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ČASŤ I.    SAMOSPRÁVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (MsZ) 
 

     MsZ pracovalo v roku 2017 v 13- člennom zložení, ktoré bolo rozdelené do 3 volebných obvodov.   

 

Volebný obvod č. 1 

1. Renáta Antalová, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, A. Pécha č. 19, Banská Štiavnica     

2. Ing. Juraj Čabák, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, Horná ružová č. 2, Banská Štiavnica 

3.    Ing. Ján Čamaj, SMER – SD, A. Bernoláka č. 15, Banská Štiavnica   

4.    JUDr. Dušan Lukačko, NEKA, Ľ. Štúra č. 27/A, Banská Štiavnica  

5.    Mgr. Mikuláš Pál, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, I. Krasku č. 14, Banská Štiavnica  

6.    Ing. Marian Zimmermann, SMER – SD, Križovatka č. 22/8, Banská Štiavnica  

   

Volebný obvod č. 2 

1. RNDr. Pavel Bačík, NEKA, MUDr. J. Straku č. 11, Banská Štiavnica 

2. Ľubomír Barák, SNS, Slovanská č. 20, Banská Štiavnica  

3. Ivan Beňo, SMER – SD, Učiteľská č. 8, Banská Štiavnica  

4. Helena Koťová, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, Kolpašská č. 6, Banská Štiavnica  

5. Mgr. Ján Kružlic, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, F. Urbánka č. 11, Banská Štiavnica  

6. Mgr. Karol Palášthy, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, F. Urbánka č. 1/A, Banská Štiavnica   

   

Volebný obvod č. 3  

1. Dušan Beránek, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, J. I. Bajzu č. 3, Banská Štiavnica  

 

Počet zasadnutí MsZ v roku 2017:    13 

z toho 1 zasadnutie bolo slávnostné – Salamandrové dni 

 

V rámci Salamandrových dní boli mestským zastupiteľstvom udelené tieto ceny: 

Čestné občianstvo:  



 
 

 

 

4 

JUDr. Miroslavovi Čížovi 

Emílii Vášáryovej  

 

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica   

Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice   

Márii Čelkovej  

 

Výročná cena mesta Banská Štiavnica: 

Ing. Jánovi Čamajovi  

Ing. Andrejovi Kuncovi, PhD. 

Karolovi Palášthymu 

Mgr. Jozefovi Schinglerovi 

prof. RNDr. Jozefovi Šteffekovi, CSc., in memoriam  

 

Cena primátora mesta Banská Štiavnica:  

Ivanovi Beňovi 

Vladimírovi Nemčokovi 

Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave      

 

Počet prijatých uznesení 189 (v roku 2016 to bolo 198) 

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach 88,5 %   (rok 2016  91 %)  

 

Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ: 

Renáta Antalová  10 x (83 %), RNDr. Pavel Bačík 12 x (100 %), Ľubomír Barák 11 x (92 %),  Ivan Beňo 12 x 

(100 %), Dušan Beránek 8 x (67 %), Ing. Juraj Čabák 9 x (75 %), Ing. Ján Čamaj 10 x (83 %), Helena Koťová 

12 x (100 %), Mgr. Ján Kružlic 12 x (100 %), JUDr. Dušan Lukačko 10 x (83 %), Mgr. Karol Palášthy 8 x (67 

%), Mgr. Mikuláš Pál 12 x (100 %), Ing. Marián Zimmermann 12 x (100 %). 

 

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Štiavnica: 11 

VZN mesta BŠ č. 1/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a šk. zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica 

                                         v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo 

                                         náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo FO 

VZN mesta BŠ č. 2/2017, ÚPN mesta BŠ, zmeny a doplnky č. 6, doplnok VZN č. 2/2006  

VZN mesta BŠ č. 3/2017, ÚPN mesta BŠ, zmeny a doplnky č. 7, doplnok VZN č. 2/2006 

VZN mesta BŠ č. 4/2017 o evidencii pamätihodností mesta  

VZN mesta BŠ č. 5/2017 o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov 

VZN mesta BŠ č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

VZN mesta BŠ č. 7/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZ 

VZN mesta BŠ č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch MK na území mesta Banská Štiavnica  

VZN mesta BŠ č. 9/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých   

                                          zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica     

VZN mesta BŠ č. 10/2017 o miestnych daniach  

VZN mesta BŠ č. 11/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 

 

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 4  

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta      

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch MK na území mesta    

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách    

 

Niektoré materiály prerokované v MsZ:    

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

 

Dodatok č. 2 k VZN  č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta                                     16/2017 

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2013 o parkovaní vozidiel                                                                    29/2017 

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách                                                                  72/2017   

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a štátu                           130/2017    

http://www.banskastiavnica.sk/
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„              NZ na prenájom pozemkov SOŠL Banská Štiavnica   147/2017 

„              č. 1 k Štatútu Štiavnických novín     162/2017 

 

Informatívna správa k výstavbe objektu športovej haly                                                            117/2017 

„                     „         o ďalších možnostiach rozvoja Ms. kúpeľov – plavárne                         118/2017  

„                     „         o ďalších možnostiach a postupoch modernizácie VO                            121/2017  

„                     „         o ďalších možnostiach rozvoja futbalového štadióna                              154/2017   

„                     „         o príprave Salamandrových dní 2017                                                      119/2017       

„                     „         o činnosti Štiavnických novín v roku 2016                                             120/2017    

Informatívna správa o plnení aktivít PHRSR na roky 2015 – 2024                                           11/2017 

„                     „         o postupe pri usporadúvaní pozemkov    153/2017 

„                     „         o realizácii NP Podpora vybraných sociálnych služieb            26/2017 

„                     „         o realizovaných a plánovaných stavebných akciách           46/2017 

„                     „         o vypracovaní UŠ obytná zóna v lokalite Principlac                           22/2017  

„                     „         vyhodnotenie LTS 2017 v IC mesta B. Štiavnica                         156/2017 

„                     „         zmena organizačného poriadku MsÚ                                                        69/2017    

„                     „         o konaní VZ spol. Bytová správa s. r. o.                                                   88/2017     

„                     „         o konaní VZ spol. Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.                89/2017 

„                     „         z VZ StVS, a. s. Banská Bystrica                                                              90/2017 

„                     „         z VZ Joergesov dom a. s.   155/2017 

„                     „         o konaní VZ spol. Mestské lesy B. Štiavnica, spol. s r. o.                      172/2017 

„                     „         o žiadosti mesta Ustrzyki Dolne (PL) o partnerstvo                               173/2017     
  
Kronika mesta Banská Štiavnica – zápis za rok 2016                                    136/2017 

 

Monitoring Komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie za rok 2016        42/2017 

 

Návrh na delegovanie člena do redakčnej rady Štiavnických novín                                         23/2017  

„          na povolené prekročenie výdavkov – strecha pavilónu B, ZŠ J. Kollára                      43/2017   

„          na zabezpečenie pohľadávky vo forme blankozmenky                     98/2017 

„          na zámenu pozemkov pod MK, Ing. P. Zorvan PhD. a spol.                                      116/2017 

„          na zriadenie vecného bremena, prechod motorovými vozidlami, M. Sklenár              10/2017   

„          na zriadenie vecného bremena, umiestnenie vodnej stavby, R. Šedibok                      35/2017    

„          na zriadenie vecného bremena – IS, TIDLY SLOVAKIA                                           64/2017  

„          na zriadenie vecného bremena, SPP – distribúcia, a. s.                                                65/2017 

„          na zriadenie vecného bremena, preložka VN vedenia, SSE – D, a.s.                           66/2017    

Návrh na rozpočtové opatrenie, PD – záchytné parkovisko Ulica mierová                               3/2017 

„          na vyhlásenie OVS, RD na Ulici J. K. Hella č. 7         25/2017 

„          na vyhlásenie V. OOVS na odpredaj – garáže na Špitálskej ulici č. 6                         32/2017 

„          na vyhlásenie OVS – Dom smútku na Štefultove                                                         81/2017 

„          na vyhlásenie OOVS – pozemok p. č. C KN 113, Štefultov                                      106/2017    

„          na vyhlásenie OOVS – Dom smútku na Štefultove     141/2017 

„          na vymenovanie kronikára mesta    31/2017 

„          na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2017                                       53/2017 

„          na zmenu č. 2 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2017 97/2017 

„          na zrušenie zámeru na predaj pozemku p. č. C KN 815, Banky                                 143/2017 

„          na zvýšenie výdavkov na celoplošnú opravu Ul. M. M. Hodžu                                  124/2017   

„          na zvýšenie výdavkov        131/2017 

„          plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2017                                                                   57/2017 

„          plánu práce HK na II. polrok 2017 a plnenie uznesenia č. 41/2017 B.                         75/2017   

„          rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019, 2020  180/2017 

„          rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2018, 2019, 2020                   181/2017 

„          zmluvy č. 0414/2016, preložka verej. vodovodu, Ul. Sládkovičova                          175/2017 

 

Opakovaný prenájom pozemkov pre SOŠL v Banskej Štiavnici                                             87/2017 

„                   „              „                pre SOŠL v Banskej Štiavnici                                          112/2017    

 

Plán práce MsZ na I. polrok 2018  182/2017 

Plán práce HK Mesta B. Štiavnica na I. polrok 2018 183/2017 
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Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2017                                                    95/2017      

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013                                               19/2017 

„                   „          „ „             „           „      OZ Sitnianski rytieri, Kalvársky fond                73/2017 

Prevod časti pozemku p. č. C KN 6169/5 a časti E KN 6761, O. Blahút, Hanzlíková             34/2017      

„           „       pozemku p. č. E KN 2285/74, J. Necpál s manž.                                              109/2017    

„           „       pozemku p. č. E KN 6559/6, J. Líškay                         137/2017 

„           „       pozemku p. č. C KN 42/2 v k. ú. Vyhne, E. Straka s manž.  184/2017 

Prevod pozemku p. č. C KN 5500/24, Anton Antol, s. r. o.  33/2017 

„           „              CKN 5283/94, M. Mizera s manželkou       76/2017 

„           „              CKN 5724/2, M. Tokárová, M. Szegéň                                                        77/2017 

„           „              CKN 6993/3 a 6993/4, J. Buzalka s manž.                                                   78/2017 

„           „              CKN 5982/7 a 6286/9, Ing. Kmeťová                                                           79/2017  

„           „              CKN 5235/2 a 5234/8, P. Čakloš s manž.                                                   108/2017          

„           „              CKN 4564/44,45,91, 92 a prenájom časti CKN  5571/1, TIDLY              110/2017     

„           „              CKN 1475/2, zastavaného stavbou (Ing. Pavol Janči)                                113/2017      

„           „              CKN 5759/3 a 2344/4, MK Ul. strieborná     148/2017 

„           „              CKN 5951, zastavaného stavbou kostola, RK cirkev, B. Belá                  164/2017     

„           „              CKN 1475/2, zastavaného stavbou, Ing. Šomodík s manž.                        185/2017 

„           „              CKN 1744 a 1745, E. Šoučíková       186/2017 

„           „              EKN 6409/104, Vozárová a spol.      187/2017 

Prevod majetku – RD na Akademickej ulici č. 1        4/2017 

„           „ – areál Drieňová 12, Súkromná hotelová akadémia, n. o.       105/2017 

Priamy prevod pozemkov pod stavbou trafostanice na Ulici Hájik, SSE – D                          80/2017  

„           „           pozemku p. č. C KN 1520/3, J. Pavúková      139/2017 

„           „           pozemku p. č. C KN 7039/3, K. Rückschlossová    146/2017 

„           „           majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7- zmluvy na 15 r.                        104/2017 

„           „           majetku – rodinný dom, s. č. 1266 s prísl., P. Niederland s manž.               107/2017       

„           prenájom pozemkov C KN 778 a 5682/10, Ul. Š. Moyzesa                                      138/2017       

„           „           časti pozemku p. č. C KN 6902/1, M. Bačíková            144/2017 

„           „           pozemku p. č. C KN 113 – schválenie výsledkov OVS                                166/2017    

 

Projekt „Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica“                        67/2017   

„           „Nové stojiská v lokalite ŠOBOV, pre zdravší život rómskych komunít“                  92/2017 

