                     66/2014   

Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii v r. 2013         48/2014 

„          o zahraničných služobných cestách primátorky mesta                    33/2014  

„          o príprave TS, m. p. na ZÚ a Operačný plán ZÚ                           105/2014  

„          o príprave na zimnú vykurovaciu sezónu                                       106/2014 

„          k úprave verejných priestranstiev Ulica akademická a mierová      58/2014 

„          „              „               „                                                                       78/2014   

 

Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie – Kammerhofská 1                   29/2014 

„                             „             „                     - Nám. sv. Trojice č. 3              30/2014   

Spolupráca so spoločnosťou PO-MA, s. r. o. – vyhodnotenie ankety          57/2014  

 

Určenie počtu poslancov MsZ a volebných obvodov 2014 – 2018              75/2014 

„            rozsahu výkonu funkcie primátora 2014 – 2018                             76/2014 

 

Voľba člena redakčnej rady VIO TV                                                           92/2014      

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013             85/2014 

                                         

Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – Principlac                          55/2014  

Zaradenie mesta do MAS Zlatá cesta pre prístup CLLD a LEADER          91/2014              

Zámer na prevod nehnuteľností – vodných diel                                           26/2014 

„              „           „       pozemky  na Ulici J. Horáka, Lehocká, Špaková    43/2014   

„              „           „       „               na Ulici údolná, J. Vician s manž.           44/2014 

„              „           „       „               na Ulici J. Horáka, Ing. Kovár s manž.   45/2014   

„              „           „       „               na Ulici Križovatka, MCNET.SK           64/2014 

„              „           „       „               na Ulici J. Horáka, RNDr. Špaková        94/2014 

„              „           „       „               na Ulici horná ružová, D. Kavický         95/2014 

„              „           „       „               na Lesníckej ulici, Ing. Skarbová           96/2014               

„              odpredaj nehnuteľného majetku – Ul. J. K. Hella č. 7                  65/2014     

„              „           „       „               Ul. horná ružová, Ing. Kováčik             110/2014 

„              „           „       „               TIDLY- Slovakia, s. r. o.                       111/2014     

„              „           „       Ing. Bárta, zámena pozemkov s Mestom               114/2014       

Záverečný účet mesta, škôl a školských zariadení za rok 2013                    49/2014          

Zásady odmeňovania primátora, zástupcu primátora, HK,  

poslancov, predsedov a členov komisií                                                           4/2014 

Zriadenie komunitného centra Šobov                                                          104/2014 

Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre ZUŠ                                  51/2014 

                                                   

                                                                                             

Mestská rada (MsR) 
 

Mestská rada pracovala v rovnakom 5 člennom zložení ako v roku 2013:    

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

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

3. JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ – NEKA 

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

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

 

Počet zasadnutí 8 

Počet prijatých uznesení  112 

% účasti členov MsR na zasadnutiach                   80,2 % (v roku  2013 to bolo 88,6 %) 

  

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR 

Ing. Miriam Blaškovičová 5 x (63 %) 

Ing. Juraj Čabák 8 x (100 %)        

JUDr. Dušan Lukačko 7 x (88 %) 
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Mgr. Karol Palášthy 6 x (75 %) 

Ing. Marián Zimmermann  6 x (75 %)        

 

Komisie MsZ 
V roku 2014 pracovalo 9 komisií zriadených MsZ v nezmenenom zložení: 

 

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: 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: - 

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: -  

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

Zapisovateľka: RNDr. Viktória Michalská, zamestnankyňa MsÚ  

 

Komisia verejného poriadku 

Predseda: JUDr. Gejza Volf, poslanec MsZ        

Podpredseda: Vladimír Poprac, st.         

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

Zapisovateľka: Martina Bačíková, zamestnankyňa MsÚ 

 

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 
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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. 

 

Dňa 15. 11. 2014 sa uskutočnili komunálne voľby pre volebné obdobie 2014-2018. Zvolených bolo 13 

poslancov, rozdelených do 3 volebných obvodov:  

Volebný obvod č. 1:  

1. Renáta Antalová 

2. Ing. Juraj Čabák 

3. Ing. Ján Čamaj 

4. JUDr. Dušan Lukačko 

5. Mgr. Mikuláš Pál 

6. Ing. Marián Zimmermann 

 

Volebný obvod č. 2:  

1. RNDr. Pavel Bačík 

2. Ľubomír Barák 

3. Ivan Beňo 

4. Helena Koťová 

5. Mgr. Ján Kružlic 

6. Mgr. Karol Palášthy 

 

Volebný obvod č. 3: 

1. Dušan Beránek  

Dňa 9. decembra 2014 sa konalo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, kde novozvolení: primátorka mesta 

a poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. V roku 2014 nová samospráva zasadala 2 

krát. Druhé zasadnutie MsZ sa konalo 10. 12. 2014. Boli konštituované orgány mestskej samosprávy, bola 

zriadená mestská rada v počte 3 členov: Ing. Juraj Čabák, Mgr. Karol Palášthy a Ing. Marián Zimmermana. Po 

uskutočnených komunálnych voľbách v novembri 2014 vymenovala primátorka mesta za svojho zástupcu na 0,5 

úväzku Ing. Mariána Zimmermanna od 01.01.2015. 

 

Ďalej bolo zriadených 6 stálych komisií MsZ: 

a) Komisia cestovného ruchu a kultúry 

b) Komisia ekonomická 

c) Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

d) Komsia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu 

e) Komisia sociálna a bytová 

f) 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 

 

Celkovo nová samospráva prijala v roku 2014 20 uznesení. Účasť na obidvoch zasadnutiach bola 100 %.     

 

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

v komunálnych voľbách v novembri 2010 a opätovne v komunálnych voľbách v novembri 2014. Primátorka 

mesta plnila úlohu najvyššieho výkonného orgánu, štatutárneho orgánu v majetkovo – právnych vzťahoch, 

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, predsedom vlády SR, poslancami NR SR, 

členmi vlády, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a ďalšími orgánmi, organizáciami, podnikateľskými 

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

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

Ako primátorka mesta 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. Aktívne 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 Banská 

Štiavnica. Pôsobila v orgánoch spoločností zriadených Mestom, a to ako predseda Valného zhromaždenia 
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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., 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. Ďalej pracovala v komisii pre koordináciu lokalít UNESCO ako členka komisie 

vymenovaná Ministrom kultúry SR.  

Na začiatku roku 2014 sa tradične uskutočnilo spoločné stretnutie samosprávy mesta s predstaviteľmi mestských 

podnikov, závodov, firiem, organizácií, inštitúcií, politických strán a hnutí pôsobiacich v Banskej Štiavnici ako 

aj starostami okolitých obcí. Tak ako v roku predchádzajúcom, aj v roku 2014 sa konalo významné podujatie 

Udeľovanie vyznamenaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom za mimoriadny 

prínos v oblasti vedy a techniky – cena Samuela Mikovíniho. Na uvedenom podujatí boli ocenené mimoriadne 

výsledky v oblasti vedy a techniky. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica 

v priestoroch Slovenského banského múzea v sieni komorských grófov za účasti ministra školstva. 

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

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

výskumu a športu SR Peter Pellegrini a následne Juraj Draxler, minister životného prostredia Peter Žiga,   

minister spravodlivosti SR Tomáš Borec, štátny tajomník ministersta hospodárstva SR Miroslav Obert, štátny 

tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko, štátny tajomníci Ministerstva životného 

prostredia Vojtech Ferencz a Ján Ilavský, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Monika 

Jankovská. Časté boli aj stretnutia a rokovania s poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom.  

Z poslancov NR SR to boli podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková, podpredseda NR SR Miroslav Číž, 

poslanci NR SR Ľudovít Kaník, Ivan Švejna.  

Ďalej sa uskutočnilo prijatie viacerých veľvyslancov,  okrem toho navštívilo Banskú Štiavnicu mnoho ďalších 

vzácnych hostí a akademických funkcionárov slovenských a zahraničných vysokých škôl. Uskutočnili sa 

slávnostné prijatia vedenia Vysokej školy  Dunaújváros, slávnostné prijatie zástupcov  Ministerstva vnútra SR a 

Holandských partnerov. Primátorka sa v roku 2014 zúčastnila podujatia 7. stretnutie banských miest a obcí 

Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Kremnici. V mesiaci apríl - máj sa zúčastnila na 10. regionálnej konferencii 

Organizácie miest svetového dedičstva (OMSD) pre členské mestá zo strednej a východnej Európy v Kutnej 

Hore. Primátorka mesta na konferencii vystúpila s prednáškou Vývesky, reklama, stánky a vonkajšie terasy 

v historickom centre Banskej Štiavnice v nadväznosti na lokality UNESCO. Okrem toho sa primátorka nášho 

mesta zúčastnila na základe pozvania primátora mesta Šoproň 25. ročníka Paneurópskeho mierového pikniku 

v blízkosti mesta Šoproň.  

Významnou udalosťou v roku 2014 bolo pre naše mesto 250. výročie od vtedy, čo navštívili Banskú Štiavnicu 

(1764) synovia panovníčky Márie Terézie, Jozef II. v tom čase už čerstvo korunovaný rímsky kráľ a jeho brat 

veľkovojvoda Peter Leopold a ich budúci zať princ Albert. Pri tejto významnej historickej udalosti sa 

uskutočnilo podujatie k pripomenutiu si Kráľovskej návštevy v Banskej Štiavnici.  

Počas roku 2014 sa samospráva naplno venovala získaniu finančných prostriedkov pre zabezpečenie a realizáciu 

investičných akcií, plnenie samosprávnych úloh mesta a finančnému zabezpečeniu základných úloh školstva, a 

to základných škôl, materských škôl a školských zariadení, a to najmä Základej umeleckej školy a Centra 

voľného času.  

Ďalej to bola realizácia úprav verejných priestranstiev ulíc:  Akademická a Mierová, zabezpečenie projektových 

dokumentácií a získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu v budúcich rokoch. Primátorka mesta ďalej 

riešila zabezpečenie a finančné krytie  projektu s názvom „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu 

odpadov v meste Banská Štiavnica“.   

Významnou investičnou akciou bolo ukončenie výstavby 48 bytových jednotiek na Budovateľskej ulici, ktoré 

boli odovzdané do užívania. Odkúpenie bolo realizované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a z úverových prostriedkov ŠFRB vrátane technickej infraštruktúry. 

V roku 2014 samospráva mesta zrealizovala odpredaj tajchu Červená studňa a Komorovské jazero do majektu 

SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, za účelom ďalšieho zveľadenia 

týchto tajchov, nakoľko SVP vykonáva údržbu a správu cca. 20 historických vodných diel. Odkúpenie a prevod 

týchto vodných diel je logickou snahou o zveľadenie a zachovanie svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. 

Primátorka mesta sa podieľala na riešení problematiky získania finančných prostriedkov na ďalšiu prevádzku 

a rekonštrukciu budov Slovenského banského múzea.  

Primátorka mesta počas roka vyvíjala snahu a aktivity súvisiace s prinavrátením RLP resp. zmenu RZP na RLP, 

v čom sa obrátila na Ministerstvo zdravotníctva SR, predsedu vlády SR a predzidenta SR a žiadala ich 

o prehodnotenie poskytovania tejto služby, nevyhnutne potrebnej pre občanov mesta a okresu.  

Na základe opakovaných podnetov od občanov nášho mesta a okresu na nepostačujúce poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti pre diabetologických pacientov, požiadala primátorka mesta Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Úrad 
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banskobystrického samosprávneho kraja a riaditeľa Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom o rozšírenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

Na základe zákonom zverených kompetencií zabezpečovala v rámci samosprávy mesta v mesiaci marec voľby 

prezidenta Slovenskej republiky, v mesiaci máj voľby do Európskeho parlamentu a v mesiaci november voľby 

do orgánov samosprávy mesta.  

V roku 2014 bola samospráva mesta podľa nezávislého inštitútu INEKO vyhodnotená ako samospráva, ktorá 

najlepšie konsolidovala.  

Na základe osobnej angažovanosti primátorky mesta  bola v Banskej Štiavnici slávnostne otvorená kancelária 

centra právnej pomoci za účasti JUDr. Boreca, ministra spravodlivosti SR a JUDr. Nataše Nikitinovej, riaditeľky 

Centra právnej pomoci. 

Na sklonku roka sa podarilo vďaka ochote univerzity, ale najmä trvalej iniciatívy Mgr. Nadeždy Babiakovej 

v Banskej Štiavnici, zriadiť Katedru udržateľného rozvoja – detašované pracovisko Fakulty sociálnych vied 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré otvorilo v roku 2015 externú formu štúdia.  

Rok 2014 bol významným pre Banskú Štiavnicu aj pripomenutím si 20. výročia založenia Katedry UNESCO 

v Banskej Štiavnici. V dňoch 20.-21. 11. 2014 sa konali významné medzinárodné, vedecké, odborné 

a spoločenské podujatia pri príležitosi 20. výročia založenia Katedry UNESCO pre ekologické vedomie 

a trvaloudržateľný rozvoj TU Zvolen s pracoviskom v Banskej Štiavnici.  

Počas roka 2014 sme si pripomenuli aj 65. výročie Trate mládeže. Stavba Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do 

Banskej Štiavnice bola dokončená 28. októbra 1949. 

Po niekoľkoročnom prerušení oboch behov sa v roku 2013 obnovil Malý beh Trate mládeže a v roku 2014 bol 

obnovený aj Cestný beh Trate mládeže, a to už jeho 28. ročník. Zároveň pokračuje aj jubilejný 30. ročník 

Malého behu Trate mládeže. Malý beh Trate mládeže sa uskutočnil 6. 6. 2014 na železničnej stanici v Banskej 

Štiavnici. Cestný beh Trate mládeže sa konal 7. 6. 2014 so štartom v Hronskej Breznici a cieľom na železničnej 

stanici v Banskej Štiavnici. Okrem vyššie uvedených udalostí sme si pripomenuli  25. výročie Štiavnických 

novín.  
 

V roku 2014 boli realizované významné investičné akcie. Najvýznamnejšími akciami Mesta boli: 

v oblasti stavebníctva: 

Projekt: „Základná škola Jozefa Horáka – oprava havarijného stavu prístavby objektu“ 
- oprava strešnej konštrukcie, oprava obvodového plášťa  

- celkové náklady stavby: 143 823,84 € 

 

Projekt: „Predbežné opatrenia na zamedzenie havarijného stavu objektu kultúrneho domu v  miestnej časti 

Štefultov v Banskej Štiavnici“ 

- stabilizácia spadnutého kamenného obvodového muriva, oprava plechovej krytiny 

- celkové náklady stavby: 1 450,- € 

 

Projekt: „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ + „Prípojka 

NN pre zberný dvor“ 

- Aj napriek mnohým zložitým situáciám spätým s týmto projektom boli v roku 2014 vybudované 

stojiská na separovaný odpad, zároveň bol vybudovaný zberný dvor v areáli bývalej spoločnosti 

Akutrade, s. r. o. a boli vypracované propagačné materiály pre účely zvýšenia informovanosti o potrebe 

separovaného odpadu. Projekt bol úspešne ukončený v termíne do 31. 12. 2014. Celkové náklady 

stavby: 1 821 605,36 € 

 

Projekt: „Rekonštrukcia kostola Panny Márie Snežnej“  

- (úprava interiéru, rekonštrukcia NN rozvádzačov a novej elektroinštalácie sálavého vykurovania, 

sanácia omietok v interiéry, vymaľovanie interiéru, nákup a osadenie kulisy, nákup a osadenie nového 

mobiliáru.  

- celkové náklady 30.000 € (sponzorský dar Mestu) 

 

Projekt: „Rekonštrukcia strechy HP – MŠ, Bratská 9, Banská Štiavnica“ 

- riešenie havarijného stavu odstránenie zatekania 

- finančné náklady: 40 366, 69  € z rozpočtu mesta 

 

v oblasti technickej infraštruktúry:    

Úprava verejných priestranstiev Ulíc akademickej a mierovej z účelovej dotácie Ministerstva financií SR na 

základe osobitného vyčlenia v Štátnom rozpočte.  
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Projekt: „Banská Štiavnica úprava verejných priestranstiev Akademickej a Mierovej ulice od parcely č. 3910 

a časť Palárikovej ulice“ 
- finančné náklady: 831 419,61 €  

  
Projekt: „Rekonštrukcia Ulice Š. Krčméryho, Banská Štiavnica – I. etapa – vetva „A“ ZÚ KM  0,000 00 – KÚ 

KM 0,218 34.“  

- finančné náklady: 64 449,76 € 

  
Projekt: „Stavebné práce - havária komunikácie a odvodňovacieho systému na Ulici M. Kukučína v Banskej 

Štiavnici“ 

- finančné náklady: 9 840 € 

 

Projekt: „Lokálne odvodnenie na sídlisku Drieňová – Ulica MUDr. J. Straku Banská Štiavnica“ 

- lokálne odvodnenie, drenáž a odvodnenie podkladov komunikácie 

- finančné náklady: 15 346,39 € 

 

Projekt: „Havarijný stav kanalizácie Ulica Malé Trhovisko v Banskej Štiavnici“  

- odstránenie pozostatkov výkopu, oprava kanalizačného systému DN 400, oprava miestnej komunikácie 

po rozkopávke, vybudovanie kanalizačnej šachty, vybudovanie prepojovacej kanalizácie DN 200. 

- finančné náklady: 2 886,- € 

 

Projekt: „Úprava verej. priestranstiev Mierová ulica - Kanalizačná prípojka MŠ po úprave“ 

- riešenie havarijného stavu 

- finančné náklady: 2 757,71 € 

 

Ochrana pamiatok 

Mesto Banská Štiavnica sa spolu s Ministerstvom kultúry SR podieľalo na samotnej obnove NKP 

v nasledovnom rozsahu: 
 

Projekt: „Obnova objektu, Dom meštiansky, Ulica kammerhofská 1, Banská Štiavnica“ 

- č. ÚZPF: 2517/0 – obnova objektu 

- cieľ projektu: oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií, obnova fasády, vyhotovenie 

posúdenia zavĺhania budovy (dokumentácia) 

- celkové náklady stavby: 16 129,32 € 

- poskytnuté NFP: 15 000,00 €  

- využité NFP: 14 334,32 €  

- vlastné zdroje: 1 795,00 € 

 

Projekt: „Obnova objektu, Dom meštiansky, Ulica A. Sládkoviča 1 (Belházyovský dom),  Banská Štiavnica“  

- č. ÚZPF: 2503/7 – obnova objektu 

- cieľ projektu: oprava alebo výmena strešnej krytiny, oprava alebo výmena strešných klampiarskych 

konštrukcií 

- celkové náklady stavby: 12 716,99 €  

- poskytnuté NFP: 12 000,00 €  

- využité NFP: 11 716,99 €  

- vlastné zdroje: 1 000,00 € 

 

Investičné akcie iných investorov: 

- Vo februári roku 2014 sa otvorili brány supermarketu TESCO na sídlisku Drieňová, kde bolo 

vytvorených 19 pracovných miest a vytvorených celkovo 62 nových parkovacích miest 

- Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. odkúpila od Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a. s. Banská Bystrica areál na Ulici Šobov 1, kde po 19 rokoch fungovania má uvedená 

spoločnosť vlastné priestory.  

- V roku 2014 bola súkromným investorom zrekonštruovaná Židovská synagoga na Novozámockej 

ulici.  

- V roku 2014 bol súkromným investorom zrekonštruovaný objekt na Ulici A. Kmeťa č. 121/9,  tzv. 

„zošroubovaný dom“, touto rekonštukciou sa podarilo odstrániť dlhodobý problém mesta a tým 

zlepšiť celkový vzhľad historického centra mesta. 
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- Výstavba nového multifunkčného ihriska v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského 

v Banskej Štiavnici.  

Dlhodobým úsilím a iniciatívou mesta sa podarilo v mesiaci september  opäť otvoriť Rómsky klub na Šobove.  

Primátorka rokovala so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ohľadne podania projektu na 

vybudovanie kanalizácie na Uliciach 8. mája a SNP.  

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

medzinárodného významu ako Salamander, Živé šachy, Cap á l´ Est, Festival kumštu, remesla a zábavy, Festival 

peknej hudby, Festival Bachovej hudby, Oslávme Vianoce spolu, a mnohé ďalšie kultúrne a spoločenské 

podujatia v rámci kultúrneho leta a aj mimo letnej turistickej sezóny, ktoré prilákali veľký počet domácich aj 

zahraničných návštevníkov. V júni sa uskutočnil v Banskej Štiavnici medzinárodný workshop k projektu EÚ 

Erasmus, Integrované programy, Multilaterálne vzdelanie a interdisciplinárny prístup v európskom kontexte, kde 

Mesto bolo spoluorganizátorom so STU Bratislava, Fakultou architektúry, na ktorý bol poskytnutý grant z EÚ. V 

rámci tohto podujatia navštívili naše mesto študenti a pedagógovia z FA STU Bratislava a zo zahraničných 

vysokých škôl.  

V r. 2014 pokračovala spolupráca s partnerskými mestami, prijatím delegácií z partnerských miest Ptuj 

(Slovinsko) a Moravská Třebová (ČR). Mesto podporovalo zachovanie duchovných tradícií podporou aktivít 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. 

Mesto počas celého roka vytváralo podmienky pre kultúrny a 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. V organizovaní športových podujatí 

na sídlisku Drieňová pre deti a mládež v spolupráci s Centrom voľného času bola dosiahnutá dobrá úroveň 

týchto podujatí, o čom svedčí aj záujem o účasť na nich. 

Aj keď z hľadiska finančnej a hospodárskej krízy bol rok 2014 finančne náročný, podarilo sa zabezpečiť 

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

stretávali s obyvateľmi mesta a jeho častí, záujmovými skupinami a združeniami.  

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

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

verejného, ako aj súkromného sektora, podnikateľmi. 

V rámci strategických dokumentov mesta sa prijal Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská 

Štiavnica pre roky 2014 – 2020, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom. V roku 2014 sa začalo 

s aktualizáciou Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja, ktorý bude slúžiť ako 

podklad pre získanie finančých prostriedkov v ďalšom progamovacom období.  

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

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

organizácií zriadených MsZ. Primátorka mesta okrem iného zabezpečovala prijatia oficiálnych návštev, 

delegácií, akcie ZPOZ-u a významné akcie na úseku kultúry, športu a propagácie.      

 

Zástupca primátorky mesta  
JUDr. Dušan Lukačko zastupoval primátorku mesta v rozsahu stanovenom zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 9. 12. 2014, 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 a stavebné práce na novom zbernom dvore a stojiskách pre separovaný zber v meste ako aj 

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, týkajúcich sa parkovania v meste v kompetencii Technických služieb, m. p.  

- koordinoval proces výberu poplatku za parkovanie vozidiel prostredníctvom SMS systému 

v meste Banská Štiavnica a od TS, m. p., Banská Štiavnica  

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

opravu podľa ich významu v meste Banská Štiavnica  

- riešil spolu s oddelením RRaMV  a  MsPo  výkon  taxislužby na území  mesta Banská Štiavnica 

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

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

SAD Zvolen, a. s. 

- zúčastňoval sa zasadnutí komisií zriadených MsZ a v komisii 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 a počas pobytu na liečení  

- zastupoval referenta z oddelenia výstavby, ÚP a ŽP  Dušana Vahlandta v otázkach miestnych 

komunikácií (rozkopávky, dopravné značenie) 

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

meste Moravská Třebová – Dni slovenskej kultúry, zúčastnil sa na oslave 600. rokov od prvej písomnej 

zmienky partnerského mesta Hünenberg vo Švajčiarsku 

- spoluorganizoval športové podujatie Štiavnický kros triatlon v obci Banský Studenec a cyklistické 

preteky Štiavnické gold race ako aj štvordňové turné hokejistov z partnerského mesta Moravská 

Třebová (deti) po mestách Slovenska v mesiaci marec 

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

 

Hlavný kontrolór  - Ing. Marián Láslo 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica v roku 2014 bola vykonávaná v súlade so  

zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení a procesne v súlade so zákonom NR SR č. 

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

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

       Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2014 bol určený Plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 

2014, ktoré boli schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 10/2014 zo dňa 29. 01. 2014 a 60/2014 zo dňa 25. 

06. 2014 (v súlade s ustanovením § 18f Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení). 

      Kontroly vykonané nad rámec plánov kontrolnej činnosti za príslušné obdobie boli urobené v zmysle „Zásad 

kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica“. 

 

     Hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica si plnil zo zákona vyplývajúce povinnosti z príslušných ustanovení 

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

odborného stanoviska k záverečnému účtu na rok 2013, odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2015 

a programového rozpočtu na rok 2015 a na roky 2016-2017 pred schválením v MsZ, ďalej zabezpečoval 

evidenciu, pridelenie a kontrolu sťažností a petícií podľa príslušných ustanovení zákona NR SR 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 2014 bol schválený  uznesením MsZ č. 10/2014 zo dňa 29. 01. 2014 a na 

základe neho boli realizované nasledovné kontroly: 

- Následná finančná kontrola pri nakladaní s ceninami evidovanými v príspevkovej organizácii TS, m. p. 

Banská Štiavnica (obstaranie, evidencia, manipulácia a skladovanie cenín – parkovacie lístky). 

- Kontrola výdavkovej časti rozpočtu Mesta Banská Štiavnica - výdavkov uskutočnených cez  pokladnicu 

mesta v roku 2013 - ako podklad pre vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2013 

v zmysle §18f, ods.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení.  

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

prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica, realizovaných v priebehu roku 2013 -  ako 

podklad pre vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok  2013. 

- Následná finančná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly a kontrola inventarizácie 

pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v platnom znení. 

Kontrola uskutočnená v subjektoch: Mesto Banská Štiavnica – MsÚ, oddelenie ekonomické, TS., m. p. 

Banská Štiavnica, ZUŠ Banská Štiavnica,  ZŠ J. Kollára, Banská Štiavnica. 

- Kontrola dodržiavania VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým 

osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo poskytujú služby 

obyvateľom mesta Banská Štiavnica. 

 

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

spolu s výsledkami kontroly (Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica) za 

1. polrok 2014 bola v  MsZ prerokovaná dňa 27. 08. 2014  a uznesením MsZ č. 86/2014/ A - zobratá na 

vedomie.              

      Kontroly na 2. polrok 2014 boli v MsZ odsúhlasené v Pláne práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 - 

uznesením MsZ č. 60/2014 zo dňa 25. 06. 2014. Realizované boli nasledovné kontroly: 
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      V súlade s týmto plánom ako aj z vlastného podnetu boli vykonané kontroly na MsÚ so zámerom preverenia 

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

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

mesta. 

      Nad rámec plánu práce kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 bola vykonaná kontrola výdavkov z rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica, uskutočnených v zmysle zákona NR SR č. 88/2001 Z. z. o sociálnej pomoci, úplné 

znenie, v nadväznosti na uplatňovanie internej smernice mesta pre poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi „Pravidlá pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi mesta Banská Štiavnica“, poskytnutých 

v prvom polroku 2014. 

 

      V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 boli vykonané tieto kontroly: 

- Kontrola plnenia opatrení z kontrol, ktoré boli vykonané  v 1. polroku 2014.                                     

- Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov MsÚ v Banskej Štiavnici, 

zameraná  na vecnú a formálnu správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, 

účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení 

neskorších zmien a doplnkov) pri účtovných operáciách mesta (pokladnica mesta, bežný účet mesta – 

výdavky). 

- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami na MsÚ - príjmové položky na položke rozpočtu 

mesta 08 – kultúra (správa kultúry a ostatné kultúrne služby mesta Banská Štiavnica). 

- Kontrola nakladania a hospodárenia s finančnými prostriedkami so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti a účelnosti v  Centre voľného času, Ludvíka Svobodu č. 40, Banská Štiavnica – 

rozpočtovej organizácie Mesta Banská Štiavnica. 

- Kontrola nakladania a hospodárenia s finančnými prostiedkami so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti a účinnosti v ZUŠ, Námestie svätej Trojice, Banská Štiavnica, rozpočtovej organizácie 

Mesta Banská Štiavnica. 

- Kontrola výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, uskutočnených v zmysle zákona NR SR č. 

88/2001 Z. z. o sociálnej pomoci, úplné znenie, v nadväznosti na „Pravidlá pri poskytovaní jednorazových 

dávok v hmotnej núdzi mesta Banská Štiavnica“ poskytnutých v prvom polroku 2014. 

 

      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014 bola prerokovaná v MsZ dňa 04. 02. 

2015  a uznesením MsZ č. 13/2015 zobratá na vedomie. 

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

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

vykonával  v súlade s plánmi kontrol na príslušné obdobia. Zo strany poslancov MsZ neboli podané návrhy na 

vykonanie kontroly  ani podané návrhy na zmenu, resp. doplnenie jednotlivých návrhov plánov kontrolnej 

činnosti na príslušné obdobie.  V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. a zákonom NR SR 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, resp. prešetrenie sťažností v zmysle príslušných právnych 

predpisov, 

- výkon iných odborných činností, najmä vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom 

do MsZ,  v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ako aj zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy: 

Stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania, návrhu rozpočtu, záverečného účtu.  

Ďalej,  pripomienkovanie interných predpisov, VZN a iných koncepčných materiálov, predkladaných na 

schvaľovanie MsZ.                                                                                                                                         

    

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2014: 

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

mesta, vlastných poznatkov a zistení, 

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

3. v priebehu hodnoteného roku 2014 nebolo zo strany MsZ požiadané o zaradenie následných finančných 

kontrol do plánu kontrolnej činnosti, ani prijaté uznesenie na vykonanie kontroly, 

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

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

 

V súlade s týmto boli realizované kontroly: 

- v rozpočtových organizáciách mesta, 
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- na Mestskom  úrade Banská Štiavnica. 

 

     Na základe vykonaných kontrol a kontrolných zistení boli kontrolovanými subjektmi prijaté štyri opatrenia 

na odstránenie nedostatkov a ich príčin. Išlo o systémové opatrenia, ale aj personálne zmeny vo výkone 

jednotlivých agend. 

    Pri  následných kontrolách plnenia niektorých opatrení v príslušných subjektoch kontroly nebolo zistené 

pretrvávanie nedostatkov a prijaté opatrenia odstránili nežiaduci stav. 

 

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

podľa výsledkov kontrol osvedčili v rozpočtových  organizáciách mesta úkony, kedy hlavný kontrolór v rámci 

ukončených  kontrolných akcií a v prípade záujmu kontrolovaných subjektov: 

- spolupracoval s nimi pri spracovaní opatrení, ktoré mali prijať na odstránenie zistených nedostatkov a ich 

príčin, 

- poskytoval pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly, 

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

najmä ak sa týkajú výkonu ich činností. 

 

V roku 2014 bolo hlavným kontrolórom mesta evidovaných päť sťažností a tri petície. Z prijatých sťažností bola 

vyhodnotená jedna sťažnosť ako podnet vo veci konania štátnych orgánov a orgánu územnej samosprávy, jedna 

sťažnosť bola vrátená s informáciou, že táto nie je sťažnosťou podľa zákona a  tri sťažnosti boli vybavené 

v súlade so zákonom. Z petícií ani  jedna nenapĺňala zákonné podmienky a boli vybavené ako podnety od 

občanov.      

 

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 2014 

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

z Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho 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 2014 zaevidovaných 23 826 záznamov, 4 344 spisov, 35 žiadostí 

v zmysle zákona o informáciách, 3 sťažnosti a 0 petícií. Pre porovnanie v roku 2013  bolo zaevidovaných 24 629 

záznamov a 4 328 spisov, 28 žiadostí v zmysle zákona o informáciách,  0 sťažností a 0 petícií. 

 

Mestský úrad fungoval počas roka 2014 v nezmenenej organizačnej štruktúre. Činnosť Mestského úradu 

zabezpečovali tieto 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 a 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 pracovisko: 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 pracovisko: odd. právne a správy majetku, 

ekonomické oddelenie a matričný úrad, objekt Kammerhofská 1, kde má pracovisko: 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 2014 pracovalo v nezmenenom zložení  17 poslancov zvolených v 

priamych voľbách obyvateľmi mesta. Činnosť Mestského zastupiteľstva bola kompletne zdigitalizovaná už 

v roku 2013, kedy Mesto zakúpilo a poskytlo poslancom MsZ nové notebooky, prostredníctvom ktorých bola 

zabezpečená elektronická komunikácia medzi samosprávou a poslancami. Používanie notebookov nahradilo 

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

a zároveň bol zavedený automatizovaný systém hlasovania prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.  
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Rok 2014 bol posledným rokom činnosti samosprávy mesta zvolenej vo volebnom období 2010 – 2014. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 75/2014 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici bude mať 13 

poslancov (v závislosti od počtu obyvateľov mesta), ktorí boli zvolení v troch volebných obvodoch. Dňa 15 

novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy mesta pre volebné obdobie 2014 - 2018. 

  

Okrem komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili dňa 15. novembra 2014, zabezpečoval Mestský úrad aj dva 

kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili v mesiaci marec a voľby do Európskeho 

parlamentu, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj.  

 

V roku 2014 bol spracovaný a Mestským zastupiteľstvom schválený Komunitný plán sociálnych služieb  

mesta Banská Štiavnica v zmysle zákona o sociálnych službách. Obsahom Komunitného plánu sociálnych 

služieb je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, 

analýza demografických údajov, ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob 

vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb. Plán je vypracovaný na obdobie do roku 2020. 

 

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2014 bola spracovaná Správa o stave mesta za rok 2013, ktorá 

podrobne zachytáva činnosť Mestského zastupiteľstva, Mesta Banská Štiavnica, Mestského úradu a jeho 

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

 

Z dôvodu nevyhnutnosti aktualizácie Programu hospodárskeho, sociálneho a environmenátlneho rozvoja 

bolo v roku 2014 zrealizované verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa aktualizácie tohto strategického 

dokumentu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre uchádzanie sa o finančné prostriekdy z fondov EÚ.  

 

V roku 2014 bol spracovaný Mgr. Tatianou Protopopovou, kronikárkou mesta a Mestským zastupiteľstvom 

schválený zápis do kroniky mesta za rok 2013.  

  

V roku 2014 sa pokračovalo so spracovaním dokumentu Zmeny a doplnkov č. 4 k Územnému plánu mesta, 

ktorý bol v decembri zaslaný na Krajský úrad Banská Bystrica na vyjadrenie.  

 

Na  základe predloženej žiadosti súkromného investora  R. Hricišina, o realizáciu svojich zámerov  na 

pozemkoch v ich súkromnom vlastníctve v lokalite Principlac, 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 obstaral projektové dokumentácie na úpravu verejných priestranstiev Ulíc A. 

Sládkoviča a A. Pécha v sume 21 435,- € a PD Ulica M. Kukučína v sume 1 840,- €. 

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní zrealizovalo Mesto v roku 2014 21verejných obstarávaní v zmysle 

§ 9, odst. 9 (s nízkou cenou) a 4 podlimitné zákazky. 

 

Mestský úrad, jednotlivé oddelenia vypracovávali 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.  

 

V roku 2014 zrealizovalo Mesto  viacero obchodných verejných súťaží:  

 obchodná verejná súťaž – pozemok A. T. Sytnianskeho za kúpnu cenu 12 405,- € 

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

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

 obchodná verejná súťaž – pozemky na sídlisku Drieňová pod výstavbu garáží spolu za kúpnu cenu 

1972,- € 

 obchodná verejná súťaž – objekt kde v súčasnosti sídli Správa cintorínov- neprihlásil sa žiadny 

záujemca 

 

Okrem toho bolo Mestským zastupiteľstvom schválených 15 odpredajov pozemkov a jedna zámenná zmluva, 

ktoré boli odpredané prostredníctvom kúpno – predajných zmlúv a zavkladované na Okresnom úrade, 

Katastrálnom odbore.  
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Mesto v  zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií poskytlo na kultúrne, športové 

a spoločenské podujatia  finančnú čiastku 24 000,- € z rozpočtu mesta. 

V roku 2014 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 01. decembra 2013 do konca apríla 2014 s poplatkom 1,- € za 

prenocovanie. Za uvedené obdobie k 31.12. 2014 evidujeme spolu 386 prenocovaní. 

Okrem toho sa v mesiaci september podarilo znovu sprevádzkovať a začať s činnosťou rómskeho klubu na 

Šobove.  

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, 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 2014 a výhľadovo pre roky 2015, 2016. 

 

Oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar 

Počet pracovníkov 14, z toho 4,5 v kategórii „R“ 

 

Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, sekretariát primátora mesta,  sekretariát zástupcu primátora a 

prednostky MsÚ, personalistiku, mzdy zamestnancov mesta, pokladňu, vedenie registratúry, archív, evidenciu 

obyvateľstva, volebnú agendu,  číslovanie stavieb, evidenciu stavieb, vydanie listiny o určení, zmene alebo 

zrušení súpisného a orientačného čísla,  sociálnu pomoc, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi a prídavku na 

dieťa, opatrovateľskú službu,  poradenskú službu obyvateľom mesta, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  

Počet pracovníkov: 2 

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 2014: 

Rodná matrika – 526 narodených detí  z toho 80 Štiavničanov 

Sobášna matrika – 68 uzavretých manželstiev  z toho 31 Štiavničanov  
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Úmrtná matrika – 184 úmrtí z toho 100 Štiavničanov 

Vydanie druhopisov z matričných kníh - 472 

Potvrdenia z matričnej evidencie – 1565 z toho: 

Žiadosť o Výpis/Odpis z Registra trestov GP SR - 172 

Vydané potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa - 184 

Vydané tlačivo príspevok pri pohrebe -  184 

Vydané tlačivo príspevok pri narodení dieťaťa - 526 

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

Vydané potvrdenie k uzatvoreniu manželstva do cudziny – 2 

Vydané potvrdenia - delegovanie sobáša – 1 

Dodatočné záznamy –  94 (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 – 87 

Zápis uznania otcovstva do rodnej matriky, spísané pred iným matričným úradom – 111 

Zápis do osobitnej matriky - 10 

Bežná korešpondencia – 178 (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: 2815 

  
Zbor pre občianske záležitosti   

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

náplňou činnosti je organizovanie občianskych obradov a slávností. Pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí 

úzko spolupracuje  s predstaviteľmi mesta.Činnosť ZPOZ prispieva významným spôsobom k emocionálnemu  

prežívaniu slávnostných okamihov života  našich občanov. 

 

V roku 2014 boli vykonané nasledovné podujatia: 

Uvítanie do života počet detí: 85  

Individuálne uvítanie:  9  

Sobáše:  68 z toho 41 civilných  

Celkovo zomretých občanov  mesta Banská Štiavnica: 100 

Z toho občianske obrady: 25  

 

Okrem vyššie uvedeného sa uskutočnilo aj niekoľko ďalších slávnostných prijatí napríklad:  

slávnostné prijatie vedenia Vysokej školy  Dunaújváros  

slávnostné prijatie  Klub dôchodcov – 40 rokov  založenia 

Okresná súťaž Sládkovičova Štiavnica  

prijatie študentov Gymnázia po 40 rokoch štúdia  

slávnostné prijatie Worshop -  Barborská cesta  

slávnostné prijatie zástupcov  Ministerstva vnútra a Holandských partnerov  Projekt na zvýšenie efektivity  

slávnostné prijatie dekana  Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka  

slávnostné prijatie absolventov  SVŠ po 50 rokoch štúdia 

prijatie - október mesiac úcty k starším  

Pamiatka zosnulých  

prijatie slabozrakých  Deň nevidiacich  

Medzinárodný deň študentstva  

a mnohé iné prijatia  významných osobností, vzácnych hostí pri príležitosti Salamandrových dní, športovcov. 

 

Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lievajová 

počet pracovníkov: 10 

Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov, vedenie 

účtovníctva, zostavovanie rozborov hospodárenia, správu daní a poplatkov, bankový styk, sledovanie účtov, 

výnosov z majetku mesta a vyúčtovanie dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku mesta, výber poplatku za 

nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle zákona,  ekonomické a finančné vzťahy k priamo 

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

zariadení.  

Oddelenie vykonáva a zodpovedá za rozdelenie a vyúčtovanie dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.   
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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 

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: 6 

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.  

 

Stavebný úrad 

počet pracovníkov: 2 

Od roku  2003 plní 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, na území mesta Banská Štiavnica, t.j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a 

Banky.  

Stavebný úrad zabezpečuje vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia, vedenie stavebného 

konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a 

zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, povoľovanie zmeny 

v užívaní stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác, nariaďovanie a 

povoľovanie odstraňovania stavieb, riešenie priestupkov, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym 

stavbeným úradom, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu. 

 

Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica v roku 2014 vydal: 

- 11 územných rozhodnutí 

- 59 stavebných povolení 

- 8 dodatočných povolení stavby 

- 5 dodatočných povolení stavby spojené s kolaudáciou 

- 6 povolení na zmenu účelu užívania stavby 

- 20 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením  

- 45 kolaudačných rozhodnutí 

- 10 povolení na odstránenie stavby 
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- 4 nariadenia stavebného úradu na údržbu stavieb a zabezpečovacích prác 

- 4 povolenia na predĺženie platnosti rozhodnutí  

- 104 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej stavby  

- 21 povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení  

 

- 5  priestupkov a deliktov  

- 5 kontrol štátneho stavebného dohľadu na objektoch vlastníkom NKP alebo stavieb v PR 

 

Mesto Banská Štiavnica – v prenesenom výkone štátnej správy na úseku ochrany prírody 

a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na 

životné prostredie vydal za rok 2014:   

- 63 povolení na výrub drevín - ochrana prírody a krajiny 

- 17 vyjadrení z hľadiska vody (studne, žumpy) - štátna vodná správa 

- 72 vyjadrení z hľadiska ovzdušia (malé zdroje znečistenia) - ochrana ovzdušia 

- 18 vyjadrení ohľadne odpadového hospodárstva 

- 3 podnety od občanov na riešenie a preverovanie 

 

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP a Stavebný úrad evidoval v roku 2014 spolu 1 432 podaní.  

 

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

počet pracovníkov: 10 

 

Hlavné úlohy, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie v roku 

2014: 

 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: 3,5 

 
Oddelenie v priebehu roka 2014 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, Materská 

škola 1. mája, Mestské kúpele, Základná umelecká škola, Bytová správa), prípadne iných organizácií, ktoré sa 

aktívne podieľajú na získavaní nenávratných finančných príspevkov z rôznych grantových schém a nástrojov. 

Zámerom je vzájomné informovanie sa o aktuálnych výzvach, pripravovaných projektoch a riešenie prípadných 

vzniknutých nejasností pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 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 a spolupráca s 

Oblastnou organizáciou cestovného ruchu k aktivitám týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu v štiavnickom 

regióne a koordinácia podujatí cestovného ruchu organizovaných mestom a ostatnými organizátormi. 
 

Súčasťou oddelenia je tiež spolupráca a kontakty so sieťou miest svetového dedičstva a s partnerskými mestami, 

komunikácia so zahraničím v rámci každoročnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí, zabezpečovanie 

permanentnej cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami a organizovanie výmenných pobytov a iných 

spoločných aktivít. Zároveň sú aktívne vyhľadávané zdroje na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce a na 

vytváranie partnerstiev na európskej a medzinárodnej úrovni. 

 

Oddelenie zároveň berie na vedomie predajný čas v predajniach a reštauračných zariadeniach, berie na vedomie 

oznámenia k začatiu podnikateľskej činnosti, obchodnej činnosti fyzických a právnických osôb a spolupracuje so 

Živnostenským oddelením Obvodného úradu. Vydáva povolenie na predaj tovaru v meste, stanovuje podmienky 
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pre stánkový, ambulantný a príležitostný predaj, zabezpečuje príležitostné a tradičné Salamandrové trhy v meste. 

Okrem uvedeného tiež pravidelne kontroluje dodržiavanie predajných miest, povolení na predaj, sortiment 

predávaných tovarov, vedie evidenciu súkromných podnikateľov, živnostníkov, poskytujúcich služby na území 

mesta a vydáva záväzné stanoviská pre záber verejného priestranstva v prípade cirkusov, kolotočov, pojazdných 

predajní a pod.. 

 

Stav podaných projektov mesta v roku 2014  
 

Názov projektu Zdroj 
Dátum  

podania 

Informácie k podanému projektu 

Stav projektu/Dôvod 

neschválenia žiadosti 
Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

dotácia 
Spolufinan. 

Multifunkčná hracia 

plocha v miestnej časti 

Štefultov  

Úrad vlády 

SR  

rezerva 

premiéra  

10.02.2014 81.639,84 50.000,00 31.639,84 

projekt po administratívnej  

stránke v poriadku, nepodporené 

pre nedostatok finančných 

prostriedkov v programe 

Oprava detského ihriska 

na sídlisku Drieňová  

Úrad vlády 

SR  

rezerva 

premiéra  

20.02.2014   15.000,00   

projekt po administratívnej 

stránke v poriadku, nepodporené 

pre nedostatok finančných 

prostriedkov v programe 

Malý beh Trate mládeže 
Slovenská  

sporiteľňa 
10.03.2014 690,40 650,40 40,00 

projekt po administratívnej 

stránke v poriadku, nepodporené 

pre nedostatok finančných 

prostriedkov v programe 

Bok po boku MZV SR 07.03.2014 25.000,00 23.500,00 1.500,00 

projekt po administratívnej 

stránke v poriadku, nepodporené 

pre nedostatok finančných 

prostriedkov v programe 

Aby tráva bola zelená 
Nadácia 

Pontis 
25.03.2014 3.000,00 3.000,00 0,00 

projekt po administratívnej  

stránke v poriadku, nepodporené 

pre nedostatok finančných 

prostriedkov v programe 

Riešenie havarijnej 

situácie na majetku Mesta 

Banská Štiavnica - 

Kultúrny dom Štefultov - 

odstránenie havarijného 

stavu 

MF SR 27.03.2014 39.788,60 35.809,60 3.979,00 

projekt po administratívnej 

stránke v poriadku, nepodporené 

pre nedostatok finančných 

prostriedkov v programe 

Vznik,  vybudovanie a 

materiálne vybavenie 

komunitného centra 

Šobov 

MV SR 

Úrad 

splnomoc.  

02.04.2014 11.586,50 11.071,50 515,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  

DOM MEŠTIANSKY 

nárožný, ul. 

Kammerhofská 1, súpisné 

číslo 177, Banská 

Štiavnica - Kultúrne 

centrum 

MPRV SR 07.04.2014 2.111.822,52 2.006.231,39 105.591,13 

projekt nevyhovel kritériám 

oprávnenosti, pamiatka musí 

byť v správe existujúcej 

príspevkovej, resp. rozpočtovej 

organizácie s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti subjektu verejného 

sektora a budúcim záväzným 

účelom je zabezpečenie činnosti 

existujúceho kultúrno-spoloč. 

strediska alebo osvetového 

strediska s právnou subjektivitou 

Obnova objektu 202/II 

RUBIGALL s 

prebudovaním 

podkrovia, Námestie sv. 

Trojice 

Nórsky 

finančný  

mechaniz- 

mus 

14.04.2014 530.636,00 451.040,54 79.595,46 

projekt po formálnej stránke 

schválený, v odbornom procese 

hodnotenia nepodporený pre 

nedostatok finančných 

prostriedkov  

Kino (ne) kino 

Nadácia 

Slov.  

sporiteľne 

25.06.2014 2.350,00 2.150,00 200,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti  

nebolo doručené  
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Dom meštiansky, Nám. sv. 

Trojice č. 3,  

Banská Štiavnica, č. 

ÚZPF: 2568/0 - Obnova 

objektu 

MK SR 26.06.2014 149.960,00 142.460,00 7.500,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti  

nebolo doručené  

Materská škola 1. mája 4, 

oprava a zateplenie 

plochých striech a 

zateplenie SO 101 - 

Materská škola 

Environ. 

fond 
30.07.2014 250.599,04 200.000,00 50.599,04 

projekt schválený, zmlua 

o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku podpísaná 

Neseď doma, športuj! 

alebo Športom  

k zmysluplnému tráveniu 

voľného času 

Úrad vlády 

SR   
11.08.2014 140.627,60 133.461,87 7.165,73 

projekt po formálnej stránke 

schválený, v odbornom procese 

hodnotenia nepodporený pre 

nedostatok finančných 

prostriedkov  

Mesto Banská Štiavnica. 

Vladimír Protopoppov:  

Sergej Protopoppov. Život 

a dielo. 

MK SR 05.11.2014 4.280,00 4.065,00 215,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  

Obnova technického 

vybavenia knižnice 
MK SR  16.04.2015 6.150,00 5.842,00 308,00 

Projekt schválený, výška 

pridelenej dotácie – 5 842 Eur 

Nové knihy do našej 

knižnice 
MK SR 16.04.2015 5.000,00 4.750,00 250,00 

Projekt schválený, výška 

pridelenej dotácie – 2 000 Eur 

Salamandrové dni 2015 MK SR 12.11.2014 30.000,00 10.000,00 20.000,00 
Projekt schválený, výška 

pridelenej dotácie – 9 000 Eur 

Turci idú! MK SR 12.11.2014 12.000,00 7.000,00 5.000,00 
Projekt schválený, výška 

pridelenej dotácie – 2 000 Eur 

Štiavnické kultúrne leto 

2015 
BBSK 24.11.2014 50.000,00 8.000,00 42.000,00 

Projekt schválený, výška 

pridelenej dotácie – 4 500 Eur 

Sprievodca po  

pamiatkach Banskej 

Štiavnice  

- meste UNESCO 

MK SR 01.12.2014 15.000,00 11.000,00 4.000,00 
žiadosť o dotáciu vecne nespadala 

do programu 

3. vydanie publikácie 

Banskoštiavnický 

Salamander v SJ/AJ 

verzii 

MK SR 04.12.2014 5.500,00 5.225,00 275,00 
Projekt schválený, výška 

pridelenej dotácie – 5 000 Eur 

Multifunkčná hracia 

plocha Štefultov 

Okresný 

úrad 

prevencia 

kriminal. 

27.11.2014 42.406,00 30.906,00 11.500,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  

Dom meštiansky, Nám sv. 

Trojice č. 3, Banská 

Štiavnica, č. ÚZPF: 

2568/0 - Obnova objektu 

(Rubigall) 

MK SR 04.12.2014 149.960,00 142.460,00 7.500,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  

Dom meštiansky, 

Sládkovičova ul. č. 1, 

Banská Štiavnica, č. 

ÚZPF: 2503/7 - Obnova 

objektu 

MK SR 05.12.2014 5.000,00 4.750,00 250,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  
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Radnica, Radničné nám. 

č. 1, Banská Štiavnica, č. 

ÚZPF: 2484/0 - Obnova 

Kaplnky sv. Anny 

(miestnosť č. 103) 

MK SR 05.12.2014 90.240,00 85.728,00 4.512,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  

Dom meštiansky, Nám. sv. 

Trojice č. 4, Banská 

Štiavnica, č. ÚZPF: 

2551/0 - Obnova objektu 

(ZUŠ) 

MK SR 18.12.2014 123.800,00 117.610,00 6.190,00 

projekt je v procese hodnotenia, 

oficiálne stanovisko o schválení, 

resp. neschválení žiadosti nebolo 

doručené  

 

 

Informačné centrum Banská Štiavnica  

počet pracovníkov: 2 

 

V roku 2014 počas hlavnej turistickej sezóny v mesiacoch jún, júl a august, navštívilo Informačné 

centrum Banská Štiavnica 21 383  návštevníkov.  Najviac ľudí  si prišlo pre informácie v mesiaci august, kedy 

bola priemerná návštevnosť 308 turistov za deň. Celkove v roku 2014 využilo služby Informačného centra 44 

412 ľudí, čo je o 3403 ľudí  viac ako minulý rok. Priemerná ročná návštevnosť Informačného centra je 123 

návštevníkov denne. 

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

návštevníkov z ČR.  Počas letnej sezóny boli za nimi približne rovnako zastúpení anglicky, nemecky a 

maďarsky hovoriaci návštevníci.  

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

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. Hllavne u nich sa stretlo s veľkým ohlasom  tvorivé centrum  Terra Permonia. Okrem prevádzok SBM 

bol veľký záujem aj o Banskoštiavnický drevený betlehem. Mnohým turistom chýbal zrkadlový Labyrint, ktorý 

bol 2 roky tiež jednou z najnavštevovanejších atrakcií.  

Návštevníkom sa v Banskej Štiavnici páčilo, a  zvýšený záujem bol aj o ubytovanie, čoho dôkazom 

bolo, že hlavne počas víkendov boli skoro všetky ubytovacie kapacity v meste obsadené. To svedčí o tom, že 

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

Informačné centrum zabezpečovalo aj predpredaj lístkov na rôzne kúltúrne podujatia a koncerty 
ako napr. Festival peknej hudby, I.M.T. Smile a pod.  Tieto služby využívali tak domáci Štiavničania, ako aj 
návštevníci mesta.  

V roku 2014 vzrástol záujem o sprievodcovské služby, keď IC zaznamenalo až 149 objednávok  na 

sprevádzanie, oproti cca 95 objednávkam za celý rok 2013.  Toto číslo by mohlo byť ešte aj vyššie, ale stále 

pretrváva problém so skupinami, ktoré navštívia naše mesto a majú vlastného sprievodcu.  

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

návštevníkov v každom mesiaci okrem mesiacov jún, júl a august, čo bolo spôsobené aj nestálym počasím a na 

druhej strane to poukazuje na to, že záujem turistov sa rozkladá aj na ostatné mesiace, aj mimo hlavnej sezóny.   

 V mesiacoch mimo hlavnej sezóny zaznamenávame veľký nárast návštevníkov hlavne počas 

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

IC aj tento rok poskytovala informácie a služby návštevníkom počas 7 dní v týždni od 8-mej do 16-tej 

hodiny, resp. v mesiacoch máj, jún a september od 9-tej do 17-tej hodiny. V  hlavnej sezóne júl, august bolo IC 

otvorené od 9-tej do 18-tej hodiny. Najväčší záujem je stále o propagačný materiál, ktorý je zabezpečovaný 

v spolupráci s  OOCR  a  Združením turizmu v Banskej Štiavnici. Možnosť obdržania tohto propagačného 

materiálu návštevníci veľmi oceňovali, hlavne keď porovnávali tento prvok s inými IC-ami v rámci Slovenska. 

 

    

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. 



 24 

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 2014 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, 

čo tvorí jeho služobný obvod. Služobný obvod je vyznačený v mape územného obvodu a je rozdelený na 7 

územných častí, ktoré sú pridelené konkrétnym policajtom.  

Mestká polícia Banská Štiavnica v sledovanom období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 preverila a realizovala 

spolu 1570 oznámení od občanov, ktoré sú zaevidované v protokole udalostí. Išlo hlavne o prípady porušenia 

občianskeho spolunažívania, porušenia verejného poriadku, nočného pokoja, čistoty v meste, úseku dopravy, 

poškodzovania majetku, životného prostredia, nedovolené skládky a iné.  

V sledovanom období bolo riešených 373 priestupkov, ktoré sú evidované  v denníku priestupkových spisov. 

365 priestupkov bolo vybavených uložením blokovej pokuty. Z toho v blokovom konaní na mieste bolo 

príslušníkmi MsPo uložených 327 pokút a 38 blokových pokút nezaplatených na mieste. Ďalej bolo riešených 

570 priestupkov napomínaním.  

 

      Príslušníci MsPo v 1 prípade obmedzili osobnú slobodu osobe, ktorá bola následne predvedená na útvar 

MsPo. 

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

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol použitý v 153 prípadoch. 

Počas roka bolo odchytených 50 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 94 prípadoch v rámci výkonu služby, 

týkajúcich sa: dopravných nehôd, regulovania premávky, preverovania rôznych oznámení od občanov, pátraní 

po páchateľoch trestných činov, po odcudzených veciach a nezvestných osobách ako aj pri páchaní rôznych 

priestupkov (ruvačky, rušenie nočného pokoja a pod.). Na základe dožiadania v 85 prípadoch vykonala 

regulovanie cestnej premávky pri smútočných obradoch, nakoľko umiestnenie domu smútku je v tesnej blízkosti 

miestnej komunikácie a bezpečnosť občanov si to vyžaduje. 

 

Na požiadanie okresného súdu bolo doručených 14 a exekútorskému úradu bolo doručených 93 doporučených 

listových zásielok. Ďalej MsPo vybavila 297 dožiadaní a správ pre iné subjekty MsPo, na základe dožiadania 

vykonala doručenie písomností v 59 prípadoch, pričom išlo hlavne o dožiadania Okresnej prokuratúry, 

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 6 kontrol 

a samostatne príslušníci MsPo vykonali 33 kontrol v reštauračných a pohostinských zariadeniach, zameraných 

na predávanie a podávanie alkoholu maloletým a mladistvým osobám. 

Na požiadanie NsP a RZP bola hliadka MsPo 24 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 28 prípadoch spolupracovala Mestská polícia s Hasičským a záchranným zborom, s Úradom práce sociálnych 

vecí a rodiny v 7 prípadoch, s Regionálnou správou ciest v 12 prípadoch, Železničnou políciou v 5 prípadoch 

a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v 17 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 

265 nedostatkov. Išlo hlavne o poruchy 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.  
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Počas letnej turistickej sezóny boli vykonané 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, s cieľom kontroly verejného poriadku a rušenia nočného pokoja. 

 

Vo večerných hodinách bola vykonaná pravidelná obchôdzková služba na sídlisku Drieňová, Juh a staré mesto, 

Povrazník zameraná na kontrolu dodržiavania nočného pokoja. 

 

Mestská polícia v 75 prípadoch zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku 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 kamerového systému. Išlo o chránené pracovisko, kde sú zamestnané 4 osoby s telesným 

postihnutím, ktoré fungovalo a plnilo svoje úlohy i v roku 2014. 

      

 

ČASŤ II. MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE  S MAJETKOM 

MESTA 
 

Dlhodobý nehmotný majetok mesta 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok  mesta            112 240,96 € 

 

Dlhodobý hmotný majetok mesta  

- budovy, stavby                        22 831 474,25 €  

- stroje                                   3142 641,45 € 

- dopravné prostriedky          1 186  246,35 €       

- pozemky          40 012 590,72 € 

- umelecké diela              184  785,79 €   

 Spolu :                          67 357 738,56 € 

 

Dlhodobý  hmotný drobný majetok                          353 131,45 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                            1 218,87 €        

Nedokončené investície           1 258 978,08 € 

Vklady v obchodných spoločnostiach         2 251 165,79 € 

 

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou            

 

Dlhodobý nehmotný majetok 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok                  700,72 € 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

- budovy, stavby          5 014 594,86  €  

- stroje a strojné zariadenia            141 666,97 €  

-pozemky                                       1 317,63 € 

-umelecké diela                                                                                               194,18 € 

Spolu :                       5 157 773,64 €  

        

Dlhodobý hmotný majetok drobný                                                    107 891,64 € 

 

Majetok v správe TS m.p. Banská Štiavnica 

Dlhodobý hmotný majetok  

- budovy, stavby                       4 467 659,06 € 

- stroje a stroj. zariadenia                             324  638,92 € 

- dopravné prostriedky                        871  219,32 €  

- pozemky                       115,75 €                           

  spolu :                   5 663 633,05 € 

                

Dlhodobý hmotný majetok drobný                             42 235,96 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                         3,29 €   
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Nedokončené investície                                0 € 

 

Rekapitulácia 

Majetok mesta  

Dlhodobý nehmotný majetok                 112 240,96 € 

Dlhodobý hmotný majetok                    67 357 738,56 €  

Dlhodobý hmotný majetok drobný                    353 131,45 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                              1 218,87 € 

Nedokončené investície               1 258 978,08 € 

Vklady v obchodných spoločnostiach                               2 251 165,79 € 

Spolu :           71 334 473,71 €  

 

Majetok mesta v správe škôl 

Dlhodobý nehmotný majetok                  700,72 € 

Dlhodobý hmotný majetok              5 157 773,64 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný                   107 891,64 € 

Spolu :           5 266 366,00 € 

 

Majetok mesta v správe TS mesta m p. 

Dlhodobý hmotný majetok                           5 663 633,05 € 

Dlhodobý hmotný majetok drobný              42 235,96 € 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                       3,29 € 

Nedokončené investície                0 €          

Spolu :             5 705 872,30 € 

 

Majetok mesta spolu:                                     82 306 712,01 € 

 

Výnosy z majetku mesta  

- predaj  budovy                       673,01€   

- predaj  pozemky                        90 751,73 € 

- predaj bytov                           479,34 €  

- príjem z prenájmov                                      223 096,23 € 

- prebytočný majetok                 1 560,00 € 

Výnosy z majetku mesta spolu :                 316 560,31 € 

 

Rozpočet mesta k 31. 12. 2014 

 

   údaje v € 

Bežný rozpočet 

 PlnPlnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2014   

 Položka rozpočet  skutočnosť   

100 Daňové príjmy         3 492 915         3 548 932 

 z toho:   

 výnos dane pre územnú samosprávu         2 778 400       2 786 588     

 daň z nehnuteľností            402 365              408 123     

 domáce dane a poplatky            312 150              354 221 

200 Nedaňové príjmy            546 405              448 465 

 z toho:   

 prenájom majetku            306 000              223 096     

 administratívne a iné  poplatky            193 351              174 693     

 úroky                   350                     389     

 iné nedaňové príjmy              46 704                50 287     

300 Granty a transfery         1 784 149           1 757 697     

 z toho:   

 sponzorské príspevky               5 637      údaje v € 
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 Dotácia na voľby(EÚ, prezidenta, komunálne)              28 770            28 078     

 OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby                   466                    466     

 dotácia BBSK na Kultúrne leto                   0              3 601     

 dotácia  Úrad práce a Eur. Soc. Fond                40 000               67 011     

 Inovácia vzdelávania ZŠ J. Horáka a ZŠ  J. Kollára               46 750                   113 064     

 Decentralizačná dotácia:   

 školy          1 005 000           1 103 505   

 na prenesený výkon   

 samosprávnych funkcií              30 000                30 737     

 matrika              20 100                20 106      

 Osobitný príjemca rodinné   

 prídavky a soc. dávky            169 300              169 229     

 Hmotná núdza - školy              18 000                17 472     

 Dotácia na vzdelávanie seniorov            124 600            58 707     

 Dotácia  z Úradu vlády SR na sociálnu výpomoc                2 000              2 000     

 Dotácia z Audiovizuálneho fondu – Moje kino                 6 000                 5 700 

 Dotácia na úhradu DPH - projekty                 -                  7 495  

 Dotácia MK SR -Salamander                6 000                  6 000     

 Dotácia MK SR – Belházyovský dom              12 000            11 717 

 Dotácia MK SR – Kaplnka sv. Anny                1 500                 899 

 Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu                1 200                   1 200     

 Dotácia na projekt Rozvoj cestovného ruchu            179 433                  0 

 Dotácia na projekt – Systém separovaného zberu            109 963            78 855 

 Dotácia na projekt  Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov                    0                21 910     

 Dotácia od obcí pre CVČ                2 367                  4 309     

 

 

 

Bežné príjmy spolu         5 842 769           5 755 093     

 
 

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2014   

 Položka  rozpočet    skutočnosť   

01 Všeobecné verejné služby            945 931             945 058 

 z toho:   

 obce            848 674              848 163     

 finančná a rozpočtová oblasť                8 000                  7 796     

 zahraničná oblasť                1 700                  1 611     

 matrika              25 680                24 425     

 výdavky na voľby               28 077                28 391     

 splátky úrokov z úverov              33 800                34 671     

    

02 Civilná ochrana                   330                     300     

    

03 Verejný poriadok a bezpečnosť            177 521              168 832     

 z toho:   

 Mestská polícia            139 881              135 287     
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 Chránená dielňa              30 100            27 027 

 Mestský hasičský zbor                7 540                  6518     

    

04 Ekonomická oblasť            521 768              405 787     

 z toho:   

 veterinárna oblasť                6 000                  5 224     

 cestná doprava            272 091              216 449     

 cestovný ruch            243 677              184 114     

    

05 Ochrana životného prostredia            448 160              423 382     

 z toho:   

 nakladanie s odpadmi            444 160              422 604     

 údržba kanalizácie                4 000                 778   

    

06 Bývanie a občianska vybavenosť            275 905              242 072     

 z toho:   

 zmena územného plánu a iné dokumenty                3 050                    450     

 čistenie mesta                 36 657                36 654     

 údržba verejnej zelene              20 725                19 081     

 aktivačné práce              37 000                38 586     

 údržba pieskovísk a detských ihrísk                4 848                  3 122     

 vypílenie drevín a náletov                8 575                  8 570     

 verejné osvetlenie              99 000                86 593     

 občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)              17 650                13 715     

 nakladanie s majetkom mesta              48 400             35 301 

 

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo            529 364              511 294     

 z toho:   

 rekreačné a športové služby            149 243              145 757     

 kultúrny dom Štefultov a Banky                1 551                  1 456    

 správa kultúry            163 882              166 234     

 knižnica              40 526                38 942    

 pamiatková starostlivosť              37 062                35 978     

 ostatné kultúrne služby              68 050            60 469     

 miestny rozhlas a televízia              28 500                27 097     

 Štiavnické noviny              18 723              15 122     

 správa cintorínov              18 327                16 085     

 členské príspevky mesta a iné                3 500                  3 503     

    

09 Vzdelávanie            362 413              256 048     

 z toho:   

 dotácie pre neštátne šk. zariadenia            169 059              169 249     

 školenia a dotácie                       6 900                  5 774     

 Vzdelávanie seniorov            186 454            81 025 
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10 Sociálne zabezpečenie            292 453              287 389     

 z toho:   

 Denný stacionár                6 626              6 626 

 Mesiac úcty k starším                3 000                  1 338     

 Kluby dôchodcov                9 975              9 785     

 opatrovateľská služba              89 090                78 670     

 Vyplácanie rodinných prídavkov    

 a sociálnych dávok            172 800              172 372     

 jednorazové dávky soc. pomoci                4 600                  4 295     

 pochovávanie na trovy obce                   800                     261     

 zariadenie pre bezdomovcov                1 100               1 113     

 dávky deťom v hmotnej núdzi              18 000                17 472     

 Zariadenia sociálnych služieb                3 700                  3 729 

 Bežné výdavky spolu:         3 571 082           3 248 434     

    

Kapitálový rozpočet 

 Plnenie príjmovej časti k 31.12.2014   

 Položka  rozpočet   skutočnosť  

230 Kapitálové príjmy            167 000               93 464     

 z toho:   

 predaj budov            110 000                     673     

 predaj bytov              16 000                     479     

 predaj pozemkov              40 000                90 752     

 predaj prebytočného majetku                1 000               1 560     

    

300 Kapitálové granty a transfery         3 483 149           1 715 577     

 

z toho: 

dotácia na kamerový systém 

dotácia MK SR – kultúrne centrum              15 000 

             7 000 

           14 334 

 dotácia MF SR – verejné priestranstvá            720 300              720 300     

 dotácia - ZŠ J. Horáka              54 077            54 077 

 Nenávratný finančný príspevok – park Drieňová              33 444            30 771 

 Nenávratný finančný príspevok - systám separovaného zberu         1 737 113               

 

Nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia autobusových 

zastávok              19 196               19 196    

 Dotácia na digitalizáciu kina                2 979             2 979     

 Dotácia na kúpu bytového domu            901 040         866 920 

 

 

Kapitálové príjmy spolu:         3 650 149                 1 809 041     

 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2014   

 Položka  rozpočet   skutočnosť   

01 Všeobecné verejné služby              21 617               10 095     

 

z toho: 

výkup pozemkov              10 000                627 

 nákup interiérového vybavenia                2 000      
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 nákup výpočtovej techniky                2 000                  1 851 

 nákup osobného automobilu                7 617                  7 617             

03  Verejný poriadok a bezpečnosť                6 000              6 000 

   nákup osobného automobilu pre MsPO                6 000              6 000 

04 Ekonomická oblasť            812 418          811 383     

 cestná doprava:   

 odvodnenie  Ul. MUDr. J. Straku              15 774                15 346     

 rekonštrukcia Ul. Š. Krčméryho              65 000                64 553  

 rekonštrukcia Ul. akademická            720 300              720 300     

 vybudovanie parku na Drieňovej                1 344                  1 344     

 Vybudovanie Ul. M. Kukučína              10 000              9 840 

05 Ochrana životného prostredia         1 830 299              163 687 

 z toho:   

 vybudovanie zberného dvora          1 830 299              163 687 

06 Bývanie a občianska vybavenosť         2 138 322           2 089 168     

 

z toho: 

kúpa bytového domu         2 104 932       2 056 181 

 Projektové dokumentácie              33 390                 32 987     

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo            113 603              112 732     

 

z toho: 

rekonštrukcia kultúrneho centra              17 000            16 129 

 digitalizácia kina              87 870                87 870    

 Nákup interiérového vybavenia Frauenberg                8 733                  7 963     

 

09 Vzdelávanie              40 367                40 367     

 Rekonštrukcia strechy MŠ Bratská              40 367                40 367     

Finančné operácie 

 Príjem k 31. 12. 2014   

 Položka  rozpočet   skutočnosť   

411 splátky sociálnych pôžičiek                3 000                  3 318     

453 prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov            286 250              284 387     

454 prevod z rezervného fondu            159 407                75 787     

513 bankový úver na kúpu bytového domu              59 092                44 461 

514 

514 

Pôžička z Audiovizuálneho fondu 

Úver ŠFRB  na kúpu bytového domu    

             38 000 

        1 144 800 

           38 000 

      1 144 800 

    

 Výdavky k 31. 12. 2014   

 Položka  rozpočet    skutočnosť  

821 splácanie úverov ŠFRB              55 600                57 301     

 821 splácanie komerčných úverov              92 700                92 700     

 821 splácanie pôžička AVF              12 000                12 000     

812 sociálne pôžičky                3 050                  3 263     

 Spolu:            163 350              165 264     

 Príjmy mesta spolu k 31.12.2014         11 183 467            9 154 887     

 Výdavky mesta spolu k 31.12.2014         8 697 058            6 647 130     

 Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení 
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 Školy a školské zariadenie  príjmy    výdavky  

 ZŠ J. Horáka          28 854           1 065 389     

 ZŠ J. Kollára          19 576              532 150     

 MŠ 1. mája          14 174          283 019 

 MŠ Bratská          22 118              242 948     

 MŠ Mierová            3 660                92 020     

 ZUŠ          29 529              275 991     

 CVČ          12 881                83 063     

 Spolu        130 792           2 574 580     

    
 

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

sídlo: E. M. Šoltésovej č. 1 

 

Celkový počet zamestnancov k 1. 1. 2014 bol 40  pracovníkov.  V priebehu roka bolo do pracovného 

pomeru prijatých celkom  13   pracovníkov. V mesiaci január bolo obsadené uvoľnené  miesto smetiara.  