„           „Obnova vybraných priestorov požiarnej zbrojnice v Banskej Štiavnici“                122/2017     

„           „Rekonštrukcia komunitného centra Šobov“                                                            135/2017    

   

Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2016      52/2017 

„            „                    TS, m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2017                                      96/2017 

      

Schválenie poradia návrhov v V. OOVS – garáže na Špitálskej ulici                                     58/2017  

Správa k obnove činnosti komisie pre pamätihodnosti mesta  24/2017 

„           k stavu stropu nad plaveckým bazénom, plaváreň   44/2017 

„           o činnosti HK za rok 2016  20/2017 

„           o činnosti HK za I. polrok 2017  99/2017 

„           o nakladaní s majetkom mesta – Areál Drieňová 12   40/2017 

„           o plnení povinností verejných funkcionárov    132/2017 

„           o podaných projektových zámeroch Mesta pre ZŠ J. Kollára a J. Horáka                 45/2017 

„           o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a OP ZÚ MK pre sezónu 2017/18               133/2017 

„           o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu                            134/2017   

„           o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2016   30/2017 

„           o stave dohôd, partnerské mestá, Tatabánya a Suzdaľ                                              68/2017        

„           o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPD                                                 56/2017 

„           o začatí obstarávania – ZaD č. 8, ÚPD – rozšírenie predmetu                               152/2017 

„           o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta Remeš (FR)  47/2017 

„           „ „                  „               Wieliczka (PL)    126/2017  

„           „ „                  „               Praha        174/2017 

„           o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii 2016  51/2017 

„           o výsledku kontroly NKÚ – majetková účasť v obchodných spoločnostiach         103/2017      

„           o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPD – rozšírenie predmetu            163/2017              
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Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 v zmysle VZN č. 3/2013                18/2017 

 

Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – KLM BS, a. s.  142/2017 

„                    „           „               „             „                Slovnaft, a. s.                                     165/2017   

UŠ obytnej zóny „Pod Kalváriou“ (F.P.B. 4.1.3 – pri štadióne) Ing. Čillík                  149/2017 

UŠ – Zadanie rekreačnej zóny Počúvadlianske Jazero (F./. B. 19.1)                            150/2017  

UŠ – Zadanie obytnej zóny – časť 18.2., Ul. B. S. Timravy, MUDr. Pitteková           151/2017 

 

Verejné ocenenie osôb podľa VZN č. 2/2009, Štatút mesta                                          102/2017  

„             „             „       „    125/2017 

VZN č. 1/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení                                      17/2017 

VZN č. 2/2017, Zmeny a doplnky č. 6, záväzné časti ÚPN                                            54/2017   

VZN č. 3/2017, Zmeny a doplnky č. 7, rozšírenie lokalít obytného územia                   55/2017   

VZN č. 4/2017 o evidencii pamätihodností    100/2017 

VZN č. 5/2017 o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov          101/2017  

VZN č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica                   129/2017   

VZN č. 7/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za ZO MZZ 159/2017 

VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel   160/2017 

VZN č. 9/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách      161/2017 

VZN č. 10/2017 o miestnych daniach  178/2017 

VZN č. 11/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO 179/2017 

 

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016                                  74/2017   

 

Zadanie UŠ obytnej zóny „Štefultov – Sitnianska, Banská Štiavnica“                             21/2017   

Zámena pozemkov pod MK, P. Haluška s manž., Cintorínska ulica       6/2017 

„             pozemku vo vlastníctve J. Sekerešovej za pozemok mesta                                39/2017 

Zámer na prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 15 rokov                      86/2017 

Zámer na priamy odpredaj majetku – 14 boxov garáží, Špitálska ulica     5/2017 

„          na priamy odpredaj majetku – rodinný dom, P. Niederland                                  82/2017        

„          na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky – ponukové konanie    38/2017    

„          na priamy prevod pozemku p. č. C KN 7039/3, K. Rückschlossová                   115/2017 

„          na priamy prenájom pozemkov p. č. CKN 778 a 5682/10, M. Potančok               83/2017     

„          na priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6902/1, M. Bačíková            111/2017 

„          na prevod pozemku parc. č. C KN 5500/24, Anton Antol, s. r. o.                            7/2017 

„          na prevod časti pozemku p. č. C KN 6169/5 a časti E KN 6761, Blahút                 8/2017 

„          na prevod časti pozemku p. č. C KN 5849/1, S Osvald                                              -     

„          na prevod časti pozemku p. č. E KN 6559/6, J. Líškay                                        114/2017    

„          na prevod pozemkov p. č. C KN 1744 a 1745, E. Šoučíková  140/2017 

„          na prevod pozemkov p. č. C KN 5982/7 a 6286/9, Ing. Kmeťová                           9/2017  

„          na prevod pozemku p. č. C KN 5283/94, M. Mizera s manželkou                        36/2017  

„          na prevod pozemku p. č. C KN 6698/11, R. Čimo   37/2017  

„          na prevod pozemku p. č. CKN 5724/2, M. Tokárová, M. Szegéň                        41/2017  

„          na prevod pozemku p. č. C KN 5235/2 a prenájom pozemku CKN 5234/8, 

                                                                                                             Pavol Čakloš        59/2017                                                                                      

„          na prevod pozemkov par. č. C KN 6993/3 a 6993/4, J. Buzalka                          61/2017 

„          na prevod časti pozemku p. č. E KN 2285/74, J. Necpál s manž.                        62/2017   

„          na prevod časti pozemku p. č. E KN 6409/104, Vozárová                                 145/2017   

„          na prevod pozemku p. č. C KN 4564/44, 4564/45, 4564/91, 4564/92, TIDLY   63/2017  

„          na prevod pozemku pod stavbou trafostanice Banky – Vindišlajtňa, SSE –D     84/2017 

„          na prevod pozemku p. č. C KN 1520/3, ponukové konanie Horná huta              85/2017   

„          na prevod pozemku p. č. CKN 1493/2, P. Kondač, A. Godová                         167/2017 

„          na prevod pozemku p. č. C KN 1493/3, M. Luptáková    168/2017 

„          na prevod nehnuteľností – Zigmund šachta budova + pozemky   171/2017 

„          na zámenu pozemkov, T. Ciglan   169/2017 

„          na zámenu pozemkov pod MK, V. Necpálová s manželom            170/2017 

„          na zámenu lesných pozemkov, prípad hodný osobitného zreteľa   188/2017 

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení za rok 2016           50/2017 

Zriadenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov – Detské jasle                        189/2017 
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Žiadosť o zníženie kúpnej ceny (kupujúci T. Brisuda)                                         60/2017 

 

                                                                                             

MESTSKÁ RADA (MsR) 
Mestská rada pracovala v  3 člennom zložení :    

1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS 

2. Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS 

3. Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ – SMER – Sociálna demokracia  

 

Počet zasadnutí 9 

Počet prijatých uznesení   180 

% účasti členov MsR na zasadnutiach                    93 % 

  

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR 

Ing. Juraj Čabák 8 x (89 %)        

Mgr. Karol Palášthy 8 x (89 %) 

Ing. Marian Zimmermann  9 x (100 %)        

 

KOMISIE MsZ 
V roku 2017 pracovalo 7 komisií zriadených MsZ v zložení: 

 

Komisia cestovného ruchu a kultúry 

Predseda: Mgr. Mikuláš Pál, poslanec MsZ  

Podpredseda:  JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Marián Čierny, PhDr. Jozef Labuda, PhD. 

Zapisovateľka: Mgr. Henrieta Godová, zamestnankyňa MsÚ 

 

Komisia pre pamätihodnosti mesta obnovila svoju činnosť 22. 2. 2017 uzn. č. 24/2017 

Administrátor: Mgr. Peter Chytil 

Členovia komisie: Mgr. Mária Čelková, PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Adriana Matejková, PhD., Miroslav Peťko,  

                             Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., Mgr. Andrea Gregová  

 

Komisia ekonomická 

Predseda: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ 

Podpredseda: Dušan Beránek, poslanec MsZ 

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

Zapisovateľka: Ing. Vladimíra Staňová, zamestnankyňa MsÚ  

 

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

Predseda: Ing. Ján Čamaj, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ  

Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Martin Macharik, Ing. Adela Prefertusová 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Hulinová, zamestnankyňa MsÚ   

 

Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu 

Predseda: Mgr. Ján Kružlic, poslanec MsZ 

Podpredseda: Renáta Antalová, poslankyňa MsZ 

Členovia: Ivan Beňo, Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ 

Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnankyňa MsÚ     

 

Komisia sociálna a bytová 

Predseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ 

Podpredseda: Ľubomír Barák, poslanec MsZ 

Členovia komisie: PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Oliver Lakoštík, Ing. Mgr. Jozef Šimko  

Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová, 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 
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Predseda: Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ 

Členovia: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ 

 

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

okruhu svojej pôsobnosti  dôležité materiály týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj ďalšej odbornej problematiky. 

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

ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko príslušnej komisie. 

 

PRIMÁTORKA MESTA – Mgr. Nadežda Babiaková 
Do funkcie primátorky mesta bola druhýkrát zvolená 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 ako aj celého 

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, ako aj prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby vo väzbe na rozvoj 

cestovného ruchu a dopravu. Ďalej presadzovala riešenie zdravotníctva v menších okresoch a poskytovanie 

a zachovanie zdravotníckych služieb, Rýchlej lekárskej pohotovosti a  Lekárskej služby prvej pomoci, 

pripravovala pripomienky k novému návrhu pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby pre 

zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti zohľadňujúcej okrem demografických aj terénne a geografické 

podmienky príslušného regiónu v záujme zachovania ambulantnej pohotovostnej služby aj v Banskej Štiavnici. 

Zároveň pripravovala pripomienky k zdravotníctvu nielen ako primátorka, ale aj ako členka Sekcie zdravotníctva 

ZMOS. Aktívne sa zapájala do pripomienkového konania novely Zákona o obecnom zriadení, ktorý bol 

schválený v roku 2018,  Zákona o odpadovom hospodárstve, ako aj ďalších pripravovaných materiálov 

a právnych predpisov, týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu, štrukturálnych fondov, financovania miest a obcí 

a financovania oblasti originálnych kompetencií školstva. Presadzovala zvýšenie platov zamestnancov 

samosprávy a štátnej správy. Okrem iného aktívne spolupracovala s Úradom podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu pri príprave projektov, ktoré budú aplikované v rámci miest a obcí na Slovensku, ako 

napríklad Smart Cities, Informatizácia spoločnosti a iné.  

Aktívne pracovala v Rade ZMOS, ako predsedníčka 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 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, vo výbore pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVaR v Banskej Štiavnici. Ďalej pracovala v komisii pre koordináciu lokalít UNESCO ako 

členka komisie vymenovaná Ministrom kultúry SR a ako predseda riadiacej skupiny lokality svetového 

dedičstva UNESCO „Mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“.  

Na začiatku roku 2017 sa už tradične uskutočnilo spoločné stretnutie samosprávy mesta s predstaviteľmi 

mestských podnikov, závodov, firiem, organizácií, inštitúcií, škôl,  politických strán a hnutí pôsobiacich 

v Banskej Štiavnici ako aj so starostami okolitých obcí.  

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

osobnosťami, ktoré v priebehu roka navštívili naše mesto boli: prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,  

podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák, viackrát minister životného prostredia Lászlo Sólymos 

a štátny tajomníci MŽP Norbert Kurilla a Boris Susko,  minister hospodárstva SR Peter Žiga a štátny tajomník 

MH SR Vojtech Ferenc,   poslanec NR SR Miroslav Číž, Martin Fecko, Martin Klus  a ďalší,   štátny tajomník 

ministra práce, sociálnych  vecí a rodiny  SR Branislav Ondruš a Ivan Švejna, štátna tajomníčka Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, mnohí veľvyslanci akreditovaní v Slovenskej 

republike, predseda maďarského parlamentu László  Kövér, a mnohé ďalšie významné osobnosti nášho 

politického, kultúrneho a spoločenského života, ako aj mnohí vzácni hostia zo zahraničia. Časté boli aj 

rokovania s poslancom a súčasným kvestorom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom.   

Mesto si plnilo všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o obecnom zriadení, tzn. že bola zabezpečená 

zimná aj letná údržba miestnych komunikácií, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, 

starostlivosť o verejnú zeleň, mestské cintoríny a verejné priestranstvá, teda v plnej miere boli zabezpečené 
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všetky základné služby pre občanov a zároveň realizované aj rozvojové investície. Mestská samospráva musela 

dofinancovať činnosť školstva a školských zariadení. Vo zvýšenej miere Mesto naďalej zodpovedne pokračovalo 

v úsporných opatreniach, ktoré sme si nastavili už v predchádzajúcich rokoch.   

Rok 2017 bol pre mesto ekonomicky pomerne dobrý. V príjmovej časti rozpočtu bol zaznamenaný nárast 

v plnení niektorých príjmových položiek rozpočtu, a to výnos dane z príjmov bol poukázaný územnej 

samospráve vo výške 3 693 975 €, čo je o 343 975 € viac ako sa predpokladalo. 

Na miestnych daniach sa dosiahol príjem o 42 170 € vyšší ako sa očakávalo v rozpočte. Aj vďaka vyšším 

príjmom boli realizované významné investičné aj neinvestičné akcie, na ktoré mesto dostalo dotáciu resp. boli 

financované z vlastného rozpočtu.  

Mesto v roku 2017 získalo účelové dotácie celkove vo výške 1 059 449 €.  

V roku 2017 boli realizované investičné a neinvestičné akcie mesta, z najvýznamnejších uvádzame:  

- II. Etapa rekonštrukcie Ul. A. Sládkoviča  v náklade 700 tis. € (účelové prostriedky zo štátneho 

rozpočtu) rekonštrukcia verejných priestranstiev vrátane inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry, 

celková rekonštrukcia cesty s povrchovou úpravou vrátane nového historického verejného osvetlenia 

a drobnej architektúry. Uvedenou úpravou sa dosiahol ďalší zrekonštruovaný verejný priestor v meste 

Banská Štiavnica v podobe úpravy jednej z ťažiskových komunikácií vrátane technickej infraštruktúry.  

- Rekonštrukcia MŠ na Ul. bratská so zateplením a s nadstavbou sedlovej strechy I. etapa v náklade 

217 342, 20 €  

- Oprava strechy a zateplenie strechy  pavilón B ZŠ J. Kollára v náklade 35 747 € 

- vybudovanie priamo výhrevného vykurovania elektrickým kotlom v objekte MŠ na Štefultove vo výške 

13 140 € 

- Oprava schodiska cez Pátrovský kopec na sídlisko Drieňová v náklade      17 897 €                                                                                                         

-    Vybudovanie chodníka pri ceste tretej triedy Ul. kolpašská z dôvodu   

     zabezpečenia bezpečnosti  chodcov  vrátane  osadenia novej autobusovej   

     čakárne  v náklade  62 834 € 

- Vybudovanie športovej plochy  ihriska v mestskej časti  Štefultov v náklade  67 000 €     s finančnou  

pomocou sponzorov a mesta Banská Štiavnica,  vybudovanie spevnenej betónovej hladkej plochy pre 

účely športových aktivít, na viacúčelové využitie v zimnom období so zámerom vybudovania ľadovej 

plochy vrátene osadenia mantinelov a vybudovanie nového osvetlenia športovej plochy 

- Realizovaná bola celoplošná povrchová úprava asfaltovaním miestnych komunikácií  Ul. Kukučína  

v náklade 11 285  €, Ul. Hodžu   v náklade 72 114  €, Ul. Fándlyho  v náklade 27 805  € ako aj úpravy 

ďalších miestnych komunikácií Ul. obchodná v náklade 6 113  €, Ul. J. I. Bajzu v náklade    9 732  €,  

Ul. družicová a okrúhla v náklade 21 732  €, ako aj vysprávky a úpravy ďalších miestnych komunikácií 

v náklade 18 978   €. 

 

      Mesto Banská Štiavnica vypracovalo a podalo v roku 2017    28 projektov o získanie finančných 

prostriedkov a to napr. na rekonštrukciu a zateplenie objektov vrátane nadstavby sedlových striech MŠ Bratská 9  

I. etapa vo výške               217 342 €, kde sme boli úspešní a získali sme nenávratnú dotáciu vo výške 200 tis. € 

z Environmentálneho fondu,  rekonštrukcia bola realizovaná v roku 2017. Projekt Obnova a rozšírenie 

kamerového systému  v meste Banská Štiavnica II. etapa vo výške 19 tis. €, kde sme získali dotáciu z MV SR vo 

výške 15 tis. €. Ďalej to bola rekonštrukcia  majetku mesta objektu Klubu seniorov Štefultov vo výške 16 800 €, 

kde mesto získalo dotáciu z MF SR vo výške 13 500 €.  Na úseku zlepšenia odpadového hospodárstva a ochrany 

životného prostredia bol podaný projekt s názvom Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej 

Štiavnici. Projekt v náklade 1 94O 474,29 € bol úspešný a v rámci operačného programu Kvalita životného 

prostredia boli poskytnuté na realizáciu projektu nenávratné finančné prostriedky vo výške 1 843 45O, 58 €, čo 

predstavuje 95 % a tak sa v roku 2017 začalo s budovaním kompostárne na bioodpad, súčasťou bude 

vybudovanie skládky pre biologicky rozložiteľný odpad s dodávkou modernej techniky pre zvoz biologicky 

rozložiteľného odpadu .  

     Mesto získalo ďalšie finančné prostriedky na podporu kultúrnych a športových podujatí, na modernizáciu 

knižnice, na nové sedadlá v kine Akademik, výmena bude realizovaná v roku 2018.  Pre sociálne znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva pokračoval projekt  financovaný z ESF operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia s názvom Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov so zriadením Komunitného centra pre 

sociálne znevýhodnené skupiny, kde sme získali 109 547 €. Na základe tohto sme pripravili a podali ďalší 

projekt, ktorý bol úspešný a získali sme ním tri pracovné miesta do roku 2019 pre troch odborníkov v oblasti 

sociálnej práce a sociálneho poradenstva a na tento projekt Mesto získalo v roku 2017    24 tis. €. V roku 2018 

budú Mestu  uhradené finančné prostriedky na mzdy zamestnancov , odvody a náklady za prácu s touto 

komunitou. 
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V roku 2017 boli spracované Zmeny a doplnky č. 6 a č. 7 ÚPN Banská Štiavnica. Začalo sa so 

spracovávaním územného plánu zóny MPR na základe výsledku verejného obstarávania, ktorý je vo fáze zadania 

v sume 17 600 €, spracované sú zatiaľ prípravné práce, prieskumy, rozbory a zadanie. 

 Primátorka mesta a vedenie mesta veľkú pozornosť venovali rozvoju cestovného ruchu  a riešeniu statickej 

a dynamickej dopravy.  

V meste bol zaznamenaný značný rozvoj CR s mimoriadne vysokou návštevnosťou mesta.  V roku 2017 Mesto 

z rozpočtu  uhradilo členský príspevok vo výške 25 000 € do OOCR Región Banská Štiavnica, kde Mesto je 

zakladajúcim členom. V roku 2017 navštívilo Informačné centrum Banská Štiavnica 59 846 návštevníkov, čo je 

o 4830 návštevníkov viac ako v roku 2016. V rámci vyhodnotenia turistickej sezóny 2017 Informačným centrom 

sa zvýšil počet návštevníkov mesta, kde napríklad v mesiaci august počet návštevníkov kancelárie Informačného 

centra dosiahol 12 252, čo je o 977 návštevníkov viac ako v auguste 2016. Určite k zvýšenej návštevnosti mesta 

okrem jeho jedinečnosti  a unikátnosti ako lokality UNESCO prispieva aj unikátny model banskoštiavnického 

betlehemu - dielo Ing. arch.  Petra Chovana a určite prispeje k ďalšej návštevnosti a vyhľadávaniu Banskej 

Štiavnice aj Dom Maríny, ktorý ožil láskou ako epicentrum lásky mladého básnika A. Sládkoviča  k milovanej 

Maríne.  Originálny nápad prispievajúci v tejto dobe nielen k  zážitkovej turistike, ale aj k zvýšeniu citovej 

hodnoty človeka  tejto doby.  

K návštevnosti mesta prispieva celkové zlepšenie vzhľadu mesta rekonštrukciou objektov, verejných 

priestranstiev, ale aj množstvo kultúrnych podujatí v meste Banská Štiavnica a tiež rozšírenie a zlepšovanie 

podmienok ubytovacích a stravovacích služieb zo strany podnikateľov,  ako aj rekonštrukcia technických 

pamiatok a tajchov v okolí Banskej Štiavnice. Ku kvalite služieb významnou mierou tiež prispievajú Slovenské 

banské múzeum,  ako aj Múzeum vo Svätom Antone. Vysoko treba vyzdvihnúť spoluprácu primátorky mesta 

s vedením SBM pri propagácii mesta, koordinácii kultúrnych podujatí, rekonštrukcii historických pamiatok  

a organizovaní spoločných výstav a kultúrnospoločenských podujatí. Rovnako veľmi dobrá je spolupráca so 

Združením banských miest a obcí Slovenska a Banskoštiavnickohodrušským baníckym spolkom, spoločnou 

aktivitou sa nám  darí udržiavať duchovné dedičstvo našich predkov a každoročne organizovať náročné mestské 

podujatie Salamandrové dni. 

Aj v roku 2017 mesto zo svojho rozpočtu hradilo vo verejnom záujme aj časť straty na autobusových 

spojoch, ktoré nehradí BBSK v plnej výške, a ktoré sú z hľadiska prepravy občanov potrebné, pretože 

nahrádzajú MHD.  Za rok 2017 bola táto strata vyčíslená na 18 tis. €.  

Dokúpené boli nové hracie prvky na detské ihrisko Drieňová  v sume 5 770 €. Ku koncu roku 2017 bola 

rozšírená a nainštalovaná ďalšia nová vianočná výzdoba v sume 14 tis. €.  Pre zlepšenie výzoru mesta v roku 

2017 bol realizovaný tiež náter stĺpov verejného osvetlenia.  

V záujme ukončenia rekonštrukcie ihriska na Štefultove boli zrealizované zemné a betonárske práce, 

zhotovenie mantinelov, osvetlenie v sume 67 tis. €. Mestu Banská Štiavnica boli sponzorsky poskytnuté 

finančné prostriedky vo výške 47 tis. € na vybudovanie ihriska – hracej plochy na Štefultove. Primátorka mesta 

sa zasadzovala aj o financovanie športu, kultúry a sociálnych vecí.  

Mesto naďalej financovalo prevádzkovanie mestských kúpeľov, futbalový štadión ako aj športoviská 

v meste a prispievalo finančne na podporu kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.  

Pre oblasť kultúry Mesto z rozpočtu vyčlenilo 410 tis. € (vrátane kina a knižnice) na organizovanie 

a spolufinancovanie kultúry.  Pre oblasť športu bolo vyčlenených 238 591 €, z toho 67 tis. € ihrisko Štefultov 

a 110 tis. € na prevádzku   Mestských kúpeľov a 22 tis. € na vírivú vaňu v Mestských kúpeľoch za účelom 

zlepšenia kvality služieb. Mesto financovalo z  rozpočtu významné kultúrne podujatia ako Salamandrové dni 

2017 vrátane Salamandra, Živé šachy,  Nezabudnuteľné remeslá, podujatia k významným výročiam mesta, 

výstava Banská Štiavnica strieborné mesto   a mnohé iné.  

Na financovanie sociálnej oblasti Mesto z rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 162 493 €.  

V sociálnej oblasti poskytovalo opatrovateľskú službu, prevádzku zariadenia pre bezdomovcov, komunitné 

centrum, náklady na prevádzku a činnosť  denných centier pre seniorov. V roku 2017 bola rozšírená sociálna 

služba v oblasti prepravnej služby (sociálny taxík), kde na základe zmluvy o poskytnutí prepravnej služby pre 

občanov mesta Mesto zaplatilo prevádzkovateľovi  6 150 €. Pre zníženie nezamestnanosti  a v rámci aktivačných 

prác a malých obecných služieb Mesto zamestnávalo 132 aktivačných pracovníkov v rámci jednotlivých 

projektov pre zníženie nezamestnanosti.  Na projekty na zníženie nezamestnanosti boli poskytnuté  Mestu  

cez ÚPSVaR finančné prostriedky vo výške 62 429  €.  