V mesiaci  apríl  bola prijatá 1  THP  pracovníčka, ktorá podľa potrieb podniku plnila úlohy pre všetky 3  

strediská, samostatne spracovávala  projekty pre spoluprácu s ÚPSVaR a koordinovala činnosť  poberateľov 

dávky a odsúdených osôb, odpracujúcich si  dávku, resp. trest odňatia slobody.  V letných mesiacoch cez 3  

dohody s ÚPSVaR  bolo prijatých celkom 11 zamestnancov na pracovné pozície (smetiar, ženy separovačky a 1 

vodič). V r. 2014 ukončilo pracovný pomer sedem zamestnancov - z toho: jednej pracovníčke  uplynul 

dojednaný pracovný pomer  (WC Billa),   traja   pracovníci odišli do starobného dôchodku (od 1. 1. 2014 smetiar 

a jeho  miesto bolo preobsadené od  1. 3. 2014 a od 1. 6. 2014  odišli do dôchodku dvaja THP zamestnanci, 

ktorých  miesta neboli preobsadené z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov. Ich pracovné úlohy sa  začali 

plniť v rámci kumulovaných funkcií ostatných THP pracovníkov. Dvaja  vodiči  odišli na  vlastnú žiadosť. 

Celkový počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere k 31. 12. 2014 bol  47 zamestnancov,  z toho  

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

Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol v r. 1997 zriadený ako príspevková organizácia mesta 

za účelom zabezpečenia verejných služieb  pre  Mesto Banská Štiavnica.   Aj v roku 2014  mestský podnik  plnil 

svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné služby pre mesto, občanov a okolité  obce okresu. Poskytované 

služby  boli zabezpečované cez činnosť  troch  stredísk – strediska 1  – dopravno-mechanizačného,   ktoré 

zabezpečovalo aj zvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO),  prevádzku prekládky odpadu na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný, 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 podniku  bola v priebehu r. 2014  zabezpečovaná aj na základe uzatvorených 

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

zimnej údržby,  pri spracovaní miezd a pri opravách  mechanizmov.   

   Boli uzatvorené „Dohody o zabezpečení povinnej práce“ s Okresným súdom v Žiari nad Hronom, na 

základe ktorých  si pri triediacich a pomocných prácach v našom podniku  odpracovávali trest odňatia slobody 

odsúdené 4 osoby.  Od letných mesiacov r. 2014  si na základe spolupráce s ÚPSVaR v Banskej Štiavnici začali 

odpracovávať dávku v hmotnej núdzi  poberatelia tejto dávky. Ich počet sa v priebehu roka  menil (v priemere 

28 poberateľov dávok).  Podieľali sa na rôznych pomocných prácach na zberovom dvore ako i pomocných 

administratívnych prácach s ťažiskom na dopravno-mechanizačnom stredisku. 

 

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

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

 Stredisko č. 1 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, bola rozpočtovaná položka v celkovom 

objeme 348 000,00 € a pozostávala z položiek rozpísaných v tabuľke. Na nakladanie so zmesovým komunálnym 
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odpadom bolo vyčlenených celkom 192 000 € (vrátane financií určených na nákup košov vo výške 2 000 €) a na 

separovaný zber bolo vyčlenených celkom 96 400 €. 

Rozpočet odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica v r. 2014 

Položka: Rozpčet 

zber a likvidácia odpadu 190 000 € 

separovaný zber 80 000 € 

nákup košov 2 000 € 

poistné za vozidlá hradené z projektov (separovaný zber) 13 300 € 

pracovisko separovaného zberu 3 100 € 

Spolu – nakladanie s odpadmi 288 400 € 

V r. 2014 bola prekládka ostatného odpadu presunutá z priestorov pripravovaného zberného dvora na Antolskej 

ulici do oceľovej montovanej haly na Ulici na Maximilián šachtu, súp. č. 591 (parc. č. CKN 7127/2) z dôvodu 

výstavby nového zberného dvora na Antolskej ulici.  Premiestnenie prekládky bolo schválené rozhodnutím Okr. 

úradu BS, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-BS-OSZP-2014/000782 z 11. 06. 2014.  

V oblasti separovaného zberu došlo v r. 2014 v porovnaní s r. 2013 k nárastu zhodnotených množstiev za celé 

Združenie (BS + okolité obce) z 671,779 t v r. 2013 na 729,148 t v r. 2014. Kým v r. 2013 sa v meste Banská 

Štiavnica zhodnotilo 54,0 kg/obyv., v r. 2014 zhodnotené množstvá mierne stúpli na 57,6 kg/obyv. Potvrdzuje sa 

stúpajúci trend zhodnotených množstiev od r. 2005. Mesto Banská Štiavnica vyprodukovalo v r. 2014 celkom 

3 122,5 t zmesového komunálneho odpadu, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 8,7 % nárast, na úroveň 

porovnateľnú s rokom 2012 (3 300,7 kg). Účinnosť separovaného zberu bola v r. 2014 na úrovni 15,5 %, čo 

znamená, že väčšina komunálneho odpadu (84,5 %) bola zneškodnená na skládke komunálneho odpadu 

externým odberateľom. 

 

 

 

Reálne zhodnotené a minimálne záväzné množstvá pre Recyklačný fond (RF) za rok 2014 

Komodita Vyzbierané a zhodnotené množstvo [t] Záväz. mn. [t] 

 

Banská Štiavnica ostatné obce Združenia spolu 

zmluva č. 

1107/11/30 

Opotrebované 

pneumatiky 
41,250 9,880 51,130   

VKM (nápojové 

kartóny) 
a
 

13,530 6,870 20,400 14,000 

Elektroodpad 34,052 5,390 39,442   

Plasty 
b
 55,149 26,513 81,622 75,000 

Papier 
c
 171,220 26,690 197,910 155,000 

Sklo 147,140 74,140 221,280 170,000 

Kovové obaly 18,950  18,950 12,000 

Ostatné kovy 
d
 0,170 0,085 0,255   

Textil 20,000 5,620 25,620  

Žiarivky 0,739  0,739  

Drevo 71,730 0,030 71,760   

Spolu 573,930 155,218 729,148 426,000 

 

Ukazovateľ Banská Štiavnica 
ostatné obce 

Združenia 
priemer 

Množstvo zhodnoteného komunálneho 

odpadu na obyvateľa 
57,6 kg 33,2 kg 50,3 kg 

Množstvo zneškodneného komunálneho 

odpadu na obyvateľa (zmesový KO) 
313,2 kg 148,9 kg 261,8 kg 

Množstvo celkového komunálneho odpadu 370,7 kg 181,7 kg 311,72 kg 
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na obyvateľa 

Účinnosť separovaného zberu 15,5 % 18,3 % 16,1 % 

 

V r. 2014 bol tak ako aj v minulých rokoch v prevádzke zberný dvor pre Mesto Banská Štiavnica a okolité obce 

v hospodárskom dvore podniku na Ulici E. M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica. Občania tu mali možnosť 

odovzdávať široké spektrum ostatných a aj nebezpečných odpadov najmä komunálnych a stavebných, ale aj 

odpady ako napr. opotrebované pneumatiky a staré vozidlá. V r. 2014 sa v zbernom dvore vyzbieralo 

a odovzdalo na zhodnotenie 49,45 t starých vozidiel. 

V apríli 2014 sa začala výstavba nového zberného dvora na juhovýchodnom okraji mesta Banská Štiavnica pri 

ceste 1. triedy smerom na Svätý Anton – Antolská ulica 46. Nový zberný dvor má vyššiu kapacitu, lepšie 

priestorové usporiadanie a lepšiu technológiu ako pôvodný zberný dvor (na Ulici E. M. Šoltésovej 1), aby 

zvládol stále sa zvyšujúce množstvá vytriedených zložiek komunálneho odpadu ako aj stále väčšie nároky 

kladené na triedenie odpadov v meste. Vďaka výkonnejšiemu lisu a väčším skladovacím priestorom bude možné 

zvýšiť efektivitu prepravy vytriedených surovín. Mostová váha na váženie nákladných áut umožní zlepšiť 

evidenciu prijatých a vydaných odpadov.  

Spolu s novým zberným dvorom v r. 2014 prebiehala aj výstavba 34 murovaných a uzamykateľných stojísk pre 

bytovky mesta Banská Štiavnica. 24 stojísk je vybudovaných na sídlisku Drieňová, 8 stojísk je v oblasti 

Križovatky a na Dolnej ulici a 2 stojiská sú na Mierovej ulici. Stojiská budú obsahovať nádoby na triedený zber 

a aj zmesový komunálny odpad. Tým, že budú uzamknuté, nebude dochádzať k rozhrabávaniu odpadu, 

k rozfukovaniu vetrom a keďže každé stojisko bude patriť len určitej konkrétnej skupine obyvateľov (len tí budú 

mať od neho kľúč), čiastočne sa zníži anonymita triedenného zberu, čo umožní ekonomicky motivovať ľudí 

k triedeniu odpadov. 

Stavba nového zberného dvora a uzamykateľných stojísk bola ukončená v 09/2014 a do konca roka prebehlo 

kolaudačné konanie a začala skúšobná prevádzka. Plná prevádzka nového dvora a stojísk začala začiatkom r. 

2015. 

Nový zberný dvor a uzamykateľné stojiská boli vybudované v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému 

separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ (kód projektu: 24140110118) spolufinancovaného 

z Kohézneho fondu Európskej únie. Žiadateľom a prijímateľom finančnej pomoci projektu bolo Mesto Banská 

Štiavnica. 

Poznámka:  

Spracované  s číslami: 

- počet obyv. v BS 9 971 (stav k 31. 12. 2013) 

- počet obyv. v okolitých obciach: 4 523 (bez obcí Baďan a Podhorie – nie sú kompletné dáta) 

- počet obyv. spolu: 14 801 

 

 Zimná údržba a čistenie MK   bola aj v r. 2014 zabezpečovaná podľa schváleného operačného  plánu 

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

 Výkony na týchto  podľa jednotlivých pracovných činností: 

- Zimná údržba MK:        46 709,36 € 

- Čistenie mesta (mechanické, ručné):        44 513,66 € 

- Údržba MK:           20 140,38 € 

- Opilovanie + štiepkovanie:        3 831,88 € 

 

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

 Čistenie mesta:  Aj v r. 2014 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 v menšej miere vykonávali 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:  okolo radnice, pri Kostole sv. Kataríny, popri Trafika - Tipos  po penzión na 

Dolnej ružovej ulici, oproti lekárni na hornú terasu, z Radničného námestia po Starý zámok, popri soche A. 

Kmeťa, z Akademickej ulice po Dolnú ružovú, popri bývalej I. ZŠ (Ul. Göllnerovej - Gwerkovej), 

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 Ul. L. Svobodu - k potravinám Anton-Antol, Ul. 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 Ľ. Štúra po zastávku SAD umiestnenú 

pod Drieňovou (pre autobusy so smerom na Svätý Anton).  Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa 
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v roku 2014 podieľalo aj   65  aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOS (malých obecných služieb). 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 vpustov, žľabov. Počas zimnej sezóny robia ručný posyp inertným materiálom, 

odstraňovanie snehu z chodníkov, ako i schodísk v častiach mesta: Pod Kalváriou, na Križovatke, na  Povrazníku 

a na Štefultove. Po zimnej údržbe vykonávajú  likvidáciu drobných skládok posypového materiálu.   

 Verejné osvetlenie:  Stredisko zabezpečovalo prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a podľa 

požiadaviek oddelenia kultúry vykonávalo údržbu siete mestského rozhlasu. Podieľalo sa výzdobe mesta pri 

kultúrnych podujatiach, vianočnej výzdobe,  na odstraňovaní nebezpečného náľadia zo striech domov a ďalších 

činnostiach s použitím montážnej plošiny.  V mesiaci august 2014  prešiel úsek  verejného osvetlenia  pod 

priame riadenie strediska č.1. Personálne  práce na tomto úseku  v roku 2014  zabezpečoval jeden pracovník 

vedený ako vodič manipulačnej plošiny – elektroúdržbár.  V priebehu roka práce na VO boli zameriavané na:   

údržbu a výmenu svietidiel (poruchy  nahlásené  občanmi mesta),  opravy  na  káblových rozvodoch vzdušných 

aj podzemných a rozvádzačov. V roku 2014  bolo likvidovaných až  515  nahlásených porúch na VO  v uliciach 

mesta Banská Štiavnica.  

 Zberňa šatstva a prádla:  Činnosť zberne  bola aj  v roku 2014 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 boli   poskytované služby a to:  čistenie peria, čistenie vlnených a ovčích súprav, šitie 

paplónov a vankúšov.  

 Sociálne zariadenia: Aj v roku 2014 stredisko zabezpečovalo celoročnú prevádzku sociálneho 

zariadenia pri  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 2014 od 11.00 hod. do 16.00 hod. 

Počas osláv salamandra bola prevádzková doba sociálneho zariadenia predĺžená do 22:00 hod. Počas letnej 

turistickej sezóny boli poskytnuté turistom a návštevníkom mesta mobilné WC  a to nasledovne:  pri  jazere 

Klinger – l ks,  Belianske jazero – 1 ks, pri Počúvadlianskom jazere – 2 ks,  pri parkovisku na Mládežníckej ulici 

– 1 ks, na parkovisku pod Novým Zámkom – 1 ks, pri detskom ihrisku na sídlisku  Drieňová – 1 ks.   

 V r. 2014 boli počas osláv salamandra na Dolnej ulici  poskytnuté návštevníkom mesta  2 ks  mobilných WC,  

koncom letných mesiacov 1 ks na Červenej studni a počas sviatku Pamiatky zosnulých bolo zabezpečené ďalšie 

mobilné sociálne zariadenie pri cintorínoch.   

 Prenájom plôch na reklamy:  Stredisko v  r. 2014 zabezpečovalo aj prenájom stĺpového verejného osvetlenia 

a zábradlí na umiestňovanie reklamných tabúľ a reklamno-navigačných tabúľ,  o ktoré požiadali firmy, ktoré 

podnikajú na území mesta. Na základe udelených  povolení  bolo uzatvorených  celkom 19 zmlúv na prenájom 

zábradlí a 7 zmlúv na prenájom stĺpového verejného osvetlenia.  V r. 2015 sa budú uzatvárať nové zmluvy na 

umiestňovanie reklám   až po prijatí  nového VZN o podmienkach prenájmu. 

 Parkoviská:  V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Technické služby,  mestský podnik v Banskej Štiavnici začali  od 01. 01. 

2014  spravovať   parkoviská mesta, zodpovedali za ich technický stav,  za  údržbu a obsluhu  parkovacích miest.  

Zabezpečovali tlač a dotlač parkovacích lístkov (PL), celodenných parkovacích lístkov  (CPL), permanentných 

parkovacích kariet (PPK) a rezidentských parkovacích kariet (RPK). Viedli hlavný sklad cenín a zásobovali 

predajcov. Vyúčtovanie tržieb pravidelne predkladali mestu.  Tržby z parkovísk boli   príjmom do rozpočtu 

mesta. 

 V zmysle citovaného VZN  osobným motorovým vozidlám s prívesom, caravanom a autobusom bolo parkované 

určené len na vyhradených parkoviskách na Mládežníckej ulici,  na parkovisku pri Banskom múzeu v prírode 

a na parkovisku pod Novým zámkom. Parkovanie  na Mládežníckej ulici – záchytné parkovisko - bolo 

prevádzkované bezplatne. Parkoviská  pod Novým zámkom a pri Banskom múzeu v prírode boli v prevádzke od 

1. 5. - 30. 10. 2014. Spoplatnené parkoviská  v celoročnej prevádzkena uliciach: Dolná, Robotnícka, Námestie 

sv. Trojice, Radničné námestie, A.Kmeťa, A.Pécha, Akademická, Kammerhofská, A. Sládkoviča,  J. Palárika,  

Š.Višňovského, Novozámocká, Strieborná a nádvorie Banského domu.   

 Prevádzková doba platených parkovísk bola zabezpečovaná parkovacou službou od pondelka do soboty v čase 

od 7:00 hod.  – 17:00 hod. v režime vyberania poplatkov:  

 -  zakúpením parkovacieho lístka od predajcov,  
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 - zakúpením permanentnej parkovacej karty   (možnosť kúpy  len v Klientskom centre,),  

 - zakúpením rezidentskej parkovacej karty pokiaľ boli  splnené podmienky  v zmysle  § 4 VZN č.6/2013 

(možnosť zakúpenia len v Klientskom centre) a 

 - SMS parking systém 2200.  

       Na prenájom  parkovacieho miesta na – reservé – vydával súhlasné, resp. zamietavé stanovisko vlastník 

parkovísk (mesto) na základe posúdenia predložených žiadostí.    

 Podľa požiadaviek mesta boli  parkoviská sprístupnené zdarma počas konania niektorých letných kultúrnych  

podujatí a pre občanov a návštevníkom mesta  bolo sprístupnené  parkovisko pod Novým zámkom aj  počas 

konania pohrebných rozlúčok  ako aj  počas sviatku Pamiatky zosnulých. 

 Technicky  obsluhu parkovísk zabezpečoval 1 kmeňový zamestnanec a l pracovník v rámci svojho 

živnostenského oprávnenia. 

 Tržby z parkovísk za rok 2014 odvedené mestu   26 520,50 €. 

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

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

a ochrana majetku, BOZP a PO.  Pracovné činnosti strediska boli  zabezpečené dvomi  THP pracovníkmi 

v kumulovaných funkciách: ekonóm-účtovník, personálna agenda, pokladňa, registratúra a registratúrne 

stredisko, karanténna stanica, zmluvné vzťahy, správa a ochrana majetku a jedným obslužných pracovníkom (v 

kumulovanej funkcii robotník nádvornej skupiny + ošetrovateľka v karanténnej stanici).  Všetky pracovné 

činnosti zabezpečovali 2 pracovníčky a prácu ošetrovateľky v karanténnej stanici cca 2  hod. Časť pracovných 

činností  strediska bola  aj  v r. 2014 zabezpečená externe (PO, BOZP, mzdy).   

 

 Karanténna stanica: Chod a prevádzka karanténnej stanice bola aj v r. 2014 zabezpečená jedným 

vlastným pracovníkom – ošetrovateľom - s dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie 

kotercov, dezinfekcia, kŕmenie  cca 2 hod. denne)  a jedným pracovníkom, zabezpečujúcim administratívne 

práce (vedenie evidencie a agendy zásobovanie krmivom, hľadanie pôvodných  majiteľov, spolupráca 

s občianskymi združeniami Túlavá labka a  Záchrana zvierat a s mestskou políciou  cca 10 hodín za mesiac). 

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 provizórneho  zariadenia karanténnej stanice je od r. 2008 šesť  kotercov a nebola zvýšená.  

V roku 2014  bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom  26 psov.   

Z celkového počtu bolo: vrátených pôvodným majiteľom 8 psov,  

14 zvierat bolo daných na adopciu,  

3 psi  prevzalo OZ Túlavá labka do náhradnej starostlivosti, prípadne na ďalšiu adopciu,  

eutanázia na mieste –  l ks zrazený pes na ceste, 1 ks po prijatí do zariadenia (vo veľmi zlom zdravotnom stave)  

a 10 ks ihneď po vrhnutí v koterci. 

K  31. 12. 2014 v zariadení zostalo 5  psov. 

Prijatými opatreniami z kontroly Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom a v zmysle 

platnej legislatívy sa aj v r. 2014 v karanténnej stanici zvieratá individuálne označovali (mikročipom). V jednom 

prípade Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom požiadala o súčinnosť pri liečbe 

a adopcii psa, ktorého odobrala majiteľovi – občanovi nášho mesta a dala mu zákaz chovu. Zvlášť cenná bola 

spolupráca s OZ Túlavá labka, ktorá finančne prispela na operáciu tohto psa (ELZ 17/2014). Ťažisko spolupráce 

s OZ Túlavá labka spočívalo v prezentácii zvierat karanténnej stanice na ich internetovej stránke, čo  výrazne 

napomohlo k  posúvaniu zvierat na ich adopciu.  V troch prípadoch prijali do dočasnej opatery 3 psov – 1 šteňa 

kvôli možnosti nákazy  v  zariadení na parvovirózu  a 2 sučky po sterilizáciách.  Náklady za sterilizácie  hradilo 

OZ Túlavá labka v plnej výške.   Vykonané kontroly: v časti kontrolná činnosť. 

 

 

Karanténna stanica  - náklady na rok 2014   

Celkový náklad na prevádzku   5 184,31 € 

Príjmy za adopcie     -716,76 € 

Spolu       4 467,55 € 

Špecifikácia nákladov       

Práca  za zabezpečenie chodu, adopcie 2 521,20 € 

Veterina vrátane liekov a veterinárnych 

prípravkov 1 277,80 € 
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Granule a doplnkové krmivo 

 

601,71 € 

Čistiaci program, dezinfekcia a deratizácia 45,45 € 

Drobný nákup: vodítko, obojok, zmeták 21,39 € 

spolu:       4 467,55 € 

 BOZP a PO: aj v  roku bola  2014 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 za zamestnania. I napriek dôrazu, ktorý kladieme na bezpečnosť pri práci sme 

v roku 2014 evidovali   jeden ľahký  pracovný  úrazy, ktorý si zamestnanec zavinil pri  nastupoval do kabíny 

prideleného motorového vozidla LIAZ. 

 

 Kontrolná činnosť: 

 Na základe poverenia  primátorky mesta č. 1/2014 bola od 13. 3. 2014 vykonaná následná finančná 

kontrola hlavného kontrolóra mesta so zameraním na obstaranie, evidenciu, manipuláciu a skladovanie cenín – 

parkovacích lístkov. Kontrolou bol zisťovaný fyzický stav cenín, nachádzajúcich sa v podniku ku dňu 31. 03. 

2014. Kontrolou neboli zistené žiadne rozdiely. Zároveň  touto kontrolou bola vykonaná   inventarizácia 

finančnej hotovosti pokladne a nedostatky neboli zistené. 

 Dňa 9. 4. 2014 bola vykonaná kontrola so zameraním na zber a separovanie odpadov. Kontrolu vykonal 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Záver kontroly: neboli zistené 

nedostatky. 

 Na základe oznámenia o vykonaní kontroly bola dňa 24. 6. 2014  Recyklačným fondom v Bratislave 

vykonaná kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a záväzkov vyplývajúcich so zmluvného vzťahu. 

Kontrola nenavrhuje prijať opatrenia, nakoľko žiadateľ  kontrolovaný subjekt plní svoje zmluvné záväzky. 

 Dňa 26. 9. 2014 vykonali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia – inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica kontrolu v prevádzke rekultivovaná skládka Principlac Banská Štiavnica – plnenie 

podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia so starostlivosťou o skládku po ukončení jej prevádzky. 

Kontrola konštatovala, že prevádzkovateľ plní všetky podmienky integrovaného povolenia a neboli zistené 

žiadne nedostatky. 

 Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR – Štátny archív v Banskej bystrici bola dňa 21. 10. 2014 

vykonaná kontrola správy registratúry od r. 2008 do r. 2014. Štátny odborný dozor vykonali pracovníčky ŠA  

Banská Bystrica – pobočka Banská Štiavnica. Výsledok kontroly:  v kontrolovanom subjekte nebolo zistené 

porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe. 

 Dňa 23. 10. 2014 bola Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiari nad Hronom vykonaná 

jedna kontrola ochrany spoločenských zvierat umiestnených v karanténnych staniciach a útulkoch, č. 

ZH/2014/PY/117. Kontrolované obdobie od 01. 01. 2014 – 23. 10. 2014. Kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

 Vlastná kontrolná činnosť bola zameraná na oblasť BOZP a PO, dychové skúšky na alkohol, 

dodržiavanie pracovnej disciplíny,  dodržiavanie liečebného režimu  a pravidelné kontroly hotovosti pokladne 

podniku.  

 
Ekonomické ukazovatele podniku: Tržby od občanov, organizácií a obcí okresu BŠ predstavujú  za celú 

podnikateľskú činnosť r. 2014     156 736,50 €, čo je oproti roku 2013 menej o 30 307,24 €. 

Ďalšie ekonomické ukazovatele o činnosti podniku budú  rozpracované  a predložené v ročnom rozbore 

hospodárenia podniku. 

 

Bytová správa, s. r. o., Banská Štiavnica 
Sídlo spoločnosti: Dolná ulica č. 2/A, 969 01 Banská Štiavnica  

Konateľ spoločnosti:  RNDr. Pavel Bačík  

 

THP zamestnanci -  7, údržbári – 2, kuriči v trvalom pracovnom pomere – 13, kuriči na dobu určitú cez 

vykurovacie obdobie - 2 

Prevádzka  Kúpele - plaváreň: vedúca, upratovačka, údržbár, plavčík, pokladníčka a jedna upratovačka na 5 

hodín (časť mzdy je hradená z ÚPSVaR). 
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Jediným spoločníkom spoločnosti Bytová správa  s. r. o. je Mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme 

od mesta tepelné hospodárstvo, nájomné bytové domy, administratívne budovy 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  

vlastníctvom občanov, spoločnosť vykonáva podľa zákona NR SR č.182/1993 Z. z. v platnom znení na základe 

zmlúv o výkone správy, 

- 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. 2014  a v hodnote 73656,23 € je 

v majetku spoločnosti Bytová správa s. r. o.. Tepelné hospodárstvo  pozostáva z 15 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 0254-5  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 Ulica 

bratská, Domov Márie Ulica 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 (Križovatka, Ulica dolná a Ulica 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 je 

dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečená z plynovej kotolne Mierová 13, s inštalovaným výkonom 

0,48 MW. Kotolňa Budovateľská  12 s inštalovaným výkonom 0,855 MW zásobuje teplom bytový dom 

Budovateľská 14, predajňu Coop Jednota a butiky. Pre ostatných odberateľov je výroba a dodávka tepla a teplej 

úžitkovej vody zabezpečovaná z domových kotolní:  na Ulici 1. mája 6-7, 8-9 a 10-11, každá s inštalovaným 

výkonom  0,12 MW, Ulica L. Exnára 3 - inštalovaným výkonom 0,16 MW, kotolňa Dolná 2 s inštalovaným 

výkonom 0,08 MW zabezpečuje dodávku tepla pre administratívnu budovu 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 7 674 788,39 € k 31. 12. 2014.  

Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta na uliciach: 

– A. 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) 

– J. 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) 
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– MUDr. J. Straku 20,21-32   bytov ( od 1.12.2013) 

– Budovateľská 14 – 48 bytov I. kategórie od 1.12.2014 

Spolu je to 256 bytov. 

Nebytové priestory na uliciach: 

– A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín), 

– Kammerhofská 9 - 2 obchodné priestory (predajňa PC)  

– Budovateľská 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, Centrum právnej pomoci, Opravovňa obuvi, kozmetika AVON, Bytová 

správa, s. r. o., dve prevádzky dámskeho krajčírstva, Banskoštiavnický – hodrušský banícky spolok, Zberňa 

prádla,  4 garážové boxy - v súčasnosti uvoľnené,  2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodávkový 

automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA). 

– 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  bytov vo vlastníctve občanov a 256 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) 6x4 m. 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 sú 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 

predpisu za dodané služby všetkých užívateľov bytov predstavujú  k 31. 12. 2014 sumu 390 318 €, k 31. 12. 

2013 predstavovali  sumu 378 813 € (nárast je spôsobený postupným vyrovnávaním nedoplatkov užívateľov za 

vykurovacie obdobie roku 2013). Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok, z ktorých časť odvádza 

Bytovej správe s. r. o..  V roku 2014 v sume priemerne mesačne  4900 €, v roku 2013 v sume 4700 €, v roku 

2014 v sume   3500 €. 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.  

Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe, s. r. o. k 31. 12. 2014 182 979 €, k 31. 12. 

2013 sumu 169 480 €, (navýšenie je spôsobené zmenou evidencie pohľadávky).  

V roku 2014 sa pokračovalo v zabezpečovaní zateplenia  bytových domov, v správe spoločnosti vo vlastníctve 

občanov.    

Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. Nevyhovujúci 

je stav kotolne v budove Rubigall (kotolňa vyžadujúca v čo najkratšom čase úplnú rekonštrukciu) na 

zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti obsluhy a osôb zdržiavajúcich sa v objekte bol namontovaný pevný hlásič 

výskytu CO v priestore. V kotolni K2 Dolná bola v mesiaci august vymenená expanzná nádoba 

v nevyhovujúcom stave za  novú. Na vetve pri kruhovom objazde bol odstránený únik v potrubí vykurovania, 

ktorý bol spôsobený prehrdzavením teplovodu po priesakoch povrchovej  vody. V letných mesiacoch sme 

postupne chemicky vyčistili kotle v kotolniach na U1ici 1. mája 6-7, 8-9, 10-11, Exnára 3 a Budovateľská 15, 

čím predpokladáme predĺženie životnosti týchto zariadení. Po prevzatí kotolne Budovateľská 12 a jej 

zaregistrovaní na URSO zabezpečili 21. 5. 2014 podľa §25 ods.2 písm. c) zákona 657/2004 vyhl. URSO č. 

328/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov overenie hospodárnosti prevádzky tepelného zariadenia a nastavenie 

spaľovacieho zariadenia. V mesiaci máj 2014 bol chemicky vyčistený kotol K2 v kotolni Mierová. V mesiaci 

december 2014 bolo zakúpené nové obehové čerpadlo ústredného kúrenia a frekvenčný menič do kotolne K1 

Drieňová, ktorým sa výrazne znížila spotreba elektrickej energie na zdroji a eliminovali šum v systéme 

ústredného vykurovania. V priebehu roka boli vykonávané pravidelné prehliadky a skúšky vyhradených 

technických zariadení ako aj  bežné opravy vynútené ich prevádzkou. 

Na budove Dolná č. 2 sa vymenili žľaby a dažďové zvody. 

Budova Kúpeľov - plavárne je po čiastočnej rekonštrukcii. Interiér a časť technológie je v zlom stave. Podľa 

finančných možností spoločnosti sa technológia a interiér postupne rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014  

vymenili keramický obklad parnej sauny, vymenili zárubne a dvere v priestoroch sáun, zhotovil nový strop 

v masérni a obnovili hygienické nátery prevádzky (865m2).  Opravili a natreli bazénovú vaňu, opravili stropy 

nad sprchami, opravili schody pred budovou, vymenilo sa hrdzavé a poškodené potrubie bazénovodu, 
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namontovali vysokoúčinný ohrievač teplej úžitkovej vody a vymenili kovania na bazénových oknách, ktoré boli 

skorodované natoľko, že otváranie okien už nebolo možné. 

 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.  
Konateľ spoločnosti: Ing. Jaroslav Dudík 

Sídlo: Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, Banská Štiavnica   

V roku 2014 mala spoločnosť ML 10 stálych technicko-hospodárskych zamestnancov. V rámci 

pestovných a ťažbových prác ML zamestnávali približne 45 osôb ako dodávateľov týchto prác. 

 

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                           1593,85 ha 

2. Lesy ochranné         1251,33 ha 

3. Lesy osobitného určenia     1553,49 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 2014 sa spoločnosti podarilo prekonať všetky byrokratické prekážky a projekt lesov osobitného určenia 

sa podarilo schváliť na lesnom celku Banky. Tieto lesy boli vyhlásené na území, ktoré zahŕňa lesné pozemky 

zaradené do území európskeho významu, ďalej na lesných pozemkoch tvoriacich pramenisko prírodných 

minerálnych a liečivých vôd, lesné pozemky ležiace v pásmach hygienickej ochrany vôd. Bohužiaľ, vzhľadom 

na pretrvávajúci spor, ktorý proti mestu vedie obec Hodruša-Hámre sa celý projekt, teda aj za lesný celok 

Hodruša, nepodarilo schváliť.  

Pestovná činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2014 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 

vypracovaných ročných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Umelá obnova lesa bola vykonaná na ploche 12,73 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 5,20 ha 

a prirodzené zmladenie 7,53 ha. 

2. Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch boli vykonané na ploche           34,04 ha, 

3. Ochrana proti burine bola vykonaná na ploche 2,40 ha. 

4. Prebierky boli vykonané na ploche 110,41  ha. 

Celkové náklady na zalesňovanie, ochranu a výchovu lesných porastov do 20 rokov predstavovali 9883,40 €. 

Spoločnosť v roku 2014 použila 26 000 ks výsadby schopných sadeníc z vlastnej produkcie na zalesňovanie 

a 3 000 bolo predaných. 

Ťažbová činnosť 

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2014 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol 

stanovený vo výške 13,2 tisíc m3 vzhľadom na ťažbové možnosti banskoštiavnických lesov. Skutočne bolo 

vyťažených len 9113 m3 dreva. V rámci spracovania náhodnej ťažby bolo vyťažených 1132  m3 dreva, čo je 

12,4% 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 veľmi zlú, nakoľko je veľmi problematické nájsť dobrú 

drevorubačskú skupinu, ktorá by bola ochotná v banskoštiavnických lesoch pracovať. Zlé terénne podmienky, 



 40 

malá produkčná schopnosť poddolovaných pozemkov, ako i zlé sprístupnenie cestnou sieťou, ktorá má svoje 

korene v minulosti, to sú faktory, ktoré odrádzajú drevorubačov od práce v mestských lesoch. V roku 2014 sa 

k týmto negatívnym faktorom pridružila i skutočnosť veľkého rozsahu náhodných ťažieb v lesoch na 

východnom a severnom Slovensku, ktorá spôsobila odchod niektorých skupín drevorubačov k subjektom 

spracúvajúcim náhodnú ťažbu. Od polovice roka sa spoločnosti nepodarilo zabezpečiť drevorubačov, čo 

spôsobilo nízky objem ťažby dreva a v nadväznosti na to i negatívny hospodársky výsledok. 

Program starostlivosti o lesy spracovaný pre lesný majetok mesta na roky 2008 až 2017 predpisuje 

ťažbu na úrovni 141,3 tisíc m3 dreva. Od začiatku jeho platnosti za 7 rokov bola zrealizovaná ťažba vo výške 

61,95%. 

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  v roku 2014 predstavovali  104 494,37 €. Náklady na dopravu dreva z lesa 

a k odberateľom predstavovali 55 863,76 €. Spoločnosť vynaložila na údržbu lesných ciest len 1552,50 € napriek 

tomu, že potreba ich opráv bola väčšia. 

 

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 Obchodného 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 

predseda DR Ing. Ladislav Ondriš, podpredseda DR Alexander Johann Martin zo Švajčiarska a člen  DR, ktorý 

zastupuje Mesto Banská Štiavnica bol JUDr. Dušan Lukačko, ktorý sa dňom 9.12. 2014 vzdal členstva. 

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  k 31. 12. 2014  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. 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,  

 

 

Založenie spoločnosti: 

Spoločnosť bola založená dňa 12. 08. 2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obchodného 

zákonníka zakladateľskou listinou o založení spoločnosti spísanou formou Notárskej 

zápisnice N 653/2002 Nz 648/2002 zo dňa 12. 08. 2002. Spoločnosť je právnym 

nástupcom, bez likvidácie zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a 

kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO: 0015678 v celom rozsahu. 

Vznik spoločnosti: Spoločnosť vznikla dňom 01. 09. 2002 jej zápisom do obchodného registra. 

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej 

Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo 705/S. 
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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. 

 

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 bol 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 poskytovala do 31. 10. 2008.  

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. 2014 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.  

Od 1. 10. 2014 došlo k zmene  v  orgánoch spoločnosti takto:  predstavenstvo: Ing. Ivan Mokrý – predseda 

predstavenstva, Mgr. Ján Janovčík a Ľubomír Barák – členovia predstavenstva.  

Členmi dozornej rady sú: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Marián Zimmermann, Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA 

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.  

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. 2014                             9 971 

                                  z toho:  mužov                        4 811 

                                               žien                            5 160 

 

Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Zomrelí 16 10 11 5 10 8 11 3 7 13 3 9 106 

Narodení 9 2 5 11 5 3 7 8 9 6 3 8 76 

Odsťahovaní 15 22 14 19 17 18 17 20 9 9 17 20 197 

Prisťahovaní 24 6 18 4 10 26 15 9 8 16 8 6 150 

Spolu: 9 973 9 949 

 

9 947 

 

9 938 9 926 9 929 9 923 9 917 9 918 9918 9909 9894 9894 
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     Počet obyvateľov k 31.12.2014                        9 894      

                                   z toho:  mužov                    4 785    

                                                žien                        5 109    

        

     V roku 2014 bol zaznamenaný pokles počtu obyvateľov o 77, v roku 2013  o 87 obyvateľov. 

 
Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2014 vybavilo: 

 
 20  žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiavnica, celkom  28 občanom 

 129  žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 

 156  žiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov občanov na 292 občanov                

 51  informácií o skúšobnej dobe odsúdených 

 64  žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 

 54  rozhodnutí o určení, zrušení alebo zmene čísla stavieb 

 170  prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov 

 134  rybárskych lístkov  

 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. 

 
    V roku 2014 sa plnili úlohy na technicko-organizačnej príprave volieb prezidenta SR, ktoré sa konali dňa15. 

3. 2014 a 29. 3. 2014, voľby do Európskeho parlamentu 24. 5. 2014 a voľby do orgánov samosprávy 15. 11. 

2014.  

     Rôzne zmeny v evidencii obyvateľov /prihlásenie, odhlásenie, narodenie, úmrtie, presťahovanie/ ohlasovňa  

pobytov robí na dvoch programoch súčasne, z dôvodu toho, že máme prístupové práva aj na Centrálny register 

obyvateľov Slovenskej republiky. 

         

Strany, hnutia, občianske združenia   
 

    V roku 2014 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 

 

Okresné centrum KDH   predseda Martin Kubala 

Kresťansko-demokratický klub  predseda Mgr. Monika Tisovčíková  

Okresná rada SNS   predseda  Ing. Zorvan Peter, PhD. 

Základná  organizácia KSS  predseda Ján Petro 

Miestny zväz  SDKÚ-DS   predseda Ing. Ľudovít Kaník 

Okresná organizácia SMER-SD  predseda Ing. Marián Zimmermann 

OKC NOVA    predseda Mgr. Michal Gubric 

 
    

Štátna správa, verejná správa 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica  

Riaditeľ – vedúci služobného úradu: Ing. Štefan Filip, od 01.03.2014 Ing. Štefan Šulek,  

Sídlo:     Ulica A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica (ďalej „úrad“) v roku 2014 bol rozpočtovou organizáciou, 

začlenenou do organizačnej štruktúry Ústredia práce, sociálnych  vecí a rodiny Bratislava, ktorá bola 

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 bol služobným úradom. 

Úrad v rámci svojej pôsobnosti vykonával štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plnil 

úlohy podľa osobitných predpisov na úsekoch: 

 štátnych sociálnych dávok, 

 pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného, 

 kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

 sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

 evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest, 
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 sprostredkovania vhodného zamestnania, 

 poskytovania poradenských služieb, 

 vzdelávania a prípravy pre trh práce, 

 aktívnych opatrení na trhu práce, 

 zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov, 

 prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. 

Územný obvod úradu tvorili okresy Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica so zriadenými 5 

pracoviskami v troch okresných mestách a v meste Kremnica a Nová Baňa.  

Počet zamestnancov úradu vo fyzických osobách k 31. 12. 2014 bol 179 osôb, z toho 161 žien. Priemerný 

evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2014 dosiahol 174,5 osôb. V priebehu hodnoteného obdobia 

bolo prijatých celkom 34 zamestnancov, z toho 11 zamestnancov na Národné projekty financované 

z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Štátnozamestnanecký pomer ukončilo celkom 18 osôb. 

Priemerný vek zamestnancov za sledované obdobie bol 43,7 rokov. 

Úrad v roku 2014 hospodáril s rozpočtom vo výške 24 362 tis. €, pričom skutočné čerpanie finančných 

prostriedkov bolo na úrovni 24 345 tis. €. Najvyššie výdavky boli v časti sociálna inklúzia, z ktorej boli 

financované: pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky a kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Čerpanie na tieto dávky a príspevky bolo vo výške 19 061 tis. €, čo 

predstavovalo 78 % z celkového čerpania finančných prostriedkov. Financovanie nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce zameraných na podporu uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľské subjekty bolo v celkovom objeme 

2 601 tis. € a to predstavovalo 11 % z celkového čerpania finančných prostriedkov. Výdavky na prevádzku úradu 

boli vo výške 2 683 tis. € (11 % z celkového čerpania finančných prostriedkov). Príjmy v roku 2014 boli na 

úrovni 120 tis. €. 

 

Úrad v rámci svojej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti evidoval k 31. 12. 2014 celkom 951 uchádzačov 

o zamestnanie s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica, z toho 496 žien. V porovnaní so stavom ku koncu 

roka 2013 bolo evidovaných o 5 osôb menej. Miera nezamestnanosti v meste dosiahla úroveň 18,72 %, čo 

predstavovalo medziročný rast o 0,21 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť v meste Banská Štiavnica bola na 

konci roka nad úrovňou celoslovenskej miery nezamestnanosti (13,85%) a tiež bola najvyššou mierou medzi 

mestami v územnej pôsobnosti úradu (mesto Žarnovica 17,98 %, mesto Nová Baňa 14,23 %, mesto Žiar nad 

Hronom 13,87 %, mesto Kremnica 12,60 %).  

Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu, k 31. 12. 2014  predstavovalo 58 % podiel 

na počte uchádzačov o zamestnanie evidovaných v okrese Banská Štiavnica.  

Pre porovnanie nezamestnanosť v okrese Banská Štiavnica meraná evidovanou mierou nezamestnanosti bola na 

konci roka 2014 na úrovni 17,51 %, čím sa okres zaradil na 18. miesto s najvyššou mierou zo 79 okresov SR.  

 

V štruktúre uchádzačov o zamestnanie v meste Banská Štiavnica neboli zaznamenané výrazné rozdiely 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom a tiež v porovnaní s okresom Banská Štiavnica. 

 

 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie 

podľa dosiahnutého vzdelania v meste 

vykazovala prevahu osôb so stredným 

odborným vzdelaním, t. j. s výučným 

listom (326 osôb; 34 %) a potom 

nasledovali osoby zo stredných 

odborných škôl s maturitou (311 osôb; 

33 %).   So základným vzdelaním bolo 

v evidencii  183 osôb (19 %) a bez 

vzdelania 18 osôb (2 %). 

 

Graf č. 1: Štruktúra uchádzačov o 

zamestnanie podľa stupňa dosiahnutého 

vzdelania 
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie 

podľa veku sa výrazne nemení 

v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom. Stále najväčší podiel 

dosahovali skupiny v produktívnom 

veku 35 – 49 roční (341 osôb; 36 %) 

a 25 – 34 roční (227 osôb; 24 %). 

Výraznou skupinou boli aj uchádzači 

o zamestnanie vo veku nad 50 rokov 

(220 osôb; 23 %).   

 

 

 

Graf č. 2: Štruktúra uchádzačov o 

zamestnanie podľa veku 

 

Podľa doby evidencie najväčšie 

skupiny evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie tvorili v okresnom meste Banská Štiavnica evidovaní do 1 roka (460 osôb; 48 %) a  nad 2 roky (333 

osôb; 35 %) 

 

 

Graf č.3: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby 

evidencie 

 

 

V meste Banská Štiavnica bolo ku koncu roka celkom 484 

žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi a vrátane so spolu 

posudzovanými osobami v jednej domácnosti bolo celkom 

723 osôb v hmotnej núdzi. 

Ku koncu roka v spolupráci s úradom realizovalo 

aktiváciu v zmysle novely Zákona o pomoci hmotnej 

núdzi Mesto Banská Štiavnica a 8 organizátorov 

dobrovoľníckych prác. Celkom bolo v meste 208 

aktivovaných poberateľov, ktorí si odpracovávali dávku 

v hmotnej núdzi na menších obecných službách alebo 

vykonávali dobrovoľnícke práce. 

V rámci služieb zamestnanosti úrad poskytoval príspevky aktívnej politiky trhu práce v zmysle Zákona 

o službách zamestnanosti (ďalej „zákon“). V meste Banská Štiavnica boli v hodnotenom období podporení 

uchádzači o zamestnanie a zamestnávatelia v nasledovnom rozsahu: 

• Samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49 zákona) s finančnou podporou úradu začalo v meste celkom 27 osôb 

s celkovým dohodnutým príspevkom 116 835,19 €. 

• Na príspevok pre zamestnávateľa na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

(§ 50 zákona) bolo uzatvorených celkom 13 dohôd a 21 pracovných miest s dohodnutou sumou 

122 631,96 €. 

• Na vykonávanie absolventskej praxe bolo uzatvorených celkom 22 dohôd so zamestnávateľmi 

a dohodnutých bolo celkom 52 miest pre absolventa s výkonom praxe v meste. 

• V rámci príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j zákona) bolo uzatvorených 

celkom 6 dohôd a dohodnutých 15 miest na celkovú sumu 62 646,03 €. 

• Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec (§ 52 zákona) bola realizovaná na základe 

2 dohôd s Mestom Banská Štiavnica a dohodnutých bolo celkom 80 miest s dohodnutou sumou 27 789,60 

€. 

• Na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a zákona) bolo uzatvorených celkom 10 dohôd 

so 14 miestami a dohodnutou sumou pre organizátora 2230,40 €. Dobrovoľníkovi sa mesačne poskytoval 

príspevok vo výške životného minima 198,09 €. 

• V rámci realizácie rôznych projektov (§ 54 zákona) zameraných na podporu zamestnanosti napr. 

v samospráve, pre mladých ľudí ako aj pri obnove kultúrneho dedičstva bolo uzatvorených celkom 14 

dohôd na 23 pracovných miest s dohodnutou sumou 105 787,62 €. 
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• Na príspevok na zriadenie chránenej dielne resp. chráneného pracoviska (§ 56 zákona) v meste boli 

uzatvorené 2 dohody a dohodnuté 2 miesta pre občana so zdravotným postihnutím so sumou 6 424,55 €. 

• Príspevok na činnosť pracovného asistenta pre občana so zdravotným postihnutím (§ 59 zákona) bol 

dohodnutý na 3 pracovné miesta so sumou 8 100,00 €. 

• V rámci podpory existujúcich pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím bolo v meste 

podporených 26 zamestnávateľských subjektov alebo samostatne zárobkovo činných osôb príspevkom na 

prevádzkové náklady chránenej dielne resp. chráneného pracoviska. 

 

Hodnotený rok 2014 bol na úrade poznamenaný udalosťami ako napr. personálnou výmenou na pozícii riaditeľa 

úradu, keď s účinnosťou od marca bol do tejto funkcie vymenovaný Ing. Štefan Šulek. Ďalšou podstatnou 

zmenou v roku 2014 bola legislatívna úprava v oblasti pomoci hmotnej núdze, ktorá podmienila poskytovania 

základnej dávky v hmotnej núdzi odpracovaním 32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb alebo 

dobrovoľníckych prác. Táto prevratná zmena v sociálnom systéme a jej uplatňovanie v praxi bola od júla  

mediálne sledovanou témou. V závere roka sa úrad pripravoval na zmeny spojené s vnútornou reformou verejnej 

správy, akou je strata právnej subjektivity úradu, integrovanie generálneho riaditeľstva a pobočiek úradov do 

jedného subjektu a zmeny v štruktúre oddelení.   

 

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici  

Štatutár (predseda): JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 

Názov a sídlo: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica  

Počet zamestnancov: 69, 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.“) 

a zákonom č. 58/2005 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.“).  

 

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 2014 činnosti, ktoré im vyplývajú  

z kompetencií  ustanovených zákonom č. 51/1988 Zb.  a zákona č. 58/2004 Z. z., rozpracované do plánu 

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 2014 realizoval III. etapu rekonštrukcie oporných múrov vrchnej terasy 

záhrady. Komplexné skončenie rekonštrukcie záhrady Hlavného banského úradu bude v roku 2015, kde sa ráta 

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 od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014       

Prednosta úradu: Ing. Štefan Filip  od 1. 3. 2014        

  
Na Okresnom úrade Banská Štiavnica  v roku 2014  pracovalo  21 zamestnancov, z toho 20 zaradených do stálej 

štátnej služby s  VŠ vzdelaním II. stupňa a jeden zamestnanec vo verejnom záujme.   

V období od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014 pôsobil ako prednosta Okresného úradu Ing. Marián Láslo, 01. 03. 2014 

došlo k výmene prednostu OÚ BŠ. Na post prednostu nastúpil Ing. Štefan Filip.  

       

Okresný úrad Banská Štiavnica sa člení na 
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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  

Vedúca odboru: Ingrid Malatincová  

Počet zamestnancov: 1 

Organizačný odbor je zameraný na organizovanie vnútorných potrieb úradu a zabezpečovanie väzieb v rámci 

štruktúry výkonu štátnej správy: 

- prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných  informácií podľa 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 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 bolo prijatých 8 žiadostí o poskytnutie informácií. 

- 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.. 

- 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.  

 

Odbor krízového riadenia  

Vedúci odboru: Ing. Michal Žurav  

Počet zamestnancov: 2 

 

         V zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov odbor krízového riadenia Okresného úradu Banská Štiavnica zabezpečuje 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. 

V zmysle platnej legislatívy okresný úrad zriadil: 

-  Bezpečnostnú radu obvodu okresu Banská Štiavnica, 

-  Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica, 

-  Obvodnú povodňovú komisiu,  

ktoré zasadajú podľa plánu a  podieľajú sa na predchádzaní krízovým situáciám, prípadne na odstraňovaní a 

zmierňovaní ich následkov.  

       V roku 2014 na území mesta nebola vyhlásená mimoriadna situácia v zmysle zákona   č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Najzávažnejšou udalosťou, kedy boli ohrozené 

životy, zdravie a došlo k značným materiálnym škodám, bol požiar rekreačnej budovy pri Počúvadlianskom 

jazere. Požiar vypukol 8. 6. 2014 v skorých ranných hodinách, ohrozených bolo 54 osôb, z toho 46 detí a 9 

dospelých. Ľahko zranená bola 1 osoba, škoda na majetku dosiahla výšku 500 050 eur.  

       Odbor krízového riadenia Okresného úradu Banská Štiavnica na základe návrhu Mesta Banská Štiavnica 

v roku 2014 vydal rozhodnutia na umiestnenie technických prostriedkov informačného systému  civilnej ochrany 

– elektronických sirén typu PAVIAN. Zariadenia boli inštalované na objektoch v majetku mesta: 

- Požiarna zbrojnica, Sládkovičova 15, 

- Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského 17, Banská Štiavnica, 

- Základná škola Jozefa Kollára, L. Svobodu 40, Banská Štiavnica. 

Preskúšavanie varovacej siete civilnej ochrany bolo vykonávané v pravidelných intervaloch počas celého roka. 

       Odborom krízového riadenia boli vypracované a aktualizované dokumenty súvisiace s výkonom štátnej 

správy, k najvýznamnejším patria:  

-  Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, 
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-  Plán ochrany obyvateľstva, ktorého súčasťou je aj dokumentácia na realizáciu opatrení varovania 

obyvateľstva a vyrozumenia osôb, dokumentácia protiradiačných, protichemických a protibiologických 

opatrení, 

- Plán radiačného monitoringu územia obvodu, 

- Plán evakuácie, 

- Plán ukrytia a ďalšie. 

Ako dotknutý orgán pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní 

a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany, uplatňoval stavebnotechnické požiadavky na stavby 

z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany. 

V rámci prípravy na civilnú ochranu odbor krízového riadenia zabezpečoval vzdelávanie starostov obcí okresu 

Banská Štiavnica a zamestnancov zodpovedných za túto agendu. V spolupráci s okresnými úradmi Žiar nad 

Hronom a Žarnovica organizoval Súťaž mladých záchranárov. Odbor krízového riadenia organizoval na 

základných školách a materských školách  výtvarnú súťaž Integráčik, zameranú na propagáciu Integrovaného 

záchranného systému.  

Odbor krízového riadenia priebežne plnil úlohy uložené nadriadenými orgánmi. 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie  

Vedúci odboru: Ing. Vladimír Gálik 

Počet zamestnancov: 6 

 

Úsek štátnej vodnej správy: 

Orgán štátnej vodnej správy vykonáva štátnu vodnú správu 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, ktorými sú: 

- Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 

v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.  

- Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a 

zraniteľné oblasti 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných 

platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia 

vlády č. 367/2008 Z. z.  

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.  

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z., o environmentálnych normách kvality v oblasti 

vodnej politiky  

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a 

zoznam útvarov podzemných vôd  

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie 

pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd  

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného 

plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov  

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z o hodnotení chemického stavu útvaru 

podzemných vôd  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o 

technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o 

postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže v znení zákona č. 345/2012 Z. z.  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z. , ktorou sa 

ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z. , ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby  
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- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z. , ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami 

a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru  

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (vykonáva vodný 

zákon)  

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 73/2011 Z. z. , ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a 

podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie  

- Výnos zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho 

územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (oznámenie 

č. 396/2010 Z. z) 

- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č 131/2000 Z. z. o uzavretí Dohody 

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách  

 

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:  

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, výusť 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 

b) Návrh na riešenie vodovodov v obciach, ktoré sú problémové z hľadiska kvality dodávanej vody: Obce 

Beluj, Mesto Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero 

c) Navrhovaná investičná stratégia zásobovania pitnou vodou: 

-  „Štiavnické Bane, Rozšírenie obecného vodovodu“, 

- „BANSKÁ ŠTIAVNICA – JERGIŠTÔLŇA, VODOVOD“. 
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V rámci rozvoja verejných kanalizácií v okrese Banská Štiavnica sa okrem iných navrhuje: 

a) Riešenie odkanalizovania: 

- „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“. 

 
Nevyhnutným je riešenie odkanalizovania a čistenia komunálnych odpadových vôd z lokality 

Počúvadlianske Jazero.  
 

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 2014 

vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:  

 

Kategória odpadov 
Množstvo odpadov  

v tonách 

Ostatné odpady 19 201,049 

Nebezpečné odpady                 129,637     

Odpady spolu 19 330,686 

 

Z celkového množstva odpadov bolo v okrese Banská Štiavnica zhodnotených 12 667,094 ton ostatných 

odpadov, zvyšok - 6 663,592 ton odpadov bolo odovzdaných oprávneným subjektom na zhodnotenie, resp. 

zneškodnenie mimo okresu Banská Štiavnica. 

 

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia  

Do pôsobnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici OSŽP patrili v roku 2014 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:   28    Počet stredných ZZO:   43       
 

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), kotolňa na tuhé palivo: Slovenské parkety, s. r. o., BŠ, plynové kotolne: Bytová správa 

s.r.o., B. Štiavnica. Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schválený S-TPP a TOO, nakoľko 

ide o prevádzkovateľov stredných ZZO. 

Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f), g) a k)  zákona 

č. 137/2010  Z. z. o ovzduší  v z. n. p. povinní zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo 

jeho časti, ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí alebo môžu spôsobiť okamžité 

významné zhoršenie kvality ovzdušia, bezodkladne ich odstrániť, súčasne bezodkladne informovať príslušný 

okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad a inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie, významne 

ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia, a tiež bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na 

zabránenie vzniku takýchto situácií; súčasne ustanoveným spôsobom informovať verejnosť. 
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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 

 

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 
  

 

 Okresný úrad v Banskej Štiavnici odbor starostlivosti o životné prostredie 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. 1. 2014 do 31. 12. 2014 úrad v rámci okresu Banská Štiavnica vydal 3345 

dokumentov, z čoho bolo 569 vyjadrení, 388 stanovísk, 153 rozhodnutí atď. 

 

Katastrálny odbor  

Vedúca odboru: Ing. Zuzana Mojičková 

Počet zamestnancov: 11 

Počet katastrálnych území: 18  

Katastrálny odbor má dve oddelenia: 

1. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

2. Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

     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 

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


 51 

- 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 

- 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. 01. 2014 do 31. 12. 2014  bolo podaných 2799 podaní na 

registratúru, 1214  klientom boli poskytnuté údaje z katastra nehnuteľností, vybavených 260 podkladov pre 

dedičské konanie a prijatých 276 geometrických plánov na overenie.  Zapísalo sa jedno Rozhodnutie 

o schválení vykonania pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýľ. 

 

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV) 

riaditeľ: RNDr. Dušan Trcka 
sídlo: Kammerhofská 26, 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 2014 deväť zamestnancov v nasledovnom zložení: 

- riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy 

- THP pracovník, ekonóm 

- anorganik, informatik 

- botanik, poľhohospodár 

- zoológ 

- krajinár 

- lesník 

- 2 strážcovia 

     V meste máme evidovaných troch dobrovoľných strážcov prírody. 

     Správa CHKO ŠV sa v roku 2014 presťahovala z budovy na Radničnom námestí č. 18 do budovy 

Kammerhofská 26. Pracovníci S CHKO ŠV vypracovali v roku 2014 199 odborných stanovísk pre konanie 

orgánov štátnej správy a samosprávy, Ministerstvo životného prostredia SR, Policajný zbor SR ako aj iné 

fyzické a právnické osoby. Zúčastnili sa 59 obhliadok a rokovaní. Najviac stanovísk bolo vydaných pre stavebnú 
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činnosť, výrub drevín rastúcich mimo lesa, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a oblasť cestovného 

ruchu a rekreácie. Riešili 4 priestupky porušení zákona 543 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení. 

Odstraňovali  invázne rastliny na troch lokalitách v Banskej Štiavnici a blízkom okolí a taktiež vo februári 2014 

prebehlo každoročné sčítanie netopierov na 6 – tich zimoviskách v okolí Banskej Štiavnice.   Správe CHKO 

Štiavnické vrchy patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2014 tu bolo rehabilitovaných 25 chránených 

druhov vtákov, z ktorých bolo 23 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.  

 

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 pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu,  

archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

b) vypracúva a vydáva  zásady ochrany pamiatkového územia, vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním 

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,  archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

c) 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,  

d) rozhoduje podľa § 24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská 

podľa § 29,  

e) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy a orgánmi 

územnej samosprávy v období krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie pri príprave opatrení na uvedené 

situácie,  

f) zabezpečuje v období krízovej situácie, mimoriadnej situácie a podľa § 31 ods. 4 dočasnú odbornú úschovu 

hnuteľných kultúrnych pamiatok, 

g) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností,  

h) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane 

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

j) ukladá pokuty podľa § 42 a 43. 
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 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. 

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 2014 KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica spracoval:  

 5 podkladov a návrhov na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku, alebo zrušenie vyhlásenia 

NKP: 

- Banská Štiavnica, Horná ružová 12, 13 – podklad pre OMK PÚ SR, 

- Banská Štiavnica, Horná ružová 12, 13 – návrh na vyhlásenie NKP,  

- Banská Štiavnica, Dolná ružová 14 – podklad pre OMK PÚ SR, 

- Beluj č. 8, ľudový dom a hospodárska stavba – návrh na vyhlásenie NKP,  

- Vyhne, parc. CKN č. 324, kaplnka – návrh na vyhlásenie NKP  

 

 spracovanie správy o stave územia lokality UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky 

v okolí“ a spracovanie monitorovacích diaľkových pohľadov a mapových podkladov. 

 

Kontaktné miesto Daňového úradu Banská Bystrica  

vedúci: Ing. Miroslav Belovický 

sídlo: Námestie sv. Trojice č. 1, Banská Štiavnica  

 

Kontaktné miesto Banská Štiavnica 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 je pre oblasť okresu Banská Štiavnica, ktorá 

zahŕňa 15 obcí.  

Evidenčný stav zamestnancov kontaktného miesta DÚ je 6 zamestnancov. (3 správcovia II., 1 správca 

I., registrátor, vedúci). Vedúci kontaktného miesta je zároveň vedúcim oddelenia správy daní 15, ktorý 

kumulovane vykonáva aj činnosti správcu II.   

Kontaktné miesto k 31. 12. 2014 spravovalo 9522 fyzických osôb a 799 právnických osôb, z toho 437 

platiteľov dane z pridanej hodnoty. Za nedodržanie podmienok stanovených zákonom bola zrušená registrácia na 

daň z pridanej hodnoty z úradnej moci v roku 2014 12 daňovým subjektom. 
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Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica 

riaditeľ: npor. PhDr. Branislav Čerňanský  

sídlo: Mládežnícka ulica č. 25, Banská Štiavnica 

  

Prehľad uličnej trestnej činnosti a objasnenosti v meste Banská Štiavnica  

                            

  ROK 2013     ROK 2014 

 skutky 

objasnenosť 

skutky 

objasnenosť 

zistené celkom 

objasnenosť 

174 

59,77% 

129 

65,12% 

spáchané na ulici 

objasnenosť 

30 

43,33% 

19 

57,89% 

 

Čo sa týka nápadu trestných činov, na Obvodnom oddelení Policajného zboru  Banská Štiavnica to bolo 218 

skutkov, objasnené na 64,68% (v roku 2013 bolo evidovaných 274 skutkov, objasnené na 59,49%);  

 

Rok 2014 

Útvar OO PZ 

B.Štiavnica 

Nápad celkom 

objasnenosť 

218 

––––––– 

64,68% 

 

Násilná TČ 

objasnenosť 

11 

–––––––– 

72,73% 

Majetková TČ 

objasnenosť 

69 

––––––– 

20,29% 

Ekonomická TČ 

objasnenosť 

65 

––––––– 

81,54% 

 

Úsek bezpečnosti cestnej premávky   

V roku 2014 bolo v okrese Banská Štiavnica evidovaných 50 dopravných nehôd (nárast o +1).  Dopravné 

nehody boli zväčša zapríčinené nedodržaním predpísanej rýchlosti,  nesprávnym spôsobom jazdy, najmä 

vyhýbaním sa bez dostatočnej bočnej vôle, nedodržaním bezpečnej vzdialenosti za vozidlom.  

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 

riaditeľ pobočky: PhDr. Mikuláš Čelko 

sídlo: Križovatka č. 4, Banská Štiavnica  

 

V pobočke Štátneho archívu v Banskej Štiavnici v roku 2014 boli všetky tri systemizované pracovné 

miesta obsadené zamestnancami zaradenými do stálej štátnej služby. Z nich dvaja s VŠ vzdelaním II. stupňa 

a jeden s absolvovaním špecializovaného nadstavbového štúdia archívnictva. Ku koncu roku 2014 v pobočke 

Štátneho archívu sa evidovalo 177 archívnych fondov a zbierok o množstve 1 315 bežných metrov. K trvalej 

úschove pobočka prevzala cez 30 bežných metrov archívnych dokumentov, z nich najrozsiahlejší súbor 

predstavoval osobný fond právnika Dr. Alexandra Martoša v rozsahu 10 bežných metrov, akvizične vyhľadaný 

v spolupráci so Slovenským banským múzeom. 

Na úseku predarchívnej starostlivosti a odbornej správy registratúr úradov, inštitúcií štátnej a verejnej 

správy, pracovníci vykonali 10 komplexných kontrol, realizovali 47 návrhov na vyradenie registratúrnych 

záznamov. K ich príprave poskytli pracovníkom úradov a inštitúcií viacero konzultácií. Ťažiskovou činnosťou 

pobočky v roku 2014 v odbornej práci bolo spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok. V roku 

2014 sa dokončili dva inventáre ako záverečné výstupy sprístupňovacích prác. Bol spracovaný projekt 

sprístupňovania častí kmeňového fondu pobočky, Magistrátu mesta Banská Štiavnica. Dotýkal sa vecnej skupiny 

korešpondencia mesta od roku 1527. Po schválení projektu sprístupňovania MV SR, sa začali odborné práce na 

tomto druhu písomností, náročných paleograficky (čítanie) a jazykovo (latinčina, nemčina). 

V roku 2014 v pobočke Štátneho archívu študovalo historické pramene k rôznym témam (genealógia, 

hospodárske, kultúrne, stavebné, školské a náboženské dejiny mesta a regiónu) 54 záujemcov o dejiny, z toho 3 
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zo zahraničia (Maďarsko). Na základe požiadaviek zväčša majiteľov domov v mestskej pamiatkovej rezervácii 

pobočka spracovala 14 rešerší k dejinám jednotlivých domov, viacero prekladov textov z latinčiny a nemčiny. 

Pobočka v priebehu roka 2014 podľa požiadaviek vyhotovila 184 správnych informácií – osvedčených kópií 

z archívnych dokumentov, potvrdení. Z ďalších činností dotýkajúcich sa odbornej práce je možné spomenúť 

doplňovanie evidencií archívneho dedičstva SR, tvorbou nových evidenčných listov archívnych fondov, prípravu 

na začatie nového systému automatizovaného systému úradu v programe Fabasoft a iné. 

V rámci výskumnej, publikačnej a kultúrno – osvetovej činnosti a práce pracovníci pobočky dokončili 

rezortnú výskumnú úlohu súpisu archívnych dokumentov k 100. výročiu začatia I. svetovej vojny. Spracovali 

dve odborné štúdie do monografie Kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici a súbor štúdií k dejinám obce Vyhne 

v obdobiach stredoveku a ranného novoveku. Pobočka Štátneho archívu pripravila viacero prednášok: o dejinách 

židovskej synagógy spojenou s výstavou kópií archívnych dokumentov, o dejinách Štiavnických Baní, 

o dejinách budov a topografii mesta a iné. Spolupracovala pri realizácii výstavy k 250. výročiu návštevy princov 

Jozefa a Leopolda Habsburgských a i ich švagra Albrechta v r. 1764 v stredoslovenských banských mestách. 

Pobočka Štátneho archívu reflektorovala na viaceré spoločenské potreby a požiadavky dotýkajúce sa textov 

pamätných tabúľ významným osobnostiam mesta, nadviazaniu kontaktov so samosprávou obce Oberndorf pri 

Kitzbüchli, rodisku komorského podgrófa Bartolomeja Ľudovíta von Hechengarten, spracovaním biografických 

profilov osobností, ktoré sa v minulosti v Banskej Štiavnici narodili a pôsobili, do pripravovaného 2. dielu 

publikácie o osobnostiach mesta. 