V roku 2017 uhradilo mesto úvery v celkovej výške 195 380,58 €. V ekonomickej oblasti treba vyzdvihnúť 

aj tú skutočnosť, že Národné informačné stredisko SR, a.s., vykonalo opäť v roku   2017 analýzu efektívnosti 

narábania s finančnými prostriedkami a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku miest a obcí na 

Slovensku. Analýza bola vykonaná na vzorke 2926 obcí a miest, spomedzi ktorých iba približne 30 % dosiahlo 

využívanie verejných financií a majetku s vysokou efektivitou. Medzi týmito mestami je aj Banská Štiavnica, 

ktorá získala pečať rozvoja, ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja, ktoré využíva financie a majetok 

z vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.  
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Okrem toho je mesto Banská Štiavnica v hodnotení Transparency Internacional na 14. mieste, pričom uvedené 

hodnotenia sú mimoriadne  povzbudivé pre ďalšiu činnosť samosprávy. Primátorka mesta s vedením mesta 

veľkú pozornosť venujú aj oblasti transparentnosti samosprávy a snahou je tento proces stále zlepšovať.  

Počas roka 2017 venovala primátorka, spoločne s vedením mesta veľkú pozornosť plneniu úloh 

vyplývajúcich zo  strategického dokumentu Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja, ktorý zároveň 

obsahuje aj environmentálny rozvoj.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  je pravidelne aktualizovaný, 

spracovaný je na programovacie obdobie 2015 – 2024 a  je rozhodujúcim pre strategické plánovanie,  ďalší 

hospodársky a sociálny rozvoj mesta, ale tiež rozhodujúci  pri získavaní finančných prostriedkov, a to najmä pri 

príprave riešenia statickej a dynamickej dopravy, riešenia prípravy projektov a majetkovo – právnych 

vysporiadaní pre výstavbu technickej infraštruktúry, statickej a dynamickej dopravy vrátane parkoviska,  

rekonštrukcii úprav verejných priestranstiev, parkov a oddychových  zón.   

V roku 2017 boli v meste zrekonštruované aj ďalšie pamiatkové objekty inými investormi, tak právnickými 

ako aj fyzickými osobami a to: Slovenským banským múzeom, rekonštrukcia sakrálnych objektov 

Rímskokatolíckou cirkvou a Evanjelickou cirkvou, rekonštrukcia fasády objektu bývalého lýcea na  Nám. sv. 

Trojice, krásne zrekonštruovaný  Dom Berg na Kammerhofskej ulici č. 15 s polyfunkčnou funkciou ubytovania 

a poskytovania služieb a mnohé ďalšie. Pokračovala výstavba hotela ERB ako aj rekonštrukcia   

Banskoštiavnickej kalvárie Kalvárskym fondom. Zrekonštruované boli aj mnohé ďalšie objekty, vrátane fasád 

objektov, ktoré celkovo významne prispeli k zlepšeniu výzoru mesta.  

Počas roka 2017 venovala primátorka, spoločne s vedením mesta veľkú pozornosť strategickému dokumentu 

Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja, ktorý je tiež rozhodujúci pri získavaní 

finančných prostriedkov, a to najmä pri príprave riešenia statickej a dynamickej dopravy, riešeniu prípravy 

projektov a majetkovo – právnych vysporiadaní pre výstavbu parkovacieho domu, alebo parkoviska a vytvoreniu 

návrhu architektonického riešenia pešej zóny na Námestí sv. Trojice,   štúdii úpravy verejného  priestranstva 

„Pomník padlých hrdinov“. V roku 2017 sa začali práce aj na spracovávaní Územného plánu zóny – Pamiatková 

rezervácia časť historické jadro Banská Štiavnica. 

Veľká pozornosť bola venovaná aj rozvoju a vytváraniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, ako aj  

využitiu tejto jedinečnej lokality UNESCO pre rozvoj cestovného ruchu, ako jednej zo základných možností 

rozvoja služieb v CR a tým aj vytvorenia nových pracovných miest. 

 Mimoriadnu pozornosť a úsilie venovala primátorka mesta prezentácii Banskej Štiavnice a projektom 

vo väzbe na UNESCO, kde primátorka vystúpila s prezentáciou aj pri  návšteve riaditeľky UNESCO na 

Slovensku Dr. Mechtild Rössler  nielen s prezentáciou mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí 

ako lokality UNESCO, ale aj  na požiadanie Slovenskej komisie pre UNESCO   aj so závermi a povinnosťami 

štátu vo väzbe na Dohovor o ochrane svetového dedičstva, ktorý ukladá povinnosť chrániť, zveľaďovať 

a zachovať toto dedičstvo pre budúce generácie. Nadväzne tiež predstavenie zámerov a očakávaní vo vzťahu 

k programu Svetové dedičstvo – udržateľný turizmus so zameraním na valorizáciu značky UNESCO pre 

sociálno-ekonomický rozvoj miest a regiónov vo vzťahu k implementácii projektu Podzemná Európa. Mestu 

Banská Štiavnica sa dostalo veľkej pocty, keď bolo vybraté do projektu, ktorý vznikol z iniciatívy UNESCO, 

Európskej únie a National Geographic. Je zameraný na prezentáciu výnimočného kultúrneho a prírodného 

dedičstva. Banská Štiavnica  bola vybratá do tohto projektu s témou  Podzemná Európa. Cieľom projektu je 

prezentácia a propagácia európskych lokalít svetového dedičstva UNESCO v Ázii a Amerike, prilákanie 

návštevníkov z týchto kontinentov do Európy. Banská Štiavnica a jej podzemie  skrývajú neviditeľné   úžasné 

príbehy o živote ľudí, ktorí pomáhali budovať Európu. Tento projekt  postavil mesto Banská Štiavnica nielen  do 

pozície lídra UNESCO na Slovensku, ale jeho cieľom je aj  zviditeľniť Banskú Štiavnicu so zameraním   na 

rozvoj turizmu. 

Do tohto projektu UNESCO, Európskej únie  a National Geographic bola vybraná práve Banská Štiavnica a stala 

sa v Slovenskej  republike lídrom tohto projektu na Slovensku.      

Celý rok 2017  sa niesol v duchu významných mestských výročí - 800. výročie od prvej písomnej 

zmienky, 780. výročie udelenia mestských výsad, 300. výročie narodenia Márie Terézie a  255. výročie 

založenia Baníckej akadémie, výstav a kultúrnych akcií. Tiež treba vyzdvihnúť, že v Banskej Štiavnici sa 

uskutočnilo podujatie k  - 500 rokov reformácie  za účasti významných predstaviteľov Spoločenstva 

evanjelických cirkví. Pri tejto príležitosti bol mestu Banská Štiavnica udelený prestížny titul „Európske mesto 

reformácie“. 

 Banská Štiavnica žila množstvom kultúrnych podujatí, o ktoré bol neutíchajúci záujem zo strany 

domácich aj zahraničných návštevníkov. Tu treba vyzdvihnúť pestrú mozaiku podujatí štiavnického kultúrneho 

leta, kultúrne a odborné podujatia ako boli napr.  podujatia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky, Konferencia 

k výročiam mesta s otvorením výstavy na Starom zámku názvom Strieborné mesto, Vedecká konferencia 

„História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“, ktorá sa uskutočnila v Banskej Štiavnici 

v nadväznosti na 255. výročie Baníckej akadémie  a samozrejme tradičné Salamandrové dni za účasti 
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významných štátnych a politických predstaviteľov, zahraničných delegácií, stavovských organizácií ako aj 

ďalších vzácnych hostí. 

V nadväznosti na významné mestské výročia sa podarilo mestskej samospráve zabezpečiť vyhotovenie 

doposiaľ najstarších známych banskoštiavnických insígnií v podobe kladivka a želiezka z roku 1538, na základe 

originálov nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde Maďarského národného múzea v Budapešti. Obyvatelia 

a návštevníci Banskej Štiavnice si môžu pozrieť  tieto insígnie v Slovenskom banskom  múzeu v Banskej 

Štiavnici, kde ich Mesto  zapožičalo do zbierkového fondu.     

    Banská Štiavnica bola aj centrom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v našom meste, a to Tvorivá škola 

žurnalistiky, ktorú zorganizoval v Banskej Štiavnici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  

    Všetky tieto výsledky sme dosiahli aj napriek tomu, že obyvatelia nášho mesta i okresu sa nachádzali nie 

vlastnou vinou v mimoriadne ťažkej sociálno-ekonomickej situácii, aj keď sa miera nezamestnanosti oproti 

minulému roku znížila. Evidovaná miera nezamestnanosti k 30.11.2017 v našom okrese bola 9,97 %, v meste 

Banská Štiavnica 8,94 % (pre porovnanie k 30. 11. 2016 v okrese Banská Štiavnica bola 15,06 %, v meste 

Banská Štiavnica 14,63 %), pričom samospráva mesta a okolité obce plne využívali projekty na zníženie 

nezamestnanosti.  

Rok 2017 nebol len rokom úspešným, ale priniesol mestskej samospráve a obyvateľom mesta aj mnohé 

starosti a riešenie dlhoročných problémov, ktoré  nám spôsobili starosti. Išlo hlavne o riešenie pretrvávajúceho 

problému zdravotníctva v Banskej Štiavnici, riešenie akútnej starostlivosti.  

Samospráva v tejto oblasti robila a   robí permanentné kroky k riešeniu situácie, ale treba si uvedomiť, že už 

samospráva mesta nemá v tejto oblasti kompetencie, nie je zriaďovateľom nemocnice, ani  nemá iný dosah na 

túto situáciu, na čo poukázal aj NKÚ pri vykonanej kontrole, kde konštatoval, že v roku 2007 došlo k porušeniu 

zákona pri nakladaní s majetkom, vzhľadom k tomu, že majetok mesta bol daný do akciovej spoločnosti v roku 

2007 a následne v roku 2008 zdravotnícke služby. Od tohto obdobia nemá samosprávna žiadny vplyv a dosah na 

riešenie zdravotníctva v našom meste.   Napriek tejto skutočnosti samospráva v tejto oblasti urobila a robí 

permanentne kroky k riešeniu situácie, čím sa podarilo zabezpečiť v meste po viac ako trojročnom sústavnom 

vybavovaní RLP, ako aj získať a zabezpečiť službu LSPP. Mesto je a vždy bolo nápomocné pri riešení 

stabilizácie lekárov a zdravotníckeho personálu. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti nestrácame celú túto 

mimoriadne zložitú situáciu naďalej  zo zreteľa a prakticky denno-denne robíme všetko preto, aby sme zlepšili 

poskytovanie ambulantných služieb s ich rozšírením v našom meste. Primátorka mesta viackrát rokovala 

s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, so štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR 

a súčasnou ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou ako aj predsedom predstavenstva Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne. Primátorka mesta požiadala Svet zdravia o vypracovanie koncepcie zdravotníctva 

v Banskej Štiavnici vzhľadom k tomu, aby mesto vedelo zabezpečiť dohodnuté rozšírenie zdravotníckych 

služieb privátnymi lekármi a sektorom.       

V r. 2017 pokračovala spolupráca s partnerskými mestami, prijatím delegácií z partnerských miest Šoproň 

(Maďarsko) a Moravská Třebová (ČR). Mesto Banská Štiavnica počas Salamandrových dní podpísalo ďalšiu 

Dohodu o partnerskej spolupráci s maďarským mestom Tatabánya. Mesto podporovalo zachovanie duchovných 

tradícií podporou aktivít Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a so Združením baníckych spolkov 

a cechov Slovenska. Primátorka venovala veľkú pozornosť spolupráci s predstaviteľmi miest UNESCO. 

Osobitne treba vyzdvihnúť zahraničnú  spoluprácu primátorky mesta s predstaviteľmi historických miest 

v zahraničí s Prahou, Varšavou, Budapešťou a ďalšími v oblasti napĺňania Dohovoru o ochrane svetového 

dedičstva v lokalitách UNESCO týkajúcej sa nielen obnovy pamiatok ale aj zachovania pre budúce generácie. 

Veľký význam je tu aj vo  výmene skúseností v stavebnotechnickom riešení, financovaní obnovy, pamiatkovej 

ochrane a starostlivosti, využití moderných technológií, ale aj v riešení rozvoja cestovného ruchu a vytváraní 

a modernizácii jeho infraštruktúry. Tiež riešenie spoločných problémov týchto miest ako aj smerovanie miest v 

budúcnosti a riešenie súvislostí spočívajúcich v zlepšení ochrany a financovania obnovy pamiatok. V tejto 

súvislosti primátorka mesta vystúpila nielen na diskusnom fóre s riaditeľkou Centra pre svetové dedičstvo 

UNESCO Dr. Mechtild Rössler, ale tiež na konferencii organizovanej pri príležitosti 25. výročia Zápisu 

historického mesta Prahy do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.            

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 bol rok 2017 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.  
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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 a podnikateľmi. 

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 mesta. Veľkú pozornosť venovala získavaniu finančných 

zdrojov pre mesto, investičným akciám v meste, tvorbe a stabilizácii rozpočtu mesta, ako aj financovaniu škôl 

a školských zariadení, tvorbe koncepčných materiálov a plneniu úloh zo strategických dokumentov mesta, 

jednotlivým projektovým zámerom mesta a spolu so zástupcom primátorky a prednostkou MsÚ aktívne 

spolupracovali s vedením inštitúcií, škôl, organizácií a firiem pôsobiacich na území mesta a okresu a veľkú   

pozornosť venovali aj potrebám a požiadavkám občanov.    

 

ZÁSTUPCA PRIMÁTORKY MESTA – Ing. Marian Zimmermann   
Zastupuje primátorku mesta v rozsahu stanovenom zákonom SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov od 01. januára 2015 na 0,5 pracovného úväzku, v súlade s §13b ods. 1/ počas jej 

neprítomnosti v rozsahu zverených kompetencií a podľa jej pokynov v konkrétnych prípadoch v nasledujúcom 

rozsahu:  

 

a) rokuje  za Mesto Banská Štiavnica s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a ďalšími orgánmi a 

organizáciami v oblastiach, ku ktorým ho poverí primátorka mesta,  

b) podieľa sa na rozpracovaní koncepčných materiálov súvisiacich s rozvojom (zámermi) mesta, jednotlivých 

oblastí života v meste,  

c) požaduje od prednostu mestského úradu podklady, ktoré potrebuje pre plnenie svojich úloh,  

d) predkladá materiály na porady vedenia Mesta Banská Štiavnica, ktorých spracovaním bol poverený 

primátorkou mesta,  

e) pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy a iné riadiace akty,  

f) zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom 

mestského úradu  

g) prijíma podnety a pripomienky poslancov MsZ a občanov mesta a zúčastňuje sa na prerokovávaní sťažností,  

oznámení, podnetov a petícií občanov mesta,  

h) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach,  

i) podieľa sa na vykonávaní občianskych obradov a slávností,  

j) vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskych sobášoch v súlade so zákonom o rodine č. 36/2005 v znení 

neskorších zmien a doplnkov,  

k) spolupracuje s orgánmi Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest a obcí SR, orgánmi mimovládnych a 

neziskových organizácií, kde zastupuje záujmy mesta, ku ktorým bol osobitne poverený,  

l) koordinuje dopravu v meste, rieši statickú dopravu, ako i skvalitnenie dopravy s dopravcami do a z Banskej 

Štiavnice a okolitých miest a obcí,  

m) koordinuje činnosť Technických služieb, m. p., vrátane letnej a zimnej údržby ciest a chodníkov, oblasť 

odpadového hospodárstva, údržbu miestnych komunikácií a čistotu mesta.  

 

Pracoval v komisii školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri mestskom zastupiteľstve, ako aj v komisii na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Banskej Štiavnici. 

 

Zúčastňoval sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní gremiálnych porád primátorky 

mesta, kde plnil konkrétne úlohy, ktoré mu boli uložené.  

 

HLAVNÝ KONTROLÓR – Ing. Marián Láslo   
pracovný úväzok: 0,5 

 

Kontrolná činnosť vykonávaná hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica v roku 2017 bola realizovaná  

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

zákonom č. 357/2015 Z.  z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

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

schválených uznesením MsZ č.  72/2007.  
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      Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2017 bol určený Plánom  kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 

2017, ktoré boli schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 191/2016 zo dňa 14. 12. 2016 a na druhý polrok  

2017  - uznesením č. 41/2017 zo dňa 28.06.2017 (v súlade s ustanovením § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. 

v platnom znení). 

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

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

vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu na rok 2016, odborného stanoviska k návrhu rozpočtu 

na rok 2018 a programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020 pred schválením v MsZ, ďalej 

zabezpečoval evidenciu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu vydaného vnútorného predpisu č. 

1/2016 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podaných podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. 

Zároveň je zodpovednou osobou pre Mesto Banská Štiavnica pre evidovanie a preverovanie podnetov 

o protispoločenskej činnosti. 

Celkový rámec kontrolnej činnosti v prvom polroku 2017 bol určený plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2017, schválený Uznesením MsZ č. 191/2016 zo dňa 14. 12. 2016. 

V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 boli vykonané kontroly predovšetkým na 

dodržiavanie ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, dokladovej preukaznosti, 

účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených 

rozpočtových organizácií. 

Celkove bolo v 1. polroku vykonaných 5 kontrol. Ďalej boli vykonané tie činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. a súvisiacich predpisov v oblasti samosprávy (odborné stanoviská k návrhom rozpočtu 

a záverečného účtu, prijatiu návratných zdrojov financovania, atď.). 

 

Vykonané kontroly v 1. polroku 2017: 

 

 Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach 

 Finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice Mesta Banská Štiavnica za 

2. polrok 2016, ako podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica 

k záverečnému účtu za rok 2016 v zmysle príslušných ustanovení §18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. 

 Finančná kontrola výdavkov mesta uskutočnených cez jednotlivé účty mesta za rok 2016 dokladovou 

kontrolou, výberovým spôsobom. 

 

 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami, súlad s rozpočtovým hospodárením Mesta Banská 

Štiavnica v ZŠ J. Kollára, L. Svobodu 36. 

 Na základe uznesenie MsZ č. 41/2017 zo dňa 05. 04. 2017 bola vykonaná kontrola postupu Stavebného 

úradu Mesta Banská Štiavnica a stavebníka pri procese povoľovacieho konania a realizácii stavby 

Umývacie centrum Banská Štiavnica. 

 Na požiadanie primátorky mesta bola vykonaná kontrola v príspevkovej organizácii Mesta Banská 

Štiavnica – Technických službách, m.p., Banská Štiavnica, za účelom kontroly na stredisku 

autodoprava. 

 Vypracovanie odborného stanoviska Hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Banská 

Štiavnica za rok 2016. 

 

Vykonané kontroly v 2. polroku 2017 
 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta bola vykonávaná v 2. polroku 2017 v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa jednotlivých  ustanovení  zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej v súlade so 

Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica ako interného predpisu mesta 

v oblasti kontroly. 

 

     Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017, schválený 

uznesením MsZ č. 41/2017 zo dňa 28. 06. 2017. 

 

     V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017,  boli vykonané kontroly predovšetkým na 

dodržiavanie zákonnosti, dokladovej preukaznosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami Mesta Banská Štiavnica. 
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     Celkove boli v 2. polroku vykonané 4 kontroly, ďalej boli vykonané tie činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona 

č.369/1990 Zb. a súvisiacich predpisov v oblasti samosprávy (odborné stanoviská k návrhom  rozpočtu 

a záverečného účtu, prijatiu návratných zdrojov financovania atď.) 

- Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach. 

- Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta, prostredníctvom 

pokladnice mesta, ktoré sa vykonali v prvom polroku 2017, so zameraním na úplnosť, jednoznačnosť 

a transparentnosť pokladničných účtovných dokladov 

- Finančná kontrola pri výdavkoch mesta cez jednotlivé účty mesta za 1. polrok  2017 

- Kontrola výdavkov mesta pri uplatňovaní VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2013  o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2  v roku 2017. 

 

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov 

     

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

mesta vypracoval   odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2016. 

    

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

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

vykonával  v súlade s plánmi kontrol na príslušné obdobia. V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

a zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a  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, 

- 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 2017: 

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. 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 : 

- rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii mesta 

- na Mestskom  úrade Banská Štiavnica. 

    

         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. 

   

 

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 
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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 2017 

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

Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta ako celku, Komunitného plánu 

sociálnych služieb a spracovával podklady pre rozvojové a strategické dokumenty mesta a podklady pre žiadosti 

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

 

V roku 2017 bolo zaevidovaných 26 783 záznamov, 3 630 spisov, 38 žiadostí v zmysle zákona o informáciách 

a 2 petície. Pre porovnanie v roku 2016 bolo zaevidovaných 26 212 záznamov, 3 712 spisov, 55 žiadostí 

v zmysle zákona o informáciách a 2 petície. 

 

Petície predložené v roku 2017 sa týkali: 

1. Petícia za výstavbu mestského vodovodu časti rozvojovej lokality 14.1 Kysihýbelská, Roľnícka 

2. Petícia proti obývaniu pivničného priestoru Šobov 9 

Obe doručené petície nespĺňali náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a kompetenčne 

nespadali do právomocí Mesta Banská Štiavnica.  

 

Činnosť mestského úradu zabezpečovali: 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 kultúry športu a mediálnej 

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

historickom centre mesta: objekt Radničné námestie 1 (historická radnica), kde má pracovisko: primátor mesta, 

prednosta úradu, školský úrad, stavebný úrad, oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia a 

oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí, objekt Radničné námestie 1/A (Žemberovský dom), 

kde bolo klientske centrum pre občana, objekt Námestie sv. Trojice 1 (Žemberovský dom), kde má pracovisko: 

oddelenie právne a správy majetku, ekonomické oddelenie a matričný úrad a hlavný kontrolór, objekt 

Kammerhofská 1, kde má pracovisko: odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie. V objekte Rubigall 

vykonávala svoju činnosť aj mestská knižnica a v roku 2017 tam bolo presťahované aj oddelenie regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov.  

 

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

mestského zastupiteľstva, ktoré v roku 2017 pracovalo v  zložení 13 poslancov zvolených v priamych voľbách 

obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014. V roku 2017 pracovala v trojčlennom zložení 

mestská rada. 

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 bola spracovaná Správa o stave mesta za rok 2016, ktorá 

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

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

 

V roku 2017 bol spracovaný Mgr. Tatianou Protopopovou, kronikárkou mesta a mestským zastupiteľstvom 

schválený zápis do kroniky mesta za rok 2016. Pani Mgr. Tatiana Protopopová, dlhoročná kronikárka mesta 

Banská Štiavnica, ktorá prácu kronikárky vykonávala od 11. decembra 2013 sa vzdala funkcie kronikára mesta 

a za kronikára mesta Banská Štiavnica bol vymenovaný uznesením č. 31/2017  Mgr. Peter Chytil, zamestnanec 

mesta.  

 

Mestský úrad v roku 2017 zabezpečoval zo zákona všetky legislatívne a všetky technicko – organizačné 

požiadavky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa  

04. novembra 2017, v čase od 07:00 – 22:00 hod.  

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 2017,  bola vykonaná kontrola, 

ktorej účelom bolo získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti a či informácie 

zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom stave výlučných 

majetkových účastí, účastí s podstatným vplyvom, realizovateľných cenných papieroch a údaje o ich obstaraní. 

Predmetom kontroly bol dlhodobý finančný majetok mesta, nakladanie mesta s majetkovými podielmi 

v obchodných spoločnostiach, správnosť vykazovania dlhodobého finančného majetku a kontrolná činnosť 

mesta v obchodných spoločnostiach a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly. Kontrola bola vykonaná 
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v čase od 15. 3. 2017 do 28. 6. 2017.  Na základe vykonanej kontroly bol spracovaný Protokol o výsledku 

kontroly, ktorý bol prerokovaný  s primátorkou mesta. Následne primátorka mesta prijala a súčasne uložila 

zodpovedným zamestnancom MsÚ a konateľom obchodných spoločností 11opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou NKÚ SR. Podrobná správa bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve.                          