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica   

riaditeľka ŠÚBA: Mgr. Elena Kašiarová do 30. 6. 2014 

                              Mgr. Lucia Krchnáková, PhD., od 1. 7. 2014 

sídlo: Radničné námestie č. 16, Banská Štiavnica 

počet zamestnancov:13 

 

Štátny ústredný banský archív (ďalej ŠÚBA) je pracoviskom Ministerstva vnútra SR. Prierezové 

a obslužné činnosti zabezpečuje pre neho už druhý rok Centrum podpory Banská Bystrica, resp. Jednotka 

podpory Žiar nad Hronom.  

Trvalou úlohou archívu je vykonávať predarchívnu starostlivosť v orgánoch a organizáciách z oblasti 

baníctva, hutníctva, geológie a pod. a preberať archívne dokumenty od nich,  alebo iných vlastníkov. 

Zabezpečuje evidenciu, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov.  Umožňuje prístup 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 2014 sa však podieľalo 14 zamestnancov.  V priebehu roka 

nastalo viacero personálnych zmien. 30. júna odišla do starobného dôchodku riaditeľka archívu, Mgr. Elena 

Kašiarová.  

Počet organizácií zaradených do predarchívnej starostlivosti sa oproti minulému roku zvýšil o 2 

pôvodcov. K 31. 12. 2014 mal archív v predarchívnej starostlivosti zaradených 130 organizácií.  Pretože  ŠÚBA 

vykonáva štátny odborný dozor v hospodárskych organizáciách, ktoré sú prevažne súkromného charakteru je 

jeho zabezpečenie a vykonanie časovo náročnejšie.  

Počet archívnych fondov, ktoré má ŠÚBA vo svojej správe sa zvýšil o 7 nových fondov, z tohto počtu 

sme 3 osobné fondy získali akvizíciou, 3 nové fondy sme získali po zrušení archívu Nafta, a.s. Gbely a ZSNP, a. 

s. Žiar nad Hronom a 11 archívnych fondov sa doplnilo o nové prírastky. K 31. 12. 2014 mal ŠÚBA vo svojej 

správe 349 archívnych fondov. 

   Jedna z troch budov archívu na Starozámockej ul. č. 9, ktorá je bez komplexnej rekonštrukcie 

nepoužiteľná (vlhkosť, plesne) je dlhodobo ponúknutá za trvale prebytočný majetok MV SR. Na druhej strane 

kapacita  všetkých depotov je už na svojej maximálnej hranici, a preto bude nutné riešiť v  roku 2015  nedostatok 

voľných priestorov (!).V polovici roka sme podali aj žiadosť na CP BB na namaľovanie drevených častí 

vstupných brán, pavlačí  a exteriérových dverí a tiež opravu vonkajšieho sokla hlavnej budovy na Radničnom 

nám. 16. Žiadosť, po schválení Pamiatkovým úradom zostala na CP BB nedovybavená. Na jeseň roku 2014 pri 

veľkých prívaloch dažďa z odkvapových žľabov sa voda opakovane valila po fasáde archívu a ohrozovala aj 

okoloidúcich. Po ich vyčistení, ktoré ako sa ukázalo je potrebné robiť každoročne, sa situácia zlepšila.  Archív 

zaviedol koncom roka aj separovanie odpadu.  

Aj v roku 2014 sa pokračovalo v systematickej digitalizácii máp a plánov archívneho fondu Hlavný 

komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici na veľkoformátovom skeneri. Digitálne kópie banských máp sa 

optimalizovali pre  sprístupnenie bádateľom a pracovníkom archívu. Počet takto sprístupnených máp a plánov sa 

zvýšil na 7999 a sú pripravené pre publikovanie v autorizovanom webovom systéme. Pre iné potreby sa 

digitalizovali aj ďalšie mapy a iné archívne dokumenty. V lete sa nám podarilo naskenovať vďaka Archívu 
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mesta Bratislavy aj náš unikátny archívny dokument z roku 1764 – Zlatá kniha banícka, ktorá je taktiež 

sprístupnená v počítači bádateľne. Odbornej i laickej verejnosti sú v bádateľni prístupné aj nafotené archívne 

dokumenty z Maďarského národného archívu v Budapešti, týkajúce sa stredoslovenskej banskej oblasti najmä 

z obdobia  18. a 19. storočia. V máji uskutočnení výskum v tomto archíve umožnil rozšíriť informácie z fondu 

Montanistica a rodinných fondov (Schluga, Mittrovszky, Hellenbach).  

 Počet bádateľov bol o niečo nižší ako predchádzajúci rok. 93 bádateľov, z toho 7 zo zahraničia 

(Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko) sa venovalo prevažne témam z  oblasti dejín vied a techniky, 

regionálnych dejín, architektúry, genealógii, dejín rodov a 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. 

 Ďalej sa pokračovalo v elektronickom katalogizovaní knižničného fondu.  Pracovníci oddelenia starších 

fondov vykonali anotácie takmer 630 cudzojazyčných publikácií (nemecké, maďarské, ruské, latinské). Archív 

dlhodobo získava knihy predovšetkým darovaním. V roku 2014 sme obohatili náš knižničný fond o 184 rôznych 

kníh a odborných zborníkov. 

 ŠÚBA sa zapojil do plnenia rezortných výskumných úloh k prvej svetovej vojne a dejinám štátnych 

archívov. Obe výskumné úlohy boli prezentované aj na odborných podujatiach. Významná bola aj  individuálna 

výskumná činnosť, ktorej výsledky budú zverejnené v monografiách a odborných periodikách. Bolo vykonaných 

niekoľko posudkov k zámerom vydať historické publikácie.  Pripravili sme jednu samostatnú výstavu Slovenské 

banské mapy v klenotnici UNESCO, na ktorej v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom 

UNESCO bolo v priestoroch Výstavnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave prezentovaných približne 100 

máp a plánov. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí a banskoštiavnického salamandra sme pripravili samostatnú 

výstavu, ktorou sme za pomoci archívnych dokumentov priblížili verejnosti návštevu princov v stredoslovenskej 

banskej oblasti v roku 1764. Spolupodieľali sme sa aj na výstave Slovenského banského múzea Ich veličenstvá 

prichádzajú... 

 Medzi laickou verejnosťou obľúbený  Deň otvorených dverí navštívilo okolo 400 návštevníkov. Bol na 

ňom prezentovaný aj cca 15 minútový film natočený regionálnou televíziou VIO venovaný 250. výročiu 

návštevy princov Jozefa a Leopolda. Autorkou scenára bola naša odborná pracovníčka – vedúca oddelenia 

starších fondov – Ing. Mária Mihoková. V novembri zrealizovala RTVS reportáž o Banskej akadémii aj v rámci 

relácií Slovensko v obrazoch, kde boli prezentované archívne dokumenty tohto fondu. Redakcia časopisu 

Montanrevue a vydavatelia publikácií s baníckou tematikou konzultovali s nami dopĺňanie ich diel kópiami 

archívnych dokumentov z nášho archívu, ktoré boli využité napríklad pri monografii Spišská Nová Ves, Vyhne, 

Devičany, či banských náučných chodníkoch.  

 Rozpočet ŠÚBA je už druhý rok 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.  

 V rámci mesta Banská Štiavnica dlhodobo spolupracujeme so Slovenským banským múzeom, Štátnym 

archívom, pobočka Banská Štiavnica, so Strednou priemyselnou školou Samuela Mikovíniho, Hlavným 

banským úradom, Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom a orgánmi 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.), ktorý 

vznikol 1. júla 1997 delimitáciou štyroch dovtedajších štátnych podnikov povodí ako strategický štátny podnik 

s celoslovenskou pôsobnosťou  na uspokojovanie záujmov štátu pri starostlivosti o jeho vodohospodársky 

majetok je z hľadiska svojej veľkosti i začlenenia v slovenskej ekonomickej sfére najvýznamnejším štátnym 

podnikom nachádzajúcim sa v Banskej Štiavnici. Do celkového rozvoja mesta však zasahuje dvoma spôsobmi. 

Jednak je to umiestnením samotného podnikového riaditeľstva, ktoré v Banskej Štiavnici zamestnáva 75 

pracovníkov, ale súčasne prostredníctvom svojej Správy povodia stredného Hrona so sídlom vo Zvolene 

spravuje historické vodné nádrže (tajchy) zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO,  ako aj vodné 

toky Štiavnica, Jasenica, Beliansky potok a časti ich prítokov. Na celom Slovensku vo všetkých svojich 

odštepných závodoch a správach povodí a vodných tokov zamestnával SVP, š.p. k 31. decembru 2014  3 364 

pracovníkov. Na čele SVP, š.p. stojí generálny riaditeľ, ktorým je Ing. Marián Supek. 

        Uplynulý rok 2014 bol z celopodnikového hľadiska pre SVP, š.p. mimoriadne zložitý. Keďže podnik 

nedostal v minulom roku zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na neregulované služby, tak aj 

predpokladané výnosy boli oproti roku 2013 zhruba o 30 mil. eur nižšie. Oproti roku 2013 znížil SVP,š.p. síce aj 

svoje náklady, celkove o 15,3 mil. eur, no okrem mzdových nákladov a nákladov vynaložených na energie sa na 

tomto znížení podpísali, žiaľ, náklady na opravy a údržbu. Znamená to, že podnik nemal dostatok finančných 
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prostriedkov na realizáciu opráv a údržieb, čo v konečnom dôsledku  predstavuje značný deficit výdavkov 

vynaložených na starostlivosť o zverený majetok štátu. 

        Podobne aj predpokladaný plán investičnej výstavby, ktorá je zameraná predovšetkým na budovanie 

protipovodňových opatrení sa v roku 2014 podarilo naplniť len na 80 %. 

        Aj napriek tejto zložitej finančnej situácii sa však Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý si ctí 

svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, snažil aj v minulom roku zabezpečovať rekonštrukciu ďalších 

banskoštiavnických historických vodných nádrží, tzv. tajchov.  

        Na jar 2014 bola ukončená rekonštrukcia vodnej nádrže Evička v Štiavnických Baniach. V rámci obnovy 

tohto tajchu, ktorú zabezpečovala banskoštiavnická stavebná spoločnosť Combin, bol vybudovaný nový dnový 

výpustný systém a ovládacie prvky, ďalej návodná strana 167 metrovej hrádze bola úplne nanovo vydláždená 

lomovým kameňom o celkovej ploche takmer 2 000 m2, zrekonštruovalo sa aj odpadové koryto od dnového 

výpustu a bezpečnostného priepadu a hrádza dostala nový trávnatý povrch, ktorý už v letnej sezóne slúžil 

rekreantom a návštevníkom tohto obľúbeného tajchu. Na rekonštrukciu vodnej nádrže Evička vynaložil SVP,š.p. 

270 tisíc eur bez DPH.  

        Súčasne sa v roku 2014 pokračovalo  aj v rekonštrukcii Dolnohodrušského tajchu, začatej na jeseň 2013 

a v septembri sa začala aj rekonštrukcia Veľkej i Malej Richňavskej nádrže. Okrem toho, po predchádzajúcom 

majetkovo-právnom usporiadaní a odkúpení vodnej nádrže Červená studňa od mesta Banská Štiavnica sa 

v októbri 2014 začalo aj s nevyhnutným výrubom nežiaducich drevín na tomto tajchu, aby sa vytvorili 

podmienky na jeho rekonštrukciu.  

        Plynulosť rekonštrukčných prác na Dolnohodrušskom tajchu však v druhej polovici roka 2014 narušila 

geologická porucha a nemožnosť odčerpávať vodu z tajchu gravitačným spôsobom. Bolo potrebné nasadiť 

čerpadlá, čo zhruba o 2 mesiace spomalilo harmonogram prác. Po prerazení odvodňovacej štôlne popod hrádzu 

sa však podarilo práce obnoviť a vodohospodári urobia všetko preto, aby Dolnohodrušský tajch, ktorého len 

stavebná časť celej rekonštrukcie si vyžiada zhruba 680 tis. € bez DPH, bol odovzdaný do konca júna 2015. Po 

ukončení rekonštrukcie sa aj Dolnohodrušský tajch zaradí k doterajším 13-tim tajchom, ktoré Slovenský 

vodohospodársky podnik už obnovil a ktorým, okrem zabezpečenia stability a bezpečnosti ich hrádzových telies,  

prinavrátil aj ich pôvodný historický vzhľad. Dolnohodrušský tajch bude mať dva, navzájom od seba nezávisle 

ovládateľné dnové výpusty, prehĺbený bezpečnostný priepad a taktiež úplne nanovo lomovým kameňom 

vydláždenú návodnú stranu hrádze.  

       V júni 2014 sa muselo začať s postupným vypúšťaním ďalšieho tajchu, určeného na rekonštrukciu, a to 

Veľkej Richňavskej nádrže. Ide o vodnú nádrž, ktorá má spomedzi štiavnických historických nádrží najväčší 

objem vody – 980 tis. m3, pričom  technický stav dnových výpustných uzáverov dovoľoval vypúšťať len 

obmedzené množstvo vody, čo spôsobilo aj pomerne dlhú dobu vypúšťania. Po októbrovom výlove rýb 

Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Štiavnici bolo už možné stavenisko Veľkej 

i Malej Richňavy odovzdať dodávateľovi stavebnej časti – firme TMG z Prievidze. Rekonštrukčné práce na 

tomto tajchu sa rozbehli veľmi priaznivo, stavbárom pri postupe prác „pomohlo“ aj dlhé jesenné počasie a keďže 

na rozdiel od Dolnohodrušského tajchu by v prípade Veľkej Richňavy nemal byť problém s rekonštrukciou 

dnových výpustov, tak je predpoklad, že do septembra 2015 bude stavebne ukončená aj rekonštrukcia Veľkej 

i Malej Richňavy. Stavba je totiž na 80,75% financovaná z Operačného programu Životné prostredie, čo 

znamená, že do konca roka 2015 musí byť ukončené a uzatvorené aj financovanie stavby. 

       Ďalšou stavbou, na ktorej rekonštrukciu však Slovenský vodohospodársky podnik vynakladá výlučne len 

vlastné finančné zdroje, je vodná nádrž Červená studňa. Po administratívnych úkonoch, keď bolo potrebné 

začiatkom roka 2014 odpredaj tejto stavby najskôr schváliť v Mestskom zastupiteľstve Banskej Štiavnice  

a dodržať všetky náležitosti predaja i prevzatia tejto vodnej stavby do majetku Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š. p., sa v októbri 2014, už v mimo vegetačnom období, začalo s výrubom nežiaducich stromov, 

predovšetkým na návodnej strane hrádze a vyrastajúcich priamo z vodnej plochy. Celkovo sa vyrúbalo 88 

stromov, najmä smrekov a borovíc. Treba zdôrazniť, že bez tohto výrubu by rekonštrukcia tajchu nebola možná! 

Rekonštrukčné práce začali vykonávať zamestnanci Strediska banskoštiavnických historických vodných diel 

Správy povodia stredného Hrona SVP, š. p. so sídlom v Štiavnických Baniach. Januárové a februárové dni, keď 

je hladina Červenej studne zamrznutá však využili na zhotovenie dreveného manipulačného objektu (tzv. 

mnícha), ktorý po zlepšení počasia prevezú a osadia priamo na hrádzové teleso. Po oteplení a roztopení ľadov sa 

ešte do konca marca pokúsia o vypustenie nádrže a začatie zemných prác. Z vodnej nádrže Červená studňa bude 

totiž potrebné odťažiť zhruba 1300 m3 bahenných nánosov, ktorých vzorky budú musieť súčasne prejsť aj 

analýzou na posúdenie ich možného rizika pri ďalšom nakladaní s nimi. Slovenský vodohospodársky podnik 

bude musieť však zabezpečiť aj videomonitoring pôvodného dnového potrubia uloženého v hrádzi a zabezpečiť 

špeciálne merania na overenie homogenity celého hrádzového telesa. Až na základe týchto ďalších meraní sa 

bude môcť rozhodnúť o ďalšom postupe samotnej rekonštrukcie. Doterajší rozpočet na rekonštrukciu Červenej 

studne predstavuje 26 292 €. V súvislosti s komplexnou rekonštrukciou vodnej nádrže Červená studňa je však 

potrebné oceniť aj iniciatívu občianskeho združenia Kruh v Banskej Štiavnici, ktoré už v predstihu zabezpečilo 
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osadenie prívodného potrubia do tohto tajchu z neďalekého vodného zdroja, takže po zrekonštruovaní Červenej 

studne bude ihneď zabezpečené aj jej postupné napĺňanie.  

        Okrem spomínaných investičných akcií však pracovníci Správy stredného Hrona Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p. vykonávali počas roka 2014 aj množstvo prác spojených s opravami 

a údržbou vodných stavieb. Napríklad na Belianskom tajchu sa dokončila oprava vandalmi poškodeného 

kamenného opevnenia návodnej strany hrádze, čo si vyžiadalo náklady vo výške 3 662 €. Na vodnej stavbe 

Počúvadlo sa vymenila strešná krytina, čo si vyžiadalo náklady 1615 €. Na Veľkej vodárenskej pracovníci SVP, 

š. p. vyčistili obtokové jarky, na vodnej stavbe Klinger odstránili vývraty z priestoru nádrže, na 

Michalštôlnianskom tajchu vyrúbali nežiaduce krovie na hrádzi a prakticky na všetkých vodných stavbách, ale aj 

pri vodných tokoch Štiavnica, Jasenica, Beliansky potok a ich prítokoch sa v agrotechnických termínoch 

vykonávala pravidelná cyklická údržba kosenia trávnatých porastov. Celková plocha vodohospodármi kosených 

plôch na území Banskej Štiavnice predstavuje približne 5 hektárov. Na základe požiadavky vedenia Slovenského 

banského múzea v apríli 2014 SVP, š. p. zrealizoval úpravu odtokových pomerov z vodnej nádrže Klinger, aby 

sa obmedzilo množstvo vody zatekajúcej do podzemnej expozície tohto múzea. Okolo obľúbenej vodnej nádrže 

Počúvadlo sa v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica osadili lavičky pre návštevníkov a na ďalších vodných 

stavbách sa odstraňovali rôzne nedostatky a poruchy, zabezpečovali merania a pozorovania podľa 

harmonogramu technicko-bezpečnostného dohľadu a zabezpečovali všetky ostatné činnosti, ktoré síce bežný 

návštevník priamo nevidí, ale pre prevádzkovú bezpečnosť vodných stavieb a plynulosť prietokov vodných 

tokov sú nesmierne dôležité.  

 

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 

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 práca, 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. 
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Sittrans, s. r. o., Trate mládeže 1, Banská Štiavnica, areál Štiavnických strojární. Výroba lesného 

kolesového špeciálu EQUUS 175N.   

Myšlienka na výrobu lesných špeciálov vznikla po viac ako 12 ročnom prevádzkovaní servisu lesnej techniky a 

bola odozvou na požiadavky zákazníkov, ktorí požadovali stroj s dlhou životnosťou, ľahko servisovateľný a s 

parametrami zrovnateľnými so svetovou špičkou. 

Lesný traktor EQUUS bol vyvinutý pracovníkmi firmy SITTRANS, s. r. o., v spolupráci so Spojenou odbornou 

školou služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Vyrába sa spoločnosťou Štiavnické strojárne, s. r. o., čo má 

pozitívny vplyv na zamestnanosť v našom meste.  

Tento nový mechanizmus pomôže zlepšovať kvalitu ťažby dreva a pohyb v lesných terénoch.  

Vývoj a výroba je umiestnená v Banskej Štiavnici, ktorá je sídlom dvoch lesníckych škôl a bola tu jedna z 

prvých lesníckych akadémií na svete. 

 

Textilný a kožiarsky 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.  

 

FALCO SK, s.r.o., Zigmund šachta 13, 969 01 Banská Štiavnica - výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru 

a iných výrobkov z usní a podobných hmôt. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, 

ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

 

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, spracovanie 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. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené 

v obchodnom registri.  

 

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 

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.  
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Výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy: 

RAVAFOL s. r. o., Školská 5, 963 01 Krupina, prevádzkareň: Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Do 

predmetu činnosti spoločnosti patrí: reklamná a propagačná činnosť, výroba výrobkov z plastov, výroba 

elektronických svetelných tabúľ, montáž protislnečných fólií a clôn, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, ale 

aj kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému 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.). 

 

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 4673, 62 ha.  

Poľnohospodársky pôdny fond: 

Poľnohospodárska pôda zaberá  1930,39 ha,  čo predstavuje  41,30 % 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 285,62 ha (14,79 %), záhrady 189,29 ha (9,80%) a ovocné sady 74,04 ha (3,84 %). Plochou 

1381,44 ha (71,56 %) z poľnohospodárskeho fondu sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  

 

Lesný pôdny fond: 

Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2177,49 ha, čo predstavuje 46,59 % z celkovej výmery a 

prevyšuje poľnohospodárske využitie o 5,29 %.  

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 37,38 ha (0,80 % 

z celkovej výmery), zastavané plochy 362,96 ha (7,77 %) a ostatné plochy 165,40 ha (3,54 %), ovocné sady 

majú  vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie.  

 

V miestnej časti  Štefultov, na podlomeniach parciel 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 Štátneho majetku 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 2014 vykonávalo podnikateľskú činnosť 26 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   Marek Kišš.   

SHR vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby: 

rastlinná výroba – pestovanie obilnín, liečivých rastlín a ovocinárstvo 

- pestovanie, množenie a vrúbľovanie okrasných drevín, tráv a kvetov 

živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka, ošípaných,  kôz, oviec, králikov, hydiny a včiel 

iné:  agroturistika 

v oblasti lesnej výroby - pilčícke práce, povozníctvo, prvotné obrábanie dreva, výrez nežiaducich drevín.  

 

Lesné hospodárstvo  
Na majetku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú vytvorená dva LC a to: 

v k. ú. Banky, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane a Vyhne LJ vytvorený LC Mestské lesy Banská Štiavnica – 

Banky, v k. ú. Banská Hodruša je vytvorený LC Mestské lesy  Banská Štiavnica – Hodruša 

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.   
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Obchod, služby, cestovný ruch  

 
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania  

     V roku 2014 pôsobilo v meste Banská Štiavnica stále pracovisko odboru živnostenského podnikania 

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, oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov 

 

Podnikateľská činnosť, trhoviská, ambulantný predaj:  

     Podľa ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mesto, okrem iného, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 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 predpisov, v ktorom by mesto určovalo individuálnym 

podnikateľským subjektom časový rozsah výkonu podnikateľskej činnosti. Individuálna rozhodovacia právomoc 

mesta pri určovaní prevádzkového času nemá oporu v 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 v znení neskorších dodatkov (ďalej len VZN). Podľa ust. § 9 ods. 2 VZN je podnikateľ 

(prevádzkovateľ) povinný ohlásiť Mestu Banská Štiavnica určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne 

najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom činnosti prevádzkarne.  

     V roku 2014 prijalo oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici nasledovné podania v oblasti podnikateľskej činnosti, kultúrnych, či športových podujatí:  

 

Názov Počet podaní v r. 2014 

Ohlásenie prevádzkového času 

  
44 

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zmeny adresy prevádzky, zmeny 

prevádzkovateľa  
39 

Ohlásenie zrušenia prevádzky 

  
15 

Žiadosti o vyjadrenie k podnikateľskej aktivite pre účely Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny  
1 

Ohlásenie predĺženia prevádzkového času z dôvodu konania spoločenskej 

akcie/podujatia pre uzavretú spoločnosť  
24 

Ohlásenie verejných kultúrnych podujatí, športových podujatí a pod. 

 
14 

Žiadosť o záber verejného priestranstva 18 
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Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne – r. 2014 

 

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti) Počet ohlásení 

Pohostinstvo, bar, kaviareň   4 

Predajňa potravinového tovaru    4 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru 12 

Predajňa odevov, textilu     5 

Predajňa zmiešaného tovaru   2 

Rýchle občerstvenie, bufet   4 

Reštauračné služby    1 

Iné služby  12 

Spolu  44 

 

     Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov (odd. RR a MV) 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 2014 oddelenie vydalo spolu 294 

povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Z toho počas príležitostných trhov bolo vydaných v rámci 

podujatia Nezabudnuté remeslá –  108 povolení, Štiavnický živý šach – 76 povolení, Salamandrové trhy – 68 

povolení a Kráľovská návšteva – 9 povolení. V rámci trhoviska na Križovatke bolo vydaných spolu 7 povolení. 

Ostatné povolenia ambulantného predaja - 26 povolení. Oddelenie RR a MV organizačne zabezpečovalo 

Salamandrové trhy 2014. Správu trhoviska na Ulici križovatka (parc. č. C KN 4141) mesto zverilo do správy 

súkromnej osobe. 

 

     V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2014 zaevidovaných 61 ubytovacích zariadení v meste, vrátane 

Počúvadlianskeho Jazera. Z toho sú 4 hotely, 19 penziónov, 21 ubytovaní v súkromí, 10 turistických ubytovní a 

hostelov 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 a regióne. Priamy prínos turizmu sa odhaduje 

na 3,4 mil. € ročne. Ubytovacie zariadenia sledované ŠÚ SR vykazujú tržby viac ako 570 000 €, skutočnosť 

bude však vyššia. Iné zariadenia sa nesledujú. Zamestnanosť v turizme v pomere k celkovej zamestnanosti 

dosahuje cca 4%, čo prevyšuje slovenský priemer 2,4%.  

Turizmus v meste už niekoľko rokov napreduje. Banská Štiavnica je (spolu s Bojnicami) najobľúbenejšou 

mestskou turistickou destináciou na Slovensku (prieskum TNS 2015). Rekonštruujú sa domy, vznikajú stále 

nové ubytovacie kapacity a malé podniky v centre mesta. To svedčí o dôvere investorov v rozvoj turizmu. 

 

Návštevnosť mesta 

Počet návštevníkov mesta podľa údajov ŠÚ SR poklesol o 18 %, počet prenocovaní o 23 %, tržby o 16 %. Tieto 

údaje nepovažujeme ze relevantné. Nárast návštevnosti vykazuje Turistické informačné centrum (8 %) aj SBM 

(14,5 %). Na dani za ubytovanie sa v meste vybralo o 52 % viac, čo by zodpovedalo rovnakému nárastu počtu 

prenocovaní. Vysoké zvýšenie výberu pripisujeme zavedeným opatreniam na zlepšenie výberu dane, čo sa však 

nepremietlo do lepšej disciplíny vo vyplňovaní výkazov ŠÚ SR dotknutými subjektmi. Na zlepšenie 

štatistického vykazovania RBŠ v súčinnosti s mestom v budúcnosti podnikne opatrenia.  

 

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 33 podnikateľských a iných subjektov činných v cestovnom ruchu. Počet 
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členských podnikateľských subjektov klesol o 2. Organizácia má dvoch zamestnancov, v roku 2014 

zamestnávala na polovičný úväzok po dobu 6 mesiacov pracovníka cez projekt dobrovoľníctva Úradu práce.  

Región Banská Štiavnica v  roku 2014 naplnil všetky svoje ciele a hospodáril s prebytkom viac ako 6 tis. €.  

Vzhľadom na rozsah úloh a novú úlohu marketingu prostredníctvom portálu bude nevyhnutné v budúcnosti 

počet zamestnancov zvýšiť o jedného pracovníka a presťahovať sídlo organizácie. 

 

Z činnosti organizácie v r. 2014 

 Organizácia v roku 2014 dokončila mapovanie informácii v regióne.  

 Disponuje všetkými potrebnými tlačovými materiálmi na rozdávanie, ktoré každoročne dotláča (36 400 

ks v r. 2014), distribuujú sa v TIC a ubytovacích zariadeniach. Ďalej tlačí a distribuuje kalendáre 

podujatí (týždenný, mesačný, kvartálny, ročný), plagáty k podujatiam a pod. 

 Ukončila výrobu a osadzovanie informačných tabúľ v meste (Kalvária a železničná stanica) a regióne 

(okrem Podhoria, v pláne na r. 2015).  

 Organizuje a spoluorganizuje podujatia na podporu CR, v r. 2014 spolu 14 podujatí. 

 v oblasti propagácie RBŠ inzerovala v médiách, organizovala návštevy novinárov v regióne aj 

prezentáciu v Budapešti.  

 V roku 2014 bol odovzdaný turistický portál regiónu (www.banskastiavnica.travel), ktorý v budúcnosti 

nahradí stránku Návštevník na portáli mesta. Portál patrí medzi najlepšie na Slovensku, stal sa 

dôležitým marketingovým nástrojom. 

 V spolupráci s mestom sme propagovali mesto na veľtrhoch v Budapešti, Bratislave a Prahe a 

zorganizovali prezentáciu v Salgotariáne. 

 V oblasti rozvoja infraštruktúry sme obnovili zelenú oddychovú zónu na Námestí sv. Trojice, upravili 

zdevastované verejné priestranstvo pri Počúvadlianskom jazere (s podporou programu Nestlé pre vodu 

v krajine a Ekopolis), zabezpečili údržbu cyklotrás (s Bajkom k tajchom), navrhli a realizovali dve nové 

cyklotrasy (z Červenej studne cez mesto a Kalváriu do Banskej Belej) a vybudovali tzv. pumptrack vo 

Vyhniach. 

Dôležité úlohy CR v strednodobom horizonte  

 Vybudovať záchytné parkovisko (cca do 4-5 rokov) 

 Budovať infraštruktúru CR (hlavne horských cyklotrás, vstupného miesta na Červenej studni) 

 Zriadiť čiastočnú pešiu zónu na Nám. sv.Trojice 

 zlepšiť spoluprácu privátnych subjektov 

 

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 2014 2 rozhodnutia, ktorými povolilo zahustenie, rozšírenie a výmeny 

energetických sietí. 

 

Stavebníctvo 
V investorstve Mesta Banská Štiavnica boli v roku 2014 realizované tieto stavby:  

Projekt: Lokálne odvodnenie na sídlisku Drieňová – Ulica J. Straku, BŠ s financovaním z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica vo výške 15346,39 € 

Projekt: Základná škola Jozefa Horáka – oprava havarijného stavu s celkovým nákladom stavby 88 074,68 € 

Projekt: Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica, celkový náklad 

stavby: 1 821 605,36 €  vrátane DPH 
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Technická infraštruktúra 
 

Úpravy verejných priestranstiev   

Projekt: Rekonštrukcia verejných priestranstiev  na uliciach Akademická – Mierová, celkový náklad stavby: 

831 419,61  €  vrátane DPH 

Projekt: Rekonštrukcia Ulice  Š. Krčméryho  s financovaním z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 

64 449,76 €. 

Projekt: Rekonštrukcia Ulice M. Kukučína s financovaním z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica vo výške 9 840 € 
 

Ochrana pamiatok 
Mesto Banská Štiavnica spolu s Ministerstvom kultúry SR sa podieľalo na samotnej obnove NKP 

v nasledovnom rozsahu:    

Projekt:                                            Dom meštiansky, Kammerhofská ul. č.1, Banská Štiavnica,  

č. ÚZPF: 2517/0 – obnova objektu 

Celkový náklad stavby:                  16 129,32 €  vrátane DPH                                                   

Poskytnuté NFP:                             15 000,00 €   

Využité NFP:                                  14 334,32 €   

Vlastné zdroje:                                  1 795,00 € 

Cieľom projektu bolo: 

1. Oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií 

2. Obnova fasády 

3. Vyhotovenie posúdenia zavĺhania budovy (dokumentácia) 

 

Projekt:                                            Dom meštiansky, Ulica A. Sládkoviča č.1, Banská Štiavnica  

č. ÚZPF: 2503/7 – obnova objektu 

Celkový náklad stavby:                  12 716,99 €  vrátane DPH                                                      

Poskytnuté NFP:                            12 000,00 €   

Využité NFP:                                 11 716,99 €   

Vlastné zdroje:                                 1 000,00 € 

Cieľom projektu bolo: 

1. Oprava alebo výmena strešnej krytiny  
2. Oprava alebo výmena strešných klampiarskych konštrukcií 

 

Sociálna starostlivosť 
 

Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej 

pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2014  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, rodičovských 

príspevkov a prídavkov na deti, zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku. 

 

Pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) bol v r. 2014 poskytnutý finančný príspevok  vo výške 9.784,61 € z toho:   

– Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov                               5 987,77 €  

– Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica                  3 796,84 € 
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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 1 338,00 €. 

V r. 2014 bola poskytovaná opatrovateľská služba 25 opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na 

opatrovateľskú službu vo výške 78 669,97  €. 

V r. 2014 boli uhrádzané čiastočné úhrady na opatrovaných vo výške 720,75 € v zmysle § 73 ods. 12 Zákona 

č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení  zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Pohľadávky poskytovateľa sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby boli za troch opatrovaných vo 

výške 1 343,09 €.  

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 nákup alebo opravu základného 

vybavenia domácnosti, prípadne opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, v 

zmysle § 39 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 

 Počet žiadostí o jednorazové výpomoci a sociálne pôžičky bolo 182, z ktorých bolo poskytnutých 115 

jednorazových výpomocí a 28 sociálnych pôžičiek.  

 

Čerpanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi bolo v celkovej výške 23 141,00 € 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

– pochovávanie na trovy obce    261,00 € 

– zariadenie pre bezdomovcov              1 113,00 € 

– 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)                             

                                                                                                       1 894,00 € 

-      jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   

             zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, základné   

             potraviny)                                                                   

                                                                                                          401,00 € 

– hmotná núdza – strava             13 822,00 € 

– hmotná núdza – školské pomôcky                                         3 650,00 € 

– v r. 2014 bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády Slovenskej Republiky pre občanku mesta, 

              ktorá bola poskytnutá prostredníctvom Mestského úradu vo výške  2 000,00 € 

 

Príspevky z rozpočtu mesta: 

– príspevky narodeným deťom      3 143,00 € 

– uvítanie detí do života                 3 142,81 € 

 

Na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov bola poskytnutá bezúročná pôžička vo výške  3 263,00 € 

pre 28 občanov (nákup a oprava základného vybavenia domácnosti). 