V roku 2017 sa začali práce na spracovávaní Územného plánu zóny – Pamiatková rezervácia, časť historické 

jadro Banská Štiavnica, ktorého spracovateľ bol vybratý procesom verejného obstarávania v roku 2016 Ing. arch. 

Anton Supuka, autorizovaný architekt, LANDURBIA         B. Bystrica. Zadávacie podmienky pre výber 

spracovateľa ÚPN zóny Pamiatková rezervácia boli schválené uznesením MsZ č. 37/2016. 

V roku 2017 boli mestským zastupiteľstvom schválené dokumenty Zmeny a doplnky č. 6 a č. 7 a 8 Zmeny 

a doplnky č. 6 riešili plochy pod výstavbu novej súkromnej základnej školy a viacúčelového športového areálu, 

lokalita šachta František a taktiež plochy na Mierovej ulici, ako plochy pre verejnoprospešné stavby 

(parkovanie). Zmeny a doplnky č. 7 a č. 8 riešili plochy bývania pre súkromných investorov, v štyroch 

lokalitách, v rámci mesta Banská Štiavnica.  

 

Na základe predložených požiadaviek súkromných investorov o realizáciu svojich zámerov na pozemkoch v ich 

súkromnom vlastníctve Mesto Banská Štiavnica nariadilo pre uvedené vypracovať  urbanistické štúdie, ktoré 

boli použité na overenie, spodrobnenie a schválenie koncepcie rozvoja v zmysle platnej ÚPN mesta Banská 

Štiavnica. Uvedené dokumenty boli obstarávané a financované investormi. Išlo o tieto urbanistické štúdie: 

Štefultov – Sitnianska, rozvojová lokalita 18.1.1, Principlac – južná časť, F.P.B 14.1.2., rekreačná zóna 

Počúvadlianske Jazero, F.P.B. 19.1, B. S. Timravy, F.P.B. 18.2.. 

 

V priebehu roka 2017 boli obstarané viaceré projektové dokumentácie potrebné k realizácii: Komunitné centrum 

Šobov – 4 500,- €, Kúpele plaváreň, havarijný stav stropu nad bazénom – 9 500,- €, Ulica bratská I. časť – 

4 700,- €, Ul. SNP – 4 400,- €, ČOV Počúvadlianske Jazero – 14 940,- €, odkanalizovanie, staré mesto – 40 000, 

€.  

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bolo zrealizovaných viac ako 67 verejných obstarávaní zamestnancami 

mestského úradu, resp. v súčinnosti s externou technickou pomocou pri verejnom obstarávaní. V roku 2017 bola 

realizovaná súťaž návrhov úprav verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“.  Vyhodnotenie súťaže 

prebehlo v roku 2018, kedy sa bude konať priame rokovacie konanie.   

 

Mestský úrad a jeho 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. Podrobná tabuľka týkajúca sa prehľadu jednotlivých projektov je uvedená v časti oddelenie 

regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov, tabuľka stav žiadostí podaných v roku 2017. 

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

kultúry SR na obnovu kultúrnych pamiatok a na 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 SR, Environmentálny fond ako aj žiadosti o finančných príspevok na 

Banskobystrický samosprávny kraj.  

 

V roku 2017 bolo realizovaných niekoľko obchodných verejných súťaží na odpredaj majetku:  

Dom smútku na Štefultove: boli vyhlásené dve obchodné verejné súťaže na odpredaj tohto majetku. V prvej 

vyhlásenej OVS bol majetok ponúkaný na predaj za sumu vo výške 28.500,- €. V druhej vyhlásenej OVS bol 

majetok ponúkaný na predaj za sumu vo výške 28.000,- €. Opakovaná obchodná verejná súťaž nebola úspešná. 

Rodinný dom na Ul. J. K. Hella 7 v Banskej Štiavnici (Bártov dom): bola vyhlásená jedna obchodná verejná 

súťaž na odpredaj tohto majetku. Na základe vyhodnotenia cenových ponúk na odpredaj predmetného majetku 

bola navrhovateľom ponúknutá kúpna cena vo výške 29 846,- €. Nakoľko susedný vlastník nehnuteľností podal 

návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia pre predmetné nehnuteľnosti a následne žalobu na súd, z tohto 

dôvodu sa do súčasnosti prevod majetku neuskutočnil. 14 boxov garáží na Ul. špitálska 6 v Banskej Štiavnici: 

bola vyhlásená jedna obchodná verejná súťaž na odpredaj tohto majetku. Majetok bol odpredaný za sumu vo 

výške 35.216,-  €. Pozemok par. č. C KN 113 o výmere 2176 m
2
, trvalý trávny porast. V roku 2017 bola 

vyhlásená jedna obchodná verejná súťaž na odpredaj tohto majetku. Majetok bol odpredaný za sumu vo výške 

21.116,- €.  

V priebehu roka 2017 bolo mestským zastupiteľstvom schválených a Mestom Banská Štiavnica uzatvorených 23 

kúpno-predajných zmlúv na odpredaj pozemkov, ktoré boli zavkladované na okresnom úrade, katastrálnom 

odbore v sume celkom 40.422,- €. Okrem toho boli uzatvorené dve zámenné zmluvy a jedna kúpno-predajná 

zmluva, kde pozemky odkupovalo Mesto Banská Štiavnica. 
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V zmysle VZN č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica bolo poskytnutých 35 dotácií. Z toho: 3 dotácie pre oblasť školstva, 14 dotácií pre oblasť športu, 4 

dotácie pre oblasť sociálnych služieb, 10 dotácií pre oblasť kultúry, 4 dotácie pre regionálny rozvoj a životné 

prostredie. Mesto v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií poskytlo na kultúrne, 

športové a spoločenské podujatia finančnú čiastku 39 tis. €.  

 

V roku 2017 samospráva naďalej zabezpečovala aj prevádzku nocľahárne na Mládežníckej ulici, ktorá bola 

zriadená v roku 2011. Nocľaháreň bola otvorená v mesiacoch: január, február, marec, november, december. Za 

uvedené obdobie evidujeme spolu 545 prenocovaní.  

 

Rómsky klub, ktorý sa v roku 2016 podarilo pretransformovať na komunitné centrum a toto je zaregistrované v 

registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, vykonávalo svoju 

činnosť aj v roku 2017. V komunitnom centre sa občanom v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne 

poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú 

dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, vykonáva sa preventívna 

aktivita a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum je otvorené každý pracovný deň od 08:00 hod. 

do 15:00 hod. V roku 2017 sa Mesto  zapojilo  do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý bol vyhlásený Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a bol 

vyhodnotený ako úspešný.  

Mestský úrad pripravoval pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva viacero návrhov všeobecne 

záväzných nariadení. Mestský úrad zabezpečoval 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 a jeho jednotlivé oddelenia vypracovali Programový rozpočet na rok 2018 a výhľadovo na roky 

2019 a 2020.  

Prednostka MsÚ, ako aj jednotliví vedúci oddelení mestského úradu sa zúčastňovali na gremiálnych poradách 

primátorky mesta, zúčastňovali sa na rokovaniach mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri MsZ 

a okrem pracovným povinností vyplývajúcich priamo z náplní práce jednotlivých oddelení, plnili aj úlohy 

uložené týmito orgánmi.  

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;  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.  
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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;  osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Zb. 

o osvedčovaní podpisov a listín obcou. Matričný úrad má 1 zamestnankyňu pre funkciu matrikárky 1,0 úväzku 

a 0,5 úväzku pre zastupujúcu matrikárku + osvedčovanie podpisov a úradných listín a činnosť ZPOZ.   

   
Štatistický prehľad o matričných udalostiach za rok 2017: 

Rodná matrika – 1 narodené dieťa 

Sobášna matrika – 112 uzavretých manželstiev 

Úmrtná matrika – 162 úmrtí 

Dodatočné záznamy –  97 (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 – 43 

Zápis do osobitnej matriky - 15 

Vydanie druhopisov z matričných kníh - 498 

 

Potvrdenia z matričnej evidencie: 

Vydané tlačivo- príspevok pri pohrebe -  162 

Vydané tlačivo- príspevok pri narodení dieťaťa - 1 

Vydané potvrdenie o uzatvorení manželstva pre zamestnávateľa -  224 

Vydané potvrdenie k uzatvoreniu manželstva do cudziny – 4 

Vydané potvrdenia - delegovanie sobáša – 4 

Iné potvrdenia z matričnej agendy – 699 (dožiadania alebo potvrdenia pre - okresné súdy, exekútorské úrady, 

obvodné úrady, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňové úrady, ÚDZS, matričné úrady, políciu, 

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

 

Sumár všetkých matričných úkonov a úkonov súvisiacich s činnosťou  matričného úradu vykazovaných 

v štatistickej správe pre ministerstvo vnútra za rok 2017:  2022  

 

ZPOZ – zbor pre občianske záležitosti  

Činnosť ZPOZ pri MsÚ  v Banskej Štiavnici vykonáva Jarmila Simonidesová. Úzko spolupracuje 

s predstaviteľmi mesta. Hlavnou náplňou je organizovanie  občianskych obradov  a slávností pri životných 

udalostiach občanov. Činnosť sa  zameriava  na prezentáciu kultúry, pozitívne vplýva na kvalitu života, na 

medziľudské vzťahy. Láska a úcta k človeku zostane navždy krédom tejto činnosti. 

 

V roku 2017 boli vykonané nasledovné podujatia  :  

Uvítanie do života   :    individuálne uvítanie  7 s počtom ľudí  40 

                                      spoločné uvítanie  s počtom detí  85  - s počtom ľudí  110 

Sobáše celkom:  112 

Z toho civilné:      83 

Cirkevné:              29 

 

Pohreby:  celkove v meste Banská Štiavnica   87, z toho: 55 cirkevných  a 32 občianskych rozlúčok 

 

Prijatie jubilantov individuálne:  6 s počtom ľudí  300  

Prijatie jubilantov:  12 akcií s počtom  1080  ľudí 

Prijatie účastníkov Hviezdoslavov Kubín:  s počtom  35 ľudí  

Prijatie – združenie pedagógov s regionálnou  výchovou  - s počtom  30 ľudí 
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Prijatie hokejistov z Moravskej Třebovej -  s počtom 40 ľudí 

Prijatie členov PBEAT  s počtom 6 ľudí 

Prijatie  Štátnej dumy  Ruskej federácie  s počtom 14 ľudí 

Prijatie asociácie európskych dôchodcov  – s počtom  35 ľudí 

Prijatie absolventov gymnázia –  s počtom  14 ľudí 

Prijatie  účastníkov osláv  125. výročia OMBKE – Krajinskej maďarskej baníckej a hutníckej spoločnosti – s 

počtom  6 ľudí 

Prijatie absolventov  SPŠB s H – po 45 rokoch štúdia -  10 ľudí 

Prijatie absolventov gymnázia po 40 rokoch – s počtom ľudí  49 

Prijatie členov čínskej univerzity – s počtom  6 ľudí 

Prijatie prezidenta  SR Andreja Kisku  - 5 ľudí 

Prijatie účastníkov Tvorivej školy žurnalistiky  - s počtom 17 ľudí 

Prijatie  - Fakulta elektroniky a informatiky  -  s počtom  15 

Prijatie pedagógov  Gymnázia v Banskej Štiavnici /príprava pre štúdium v zahraničí /  s počtom  12 ľudí 

Prijatie nevidiacich – s počtom ľudí 50  

Prijatie Deň študentstva -   s počtom 19 ľudí 

Prijatie členov SČK – s počtom 16 ľudí 

Prijatie zamestnancov MsÚ – s počtom 25 ľudí 

Prijatie október- úcta k starším – s počtom   1500 ľudí 

Pamiatka zosnulých – prijatie – s počtom 130 ľudí  

a ďalšie prijatia významných osobností, vzácnych  hostí , zástupcov parlamentu , kancelárie prezidenta , 

ministerstiev a iné.  

 

Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lievajová 

počet pracovníkov: 9 

 

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

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

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

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

riadeným organizáciám a organizáciám zriadeným 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.   

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 zahŕňajú vypracovávanie 

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

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

vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania pohľadávok, podáva návrhy na výkon 

exekúcií, zabezpečuje súčinnosť v exekučných konaniach súdnych exekútorov. 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, zabezpečuje  konkurzné predaje Mesta Banská Štiavnica. Vedie evidenciu majetku 

daného do správy, nájmu a výpožičky organizáciám zriadených Mestom Banská Štiavnica, zabezpečuje kúpu, 

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

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

cintorínov,  kontroluje  dodržiavanie čistoty mesta, zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií a verejných 

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

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

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

funkčných pohrebísk (vrátane meských častí Štefultov a Banky), 3 nefunkčné pohrebiská a pohrebisko židovský 

cintorín v správe Židovskej obce Banská Bystrica. Správca pohrebísk má vysunuté pracovisko v tzv. Bártovom 
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dome na Ulici J. K. Hella č. 7 (za Piarskou bránou).   Táto činnosť sa vykonáva v zmysle zákona č. 131/2010 Z. 

z. o pohrebníctve. 

 

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, vedúca oddelenia Ing. Zuzana Kladivíková 

počet pracovníkov: 8 pracovníkov 

 

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP zabezpečuje vlastnú investičnú výstavbu od prípravy po realizáciu, povoľovanie 

drobných stavieb, v rámci územného plánovania vypracováva zmeny a doplnky ÚPN, vyjadruje sa k výstavbe 

realizovanej inými investormi, zabezpečuje základné technické vybavenie na úsek dopravy, inžinierskych sietí 

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.  

Oddelenie 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 oddelení výstavby pracuje architekt mesta, ktorého náplňou práce je vypracovávať zásady tvorby prostredia 

mesta, plniť úlohy mesta v oblasti architektúry a urbanizmu, vypracovávať podklady k zadávacím strategickým 

dokumentom mesta, vyhotovenie návrhov záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste, spracovávať 

ideové  návrhy a projekty súvisiace s rozvojom mesta. 

Okrem vyššie uvedených činností oddelenie zabezpečuje aj agendu verejného obstarávania pre všetky oddelenia 

MsÚ.   

 

Stavebný úrad 

Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica v roku 2017 evidoval 326 podaní, z toho:  

- 8 územných rozhodnutí 

- 75 stavebných povolení 

- 10 dodatočných povolení stavby 

- 3 povolenia na zmenu účelu užívania stavby 

- 23 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením  

- 42 kolaudačných rozhodnutí 

- 4 povolenia na odstránenie stavby 

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

- 8 povolení na predĺženie platnosti rozhodnutí  

- 98 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej stavby  

- 3  povolenia reklamných, informačných a propagačných zariadení  

 

Mesto Banská Štiavnica – prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej 

správy a ochrany ovzdušia vydalo v prvom polroku 2017 povolenia, stanoviská a rozhodnutia nasledovne: 

- ochrana prírody a krajiny  35 

- štátna vodná správa   21 

- ochrana ovzdušia   51 

 

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

počet pracovníkov: 10 

 

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

v roku 2017: 

 Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

 Prevádzka kina Akademik 

 Prevádzka mestskej knižnice  

 Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy kultúrneho centra a kina Akademik) 

 Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu 

 Tvorba a distribúcia Štiavnických novín 
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 Starostlivosť o detské ihriská a vybrané športoviská 

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

 

Oddelenie regionálneho rozvoja  a medzinárodných vzťahov, vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Godová 

počet pracovníkov: 3 +1 (projekt Praxou k zamestnaniu)  

 

Oddelenie v priebehu roka 2017 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 pravidelná 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 Okresného úradu. Vydáva povolenia na predaj tovaru v meste, stanovuje podmienky 

pre stánkový, ambulantný a príležitostný predaj, zabezpečuje 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. 

 

Oddelenie zároveň vydáva rozhodnutia v oblasti životného prostredia – ČOV, studne, MZZO ako miestne 

a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy (v zmysle § 58, písm. e), § 63, ods. 3, písm. a) zákona č. 364/2004 

Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (podľa § 1, 

ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 27, ods. 1, písm. c) zákona č. 137/2010 Z. 

z. o ovzduší v znení neskorších predpisov). 

 

Stav projektov mesta podaných v roku 2017 

 

P.č.  Názov projektu 
Zdroj 

(napr. MK SR) 

Program 

/podprog. 

Opatrenie 

Dátum  

podania 

Informácie k podanému projektu 

Stav 

(v hodnotení 

/schválené/ 

nepodporené) 

Celkový 

rozpočet 

projektu v € 

Požadovaná 

dotácia v € 

Spolufinan. 

v € 

1. Detské ihrisko Žihadielko LIDL, v.o.s.   04.01.2017       nepodporené 

2. 

Budovanie a modernizácia 

technického vybavenia 

špecializovaných učební 

Základnej školy J. Kollára v 

Banskej Štiavnici  

MPRV SR 
- projektový 

zámer 

IROP 06.03.2017 131.229,74 124.668,25 6.561,49 
pozitívna  

hodnotiaca 

správa 
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3. 
Zlepšenie technického vybavenia 

učební a knižnice Základnej 

školy Jozefa Horáka 

MPRV SR 

- projektový 
zámer 

IROP 08.03.2017 148.923,00 141.476,85 7.446,15 

pozitívna  

hodnotiaca 
správa 

4. 
Odstránenie čiernych skládok na 

území mesta Banská Štiavnica  
Environ. fond C4  13.03.2017 33.636,00 31.954,00 1.682,00 nepodporené 

5. 
Nové knihy - nová úroveň 

poznania 

Fond na 

podporu umenia 
  13.03.2017 3.000,00 2.850,00 150,00 

podporené, 
dotácia 

2 800,00 

6. 
MŠ Bratská ulica - nadstavba 

sedlových striech, obnova 

materskej školy 

Environ. fond L3 13.03.2017 217.342,20 200.000,00 17.342,20 

podporené, 

dotácia 
200 000,00Pod 

7. 
Modernizácia knižnice = 

skvalitnenie služieb pre jej 

užívateľov 

Fond na 

podporu umenia 
  27.03.2017 4.600,00 4.200,00 400,00 

podporené, 

dotácia 
1 500,00 

8. 

Oprava a modernizácia budovy 

klubu dôchodcov v miestnej časti 

Štefultov, súp. č. 40, LV č. 1 

MF SR   28.03.2017 12.886,00 11.597,00 1.289,00 

podporené, 

dotácia 
7 000,00 

9. Štiavnické hudobné podzemie 
Fond na 

podporu umenia 
  03.04.2017 7.800,00 7.250,00 550,00 

podporené, 

dotácia 

3 000,00 

10. 
Zlepšenie bezpečnosti cestnej 

premávky v meste Banská 

Štiavnica 

MV, PPZ výzva 
č. V 

  06.06.2017 23.584,80 22.405,56 1.179,24 nepodporené 

11. 

Budovanie a modernizácia 

technického vybavenia 

špecializovaných učební 

Základnej školy J. Kollára v 

Banskej Štiavnici  

MPRV SR IROP 22.06.2017 131.165,74 124.607,45 6.558,29 v hodnotení 

12. 
Zlepšenie technického vybavenia 

učební a knižnice Základnej 

školy Jozefa Horáka 

MPRV SR IROP 22.06.2017 148.859,00 141.416,05 7.442,95 v hodnotení 

13. 
Nové stojiská v lokalite ŠOBOV 

pre zdravší život rómskych 

komunít 

MV SR  OPĽZ 14.08.2017 34.547,61 32.820,23 1.727,38 v hodnotení 

14. 
Obnova vybraných priestorov 

požiarnej zbrojnice v Banskej 

Štiavnici 

MV SR, PHaZZ 
výzva č. VII. 

  15.08.2017 31.500,00 30.000,00 1.500,00 nepodporené 

15. 
Obnova vybraných priestorov 

požiarnej zbrojnice v Banskej 

Štiavnici - Štefultove 

MV SR, PHaZZ 

výzva č. VII. 
  30.08.2017 31.500,00 30.000,00 1.500,00 v hodnotení 

16. 
Revitalizácia 

Banskoštiavnického geoparku 
Úrad vlády SR   29.09.2017 43.312,00 38.981,00 4.331,00 nepodporené 

17. 
Výmena sedačiek v kine 

Akademik 

 Audiovizuálny 

fond 
  07.09.2017 29.000,00 14.500,00 14.500,00 

podporené, 

dotácia 
14 500,00 

18. 
Zníženie energetickej náročnosti 

objektu mestských kúpeľov - 

výmena kotlov v plynovej kotolni 

Environ. fond A1 17.10.2017 133.631,05 126.949,00 6.682,05 v hodnotení 

19. 
Banská Štiavnica - Jergištôlňa, 

vodovod 
Environ. fond BV3c 30.10.2017 217.282,70 200.000,00 17.282,70 v hodnotení 

20. Salamandrové dni 2017 
Fond na 

podporu umenia 
  02.11.2017 23.100,00 13.200,00 9.900,00 nepodporené 

21. Nezabudnuté remeslá 2017 
Fond na 

podporu umenia 
  02.11.2017 10.340,00 5.700,00 4.640,00 

podporené, 
dotácia 

1 500,00 

22. 

Kostol, Hella J. K. ul.č. 1, 

Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 

2487/3 - Obnova ohradného 

múra (2. etapa) 

(žiadosť na rok 2018, v roku 

2017 nepodporené) 

Ministerstvo 

kultúry SR 
  20.11.2017 36072,00 34268,00 1804,00 v hodnotení 

23. 
Kaplnka, r.k.sv. Alžbety - 

sanácia vlhkosti 

(žiadosť na rok 2018, v roku 

Ministerstvo 

kultúry SR 
  20.11.2017 26931,00 25584,00 1347,00 v hodnotení 
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2017 nepodporené) 

24. 

Dom meštiansky - Rubigallovský 

dom, Sv. Trojice nám. 3, Banská 

Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/1 

(žiadosť na rok 2018, v roku 

2017 podporené, dotácia 

25 000,00) 

Ministerstvo 

kultúry SR 
  22.11.2017 108035,00 102633,00 5402,00 v hodnotení 

25. 

Obnova strechy a reštaurovanie 

kamenného portálu na 

juhovýchodnej fasáde exteriéru 

premostenia medzi objektmi nad 

ulicou J. Palárika, ktorý je 

súčasťou NKP "dom meštiansky 

nárožný", ÚZPF č. 2517/1, 

Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica - 1. etapa 

(žiadosť na rok 2018) 

Ministerstvo 
kultúry SR 

  21.11.2017 11100,00 10500,00 600,00 v hodnotení 

26. 

Radnica, Radničné nám. 1, 

Banská Štiavnica, č. ÚZPF 

2484/1, reštaurovanie omietok v 

kaplnke sv. Anny v budove 

radnice - 1. etapa, obnova 

pôvodného dreveného krovu 

historickej radnice v Banskej 

Štiavnici - stavebné práce 

(žiadosť na rok 2018, v roku 

2017 nepodporené) 

Ministerstvo 
kultúry SR 

  21.11.2017 72491,00 68866,00 3625,00 v hodnotení 

27. 

Monografia Bohumír Bachratý: 

Jozef Viktorián Pituk. Výtvarné 

dielo 

(žiadosť na rok 2018) 

Ministerstvo 

kultúry SR 
  20.11.2017 4960,00 4710,00 250,00 v hodnotení 

28. 

Dom meštiansky,  

Zsemberyovský dom č. ÚZPF 

2503/12 - oprava fasády 

(žiadosť na rok 2018, v roku 

2017 nepodporené) 

Ministerstvo 

kultúry SR 
  20.11.2017 45810,00 43519,00 2291,00 v hodnotení 

 

 

Naďalej prebieha monitoring zrealizovaných projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR 

 

P.č. Dátum  Názov projektu Zdroj Stav projektu 

1. 

Podaný      v roku 2013 

Schválený v roku 2014 

Ukončený v roku 2015 
Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov 

MPSVaR SR 

OP ZaSI  

Pr.os 2 

Monitoring 

2. 

Podaný      v roku 2013 

Schválený v roku 2014 

Ukončený v roku 2015 
Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica  

MŠVVaŠ SR 

OP Vzdelávanie pr.os 

2.1 

Monitoring 

3. 

Podaný      v roku 2009 

Schválený v roku 2010 

Ukončený v roku 2012 

Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská 

Štiavnica   

- nákup multifunkčného čistiaceho vozidla  

MŽP SR 

OP ŽP 

Pr.os 3.1 

Monitoring 

4. 