 

Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 

v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu vo výške: 169 229,00 €      

 

Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici  
riaditeľka: PhDr. Viera Chladná 

objekty zariadenia: Špitálska ulica č. 3, L. Svobodu č. 37, 38, 39, Strieborná ulica č. 15, Banská Štiavnica      

 

Kapacita Domova MÁRIE pre rok 2014 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 2014 nastúpilo do Domova MÁRIE 56 nových prijímateľov sociálnej služby. 9 prijímateľov 

sociálnej služby sa vrátilo späť do svojich domovov, alebo odišli do iných zariadení sociálnej služby a 46  

klientov zomrelo. Priemerne počas roka 2014 v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici vo všetkých troch 

budovách  bývalo 147 prijímateľov sociálnej služby. Na konci roku 2014 mal Domov MÁRIE 145 obyvateľov, 

z nich bolo 49 mužov a 96 žien.   8 prijímateľov sociálnej služby bolo zaradených  v zariadení  podporovaného 
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bývania (priemerný počet  za celý rok bol 8,83), 32 v zariadení pre seniorov (priemer za rok 2014 bol  34,83), 64 

v domove sociálnych služieb (priemer za rok  62,33) a 41  v špecializovanom zariadení (priemer za rok 41,08). 

V budove na Striebornej ulici č. 15 bývalo dňa 31. 12. 2014  33 prijímateľov, na Špitálskej ulici č. 3 43 

prijímateľov   a na Ulici L. Svobodu  74  prijímateľov sociálnej služby. 

 

      O aktivizáciu obyvateľov sa starali 3 sociálne  pracovníčky, 3 inštruktorky  sociálnej rehabilitácie a 1 

pracovná terapeutka.   

      Aktivácia obyvateľov všetkých troch budov 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 2014. 

 

      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, 

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 2014            - vítanie nového roka, stretnutie pri pečených jablkách, punčové  

                                  posedenie, besiedka ku Dňu komplimentov  

február 2014          -  fašiangy s „pampúchmi“ a rumovým čajom, pochovávanie basy,  

                                  prednáška a beseda s lekárom    

marec 2014            -  oslava MDŽ s kultúrnym programom detí, Týždeň mozgu (prednášky,  

                                  besedy, tréningy cvičenia), Marec - mesiac knihy (prednáška, beseda,  

                                  súťažný kvíz a popoludňajšie spoločné čítania), jarné upratovanie                                 

apríl 2014               - príprava na Veľkú noc  (duchovné cvičenia, príprava ozdôb,  

                                  aranžovanie, výroba kraslíc, pečenie – prehliadka zákuskov), Deň zeme  

                               - návšteva podujatí v botanickej záhrade (besedy,  náučné prechádzky do  

                                  prírody, výsadba kvetín) 

máj 2014               -  oslava Dňa matiek (vystúpenie detí), opekačka na Striebornej, prehliadky  

                                 štiavnických kostolov,  Kalvárie a historického centra mesta   

                                 s posedením, návšteva filmových predstavení, bryndzový deň na    

                                 Drieňovej (ochutnávka bryndzových špecialít)                                                                 

jún 2014               -  oslava Dňa otcov, besiedky k svetovému dňu životného prostredia, výlet  

                                do Kozelníka (návšteva kostolíka a múzea), návšteva cirkusu Aleš, jánske  

                                opekačky 

júl 2014                 - kúpanie v Sklených Tepliciach, Deň čokolády - spoločné maškrtenie s  

                                 prednáškou, Deň rodičov – besedovanie v altánku so zmrzlinou, výlet ku  

                                 Kolpašskému jazeru 

august 2014          -  ochutnávanie štiavnických zmrzlín, benefičné podujatie  OSMIDIV na  

                                 amfiteátri, kúpanie v jazere Klinger, účasť na Literárnom týždni  

                                 v mestskej knižnici 

september 2014    -  návšteva Dní sv. Huberta v Svätom Antone, účasť na Salamandrových  

                                 dňoch, trhoch  a sprievode,   na Kalvárskej púti, besedovanie  ku  

                                 Svetovému dňu a Mesiacu Alzheimerovej choroby                                 

október 2014        -  Deň seniora 2014,  stretnutia s kultúrnym programom  so študentmi,  

                                 žiakmi a deťmi MŠ v priebehu celého mesiaca úcty k starším, posedenia  

                                 v cukrárni Divná pani                               

november 2014    -  príprava vianočných ozdôb, duchovná príprava na Vianoce, stretnutie  

                                 generácií na Starom zámku, prehliadka štiavnického betlehema                             

december 2014     -  návšteva Mikuláša a čerta s posedením,  koledovanie gymnazistov,   

                                 návšteva, predaj a maškrtenie na Štiavnických vianočných trhoch,  

                                 stretnutie   klientov s riaditeľkou Domova  MÁRIE, Vianočný večierok a  

                                 Silvestrovská zábava.  
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Územný spolok Slovenského červeného kríža  
riaditeľka: Katarína Senciová 

sídlo: Bratská 9, Banká Štiavnica  
 

Opatrovateľská služba: 
Vykonávali rozvoz obedov pre dôchodcov, chorých a imobilných občanov nášho mesta a okolia. V roku 2014  

rozviezli 5 489 obedov klientom  v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy zabezpečovali  z Reštaurácie 

pod galériou, boli chutné, klienti boli s kvalitou obedov spokojní. V sledovanom období zaznamenali pokles 

rozvozených obedov, nakoľko túto službu  poskytujú už viaceré organizácie, či sú to reštaurácie, školy, škôlky, 

vývarovne.    

Rozvoz obedov v roku 2014  vykonávali uchádzači o zamestnanie ako dobrovoľnícku činnosť. Rozvoz obedov 

sa vykonával vozidlom CITROEN BERLINGO, ktoré je vyhovujúce na túto činnosť. V nasledujúcom roku chcú 

cez pojekty získať financie na novšie motorové vozidlo, aby rozvoz obedov bol kvalitný a včasný,  nakoľko 

dennodenným rozvozom obedov   za 6 rokov sa jeho technický stav zhoršil a vyžaduje si častejšie opravy. 

Finančné zdroje na hore uvedenú činnosť získali z úhrad za službu od klientov a  z vlastných zdrojov inej 

činnosti Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici. Cez ÚPSVaR v Banskej Štiavnici 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 
Slovenský Červený kríž v Banskej Štiavnici poskytuje sociálnu službu  ambulantnou formou v zmysle § 38 

zákona o sociálnych službách č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov už od roku 1991, 

kde sa roky vystriedalo veľké množstvo klientov. Zariadenie s denným pobytom navštevovalo v sledovanom 

roku 11 klientov s mentálnym a čiastočným telesným postihom vo veku od 16  rokov do 40 rokov, ktorých 

stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je u všetkých VI. 

Zariadenie sa nachádza v prenajatých priestoroch na poschodí, kde je zabezpečený bezbariérový prístup 

pomocou schodolezu. V zariadení je miestnosť na pracovnú činnosť, na cvičenie, spoločenská miestnosť, 

kancelária a priestor pre individuálne vzdelávanie klienta /školopovinného/, sociálne zariadenia, sprcha, 

umývadlá, kuchynka.   Zariadenie je k dispozícii klientom  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 (školopovinní klienti sa vyučujú 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 s porozumením, prírodopis, práca s počítačom, 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, puzzlí, 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  

 

Vecný rozsah a forma poskytovania služby:  
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 
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– sociálna komunikácia 

– sebaobslužné činnosti 
 

Utvára podmienky na vzdelávanie     

Súčasťou denných aktivít v zariadení sú pracovné terapie, arteterapie, muzikoterapia, pohybové aktivity, 

tréningy pamäte, sociálna rehabilitácia, relaxácie, sociálna komunikácia. Pracuje sa so skupinou 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 2014 realizovali malý projektový zámer, ktorého zámerom bolo poskytnúť klientom zážitok 

z návštevy Divadla JGT vo Zvolene a Zvolenského zámku. Všetci účastníci projektu sa oboznámili s tým, ako 

funguje divadlo, ľuďmi, ktorí sa na príprave divadla podieľajú a pozreli si divadelnú komédiu Polepetko. Na 

Zvolenskom zámku mali možnosť zažiť interaktívne sprevádzanie, kde sa klienti aktívne zapojili do výkladu 

prehliadky. Tento projekt bol podporený  z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu. 

V mesiaci február 2014 bola v DSS tradičná fašiangová zábava pre klientov a zamestnancov zariadenia. 

(Príprava masiek a ich prezentácia) spojené s DS Margarétka. 

V mesiaci marec 2014 si pripomenuli Medzinárodný deň žien a marec Mesiac knihy besedou na tému môj 

najobľúbenejší knižný hrdina, pripravovali veľkonočné kraslice a dekorácie. 

V mesiaci apríl 2014 si pripomenuli mesiac lesov návštevou areálu Múzea vo Sv. Antone 

V mesiaci máj 2014 pripravovali darčeky ku Dňu matiek. Tiež navštívili Galériu Jozefa Kollára v Banskej 

Štiavnici, kde si pozreli výstavu detských výtvarných prác, výlet spojili s návštevou pizzérie. 

V mesiaci jún 2014 realizovali projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka grantovému programu pre optimistov Nadácie 

Orange. Projekt nazvali Spoločne tvoríme – spoločne chránime. Jeho zámerom bolo stretnutie hendikepovaných 

mladých ľudí s ich zdravými rovesníkmi - žiakmi zo ZŠ  M. Hella v Štiavnických Baniach. Tomuto stretnutiu 

predchádzala spoločná aktivita klientov zariadenia - vyzbieranie odpadkov v okolí tajchu Vindšachta. Program 

pokračoval pobytom na Chate Asissi (opekačka, vypúšťanie lampiónov šťastia, návšteva ZŠ M. Hella v Št. 

Baniach - ukážky sokoliarstva).  

Počas mesiacov júl a august 2014 realizovali vychádzky do okolia a centra mesta Banská Štiavnica, navštívili  

expozíciu múzea v Novom zámku a zúčastnili sa benefičného koncertu Osmidiv, ktorý sa každoročne koná 

v banskoštiavnickom amfiteátri. 

V septembri 2014 klienti navštívili Školu v prírode, ktorú spojili s výletom k Počúvadlianskemu jazeru. 

V mesiaci október 2014  boli v Dielničke SBM v Banskej Štiavnici, kde pod vedením Mgr. Anny Ďuricovej sa 

naučili novú techniku práce s hlinou, vyrobili si podložky z hliny s odtlačkami listov a tiež svietniky anjelov.  

V  november 2014 nácvik vianočného programu, divadielko, tanec, básne a piesne. Návšteva DJGT vo Zvolene 

Tri prasiatka. 

V decembri 2014 spoločne privítali Mikuláša a čerta  a rok uzavreli Vianočným programom, ktorí si pripravili  

klienti pre svojich rodičov a priateľov 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 chcú i naďalej pokračovať jej 

neustálym skvalitňovaním, tak ako ju vymedzuje zákon o sociálnych službách, ale predovšetkým s dôrazom na 

individuálny záujem každého klienta.   

O klientov v DSS sa starajú: 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 snažia každý rok vzdelávať pracovníkov v rámci sociálnej práce. V roku 

2014 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 začas pozrieť a trochu pobudnúť medzi svojimi kamarátmi. 

Klienti, alebo ich zákonní zástupcovia, majú so zariadením zmluvy, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti 

a podmienky poskytovania sociálnej služby.  

 

Margarétka, o. z. pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny 
štatutár o. z.: Ján Koťo 

sídlo: Bratská ulica č. 9, Banská Štiavnica  

 

Cieľ a činnosť združenia: 
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Margarétka OZ vznikla v roku 2003, ako nepolitické občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnutých  a 

ich rodiny. Jej hlavným cieľom je zoskupovať postihnutých a ich rodiny, rozvíjať osobnosť týchto ľudí 

zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami.  Margarétka OZ je 

financovaná z podaných úspešných projektov, darov, členských príspevkov,  2% daní a svoje plány realizuje aj 

vďaka dobrovoľníckej práci. Výbor Margarétka OZ pracuje bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase.  

OZ Margarétka od 7. 8. 2012 v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zriadila podľa § 40 Denný 

stacionár ambulantnou formou pod názvom Margarétka – DS a je neštátnym  sociálnym zariadením. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu zariadení len na určitý čas počas dňa.   

Margarétka – DS bude rozširovať svoju činnosť tak, aby poskytla  čo najviac možností pre ľudí odkázaných na 

sociálnu službu. Služby v dennom stacionári chce skvalitňovať v prospech klientov. 

V dennom stacionári sa  

a) poskytuje:  

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. Sociálne poradenstvo, 

3. Sociálna rehabilitácia, 

4. Stravovanie, 

b)           zabezpečuje: 

1.    pracovná terapia, 

2.    záujmová činnosť 

c)   V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá 

zabezpečuje pomoc  fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

Pri poskytovaní sociálnej služby je samozrejmosťou prihliadať na individuálne potreby prijímateľov, vychádzať 

zo silných stránok prijímateľa, aktivizovať ich podľa schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na 

odbornej úrovni, spolupracovať  s rodinou prijímateľa. Pri práci používajú prístup zameraný na človeka, 

nevychádzajú z predstáv, aký  by klient mal byť, ale aký je, a z toho  aké sú jeho možnosti. Denný stacionár je 

financovaný z Ministerstva práce, SV a R ako štátna účelová dotácia na mzdy, odvody,  materiálové vybavenie. 

Zariadenie poskytovalo v roku 2014 klientom pestrú paletu činností - výtvarný krúžok, maľovanie, vrátane 

maľovania na sklo, vzdelávanie a práca s počítačom, rehabilitačné aktivity, výroba mydielok a sviečok, základy 

angličtiny, besedy a návštevy múzeí na tému - Spoznaj svoje mesto a ochrana prírody.  

Margarétka – DS  malo k 1. 1. 2014 uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s 12 prijímateľmi. Ich 

vek sa pohyboval od 19 do 50 rokov. Všetci prijímatelia majú rozhodnutie o odkázanosti  fyzickej osoby na 

pomoc  inej fyzickej osoby a sú zaradení od II. do VI. stupňa odkázanosti. Pre veľký záujem o túto sociálnu 

službu v auguste  požiadali o rozšírenie na 16 klientov od 01. 01. 2015 

V roku 2014 v Dennom stacionári pracovali traja zamestnanci na trvalý pracovný úväzok a traja dobrovoľníci. 

štatutárny zástupca:  Ján Koťo, dobrovoľník 

garant/ soc. pracovník:  Mgr. Mikuláš Pál, dobrovoľník 

asistent/vedúca DS:  Mgr. Zuzana Feriancová, zamestnanec 

asistent/zást. vedúcej: Bc. Daniela Píšová,  zamestnanec 

asistent: Bianka Filusová,  zamestnanec 

asistent: Ing. Arch. Oľga Kľaková,  dobrovoľníčka  

 

Prehľad prijímateľov v dennom stacionári počas roka 2014 

Druh zdravotného postihnutia: 
   DMO (detská mozgová obrna)  7 klienti 

   Downov syndróm  2 klienti 

   Schizofrénia  4 klienti 

   Autizmus   2 klienti 

   Po úraze  1 klient 

Vek a pohlavie 
19   1 klient  žena 

21   7 klientov    4 ženy; 3 muži 

24   1 klient muž 

26   2 klienti   1 žena;  1 muž 

31   2 klienti  muži 

34   1 klient  žena 

39   1 klient   muž 

51   1 klient  muž 

 Žena:  7  klientok        Muž:  9  klientov 

Podľa okresu:   BS – 11 klientov; BR – 1 klient; BB – 1 klient;  ZH – 3 klienti 
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Plánované aktivity Margarétka: V najbližšom období OZ Margarétka plánuje pokračovať už v rozbehnutých 

a osvedčených aktivitách, ale zároveň plánuje rozšíriť okruh poskytovaných služieb a činností. 

Sociálna integrácia: spracovanie vhodných metodík a postupov pre prácu s vybranými  cieľovými  

skupinami, sieťovanie rôznych foriem pomoci. 

Pracovná integrácia: pilotné overenie vhodného modulu pomoci pre mladých ľudí so ZP končiacich ZŠ a pre 

ťažko telesne a kombinovane postihnutú mládež. 

Rehabilitácia a pracovná rehabilitácia: spolupráca so Špecializovaným liečebným ústavom Marína v Kováčovej 

a spolupráca s miestnymi podnikateľmi a štátnymi inštitúciami. 

Neformálne vzdelávanie: vzdelávanie klientov denného stacionára a zamestnancov, pokračujúci kurz angličtiny 

pre začiatočníkov. 

 

Z doterajšej činnosti Margarétky vyplynula jednoznačne potreba riešiť pre mladých handikepovaných ľudí 

otázku ich ďalšej realizácie v pracovnom, resp. profesijnom procese s perspektívou integrácie v spoločenskom 

živote. Udržanie a integrácia v pracovnom procese je cieľom snaženia Margarétky na najbližšie obdobie. 

Poďakovanie: Margarétka ďakuje všetkým, ktorí s nimi počas roka 2014 spolupracovali a pomáhali im, 

podnikateľom, štátnym inštitúciám aj jednotlivcom. Podarilo sa im aj v roku 2014 zažiť množstvo zážitkov 

a pekných aktivít vďaka donátorom. 

 

Školstvo 
 

 

*Údaje o počte detí, žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach sú k 15. 9. 2013. 

  
Základné školy (ZŠ) 

Mesto Banská Štiavnica  bolo v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom  dvoch plnoorganizovaných  

základných škôl a ich súčastí - školských klubov detí a školských jedální. 

Zdroje financovania ZŠ predstavovali: 

1) prostriedky zo štátneho rozpočtu MŠVV a Š 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 , príspevok pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia  

3) finančné prostriedky pridelené štátom na financovanie záujmového vzdelávania  žiakov ZŠ prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov  

4) finančné prostriedky pridelené ministerstvom na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogickým 

zamestnancom v rámci dohodovacieho konania 

5) finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií   

6) finančné prostriedky – vlastné príjmy škôl  za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa 

nevyužívali na výchovno-vzdelávací proces 

7) finančné príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov  

8) príspevky a dary školám 

9)  

ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č. 17, Banská Štiavnica 

Riaditeľ školy:  Mgr. Ján Maruniak 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. H. Putyrová, Mgr. R. Holičková 

Predseda rady školy: Ing. M. Inglot 

Počet pedagogických zamestnancov: 39,  4 vychovávatelia, 2 asistenti učiteľa 

Ostatní zamestnanci: 14 

Počet žiakov: 479  (212 v ročníku 1-4), do prvého ročníka nastúpilo 50 žiakov (28 dievčat), z ktorých 50 

absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole, 1  zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 235 

Individuálne integrovaní žiaci: 13 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 38 

Žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy: 3 (študujú v zahraničí) 

Žiaci opakujúci ročník: 7 

Do prvých ročníkov na nasledujúci školský rok sa zapísalo 48 žiakov, z toho 4 s odloženou školskou 

dochádzkou  

Počet tried:  23  z celkového počtu 36 učební používaných školou. 
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Školský klub detí : 4 oddelenia  s počtom  žiakov 126.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický - 465 žiakov,  nemecký - 97 žiakov, ruský - 121 žiakov.  

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 
Bylinková špirála – enviroprojekt 

Ochrana svetového dedičstva a spolupráca mládeže - medzinárodná slovensko-maďarská spolupráca školy   pod 

záštitou OMSD 

Commenius – školské partnerstvá - program celoživotného vzdelávania - školský multilaterálny projekt 

s partnerskými stranami: Turecko, Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Francúzsko, Grécko.  

Premena tradičnej školy na modernú – OP Vzdelávanie,  

Tvorivé dielne, 

Planéta vedomostí, 

Digiškola 

 

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach: 

V školskom roku 2013/14 prebehla rekonštrukcia a modernizácia poslednej nezrekonštruovanej budovy školy – 

budova I. stupňa ZŠ,  z prostriedkov finančnej dotácie ministerstva (MŠVVa Š SR) výmenou strechy v sume 

80 000 €, s finančnou spoluúčasťou zriaďovateľa – Mesta v sume 8000 € a zateplenie budovy  v sume 54 000 € 

s finančnou spoluúčasťou školy 1000 € a mesta  600 €.   Môžeme konštatovať, že v skončenom školskom roku 

2013/2014 sa uzatvorila modernizácia všetkých budov v ZŠ Jozefa Horáka. Škola má špičkové priestory pre 

všetky činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Údaje o vzdelávacích poukazoch (VP): škola vydala  479 VP, prijala 23 VP, všetci žiaci absolvovali 60 hodín 

záujmového vzdelávania 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 (119 v ročníku 1-4), do prvého ročníka nastúpilo 31 žiakov, (z toho 19 dievčat), z ktorých 31 

absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole. 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 118 

Individuálne integrovaní žiaci: 10 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 27 

Žiaci opakujúci ročník: 0 

Do prvých ročníkov sa zapísalo 27 žiakov, z toho  5 detí s odloženou školskou dochádzkou  

Počet tried: 14 z celkových 20 učební používaných školou. 

ŠKD - 3 oddelenia, s počtom žiakov 81. Počet vychovávateľov: 3.   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 236 žiakov,  nemecký - 65 žiakov, ruský – 32,  

Počet pedagogických  zamestnancov:  24,  z toho 3 vychovávatelia. 

Ostatní zamestnanci: 12 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 

Premena tradičnej školy na modernú, Zelená škola, Detský čin roka, Infovek, Recyklohry, Drieňová mladým. 

Škola organizovala vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania v externej forme štúdia  pre 12 

účastníkov. 

Údaje o priestorových a materiálovo technických podmienkach školy: 

16 triedna škola členená na pavilóny, ku ktorým patrí školská kuchyňa, jedáleň a telocvičňa. Škola má veľký 

športový areál s futbalovým ihriskom, futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, tenisový kurt, basketbalové 

ihrisko, volejbalové ihrisko, kamerový systém (8 kamier), 15 dataprojektorov, 3 interaktívne tabule,13 bielych 

keramických tabúľ, každý zamestnanec má notebook, poplachový systém a počítačové učebne, WI-FI pripojenie 

na celej škole, ŠKD  má samostatné priestory. 

Údaje o vzdelávacích poukazoch (VP): škola vydala 236 VP, prijala 109 VP, všetci žiaci absolvovali 60 hodín 

záujmového vzdelávania 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica 
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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 učiteľov: 21 

Nepedagogickí zamestnanci: 3,5  

Počet žiakov:  390, z toho 33 v prípravnom  štúdiu, 14 štúdium pre dospelých.  

Odbory (počet klientov):  tanečný (33),  hudobný (240), výtvarný: (80), literárno-dramatický (35) 

Žiaci sa vzdelávali  v individuálnej (220 žiakov) aj v  skupinovej ( 160 žiakov) forme vzdelávania. 

Počet učební:  19 

Prezentácia školy na verejnosti: 

Koncerty  školy vo svojej koncertnej sále, v Kultúrnom centre mesta, v súťažiach, prehliadkach a pod. Škola 

významne spolupracovala  na kultúrnych podujatiach mesta, napr.: 

Oslavy  Baníckej akadémie; Festival peknej hudby;  Capalest, Zimomravenie a mnohé iné. 

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. 

Údaje o vzdelávacích poukazoch (VP): počet vydaných VP: 0, počet prijatých VP: 27, všetci žiaci absolvovali 

60 hodín záujmového vzdelávania 

 

Centrum voľného času, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr.  Jana Machilová 

Predseda rady školy: Mgr. Ivana Kopálová 

Počet klientov: 558 

Počet pedagogických zamestnancov: 1,5  

Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 24 

Počet záujmových útvarov: 40 

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  2013/14 CVČ zorganizovalo 112 príležitostných akcií, z toho 47 OK a 5 regionálnych 

okresných súťaží pre ZŠ a SŠ, s celkovým počtom zúčastnených detí a mládeže 2858. 

Letná prázdninová činnosť: pobytový zájazd Čierna Hora: 22 klientov, Letný tábor Taliansko: 16 klientov; 

Prímestský letný tábor: 14 klientov; Drieňovský okruh: 65 klientov 

Údaje o projektoch: 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 vzdelávacích poukazoch: počet vydaných VP: 0, počet prijatých VP: 385, 18 žiakov neabsolvovalo 60 

hodín záujmového vzdelávania. 

Finačné prostriedky zo vzdelávacích  poukazov sa  použili na prenájom priestorov  záujmových krúžkov + 

energie, na činnosť krúžkov, ako aj   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 (výnimočne aj deťom do 3 

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, Banská Štiavnica 
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Školský vzdelávací program: „Detský raj“ – zameraný na environmentálnu výchovu a na upevňovanie 

povedomia o tradíciách mesta a baníctva  

Riaditeľka školy:  Mgr. Alexandra Bóková 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Andrea Pauková 

Predseda rady školy: Bc. Blanka Konopková 

Počet detí:  162, z toho 21 do 3 rokov, 56 detí - predškolákov 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 15 pedagogických zamestnancov  

Záujmová  činnosť:   hudobno-dramatický krúžok Permoník, výtvarný a plavecký  krúžok. 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená:  

Permoník – projekt zameraný na vytváranie národného povedomia, regionálnu výchovu a rozvoj regionálnych 

tradícií  

Zbieraj body za odpad –spolupráca s TS mesta 

Veselé zúbky; Materská škola budúcnosti; Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v hlavnej budove na  Ulici1. mája a v elokovanej triede mestskej časti 

Štefultov, kde  sa v škol. roku 2013/14 zrealizovalo niekoľko čiastkových  úprav interiéru. 

 

Materská škola, Bratská č.9, Banská Štiavnica 

Školský vzdelávací program: „Čistinka“ – zameraný na environmentálnu výchovu 

Riaditeľka školy:  Bc. Jana Kruteková 

Zástupca riaditeľa: Alžbeta Štefanková 

Predseda rady školy: Zdenka Hullová 

Počet detí:    105 , z toho  37  v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku. MŠ integruje aj deti so 

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,  

Počet tried:  5 

Počet zamestnancov:   22 ,  z toho 12 pedagogických 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená 

Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie sa s cudzími jazykmi,  

Orange – finančné prostriedky (1000 €)získané z projektu boli použité na revitalizácia školskej záhrady. 

Zelená škola – MŠ bol už druhýkrát pridelený titul Zelená škola  - v rámci medzinárodného projektu Eko – 

škola, podporujúca zdravé životné prostredie. 

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 a samostatná učebňa pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorá spĺňa priestorové a materiálovo technické parametre pre poskytovanie služieb pre 

deti so ŠVVP.  

Časť priestorov MŠ – pavilón AB 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, Banská Štiavnica  

Školský vzdelávací program: „ Usilovní mravčekovia“, zameraný na ekológiu a zdravý životný štýl. 

Riaditeľka: Janka Trilcová 

Predseda rady školy: Jana Dulajová 

Počet detí:   57, z toho 19 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet tried: 3 

Počet zamestnancov: 7, z toho 5 pedagogických  

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, pričom v tejto oblasti spolupracovala aj so SOŠ lesníckou. 

MŠ má dlhoročnú dobrú spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom B. Štiavnica pri prezentácii v oblasti 

požiarnej ochrany. 

Priestorové a materiálne podmienky školy 

MŠ sídli v dvojposchodovej budove,  so školskou jedálňou. MŠ má vlastnú plynovú kotolňu a  vlastný školský 

dvor s  trávnatou plochou na pohybové hry a cvičenie. Školský vzdelávací program deti napĺňajú aj poznávaním 

a starostlivosťou o školskú  ovocnú záhradu a bohatú kvetinovú  výsadbu. 
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Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia na území mesta 

 

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica, Gwerkovej-Göllnerovej 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:175 

Gymnázium: 44 

Materská škola: 55  

Žiaci so ŠVVP: 8 

Počet žiakov v ŠKD: 60 v 3 oddeleniach  

Počet žiakov zapísaných do 1. ročn.: 19 

Umiestnenie žiakov CZŠ: Gymnázium:11,  SPŠ:5, SOŠ: 8 

Počet zamestnancov: 38, z toho 30 pedagogických  

Materská škola pri KSŠ: Je umiestnená na prízemí Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského v Banskej 

Štiavnici. 

1. trieda: "A" pre vekovú skupinu  2 – 3 ročné deti 

2. trieda: "B" pre vekovú skupinu  3 – 4 ročné deti 

3. trieda: "C" pre vekovú skupinu  5 – 7 ročné deti 

Zástupkyňa pre MŠ: E. Bartková 

Centrum voľného času pri KSŠ:  poskytovalo záujmové vzdelávanie 198 žiakom  v 13 záujmových  útvaroch 

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: 

Počet tried: 14 kmeňových,  2 odborné učebne, 2 IKT, 3 jazykové, 3 triedy MŠ, 

Telocvičňa, kaplnka, multifunkčné ihrisko s umelou trávou 

Okrem práce v projektoch Zelená škola, Recyklohry a iné, výrazný úspech dosiahla škola v stavbe 

a projektovaní robotov, kde v celosvetovom finále v Brazílii obsadili 3. miesto. 

 

Súkromná materská škola, Dolná ružová 22 

Zriaďovateľ: OZ KRUH -   organizácia zameraná na prácu s deťmi, mládežou, rodinou a komunitou. 

Riaditeľka: Martina Ďuricová 

Počet detí: 27 

Počet tried: 2 

Počet učiteľov: 3 

 
Súkromná základná školy BAKOMI 

Zriaďovateľ: občianske združenie Bakomi, Mgr. Lýdia Vencelová 

Počet žiakov: 12 

Počet učiteľov: 2  

Škola sídli v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho na Akademickej ulici 13 v Banskej Štiavnici, v budove 

bývalých chemických laboratórií. 

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. Soňa Ostricová 

Predseda rady školy: H. Vlašičová 

Údaje o počte žiakov: 96 

Študijné odbory:  

Hotelová akadémia – 5 ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ 

Manažment hotelov a cestovných kancelárií – denné 3 ročné  vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných 

škôl 

Údaje o zamestnancoch  
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Počet pedagogických zamestnancov: 8 interných,  4 externí  

Nepedagogickí zamestnanci: 7  

Ubytovanie žiakov: Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva. 

Priestorové zabezpečenie školy: 

Škola prevádzkuje  školský penzión,  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.  

Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená: 

Leonardo da Vinci “Increase the Quality of Services in Hotel, Restaurant and Catering through language skills”, 

Comenius. 

Škola pokračovala v zabezpečovaní zahraničnej praxe svojich študentov vo Francúzsku, Rakúsku, Nemecku a na 

Cypre.   

Škola bola Úradom vlády SR vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v BBSK a druhá najlepšia na Slovensku 

v odbornom vzdelávaní a príprave pre trh práce. 

 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Úradu  Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

Gymnázium Andreja Kmeťa, A. Gwerkovej - Göllnerovej 6, 969 17 Banská Štiavnica  

Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová 

ZRŠ: Mgr. Ľubica Herdová 

Počet žiakov školy k 15. 09. 2013: 269 

Počet tried: 12 

(8 tried päťročného štúdia, 4 triedy štvorročného štúdia) 

GMN: 1-4 ročník: 67 žiakov 

GMN bilingválne – anglická sekcia 1-4. ročník: 202 žiakov 

Počet pedagogických zamestnancov: 27 vrátane samostatného zahraničného lektora, 2 lektori anglického jazyka 

Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená: 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

Prispôsobovanie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha 

Zelená škola, Škola Unesco; Skúšobné centrum British Council; Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie 

učiteľov telesnej a športovej výchovy, Digipédia, Digitalizácia regionálneho školstva; Out of the box; Kom Prax, 

Film ako spôsob prejavu a pochopenia; Generácia euro 

Údaje o priestorovom zabezpečení: 

Škola sídli v dvoch  prepojených budovách, z ktorých jedna je majetkom VÚC Banská Bystrica a druhá je 

majetkom Rímsko-katolíckej cirkvi. Gymnázium Andreja Kmeťa v nej má prenajatú časť priestorov, ktoré 

predstavujú fyzikálne laboratóriá, 4 učebne a knižnica anglického jazyka. V budove samotného gymnázia, ktorá 

je majetkom BBSK, sú  ďalšie učebne, kancelárske priestory, riaditeľstvo školy, zborovňa, kabinety, laboratóriá,  

učebne chémie a biológie,  učebne slúžiace na výučbu IKT, 2 multimediálne učebne, gymnastický telocvičný 

priestor, posilňovňa, šatne, školský bufet. V roku 2013 škola získala do správy  

školskú budovu na Ulici kolpašská 9. Nakoľko budova je vo veľkej miere poškodená , vyžaduje si pomerne 

náročnú opravu. 

 
Stredná odborná škola lesnícka,  Akademická 16,  969 01  Banská Štiavnica 

Riaditeľ školy:  Ing. Rudolf Valovič, CSc.  

Ing. Miroslav Ďurovič       – zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomickú činnosť   

                                           - od 1. 7. 2014 riaditeľ                                      

Mgr. Norbert Soročina       - zástupca riaditeľa  

Ing. Michal Diviak            – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

Počte žiakov školy: 250, z toho  7 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Študijné a učebné  odbory:  

maturitný odbor Lesníctvo v dvoch odborných zameraniach - lesnícka prevádzka, krajinná ekológia , 

Bioenergetika.  

Pomaturitné Vyššie  odborné štúdium – odbor Lesníctvo  - zameranie lesnícky manažment 

Počet zamestnancov školy: 

Škola                                      49 z toho 27 pedagógov 

Školský internát                     20 z toho 9 pedagógov 

Školská jedáleň                      13 zamestnancov 

Spolu mala SOŠL 82 zamestnancov a z toho 36 pedagógov. 

Údaje o projektoch  

Názov projektu: Internet pre učiteľov na SLŠ v Banskej Štiavnici  
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SPOJENÁ ŠKOLA, Špitálska 4, Banská Štiavnica, 

(Od 1. septembra 2014 škola  zmenila názov - Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ktorá sídli v areáli na 

Kolpašskej ulici). 

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 obchodu a služieb: 225  v odboroch: Manažment cestovného ruchu, Obchod a podnikanie, Spoločné 

stravovanie, Podnikanie v remeslách a službách, Murár, Kaderník, Hostinský, Výroba konfekcie, Stavebná 

výroba 

SOŠ Ľ. Greinera: 148 v odboroch: Operátor lesnej techniky, Lesné hospodárstvo, Mechanizácia poľnohosp. a 

lesného hospodárstva, Mechanik lesnej výroby, Mechanik opravár lesných strojov a zariadení.   

Počet ubytovaných študentov v školskom internáte: 280 

    

Počet zamestnancov školy: 98, z toho pedagogických zamestnancov:  

SOŠ OaS: 31 

SOŠ Ľ. Greinera: 18  

Školský internát: 10 

Niektoré projekty, do ktorých bola škola zapojená: 

Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu – OP Vzdelávanie 

Nadácia SPP – Areál zdravia 

Leonardo da Vinci – odborná prax a jazyková zdatnosť 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

Od 1. septembra 2013 začal výchovno-vyučovací proces v nových priestoroch na Kolpašskej ulici 1586/9 

v Banskej Štiavnici. Zároveň sa presťahovali aj žiaci ubytovaní v Školskom internáte na Budovateľskej 12 do 

zrekonštruovaného Školského internátu na Kolpašskej 1586/9. Presťahovaním vznikol moderný školský areál, 

ktorý poskytuje dostatočný priestor pre teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie školy. Zrekonštruovaný 

Školský internát poskytuje ubytovanie a stravovanie pre všetky stredné školy v Banskej Štiavnici. 

 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica, 

Nám. Ľ. Štúra 1. 

 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č. 11 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 
Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Božena Kyselová, Ing. Miroslav Jausch 

Študijné odbory: biotechnológia a farmakológia; propagačné výtvarníctvo; geodézia kartografia a kataster; 

životné prostredie; konzervátorstvo a reštaurátorstvo, dizajn, propagačná grafika, 

Počet žiakov:  266, z toho 8 integrovaných 

Počet zamestnancov:  39 pedagogických  a  9 ostatných zamestnancov 

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 a SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. 

Výmenné mobility zamerané na nadobudnutie jazykových a odborných zručností 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,  bufet, výdajňa obedov a 

ubytovacie priestory s príslušenstvom. 
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Riaditeľka:  Mgr. Beata Rafajová 

Počet žiakov: 33, tried 5 

Počet pedagogických zamestnancov:  6, 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa 

Stravovanie žiakov: v školskej jedálni   pri  Spojenej katolíckej škole  sv. Františka Assiského 

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, elokovaná 

trieda Banská Štiavnica 

Sídlo:  Špeciálna základná škola, Novozámocká 11 

Počet tried: 1 

Počet žiakov: 4 

Dĺžka štúdia: 3 roky (škola pôsobila len do konca školského roka) 

Škola poskytovala  ďalšie vzdelávanie absolventom ZŠ variant B a pripravila žiakov na život v rodine, 

sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti. Zacvičila žiakov na výkon práce v chránených pracoviskách,  alebo 

v domácnosti. 

 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP Dolná č. 2 

Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková 

Počet klientov: 426, z toho 167 predškoláci, 181 žiaci plniaci povinnú školskú dochádzku, 78 po ukončení 

povinnej školskej dochádzky 

Počet  zamestnancov:  5, z toho 4 odborní zamestnanci  

Zariadenie poskytovalo  odbornú starostlivosť klientom / MŠ, ZŠ, ŠZŠ, GMN, SOŠ/ v oblasti  výchovy, 

vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže ako aj prevencie sociálno-patologických javov. 

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 

Adresa: Botanická 2, Banská Štiavnica 

Súkromná VŠ poskytuje akreditované bakalárske (Bc.) a magisterské (Mgr. art) študijné programy v odbore 

Hudobné umenie so špecializáciou: hudobné nástroje, spev, dirigovanie  a kompozícia s možnosťou voľby 

v oblasti vážnej hudby, jazzovej a populárnej hudby, zvukového designu a elektroakustickej hudby, ktoré 

garantujú a zabezpečujú významné domáce i zahraničné umelecké, vedecké a pedagogické osobnosti. Na 

Slovensku ako jediná vysokoškolská inštitúcia poskytuje štúdium jazzu. 

Bakalárske študijné programy:   Hudobná interpretácia a teória  

                                                    Hudobná tvorba a teória  

Magisterské študijné programy:      Hudobná teória a interpretácia 

                                                         Hudobná teória a tvorba 

Slávnostná promócia prvých absolventov školy sa konala v júni 2014.  

Vedenie HUAJA: 

Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

Prorektori: doc. Dr. Peter Šidlík, PhD., Mgr. Ján Gréner, ArtD. 

Správna rada HUAJA:  

Predseda: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.   

Podpredseda: Mag. Josef Schmid 

Členovia: Mgr. N. Babiaková, Ing. Ľ. Kaník, Ing. J. Čabák, Mgr. J. Valašťanová 

Niektoré najvýznamnejšie aktivity HUAJA v roku 2014 

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS,  Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry,  Medzinárodný 

seminárProgresívne metódy analýzy v hudbe a umení,  

viaceré workshopy, koncerty a vzdelávacie aktivity s medzinárodnou účasťou. Pedagógovia HUAJA 

koncertovali a aktívne vystupovali na konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí. 

  
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry: 

Detašované  pracovisko – Vzdelávacie a vedecko -výskumné centrum, Radničné námestie 2, Banská Štiavnica 

Zodpovedný vedúci pracoviska:  Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
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Cieľ vedecko-výskumného centra Banská Štiavnica:  rozvoj, inovácie a progresívne formy vzdelávania 

a vedeckého výskumu v odborných oblastiach činnosti fakulty. Ďalej  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 Kalvárie v Banskej Štiavnici.  

 

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj -  

integrálna súčasť Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen 

Sídlo: Belházyovský dom, Sládkovičova 1, Banská Štiavnica 

Vedúci katedry: Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 

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. 

 
Katedra udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici – detašované pracovisko Fakulty sociálnych vied 

Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – Katedra verejnej politiky a udržateľného rozvoja 

 

Dátum zriadenia: 22. 9. 2014 

Počet pedagogických zamestnancov: 3 + 1 interná doktorandka  

Vedúci katedry: Prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc 

 

Funkcia a zameranie školy:  Edukácia a výskum  orientované na realizáciu akreditovaného študijného programu 

„Verejná politika a udržateľný rozvoj“ v bakalárskom stupni  formou dištančného štúdia, v ďalšom roku aj 

formou denného štúdia, so zámerom pokračovania v programe magisterskom. Vo výskume je zameraný 

predovšetkým na regionálny udržateľný rozvoj, riešenie sociálnej otázky marginálnych oblastí, skupín 

obyvateľstva. Absolventi budú  pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, spolupracovať s inými 

zložkami verejnej správy. Budú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky 

(verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy. 

Priestorové zabezpečenie: Mesto v súvislosti so zriadením pracoviska poskytlo intenzívnu podporu, veľmi 

výhodné podmienky priestorov (rekonštruované historicky cenné priestory v centre mesta, s možnosťou 

prepojenia s mestskou knižnicou v bývalých priestoroch historickej Banskej akadémie) a tiež podporu 

do budúcna, v ďalšej realizácii a rozvoji pracoviska.   

Niektoré aktivity a projekty, v roku 2014: 

- Tvorba modelu  integrovaného manažmentu udržateľného rozvoja regiónov 

- Nová Šanca ( so zámeraním na marginálne obyvateľstvo) 

- ERASMUS: Inovácia  edukácie  vysokoškolsky vzdelaného odborníka vo verejnej správe, verejnej politike, so 

                       zameraním na integrovaný manažment udržateľného rozvoja regiónov.  

 

Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Banskej Štiavnici na Bratskej ulici 17  do 31. 12. 2014 poskytovala 

Nezisková organizácia Nemocnice a polikliniky Bratislava, a. s., Všeobecná nemocnica s poliklinikou, 

Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom. od 1.1.2015 bola nemocnica zaradená do siete nemocníc „Svet 

zdravia“  

Riaditeľmi  nemocnice boli   Ing. Rastislav Kubáň do 31. 3. 2014, Ing. Ivan Mokrý od 1. 4. 2014 – 2. 11. 2014 

a od 3. 11. 2014 je riaditeľkou Ing. Eva Páleníková.   

Zdravotnú starostlivosť poskytovala nemocnica nasledovne: 

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 

Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická biochémia  od 10. 11. 2014 prevádzkuje Alpha 

medical a. s., so sídlom Záhorského 2, 036 01 Martin  
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Praktickí lekári pre dospelých 

MUDr. Hana Gubricová 

MUDr. Adamovicová, s. r. o. Prenčov 

MUDr. Dana Kindernayová 

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 – Ulica križovatka 

 

Medi. farm centrum – MF Centrum na sídlisku Drieňová, na Ulici 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  

vykonával prax MUDr. Jaroslav Kalivoda.  

 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 

 MUDr. Cvejkuš – MUDr. Cvejkušová, s. r. o. –urologická ambulancia 

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 Pletiarskej ulici pod 

vedením mjr. Ing. Milana Hrudku. Stálu službu zabezpečoval s 18 príslušníkmi hasičskej stanice v troch 
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zmenách s dostupnou hasičskou technikov. 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 2014 zasahovali príslušníci hasičskej stanice Banská Štiavnica v okrese 166 krát.   

K požiarom 26 krát, k dopravným nehodám 63 krát, technická pomoc 64 krát, cvičenia 4 krát, ekologické 

havárie 4 krát,  nebezpečné látky 9 krát iné zásahy 9 krát. 

 

Mestský hasičský zbor – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica 

 

Veliteľom mestského hasičského zboru mesta Banská Štiavnica bol Miroslav Krkoška do 27. 8. 2014, uznesením 

č. 90/2014 došlo k zmenám. Veliteľom sa stal Anton Golian a Mestský hasičský zbor sa premenoval na 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica je 

zložený z dvoch družstiev v počte piatich členov. Veliteľmi družstiev boli Patrik Dobrota a Miroslav Krkoška 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 dňa 8. 6. 2014 Rekreačného zariadenia pod Sitnom škola v prírode s. r. o Počúvadlianske Jazero pomoc 

pri hasení HaZZ  Banská Štiavnica škoda  500 000 €, príčina požiaru nezistená. 

Vybreženie potoka dňa 14. 8. 2014 Banská Štiavnica Jergištôlňa zaplavené záhrady a prístupová cesta. 

 

Preventívna činnosť 

Preventívne protipožiarne kontroly mesta vykonali členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská 

Štiavnica.  Mesto má šesť kontrolných skupín, vedúcimi boli: Jozef Borský, Vladimír Poprac, Miroslav Krkoška, 

Tomáš Zábudlý, Michal Tokár, Vladimír Jarábek st.. Bolo realizovaných  345 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  preventívne  pôsobili na občanov, odporúčali pravidelné čistenie komínov a dymovodov, ich 

tesnosť (možnosť úniku CO) a pravidelnú kontrolu plynových a elektrických rozvodov a zariadení. 

Členovia DHZ mesta B. Štiavnica zabezpečovali protipožiarnu asistenčnú službu na podujatiach Živé šachy, 

Salamandrové dni, Štiavnické trhy, Nezabudnuté remeslá, Turecké boje, Medzinárodný folklórny festival 

železničiarov (dvojdňový festival) a BS City Beats (dvojdňový festival hudby). 

 

Informovanie o možnostiach vzniku požiaru 

Články v Štiavnických novinách, Stránka mesta, Informačná tabuľa mesta, relácie v mestskom rozhlase.  

 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

V roku 2014 v meste vyvíjali činnosť dva Dobrovoľné hasičské zbory mesta Banská Štiavnica. 

DHZ mesta Banská Štiavnica časť Štefultov,  predseda Jozef Ďurica, veliteľ zboru Vladimír Jarábek,  počet 

členov 120, činných 25. 

DHZ mesta Banská Štiavnica, predseda Vladimír Poprac, veliteľ zboru Patrik Dobrota, počet členov 62, činných 

18. 

DHZ mesta Banská Štiavnica, veliteľ zboru Anton Golian, velitelia družstiev Miroslav Krkoška, Vladimír 

Jarábek, členov 11, činných 11. 

Oba hasičské zbory si podali žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských 

jednotiek na území SR. SHZ mesta Banská Štiavnica Štefultov bola zaradená do kategorizácie C a dostala štátnu 

dotáciu 700 €.  

DHZ mesta Banská Štiavnica bola zaradená do kategorizácie B a dostala štátnu dotáciu 2000 €.  

  

Odborná spôsobilosť 

Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s DPO SR v  Bratislave a OŠ DPO SR v Martine pre hasičov okresu  

Banská Štiavnica zorganizovalo absolvovanie základnej odbornej prípravy hasičských jednotiek. Mesto poskytlo 

priestory a hasičskú techniku. Odbornú prípravu absolvovali a osvedčenie získali Dušan Beránek, Tomáš 

Zábudlý,  Zdeno Soldan, Miloš Zábudlý, Marek Zigler. 

 

Cvičenia a športová činnosť 

Spoločné cvičenie HaZZ Banská Štiavnica a DHZ mesta Banská Štiavnica 30. 9. 2014 Materská škola Drieňová, 

požiar budovy, evakuácia detí a zamestnancov,  dopĺňanie  
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Iveka  Traker cisterny vodou z hydrantu. Veliteľ Miroslav Krkoška, Michal Bokroš, Tomáš Zábudlý, Miloš 

Zábudlý, Martin Komorník, Lukáš Komorník, Zdeno Soldan, Pavol Pivarči, Juraj Zadubanec. 

Dňa 4. 11. 2014 v areáli internátu SOŠ služieb a lesníctva sa uskutočnilo cvičenie civilnej obrany, predmetom 

ktorého bolo nasadenie obranných a záchranárskych síl a prostriedkov v prípade likvidácie požiaru s orientáciou 

na vyhľadávanie a evakuáciu osôb, veliteľ Miroslav Krkoška, Zdeno Soldan, Michal Bokroš, Tomáš Zábudlý, 

Miloš Zábudlý, Pavol Pivarči,Martin Komorník, Lukáš Komorník, Juraj Zadubanec. 

Územné kolo DPO v Hodruši –Hámre obsadilo súťažné družstvo DHZ B. Š. Štefultov v zložení: Michal 

Maruniak, Matej Zachar, Štefan Knop, Vladimír Kmetík, Martin Kollár, 

1. miesto a postúpilo do krajského kola. 

Pokračovali v súťaži Tekovsko Hontianskej  hasičskej lige, kde skončili na 9. mieste.  

V hasičskej súťaži  o Putovný pohár primátorky mesta Banská Štiavnica  Mgr. Nadeždy Babiakovej dosiahli čas 

v hasičskom útoku 14:53 sekúnd  a obsadili 3. miesto. 

 

Práca s mládežou 

Súťaže Plameň 2014 v Pitelovej sa zúčastnilo pod vedením vedúcej pre mládež p. Popracovej, 

Lietavovej, Varecovej sa zúčastnilo súťažné družstvo Rado Lamper, Jakub Volfinau, Alžbeta Kremlová, David 

Vareca, Štefan Bulla, Monika Brnáková, Vanesa Varecová, Monika Golianová,Tomáš Vareca, obsadili 5. 

miesto. Ďakujeme rodine Daubnerovej a Böhmovej za sponzorstvo.  

 

Brigádnická činnosť 

Členovia DHZ a mladí hasiči sa zúčastňovali na brigádach: čistenie jazier, údržba hasičskej techniky, hasičských 

zbrojníc. 

 

Kultúrno – spoločenské akcie 

Každoročne obe DHZ mesta Banská Štiavnica k sviatku sv. Floriána, patróna hasičov  organizujú deň 

otvorených dverí pre materské a základné školy. Svätá omša a tradičný guláš na Štefultove nechýbali. 

 

Kultúra a šport 
Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

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

v roku 2014: 

 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) 

 

Organizovanie kultúrnych podujatí 

Tradične prvým väčším podujatím v roku bolo februárové Zimomravenie. Počas týždňa zažili deti z Banskej 

Štiavnice i okolia množstvo skvelých podujatí, vyvrcholením bol hlavný program v Kultúrnom centre, v ktorom 

nechýbala ani „Cesta za štiavnickým pokladom“, realizovaná zo zdrojov EÚ, divadelné predstavenia, 

spoločenské hry a iné. 

V apríli sa v priestoroch Kultúrneho centra (KC) uskutočnilo divadelné predstavenie Baby na palube, v ktorom 

koncertovali Oľga Belešová a Zuzana Martinková – Znášiková. Rovnako sa konalo oceňovanie osobností 

v oblasti kultúry a športu za rok 2013. Oddelenie spolupracovalo aj na spomienke na ukončenie 2. sv. vojny. 

V máji privítala Banská Štiavnica dva kanadské zbory. Kapella Kyrie a King´s Chamber Choir vystúpili 

v priestoroch Farského kostola. Máj patril aj otvoreniu sezóny pri jazere Počúvadlo, kde sa stretli rodiny s deťmi 

počas podujatia Budenie sitnianskych rytierov. 

V júni sa konalo podujatie venované milovníkom kvetín – Flora Magica. Druhý ročník Umenia na Trojici 

priniesol do Banskej Štiavnice zaujímavé postavy: „Cynickú obludu“ Rada Ondřejíčka, bloggera Sama Marca, 

Dada Nagya, folkera Petra Janku i Štiavničana Juraja Červenáka a jeho novú detektívnu knihu. V programe 

nechýbali ani bubnová, ohňová šou, či divadelné vystúpenie. 

Dominantným júlovým podujatím bol Štiavnický živý šach. Svoje desiate jubileum oslávil nielen dobrým 

počasím, ale aj mimoriadne vydareným programom, v ktorom okrem tradičného Živého šachu zaujali vystúpenia 

českých šermiarov zo skupiny Zubři, či jedna z najlepších slovenských ohňových šou v podaní Aratron Aspis. 

Korunu šachového kráľa získal maďarský talent Richard Rapport. 

Augustové Nezabudnuté remeslá boli rozsahovo najväčším podujatím svojho druhu v meste. Centrum mesta už 

tradične zaplnilo viac ako 100 stánkov so zameraním prevažne na ľudovo – umelecké produkty. Téma ročníka - 
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PIVO takisto zaujala, nechýbal ani folkór v  podaní ĽH Ďatelinka či FS Ratolesť. V tomto mesiaci sa konalo aj 

podujatie Leharo pri jazere Počúvadlo, v ktorom vystúpili Helenine oči, Komajota či Jerguš Oravec. 

Salamandrové dni ukončili kultúrne leto. Okrem Salamandrového sprievodu a oficiálnych podujatí sa konal aj 

program na Námestí sv. Trojice.  Vystúpili v ňom o. i. Replay Band, Družina, Sherpa Band, Veľkí herci malým 

deťom či kúzelník Wolf. Špeciálnym koncertom bolo vystúpenie IMT Smile, ktoré sa z Amfiteátra presunulo do 

priestorov Kultúrneho centra. Inak vydarené podujatie čiastočne poškodila len nestálosť počasia, ktoré 

obmedzilo najmä sobotný program pre deti. 

Októbrový koncert Bratislavského chlapčenského zboru v Evanjelickom kostole bol skutočným pohladením 

duše každého, kto má rád kvalitné umenie. 

V novembri pripravilo oddelenie spomienku na 65. výročie Trate mládeže. Príjemný program sa stretol 

s prekvapivo veľkým záujmom všetkých vekových kategórii, ktoré potvrdili, že hrdosť na túto netradičnú stavbu 

v nich stále existuje. 

December patril Mikulášovi, ktorého netrpezlivo čakali desiatky detí.  

Digitalizáciou kina vznikla príležitosť na mnohé ďalšie podujatia, spojené s audiovizuálnym umením. O nich 

píšeme v inej časti správy. Dôležitou úlohou bolo aj organizovanie seminára pre kiná, ktorého sa zúčastnilo viac 

ako 30 prevádzkovateľov kín a hostí z celého Slovenska a ktoré sa konalo v našom meste v marci. 

Počas celého roka bol realizovaný kurz jogy. V roku 2014 oddelenie realizovalo s podporou Ministerstva kultúry 

úspešný kurz kreativity, mládež sa pripravovala na vystúpenia na živom šachu počas kurzu historického šermu. 

Okrem uvedeného vykonávalo podpornú činnosť pre aktivity projektu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu 

– časť Podujatia, v rámci ktorého bolo v roku 2014 zorganizované 3 akcie.   

 

Oddelenie každoročne vo väčšej či menšej miere spolupracuje s množstvom podujatí, ktoré sa konajú v meste. 

Medzi najvýznamnejšie spolupráce v roku 2014 patrili: 

Zimné 4 živly, Detský beh Trate mládeže, BS City Beats, Festival peknej hudby (so zrejme najväčším 

štiavnickým hudobným zážitkom za posledné desaťročie – vystúpením klávesistu YES Ricka Wakemana), Letné 

4 živly, Capalest, oslava 30 rokov FS Sitňan, Vínna špacírka, Oslávme Vianoce spolu, koncert Lucie Bílej a iné. 

 

Kultúrne centrum ako miesto stretávania 

Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity a pre nájmy. 

V roku 2014 išlo o desiatky aktivít, 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 2014 využívali priestory KC na kultúrne a iné aktivity: Živena, BŠHBS, Únia 

nevidiacich, Slovo života, školy (materské, základné, stredné), Fotoklub Blur, Šachový klub Opevnenie, OOCR 

Región Banská Štiavnica, Pohronské osvetové stredisko, Základná umelecká škola, Paradájz Pikčr a ďalší. 

 

Prevádzka Kina Akademik 

Nástup moderných technológií sme v našom meste zachytili aj vďaka záujmu oživiť dohasínajúce kino a snahe  

o možnosti využitia všetkých dostupných prostriedkov na jeho znovuzrodenie, s novým obrazom, zvukom a 

v neposlednom rade miernou modernizáciou dizajnu. 

Výsledky projektu digitalizácie, prvýkrát merateľné v roku 2014 prekročili  naše očakávania. V priebehu roka 

sme vyprofilovali dramaturgiu, ktorá dokáže osloviť a pritiahnuť širokú škálu návštevníkov od detí až po 

seniorov. 

Súčasťou nových možností bola šanca zaradenia sa do projektov rôznych festivalov a byť tak  kinom, ktoré 

mohlo divákom ponúknuť tie najlepšie filmy nielen z Ameriky, ale z celého sveta v čase premiér. Exkluzívne 

boli možnosti premietania rôznych záznamov z koncertov a divadla, ktoré sme využili a ponúkli záznam 

legendárneho koncertu Queen v Budapešti, či záznam z Londýnskeho národného divadla s hrou Frankenstein 

v hlavnej úlohe s Benedictom Cumberbatchom, hereckou hviezdou súčasnej doby. 

Ako jedno z mála jednosálových kín na Slovensku sme sa zapojili ako účastník niekoľkých zaujímavých 

projektov, ako boli festival francúzskych a talianskych filmov, či premietanie špeciálnych prehliadok 

zameraných na úzky okruh vybraných tém (Jeden svet, Expedičná kamera, Snow film fest...), premiérovanie 

slovenských titulov, špeciálne projekcie pre deti z MŠ, študentov stredných škôl aj seniorov za zvýhodnené 

vstupné s rôznymi zaujímavými bonusmi. Tie sme ponúkli našim návštevníkom vďaka veľmi úspešnej 

spolupráci a podpore so subjektami Tesco, Black M, Joma taxi, Cosmopolitan a Antikvariátik. 

 

Najúspešnejšie - čo sa týka návštevnosti, sa stali tradičné nedeľné popoludnia pre rodiny s deťmi. Až osem 

animovaných filmov sa umiestnilo  v rebríčku TOP 20 návštevnosti  

Najnavštevovanejšie tituly za rok 2014 v kine Akademik: 

1. Ako vycvičiť draka 2   

2. Hobit: Bitka 5 armád 
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3. RIO 2 

4. 38: Pavol Demitra - pocta hokejovej legende   

5. Hry o život: Drozdajka 1 

6. Tučniaci z Madagaskaru  

7. Dědictví aneb kurva se neříká  

8. Babovřesky 2  

9. Láska na vlásku  

10. Veľká oriešková lúpež  

 

Počet predstavení za rok 2014 bol 325, odohrali sa 219 filmov. 

Počet divákov 10 791 (vrátane 4 živlov) je  ročným rekordom kina v modernej histórii nášho mesta po prevzatí 

kina do správy mesta. Priemerný počet divákov na jedno predstavenie bol 33. Celkové tržby presiahli 35.000 €. 

 

V roku 2014 sa v mesiaci júl premietali aj staršie tituly v Amfiteátri. 

Počet premietaní Amfiteáter: 8 

Počet návštevníkov Amfiteáter: 168 

Tržba Amfiteáter: 420 € 

Priemerná návštevnosť Amfiteáter: 21 

 

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 
Oddelenie vykonávalo svoju činnosť v budove Kultúrneho centra. 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. V roku 2014 sa okrem bežnej 

údržby vykonala úprava žľabov a poškodenej fasády s cieľom eliminovať vlhkosť v objekte. Vzhľadom k tomu, 

že rozsiahly projekt úprav nebol úspešne realizovaný z dôvodu nedostatku prostriedkov, bude v nasledujúcich 

rokoch potrebná investícia zo strany mesta, ktorá by eliminovala aspoň niektoré čiastočné menšie problémy, 

týkajúce sa vybavenia pre realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí. 

V roku 2014 pokračovala aj úprava priestorov kina Akademik. Realizovalo sa v nich maľovanie priestorov sály, 

ako aj úprava a zateplenie vstupu do kinosály. 

V roku 2014 pokračovala spolupráca so spoločnosťou IMT Smile Media, s. r. o., ktorá si prenajala priestory 

Amfiteátra pod Novým zámkom. Dlhodobá zmluva zaväzuje spoločnosť k investíciám do majetku, ale zároveň 

aj k realizácii kultúrnych aktivít. 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. 

V roku 2014 vyvrcholili problémy v objekte Kultúrneho domu Štefultov. Tento objekt bol dlhodobo v zlom 

stave, avšak v roku 2014 sa jeho stav zhoršil natoľko, že musel byť vyhlásený za havarijný a objekt bol uzavretý. 

V krátkej budúcnosti bude potrebné urgentne realizovať opatrenia, ktoré povedú k oprave strechy, zatepleniu 

a úprave vnútorných priestorov tak, aby bol objekt sfunkčnený. 

Naďalej platí, že všetky objekty vo vlastníctve mesta potrebujú pravidelné „dávky“ na údržbu a rozvoj. 

Zvláštnou kapitolou je objekt Rubigallu, ktorý z dôvodu neukončenej rekonštrukcie neumožňuje štandardnú 

prevádzku knižnice, čo je momentálne jedným z najkritickejších momentov miestnej kultúry. 

 

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 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 2014 uviedlo už tradične svoju novú hru aj zoskupenie Paradajz Pikčr, 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 tvorivých dielní Terra Permonia, ktorý už od svojho vzniku púta záujem 

verejnosti. Významným prvkom na kultúrnej mape mesta je galéria Schemnitz, venovaná súčasnému 

slovenskému umeniu.  Rok 2014 osviežili aj viaceré aktivity pod hlavičkou Antikvariátik. Zvláštnu úlohu majú 

v rozvoji kultúry cirkvi, ktoré poskytujú svoje priestory, organizujú alebo spoluorganizujú rôzne podujatia, ako 
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aj Základná umelecká škola, ktorá nielen vzdeláva, ale aj prezentuje výsledky svojej práce na množstve 

podujatí. 

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. 

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 

Každá knižnica, teda aj naša, je sprostredkovateľkou kníh medzi ľuďmi v našom okrese. Tiež sa nemôže 

zabudnúť na Medziknižničnú výpožičnú službu, kde sa získavajú tituly pre čitateľov knižnice, ktoré vo fonde 

banskoštiavnickej knižnice sa nenachádzajú, resp. z fondu knižnice požadujú čitatelia z iných miest knihy, ktoré 

sú im potrebné a vo fonde ich knižnice sa nenachádzajú. Ako je všeobecne známe, mestská knižnica 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, meste, či vyššom územnom celku. Majú stále dominantné postavenie v poskytovaní knižničných 

služieb najširšej verejnosti.  

Už šiesty rok sa mestská knižnica nachádza v stiesnených priestoroch (v dvoch kabinetoch) zapožičaných 

Základnou školou J. Kollára na Ulici L. Svobodu. Knihovníčky aj čitatelia dúfajú, že budova v ktorej sídli 

knižnica na Námestí sv. Trojice a je v rekonštrukcii, bude v dohľadnej dobe obnovená a bude znova slúžiť 

svojmu účelu.  

Aj napriek nevyhovujúcim podmienkam pre prácu, knižnica neprestala plniť svoju základnú funkciu, čitatelia si 

stále nachádzajú k nej cestu. V roku 2014 bolo získaných 454 kníh, z toho 420 kúpou a 34 darom. Knižný fond 

ku 31. 12. 2014 tvorilo 27211 kníh. Z toho 7745 tvorí odborná literatúra pre dospelých, 12978 beletria pre 

dospelých, 857 odborná literatúra pre deti a 5631 beletria pre deti. V knižnici sú čitateľom k dispozícii aj 

periodiká (12).  

Výpožičiek v roku 2014 bolo 29199, prezenčne 1104 kníh.  

Knižnica vychádza v ústrety svojim čitateľom aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 

v prípadoch, keď sa hľadaný titul nenachádza v knižnici a čitateľ ju potrebuje na štúdium. V minulom roku bolo 

touto formou získaných 25 titulov a dva boli vypožičané do iných knižníc z nášho fondu.  

Knižnica plní aj funkciu informačnú, preto si čitateľ môže aj v týchto malých priestoroch vyhľadávať knihy 

prostredníctvom on-line katalógu na jednom počítači, prípadne ho využiť na vyhľadávanie potrebných 

informácií,  resp. tém, či niečo si vytlačiť z internetu.  

Aktívnych používateľov knižnice v minulom roku bolo 869, z toho 299 detí. Počas roku 2014 navštívilo 

knižnicu 14 233 používateľov.  

Knižnica vlani pripravila pre svojich čitateľov 91 kultúrnych podujatí, z toho 32 krát informačnú prípravu pre 

deti.  Napr. beseda so spisovateľkou pre deti Andreou Gregušovou, program pre klientov domova Márie, súťaže 

v skladní scrable, literárno-vedomostná súťaž Ak vieš-odpovieš, literáno-výtvarná a interpretačnú súťaž 

venovaná pamiatke Pavla Dobšinského Štiavnická trojruža (v spolupráci), vyhodnotenie kráľa čitateľov, 

uvedenie do života knihy Soni Bulbeckovej Z Rijádu do sveta, Kataríny Kissovej Vidieť srdcom (v spolupráci) 

a pod. Každý týždeň sa deti stretali na odd. pre deti mestskej knižnice na Čitateľskom klube, kde sa zakaždým 

venovali inej činnosti spojenej s literatúrou. Knižnicu  navštevovali aj deti z materských škôlok. Prvákom ako 

každý rok, aj v roku 2014, pracovníčky pripravili na konci školského roku Prvácku pasovačku spojenú s malým 

programom, ktorý vyvrcholil odovzdávaním čitateľského preukazu.  

 

Štiavnické noviny 

    K 31. 12. 2014 vyšlo spolu 44 čísel Štiavnických novín, v týždennom náklade 1 350 ks a v rozsahu 12 strán. 

Štiavnické noviny vychádzajú pod vedením redaktora Mgr. Michala Kríža pravidelne vo štvrtok popoludní 

okrem redakčných prestávok 2 krát počas roka v letnom a zimnom období. Cena novín sa v roku 2014 nezvýšila, 

ostala na 0,40 €/výtlačok. Cena za vyhotovenie čísla ŠN sa nezvýšila, je 178,20 € s DPH bez príloh. Tlač 

Štiavnických novín zabezpečuje aj naďalej tlačiareň Nikara, Krupina. Štiavnické noviny sa distribuujú 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 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 3 predajne. Začiatkom roka 

sme začali predávať ŠN v supermarkete Tesco na sídlisku Drieňová s nákladom 80 ks, neskôr sme rozšírili sieť 

o predajňu COOP Jednota vo Sv. Antone s nákladom 20 ks a predajňu Anton Antol pri Lidli s nákladom 50 ks. 

Priemerná predajnosť Štiavnických novín v roku 2014 bola 812 ks/týždeň a má mierne stúpajúcu tendenciu 

oproti roku 2013 v priemere o 20 ks/výtlačok.      

ŠN prinášajú informácie z činnosti samosprávy mesta Banská Štiavnica, informácie z oblasti 

spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste Banská Štiavnica a okolí. V ŠN sú rubriky: Z programu 

primátorky, Polície informujú..., Spoločenská kronika, Ponuka práce, Kam v BŠ a okolí?, Kino Akademik, Dnes 

varí, pečie..., Krížovka, Aforizmus, Čriepky, Ankety, Z vlastnej tvorby, Kultúra, Šport a Inzercia.  
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           V roku 2014 pribudla nová rubrika pod názvom Zdravá výživa – životospráva. Táto rubrika si našla 

svojich čitateľov a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Rok 2014 bol rokom 25. výročia Štiavnických novín, ale aj 

volebným rokom, kedy noviny pozornosť venovali Prezidentským voľbám, Voľbám do Europarlamentu, na 

konci roka Voľbám do orgánov samosprávy mesta Banská Štiavnica a pripomenuli sme si aj 65. výročie Trate 

mládeže.   

Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č. 24, 40 a 44 s témami Kultúrne leto, Výsledky volieb a Vianočné číslo. 

     V roku 2014 boli vydané špeciálne prílohy ŠN: 25. výročie Štiavnických novín s predajom 782 ks, 

Správu o stave mesta s predajom 784 ks, Kultúrne leto s najvyšším predajom 1 038 ks, Dotazník pre obyvateľov 

(pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica) s predajom 848 ks a 

Vianočné číslo s predajom 1 003 ks.  

Jazykovú úpravu Štiavnických novín robila Mgr. Tatiana Protopopová 2 hodiny týždenne, v stredu 

popoludní (13:00 - 15:00 hod.). Grafické spracovanie vykonával grafik Libor Chmelíček do konca mája, počas 

dvoch dní (utorok, streda), spolu cca 15 hodín. Od 26.5.2014 ho nahradila Mgr. Mária Sisková. Štiavnické 

noviny sa spracovávajú v programe Adobe InDesign, fotky sa upravujú v Adobe Photoshop. Redakčná rada 

Štiavnických novín zasadá vždy v pondelok o 14:00 hod. v redakcii ŠN (budova Kultúrneho centra, 

Kammerhofská 1 v Banskej Štiavnici). 

   19. januára 2015 sa konalo slávnostné vyhodnotenie Štiavnických novín za rok 2014. 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.  

Štatút Štiavnických novín bol schválený na MsZ dňa 27.8.2014 Uznesením č.88/2014 s účinnosťou od 

1.9.2014 a nová redakčná rada Štiavnických novín bola schválená na MsZ 4.2.2015 Uznesením č.6/2015 

v zložení: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, Filip Golian, 

Mgr. Ingrid Kosmeľová, Mgr. Zuzana Paškayová.  

 

 

Slovenské banské múzeum 

Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc.  

Sídlo: Kammerhofská ulica č. 2, Banská Štiavica    

 

Slovenské banské múzeum (SBM) ukončilo rok 2014 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.  

V porovnaní s rokom 2013, keď návštevnosť múzea bola 90 983 návštevníkov, sa počet návštevníkov v roku 

2014 zvýšil o 13 230 a dosiahol celkový počet 104 213. Tento priaznivý nárast návštevnosti mal za následok aj 

priaznivý rast tržieb. Tržby z návštevnosti zaznamenali nárast o 26 710,14 €. Tento nárast bol spôsobený hlavne 

tým, že návštevníci SBM uprednostňovali expozície, ktoré sú drahšie ako napr. Starý zámok a Banské múzeum 

v prírode. Múzeum zaznamenalo aj vyššiu návštevnosť zahraničných návštevníkov v počte 16 971.  

 Rok 2014 bol úspešný aj z hľadiska organizovania rôznych podujatí, ktorými múzeum prispieva nielen 

k  zviditeľňovaniu svojich expozícií, ale aj k rozvoju kultúry na území celého mesta. Pracovníci múzea pripravili 

rôzne výstavy: Fotozážitky s pamiatkami 2013, Soňa Bezúchová –Paličkovaný svet, My sa nevieme sťažovať 

nahlas – Krajina môjho srdca, Karol Baron - Šľachtic surrealizmu, Ich veličenstvá prichádzajú…,Nezabudnutí 

aušusníci, Jozef Lackovič-Genius loci, Podzemie Spiša a opálové bane vo fotografiách Miloša Greisela. SBM 

spoluorganizovalo v roku 2014 seminár „Od hlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla“ 

a organizovalo medzinárodnú konferenciu „ARGENTI FODINA 2014″. Zapojili sa do medzinárodnej akcie Noc 

múzeí a galérií netradičnou nočnou prehliadkou Starého zámku  „Večný život“, ktorú navštívilo 260 

návštevníkov a do Noci kostolov prostredníctvom Starého zámku. Súčasťou zahájenia LTS sa každoročne stal 

Festival kumštu remesla a zábavy, ktorý sa druhý krát konal v areáli Banského múzea v prírode a ktorý 

navštívilo 1 712 návštevníkov. Počas kultúrneho leta v Banskej Štiavnici organizovali nočné prehliadky na 

Starom zámku, v spolupráci s Historicko-hudobným a divadelným združením TORMEN a Družinou dobových 

zvyklostí TORMENTA, ktoré navštívilo 789 návštevníkov, podieľali sa 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 a aj nových kultúrnych podujatí: netradičné víkendy na Starom zámku, Vojenský 

tábor a Dušičky z Nového zámku. 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 2014 ich bolo 3 023. Potešujúca je 

stála návštevnosť detí materských škôl (732) a žiakov Základných škôl (1345). 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 2 705 detí MŠ, žiakov, školákov ale aj rodín s  deťmi. SBM zorganizovalo 7. ročník Letného 

tábora v múzeu a stálych priaznivcov si zachováva aj Letná škola v múzeu. 

http://www.banskastiavnica.sk/
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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. Pracovalo sa aj na úlohe digitalizácie zbierkového fondu, ale aj jeho revízii a záchrane. SBM má 

partnerstvo v projekte Digitálne múzeum  a v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa robila 

digitalizáciu zbierok. Archeologickými prácami na vrchu Glanzenberg sa realizovala I. etapa projektu 

Glanzenberg, Staré mesto - obnova torzálnej architektúry v spolupráci s OZ Kruh. 

Múzeum sa zapájalo do rôznych projektov, v snahe získať finančné prostriedky na záchranu svojich objektov, 

z ktorých najvýznamnejším je Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne. V roku 2014 sa realizovali 

administratívne práce. Realizácia tohto projektu sa začne začiatkom roku 2015. 

 
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:  

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica 

Pohronské osvetové stredisko (ďalej POS)  Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica relizuje 

voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie predovšetkým v meste Banská Štiavnica a v okolitých obciach 

(ale ako súčasť regionálneho osvetového strediska aj v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica). Činnosť POS v 

Banskej Štiavnici bola aj v roku 2014 zameraná na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti (ďalej ZUČ) detí i 

dospelých formou kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích aj odborných podujatí, formou súťaží, 

prehliadok, výstav i klubovej činnosti. Do podujatí zapája autorov i interpretov umeleckého slova, hudby, spevu, 

tanca, výtvarníkov, fotografov a ďalších záujemcov. POS pripravuje podujatia k významným výročiam, 

prednášky, besedy, autorské večery, úzko spolupracuje s jednotlivcami, školami súbormi, zaoberá sa edičnou 

činnosťou a archivuje nehmotné kultúrne dedičstvo. Najvýznamnejšie podujatia POS v roku 2014 v spolupráci s 

Mestom Banská Štiavnica (niektoré aj v spolupráci s ďalšími spoluusporiadateľmi): 

Súťaže, prehliadky, výstavy: Salamander očami detí a mládeže -  regionálna výtvarná súťaž + výstavka, My sa 

neviene sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou + výstava, v spolupráci s 

Galériou J. Kollára, Náckova Štiavnica – v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, 

Sládkovičova Štiavnica – regionálna súťaž v prednese poézie,v spolupráci s kaviarňou Divná pani,  Štiavnická 

trojruža, venovaná pamiatke Pavla Dobšinského – 3 súťaže (Namaľuj rozprávku, Napíš rozprávku, Prednes 

rozprávku), v spolupráci s ECAV Banská Štiavnicka a Autorským klubom (ďalej AK) v Banskej Štiavnici, Les v 

mojom srdci – literárno-výtvarná súťaž pre študentov SŠ, v spolupráci so SOŠ lesníckou a AK, Seniorské 

talentárium -  prehliadka ZUČ dôchodcov, v spolupráci s Klubom dôchodcov v B. Štiavnici, Nad tatrou sa 

blýska – regionálna prehliadka dospelých speváckych zborov, v spolupráci s ECAV,  Najkrajšia dovolenková 

fotografia – celoslovenská fotosúťaž so zahraničnou účasťou + výstava, v spolupráci s Múzeom vo Svätom 

Antone. 

Výchovno-vzdelávacie podujatia: Cestička lásky – po stopách Sládkoviča a Maríny v Banskej Štiavnici, za rok 

2014 celkom osemkrát pre školy a záujemcov z B. Štiavnice ale aj z celého Slovenska, Ekodeň so sokoliarmi,  

Prezentácia činnosti členov AK v ZŠ Štiavnické Bane, v Ms. knižnici v Kremnici a v Dolných Vesteniciach. 

Kultúrno-spoločenské podujatia: Sneží nám láska do spomienok, v spolupráci s AK,  Slovom, spevom, srdcom 

o ŽENE – v spolupráci s Klubom dôchodcov,  ART PÓDIUM mladých, v spolupráci so ŠI pri Spojenej škole 

služieb a lesníctva,    Kyrmezer a jeho doba – literárno-hudobné pásmo, v spolupráci s Ms. knižnicou,  Neznáma 

história zeme  baníkov a pôvodu striebra rádu templárov – prezentácia knihy M. Augustína, Jesenné inšpirácie  - 

v spolupráci s KD,  Opory vo vetre – poeticko-hudobné pásmo z tvorby evanjelických básnikov, v spolupráci s 

ECAV a AK, My Štiavničania II. - prezentácia knihy V. Bártu. 

Klubová činnosť: Pri POS pôsobí úspešný Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej 

Štiavnici, má 18 členov, ktorí sa stretávajú pravidelne jedenkrát za mesiac, okrem toho členovia AK v roku 2014 

úspešne reprezentovali naše mesto v celoslovenských súťažiach ale aj na kultúrno-spoločenských podujatiach 

ako recitátori, moderátori či spoluorganizátori. 

Keďže POS v Banskej Štiavnici nemá vlastné priestory, ďakujeme za pomoc, ústretovosť a spoluprácu Mestu 

Banská Štiavnica, Klubu dôchodcov v B. Štiavnici, ECAV, ZUŠ, AK,  KC ale aj ďalším spoluuporiadateľom a 

sponzorom, vďaka ktorým mohli pripraviť toľko hodnotných a zaujímavých podujatí pre obyvateľov Banskej 

Štiavnice i návštevníkov mesta, tzv. “živú kultúru” z vlastných zdrojov ako protiklad k bezduchým TV seriálom 

a programom, pre zmysluplné využívanie voľného času mládeže i dospelých. 

 

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici v roku 2014 
Športová činnosť svojím rozsahom a úspešnosťou v roku 2014 nadviazala na dobré výsledky z predchádzajúceho 

obdobia. Napriek finančnej kríze a nepriaznivému obdobiu pre rozvoj športu, športové kluby dosahujú dobré 

výsledky a reprezentujú naše mesto aj za hranicami štátu. 
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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. 

Futbalové prípravky: ich činnosť v klube zahŕňa každodennú prácu s deťmi mladšími ako jedenásť rokov. V 

súčasnosti po prvýkrát plnohodnotne prebieha tréningový proces tejto vekovej kategórie. Každý z týchto 

kolektívov sa schádza trikrát v priebehu týždňa. Pod vedením svojho trénera si mladí hráči rozvíjajú svoje 

športové zručnosti, pohybové schopnosti, ale i celkový vzťah k futbalu. V roku 2014 OBFZ zriadil sútaž 

Miniliga Adama Nemca, kde sa pravidelne zúčastňujú miniturnajov  podľa vylosovania. Medzi najväčšie 

úspechy treba zaradiť druhé miesto na medzinárodnom turnaji v partnerskom meste Mestečko Trnávka Cup 

2014. 

Mladší žiaci:  pred začiatkom roka si dali za cieľ hrať kombinačný futbal, založený na technickej vyspelosti 

hráčov, pripraviť pre kategóriu U 15 a v súťaži II. žiackej ligy Juh sa umiestniť do 10. miesta. Tieto ciele sa 

podarilo naplniť, aj keď nie vždy všetko vyšlo podľa predstáv. Snažili sa hrať kombinačný, útočný futbal, 

odohrali veľa kvalitných stretnutí a dokázali obrať o body aj niektorých favoritov. Mužstvo nakoniec skončilo na 

12. mieste, keď získalo 24 bodov a na konte malo 4 víťazstvá, 2 remízy a 20 prehier.  

Starší  žiaci: po výsledkovo úspešnej jesennej časti, keď sa umiestnili na 8. priečke tabuľky, sa v zimnej príprave 

ponúkal dostatočný časový priestor na zvládnutie cieľov, ktoré si pred jarnou časťou súťaže stanovili - skvalitniť 

technickú zručnosť chlapcov a zvládnuť základy tímovej spolupráce v obrane a útoku. Zimná príprava 

prebiehala v domácich podmienkach, vzhľadom na veľmi nepriaznivé klimatické podmienky prevažne v halách, 

kde sa mohli sústrediť na presnú technickú stránku hráčov. V priebehu mesiacov január a február absolvovali 4 

halové turnaje. Postupne sa dostávali k prípravným zápasom na vonkajších ihriskách a v priebehu prípravy  

absolvovali 6 prípravných zápasov, v ktorých 3-krát zvíťazili, raz remizovali a 2-krát prehrali. Príprava ukázala 

snahu chlapcov o zlepšenie, s víťazstvami v prípravných zápasoch narastalo aj ich sebavedomie. V ďalšom 

priebehu súťaže dokázali ešte 3-krát zvíťaziť nad výkonnostne obdobnými súpermi s konečným 10 miestom, kde 

mužstvo získalo 24 bodov za 6 víťazstiev, 6 remíz  a 14 prehier. Hlavný pilier našej prace s mládežou je 

osobnostný rozvoj našich hráčov.  

 

Plavecký klub Banská Štiavnica 
Plavecký klub Banská Štiavnica mal v roku 2014 celkom 45 členov, z toho 28 aktívnych plavcov. Plavci klubu 

sa v roku 2014 zúčastňovali súťaží tak v blízkom regióne, ako aj v zahraničí. Zúčastnili sa tiež Majstrovstiev 

Slovenska vo všetkých kategóriách , a to v kategóriách: najmladší žiaci 9 -10 roční, mladší žiaci 11 - 12 roční, 

starší žiaci 13 - 14 roční, juniori a seniori do 25 rokov a st., i v kategórii Masters nad 25 rokov. 

Celkom na Majstrovstvách Slovenska získali 9 medailí, a to: 

- v kategórii najmladší žiaci Melicherčíková Timea za 2. miesto na 100m prsia a za 3. miesto na 50m prsia 

- v kategórii starších žiakov Šimon Ernek za 3. miesto na 100m znak 

- v kategórii veteránov Masters Monika Maruniaková st. za 1. miesto na 50m voľný spôsob a 3. miesto na 100m  

polohový pretek 

- Ján Čamaj ml. za 2 x 1. miesto na 100m polohový pretek a 200m polohový pretek, 2 x 2. miesto na 50m znak 

a 100m znak. 

 

Každoročne sa zúčastňujú celosezónnych pretekov o Banskobystrický pohár. Za rok 2014 tento pohár vyhrali vo 

svojich kategóriach Timea Potančoková nar. 2000, Matej Ernek nar. 1998 a Dávid Hriňák nar.1993. Na stupňoch 

pre víťazov boli Dalibor Daniel Orság, Jakub Longauer, Šimon Ernek a Timea Melicherčíková. Na 

Majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti získali Timea Potančoková – 1. miesto 6x ,   2. miesto 6x,  3. miesto 2x, 

Marek Konečný -  1. miesto 2x, 2. miesto 1x, 3. miesto 2x, Šimon Ernek – 1. miesto 1x, 2. miesto 1x,  3. miesto. 

1x, Matej Ernek -  2. miesto 9x, 3. miesto 2x, Marián Adamský – 2. miesto 2x, Dalibor Orság – 2. miesto 1x, 3. 

miesto 2x, Balázs Michal – 2. miesto 1x, 3. miesto 1x, Barbora Michalová – 3. miesto 2x, Jakub Longauer – 3. 

miesto  1x.  

Celkovo sa v celoslovenských tabuľkách najviac presadili Timea Potančoková a Matej Ernek, ktorí za rok 2014 

boli zaradení do Útvaru talentovanej mládeže a chýba im len krok k zaradeniu do reprezentácie Slovenska. 

 

Šachový klub Opevnenie  
Banskoštiavnický šachový klub sa stal na základe dosiahnutých výsledkov v ligovej sezóne 2014/15 

rešpektovaným klubom v rámci banskobystrického kraja. V čase písania tejto správy bola už ukončená ligová 

sezóna 2014/15 a náš miestny klub OPEVNENIE dosiahol historický úspech v podobe bronzovej medaily. 

Podľa výkonnosti, ktorú je v šachu možné merať a stanoviť ratingovým číslom bola Štiavnica až trinástym 
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nasadeným družstvom, a tak nemohla mať vysoké ambície. Napriek tomu porazila kluby s oveľa silnejšou 

zostavou. 

Počet členov športového klubu mládež do 15 rokov 19, dospelí  29, celkom 48. 

O toto krásne umiestnenie sa pričinili hráči: Bosák Štefan, Dobrovič Adam, Hipszky Július, Hrivnáková Anna, 

Hudec Timotej, Hudec Eduard, Husarčík Peter, Jancsy Peter, Koleda Ivan, Kuchyňa Stanislav, Majsniar Ján, Píš 

Norbert, Prekopp Marián, Šurka Marian, Toma Rudolf, Weis Jakub, Zicho Tony – kapitán. 

Vďaka podpore mestskej samosprávy Banská Štiavnica sa klub poslednou dobou zabezpečil kvalitnou výbavou - 

šachové súpravy, šachové hodiny klasické aj digitálne a pre výuku detí dataprojektor. Vďaka tomuto vybaveniu 

je klub schopný zabezpečiť všetky štandardné činnosti, ako sú ligové súťaže, tréningový proces dospelých, 

turnaje a detský šachový krúžok, ktorý od začiatku roka 2012 pravidelne funguje aj v školskom roku 2014/15. 

Každý utorok od 15:00 – 17:30 je v spolupráci s banskoštiavnickým centrom voľného času otvorený juniorský 

šachový krúžok, ktorý eviduje 12 členov s priemernou návštevnosťou 8-12 detí do 15 rokov. Ako prioritu si ŠK 

Opevnenie zvolil prácu práve s touto vekovou kategóriou, kde je možné začať deti viesť hravou formou od 

začiatkov tak, aby sa v správnej miere kombinovala hravosť so šachovou teóriou, pravidlami, s nadobúdaním 

taktických zručností, ale hlavne aby sa u detí upevňoval cit pre fair-play hru, čestnosť a zásady správneho 

športového správania. 12. novembra 2014 organizoval náš šachový klub turnaj pre základné školy, ktorý mal 

klasifikáciu okresného kola Majstrovstiev Slovenska žiakov a žiačok základných škôl. Zúčastnilo sa ho 27 

hráčov a traja najlepšie umiestnení chlapci a tri najlepšie umiestnené dievčatá postúpili na krajské kolo do 

Banskej Bystrice. Do cenového fondu prispelo aj Mesto Banská Štiavnica a hodnotné ceny prišla šťastným 

víťazom odovzdať primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Aj toto podujatie prispelo k zvýšenému záujmu 

o pravidelné navštevovanie utorkových juniorských tréningov. Šachové turnaje mladých sú plánované aj na tento 

rok. Prebehnú v dvoch termínoch, jeden je plánovaný na koniec školského roka 2014/15 a následne druhý 

koncom roka v decembri. Počíta sa s nárastom účastníkov, lebo veľký záujem nasadiť hráčov prejavili aj 

základné školy z okolitých obcí. 

 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica  

Klub slovenských turistov Dr. Téryho  v  Banskej  Štiavnici má 67 členov vo všetkých vekových kategóriách. 

Predsedom klubu je Ing. Róbert Melcer. Aktivity členov sú zamerané na pohybové aktivity v prírode, 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 2014 prebiehala v súlade s kalendárom turistických 

podujatí na rok 2014. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú turistických akcií organizovaných aj inými 

klubmi  turistov mimo nášho regiónu. Zúčastnili sa 48. zimného zrazu turistov v Bardejovských kúpeľoch. 

V rámci zrazu vystúpili na hrad Zborov,  zavítali aj do Poľska. Uskutočnili: zimný prechod pohorím Vtáčnik 

s výstupom na Vtáčnik,  prechod Pohronským Inovcom, vystúpili na pustý hrad v Sklených Tepliciach, 

uskutočnili zájazd do Vysokých Tatier, boli účastníkmi nočného prechodu Štiavnickým pohorím s výstupom na 

Sitno.  

V septembri klub organizoval 6. celoslovenské stretnutie priaznivcov KST, ktoré sa konalo v Banskej 

Štiavnici a na Hornej Rovni a pri tejto príležitosti si pripomenuli aj významnú udalosť v dejinách organizovanej 

turistiky na Slovensku, a to 140. Výročie prvého značeného turistického chodníka na území Rakúsko Uhorska a 

Slovenska. Táto udalosť bola prezentovaná Ing. Melcerom v Slovenskom rozhlase v relácii Rádiovíkend. Pri 

tejto príležitosti klub Slovenských turistov Dr. Téryho odhalil pamätnú tabuľu na – Filagórii na vrchole Sitna, 

vydal Pamätný list a spomienkovú magnetku a vyhotovil príležitostné pečiatky. 

Značkári klubu vykonali preznačenie a úpravu turistických trás okolia mesta Banská Štiavnica a Červenej 

studne. V rámci úprav turistických trás boli osadené nové kovové smerovníky aj s turistickými značkami vo 

Veternom Sedle, v sedle Krížna a Vlčej jame, ostatné turistické smerovníky boli opatrené novým náterom 

a vymenené poškodené turistické smerovky. Značkári preznačili a upravili červenú turistickú trasu zo sedla 

Červená Studňa do Veterného sedla  a celý hlavný hrebeň Štiavnických vrchov. V rámci 6. Stretnutia 

priaznivcov KST bola preznačená aj modrá turistická trasa zo sedla Červená studňa po Hornú Roveň. Celkove  

preznačili a upravili v roku 2014 32 km turistických trás, vymenili 14 turistických smeroviek a osadili tri 

smerovníky 

 

KMT Banská Štiavnica - triatlonový klub a PO SITNO Banská Štiavnica - plavecký klub 

KMT získal viacero medailových a popredných umiestnení v rámci Slovenského pohára, štarty v Bratislave, 

Dvoroch nad Žitavou, Žiline, Banskej Štiavnici. Bol spoluorganizátorom Štiavnického horského triatlonu. 

Zúčastil sa duatlonu M-SR v šprinte v Dvoroch nad Žitavou, Martinského mestského duatlonu, Sebechlebského 

duatlonu, duatlonu v Spišskej Novej Vsi, Slovenského pohára v duatlone - veteráni nad 50 rokov, všetko 

medaile. Najúspešnejší v triatlone a akvatlone bol Tomáš Nemčok, v duatlone Daniel Matis. Cestné behy v rámci 

BB kraja - medailové umiestnenia. Najlepšiou žiačkou bola Alexandra Nemčoková. 
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PO Sitno - viacero (10) medailových umiestnení v BB pohári, spoluusporiadateľ akcie - Vodníkov svet. 

Najúspešnejšia A. Nemčoková úspešne súťažila na Nitrianskom akvatlone.  

 

 

Strelecký športový klub 

Darilo sa predovšetkým mladým pretekárom Patrikovi Jánymu a Štefanovi Šulekovi. Obidvaja sú stále členmi 

klubu, ale Jány momentálne štartuje za Duklu Banská Bystrica. Zúčastnil sa majstrovstiev Európy v Holandsku 

a momentálne patrí k top špičke na Slovensku. Štefan Šulek je v Banskej Bystrici na osemročnom športovom 

gymnáziu. Tiež sa mu darí a chodí na preteky aj do zahraničia. V spomínaných kluboch sú na hosťovaní. V lige 

talentovanej mládeže vo vzduchových zbraniach je Jány na druhom mieste, Šulek je tretí a darilo sa aj Michaele 

Mazanovej, ktorá pochádza zo Svätého Petra, u nás trénuje a chodí do školy a v súťaži skončila tiež na druhom 

mieste. V Extralige budú môcť Jány, Šulek a Mazanová štartovať až od budúceho roku, keď sa posunú do 

kategórie juniorov. Preto teraz štartovali v spomínanej Lige talentovanej mládeže. Mladí ukázali, že majú talent 

a výsledky si na tréningoch vydreli. Vidieť, že streľbu chcú robiť a baví ich to. 

OZ Červená studňa 

Občianske združenie Červená studňa vzniklo z podnetu občanov tohto mesta a jeho cieľom je hlavne podpora 

športovej činnosti širokej verejnosti a to na amatérskej ale i profesionálnej úrovni. Občianske združenie má 

záujem vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových a rekreačných 

potrieb čo najširšej verejnosti, podporovanie turizmu, zdravého životného štýlu a hlavne propagácia 

banskoštiavnického regiónu. Súčasťou týchto činností je aj údržba tratí na bežecké lyžovanie v lokalite Červená 

studňa – Veterné sedlo – Sedlo Pleso. Údržba tratí je vykonávaná v závislosti od snehových podmienok, 

minimálne však 1x týždenne. Súčasťou udržiavania tratí je aj ich čistenie, vypiľovanie náletových drevín, 

popadaných stromov a pod. Celkový rozsah je približne 30 - 35 km bežeckých tratí. Návštevnosť v zimnom 

období v prípade priaznivých snehových podmienok je počas pracovného týždňa za deň 20 – 30 bežkárov, cez 

víkend je návštevnosť 100 – 150 bežkárov.  

 

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.  

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.  

 

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 IV. alebo V. 

lige. Tento rok pôsobí v IV. lige, v ktorej bojuje o zotrvanie v súťaži. Stolnotenisový klub LN TRADE sa roky 

venuje aj výchove mladých hráčov, čoho dôkazom je už dvakrát nominovaný Martin Dobrovič v kategórii 

mládeže. 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. 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 70-75 rokov do prvej trojky hráčov na Slovensku. 

V roku 2015 sa bude klub podľa možností snažiť hrať aj naďalej IV. ligu (bývalá okresná súťaž I. trieda). Klub 

je financovaný výlučne z príspevkov  od sponzorov a súkromných osôb. Všetky tieto prostriedky sú použité na 

prenájom telocvične, nákup materiálu (loptičky, sieťky a pod.) a na prepravu na zápasy, ktoré družstvo hrá na 

stoloch súperov. 

 

Klub karate a sebaobrany pri Strednej odbornej škole lesníckej 
Klub v súčasnej podobe existuje od 1. septembra 1990. Pôvodne začínal so športovým karate, neskôr, asi 12 – 13 

rokov dozadu prešiel na tradičné okinawské karate. Stalo sa tak pod vplyvom seminárov okinawských majstrov, 

ktorí v tom čase začali chodiť na Slovensko. V klube je zastúpená široká veková kategória, deti od ôsmich rokov 

až po seniorov, ktorí majú viac ako 50 rokov, mužov aj ženy. Je samozrejmé, že u detí je prirodzená túžba 

súťažiť a porovnávať sa s ostatnými. Zúčastnili sa súťaže Memoriál Antona Krištofa v Novej Bani, kde získali 

dve druhé miesta – jedno v športovom zápase kumite a jedno v súborných cvičeniach kata. Znovu však 

zdôrazňujem, že súťaženie nie je našou prioritou. Tou je predovšetkým všestranný osobný rozvoj každého 

cvičenca: fyzický, psychický aj morálny. Schopnosť brániť sa v prípade napadnutia je potom už len akýmsi 

prirodzeným dôsledkom špeciálnej tréningovej prípravy. 

 

Športový klub Štefultov 
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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 a stredných škôl vo veku 9 – 19 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. Bedmintonový klub pracuje pod Centrom voľného času Banská 

Štiavnica. 

V roku 2014 sa tréningového procesu zúčastňovalo 25 – 35 žiakov. Tréningy prebiehali 2x týždenne.  

Dňa 21. 10. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov základných a stredných škôl. Súboje sa 

odohrali v telocvični SOŠ služieb a lesníctva za účasti hráčov a hráčok zo ZŠ J. Horáka, Cirkevnej ZŠ, SOŠ SaL 

a Cirkevného Gymnázia. Víťazmi a postupujúcimi do regionálneho kola sa stala v kategórii žiakov ZŠ J. Horáka, 

ktorú reprezentovali Július Kotlár s Tomášom Hanuskom a v kategórii  žiačok ZŠ J. Horáka, za ktoré nastúpili 

Simona Petrášková a Lola Soldanová. V kategórii stredných škôl postúpili v oboch kategóriách súťažiaci zo SOŠ 

služieb a lesníctva. 

Regionálne kolo sa uskutočnilo 11. 11. 2014 v telocvični SOŠ OaS v Žiari nad Hronom. O postup do krajského 

kola bojovali žiaci ZŠ Horáka s družstvom IV. ZŠ Žiar nad Hronom. So svojím súperom si poradili a po 

víťazných dvojhrách zvíťazili aj vo štvorhre a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v januári 2015 vo 

Zvolene. Dievčatá vo svojom boji o postup podľahli technicky vyspelejším hráčkam IV. ZŠ Žiar nad Hronom. 

V kategórii žiakov stredných škôl sa o postupe rozhodovalo vo štvorhre, v ktorej chlapci po boji tesne podľahli. 

Dievčatá nestačili na svoje súperky a hladko prehrali. 

Bedmintonový oddiel organizuje 2 turnaje ročne, jeden pri príležitosti MDD a druhý, Mikulášsky turnaj. Na 

týchto turnajoch sa zúčastňujú nielen deti zo základných a stredných škôl z Banskej Štiavnice, ale aj z blízkeho 

okolia. Účasť na turnajoch je cca 40 – 50 hráčov. Súčasťou turnajov je aj kategória 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. 

 

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 oslávil  úctyhodné 110. výročie svojej existencie. 

Úspešne reprezentujú náš región v súťažiach, v ktorých dosahujú 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 oslávil 140. výročie založenia hasičského zboru. 

 

1. Letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici 

1. Letecko - modelársky klub v Banskej Štiavnici svoju činnosť v roku 2014 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 zúčastňujú 

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. 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 klub vyvoláva záujem 

širokej verejnosti o činnosť v oblasti modelárstva a zároveň propaguje naše mesto prizvaným hosťom – pilotom 

modelárom. 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 akciu Lietanie pre radosť. 
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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 reprezentovali mesto na všetkých pretekoch vzhľadom na ich vek veľmi 

dobre. Jazdia pod medzinárodnou licenciou SAMS, ktorú zastrešuje svetová organizácia FIA.  

 

Bohuš Melicherčík ŠK BM atletik Banská Štiavnica 

V roku 2014 sa zúčastnil 4 svetových šampionátov: 

- február 2014  majstrovstvá sveta v zimnom triatlone v Taliansku 7. miesto vo veteránskej kategórii 

- marec 2014  Majstrovstvá sveta v krose v rámci svetovej veteránskej halovej  atletiky v Budapešti 13. miesto  

- apríl 2014  2. miesto v kategórii nad 50 rokov na majstrovstvá Slovenska v kros triatlone Banský Studenec     

- júl 2014 Majstrovstvá sveta v kros triatlone v Nemeckom Zittau 21. miesto vo veteránskej kategórii 

- september 2014 Majstrovstvá sveta v behu do vrchu veteránov Rakúsko 11. miesto, 2. miesto v behu Devín –

Bratislava v kategórii veteránov nad 50 rokov  

 

Spolupráca so zahraničím 2014 
 

Svetové dedičstvo  očami detí  

20. 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. Je to súťaž žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo, či už toho, 

v ktorom žiaci žijú, alebo hociktorého iného na svete. Tento rok sme do súťaže dostali 663 prác z viac ako 30 

škôl v 16 mestách svetového dedičstva v 11 krajinách (Albánsko,  Česká republika, Čierna Hora, Kuba, 

Lotyšsko, Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Poľsko,  Ukrajina a  Slovenská republika). Vernisáž výstavy víťazných 

prác sa uskutočnila dňa 5. 6. 2014 v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici.  

 
Akademici v Banskej Štiavnici 
Pri príležitosti  13. 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 2014“, ktoré začalo pri historickej radnici a  pokračovalo vo 

vestibuloch Alma mater.  

 

10. regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej 

Európy 

V dňoch 29.4. – 2. 5. 2014 sa v Kutnej  Hore uskutočnila 10. regionálna konferencia miest svetového dedičstva 

pre členské mesta strednej a východnej Európy. Témou tohtoročnej konferencie bolo súkromné podnikanie 

v historických centrách miest – spôsob a forma umiestňovania reklamy, terasy a ich zosúladenie s architektúrou 

historického centra. S prednáškou na konferencii vystúpila aj Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta. 

Regulatívy na umiestňovanie reklamy v historickom centre Banskej Štiavnice slúžia ako vzor a inšpirácia pre 

ďalšie mestá svetového dedičstva, napr. Budapešť. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia miest Bardejov, Berat, 

Budapešť, Český Krumlov, Istanbul, Krakov, Nessebar, Praha, Riga, Rodos, Třebíč, Viedeň a Varšava. Na záver 

konferencie zástupcovia zúčastnených miest podpísali dokument, v ktorom sa zaviazali aj naďalej pokračovať 

v napĺňaní cieľov a úloh OMSD a venovať sa aktuálnym témam a problémom, s ktorými členské mesta OMSD 

strednej a východnej Európy zápasia.  

 
Medzinárodný projekt JoyNeet 

V roku 2014 sa Mesto Banská Štiavnica zapojilo do medzinárodného projektu JoyNeet - Job Opportunities for 

Youth with the NEtwork of European Towns“ (JOY-NEET: Príležitosti zamestnania pre mládež 

prostredníctvom siete európskych miest). Myšlienkou projektu je poskytnúť mladým nezamestnaným 

príležitosť chopiť sa šance a zmeniť svoj život. Cieľom projektu je usporiadať 4 veľtrhy zamerané na mladých 

ľudí a miestnych predstaviteľov z oblasti samosprávy, neziskových organizácií, podnikateľov, škôl atď. Počas 

týchto veľtrhov budú účastníci prezentovať svoje aktivity, výrobky, služby, zatiaľ čo mladí ľudia sa budú 

snažiť získať prácu, zaškolenie alebo dobrovoľnícku aktivitu v inom členskom štáte EU. Takisto budú mať 

príležitosť konzultovať svoje podnikateľské plány so skúsenými podnikateľmi. Veľtrhy sú príležitosťou 

naplniť stratégiu Európa 2020 zameranú na mládež. Vedúcim partnerom projektu a žiadateľom je mesto 

Castrignano del Capo. Ďalšími partnermi sú mestá: Pieta (Malta), Kistarska (Maďarsko), Pajares de Adaja 
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(Španielsko), Dabrowa (Poľsko), Sadovo (Bulharsko), Postira (Chorvátsko), Carnikava (Lotyšsko), Banská 

Štiavnica, Baicoi (Rumunsko), Corfu (Grécko), Gondomar (Portugalsko), Plovdiv (Bulharsko). V decembri 

2014 sa uskutočnilo 1. stretnutie partnerov projektu v rumunskom mestečku Baicoi. Na tomto stretnutí sa 

predstavili jednotliví partneri projektu, ako aj projekt samotný, naplánovali sa ďalšie stretnutia a termíny 

a miesta konania jednotlivých veľtrhov.   

 

Partnerské mestá  

Začiatkom apríla 2014 sa delegácia z Banskej Štiavnice na pozvanie partnerského mesta Hünenberg zúčastnila 

osláv 600. výročia Hünenbergu. V tom istom mesiaci sa delegácia z Banskej Štiavnice zúčastnila 19. ročníka Dní 

slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej. V júli zástupcovia partnerského mesta Moravská Třebová navštívili 

Banskú Štiavnicu pri príležitosti tradičného kultúrneho podujatia Štiavnický živý šach. V auguste sa delegácia 

z Banskej Štiavnice zúčastnila podujatia konaného pri príležitosti 25. výročia Paneurópskeho mierového pikniku 

v Šoproni, na hraniciach s Rakúskom, návšteva partnerského mesta bola spojená aj s návštevou mesta Šoproň.  

 