Podaný      v roku 2009 

Schválený v roku 2010 

Ukončený v roku 2012 

Riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia  

na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici 

MH SR 

KaHr 

Pr.os 2.2 

Monitoring 

5. 

Podaný      v roku 2009 

Schválený v roku 2010 

Ukončený  v roku 2015 

Zavedenie efektívneho systému separovaného 

zberu odpadov v meste Banská Štiavnica  

MŽP SR 

OP ŽP  

Pr.os 4.1 

Monitoring 

6. 

Podaný      v roku 2010 

Schválený v roku 2011 

Ukončený  v roku 2015 

Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v 

štiavnickom regióne 

MPaRV SR 

 ROP  

Pr.os.3.2 

Monitoring 

7. 

Podaný      v roku 2007 

Schválený v roku 208 

Ukončený v roku 2011 

Rekonštrukcia Základnej školy Jozefa Horáka 

v Banskej Štiavnici  

MPaRV SR 

 ROP  

Pr.os.1.1 

Monitoring 
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8. 

Podaný      v roku 2009 

Schválený v roku 2010 

Ukončený v roku 2012 
Banská Štiavnica – zateplenie ZŠ J. Kollára  

MPaRV SR 

 ROP  

Pr.os.1.1 

Monitoring 

9. 

Podaný      v roku 2015 

Schválený v roku 2015 

Ukončený v roku 2016 

Modernizácia verejného osvetlenia v meste 

Banská Štiavnica 

MH SR 

KaHr 

Pr.os 2.2 

Monitoring 

 

 

 

Informačné centrum mesta Banská Štiavnica 

počet pracovníkov: 3 

 

V roku 2017  navštívilo Informačné centrum Banská Štiavnica 59 846 návštevníkov, čo je o 4 830 

návštevníkov viac ako v roku 2016.  Z tejto sumy tvorili 17 147 cudzinci. Podľa krajín to boli:  Maďari – 3826, 

Česi – 2192, Nemci – 887, Francúzi 653, Poliaci – 652, Angličania – 448, Rakúšania – 379, Rusi – 362, 

Američania – 220. Najviac ľudí  si prišlo pre informácie v mesiaci august, kedy priemerná návštevnosť bola 395 

turistov za deň. V auguste bola aj dosiahnutá historicky najvyššia mesačná návštevnosť IC, keď toto navštívilo 

12 252 návštevníkov, čo je o 977 návštevníkov viac ako v auguste roku 2016.    

Najväčší podiel mali ako obvykle návštevníci zo Slovenska. V rámci zahraničných návštevníkov bolo 

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

maďarsky hovoriaci návštevníci. Narástol počet návštevníkov z Izraela a Francúzska. 

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. Neklesajúci záujem bol aj o cyklotrasy.  Banskú Štiavnicu navštívilo tak ako každý rok, aj tento rok 

veľa rodín s deťmi. Rodinám sa páčilo hlavne  tvorivé centrum  Terra Permonia. S úspechom sa stretli aj tvorivé 

dielničky a špeciálne vstupy v expozícii SBM Kammerhof. Okrem prevádzok SBM, ktoré tvoria hlavnú oblasť 

záujmu návštevníkov, bol veľký záujem aj o Banskoštiavnický drevený betlehem. Neklesá ani záujem 

o návštevu miestnych kostolov.  

  Stály je aj záujem o návštevu banskoštiavnickej Kalvárie, ktorá vizuálne dominuje celému okoliu.  

Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto roku sa návštevníci mesta kriticky vyjadrovali ku kempu na 

Počúvadlianskom Jazere, ktorý síce bol v prevádzke, ale nestretol sa so spokojnosťou návštevníkov. Z  pohľadu 

informačného centra môžeme túto sezónu hodnotiť ako najúspešnejšiu, keď napr. počet návštevníkov v mesiaci 

august dosiahol číslo 12 252, čo je, ako už bolo spomenuté, najvyššia mesačná návštevnosť v histórii existencie 

IC.   

Návštevníkom sa v Banskej Štiavnici páčilo, a neustále rastie aj záujem o ubytovanie, čoho dôkazom 

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

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

 
Predaj v informačnom centre 

Propagačný materiál v informačnom centre, ktorý patrí Mestu Banská Štiavnica, tvoria v najväčšej 

miere materiály, ktoré turisti dostávajú zdarma.  

Tržby sú tvorené hlavne: predajom magnetiek, pohľadníc, drobných publikácií turistických máp 

a rôzneho propagačného tovaru  a suvenírov /fľaše na bicykel, turistické známky, zapaľovače, tričká, čiapky, 

kľúčenky, nálepky, prívesky, slnečné okuliare, turistické nože, dáždniky a pod./. Kvôli neklesajúcemu záujmu 

o magnetky, bola podstatne rožírená ich ponuka a sortiment.  

 Informačné centrum zabezpečuje aj prepdpredaj lístkov na rôzne kúltúrne podujatia a koncerty, ako 

napr. Festival peknej hudby, Osmidiv a pod. Tento rok to bol aj napr. koncert I.M.T Smile, projekt Hrana Oskara 

Rózsu, koncert Jany Kirschner resp. skupiny Para.  Služby predpredaja vo veľkej miere využívali tak domáci 

obyvatelia Banskej Štiavnice, ako aj návštevníci mesta.  

 
Sprievodcovské služby   

Po určitom poklese sprievodcovských služieb v roku 2015, na ktorom sa výrazne podpísalo okresnou 

prokuratúrou vynútené zrušenie VZN mesta o sprievodcovskej činnosti, čo umožňuje v súčasnosti sprevádzať 

komukoľvek, pričom nie je potrebné použiť služby mestských certifikovaných sprievodcov z databázy IC, 

záujem o tieto služby v roku 2016 opäť narástol.  Tento nárast pokračoval aj v sezóne 2017, keď  bolo 

zaevidovaných 186 objednávok, čo je tiež najvyšší počet od vzniku IC. Najviac sprevádzaní bolo v slovenskom 

jazyku, potom nasledoval  anglický, maďarský  a  nemecký jazyk.  

  
Návštevnosť 
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Návštevnosť v informačnom centre tento rok v sezóne bola podstatne vyššia ako minulý rok, a to aj 

v mesiaci júl, ktorý mal v posledných 2 rokoch skôr klesajúcu tendenciu. Tento rok to bolo v júli 10 669 

návštevníkov, čo bolo o 1099 návštevníkov viac ako v júli roka 2016.  Nosným mesiacom návštevnosti je už 

niekoľko rokov august, čoho dôkazom je už spomínaná absolútna historicky rekordná návštevnosť. Návštevnosť 

nášho mesta sa rozkladá v poslednej dobe rovnomernejšie, aj na iné mesiace v roku, a nekoncentruje sa už len na 

obdobie hlavnej turistickej sezóny. Dá sa povedať, že po rapídnom zvýšení návštevnosti v rokoch 2012 a 2013 sa 

táto stabilizovala, a v roku 2017 opäť narástla. Do Banskej Štiavnice prichádzajú ľudia z celého sveta. Zo 

zahraničných návštevníkov boli najpočetnejšie zastúpení českí, nasledovali: maďarsky, nemecky a anglicky 

hovoriaci návštevníci. Stúpol počet návštevníkov z Poľska, Francúzska a Izraela. Tradične zaznamenávame v 

sezóne aj nárast návštevníkov z Holandska, Belgicka. Čoraz častejšie sa v IC objavujú aj návštevníci z tzv. 

„exotických destinácií“ ako napr. Mexiko, Brazília, Južná Afrika, Austrália, Nový Zéland, ale aj napr. Nigéria, 

Peru alebo Nepál.  Po „objavení“ nášho mesta návštevníkmi zo susedného  Rakúska, tento trend pokračuje na 

zhruba rovnakej úrovni, oproti skoro nulovému záujmu v rokoch minulých.   

 
IC aj tento rok poskytovala informácie a služby návštevníkom počas 7 dní v týždni od 8:00 - do 16:00 hodiny, 

resp. v mesiacoch máj a jún od 9:00 do 17:00 hodiny. V  hlavnej sezóne júl, august bolo IC otvorené od 9:00 do 

18:00 hodiny. Najväčší záujem je stále o propagačný materiál, ktorý je zabezpečovaný v spolupráci s  OOCR, 

ktorá dodáva leták s mapkou a popisom najdôležitejších pamätihodností našho mesta, materiály o okolitých 

obciach, mapy cyklotrás a pod.   Od „Združenie turizmu“ v Banskej Štiavnici, ponúkame tlačené mapy mesta, 

Kalvárie a okolia, resp. aj predajné prospekty ako „Turistický sprievodca  Banská Štiavnica“, „Náučné 

chodníky“ resp. „Potulky“, ktoré možno dostať aj v rôznych jazykových mutáciách. Možnosť obdržania 

rozsiahleho propagačného materiálu návštevníci veľmi oceňovali, hlavne keď  tento prvok porovnávali s inými 

IC-ami v rámci Slovenska. 

 

Školský úrad – PaedDr. Viera Ebert  

Počet zamestnancov: 1 

Pre 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 zákona NR SR 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. 

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 

9 inšpektorov MsPo 

 

Mestská polícia Banská Štiavnica v roku 2017 plnila úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií 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.  V prípade, že občania budú chcieť poznať svojho 

policajta tzv. okrskára, ktorý zodpovedá za ich obvod, môžu sa osobne alebo telefonicky obrátiť na MsPo a táto 

informácia im bude poskytnutá. Tak isto toto rozdelenie služobných obvodov je uvedené na internetovej stránke 

mesta.  

         V roku 2017 MsPo preverila 935 oznámení od občanov, ktoré sú evidované v protokole udalostí. Išlo 

hlavne o prípady porušenia: 

- občianskeho spolunažívania, 

- verejného poriadku,  

- nočného pokoja,  

- čistoty v meste,  

- úsek dopravy,  

- poškodzovanie majetku, 
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- životné prostredie,  

- nedovolené skládky a iné.  

 

  Počas hliadkových služieb MsPo zistila 139 rôznych nedostatkov vo svojich služobných obvodoch na 

úsekoch 

- miestnych komunikácií,  

- kanalizácií, 

- vývozu smetí, 

- úseku verejného osvetlenia, 

- čistoty v meste, čierne skládky, 

- nedovoleného vylepovania plagátov. 

 

  V jednotlivých prípadoch boli zistené zodpovedné osoby a nedostatky boli odstránené alebo vyrozumené 

zodpovedné orgány.  

 MsPo rieši i prípady strát a nálezov. Vedie sa podrobná evidencia týchto prípadov. Konkrétne MsPo riešila 

23 prípadov strát a 55 prípadov nálezov. Išlo najmä o prípady: 

- mobilných telefónov, 

- osobných dokladov, 

- evidenčných poznávacích značiek,  

- peňaženky s finančnými hotovosťami, 

- kľúče, kabelky a pod. 

 

 Policajti vykonali zistenie majiteľov a následne im tieto veci boli odovzdané. 

        Veľký problém predstavujú tzv. túlavé psy, ktorých sa majiteľ chce zbaviť alebo ich nedostatočne 

zabezpečí proti voľnému pohybu. V 96 prípadoch MsPo vykonala odchyt psov, ktorí sa voľne pohybovali 

a ohrozovali život, zdravie, ale i cestnú premávku. Tieto psy boli následne umiestnené do karanténnej stanice. Po 

zistení majiteľa boli psy vrátené a majiteľ bol postihnutý za priestupok. 

         MsPo vykonala objasňovanie 354 priestupkov, ktoré sú evidované v denníku priestupkových spisov na 

úseku: 

- verejného poriadku,  

- občianskeho spolunažívania,  

- priestupky kde boli porušené VZN,  

- priestupky proti majetku, 

- priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom, 

- priestupky na úseku cestnej premávky.  

 

354 priestupkov bolo vybavených uložením blokovej pokuty. Ďalej bolo riešených 591 priestupkov, ktoré 

boli riešené napomínaním.  

Počet priestupkov vybavených pohovorom výrazne prevyšuje priestupky, za ktoré bola uložená bloková 

pokuta. Svedčí to o tom, že prvoradou úlohou MsPo nie je vyberať blokové pokuty ale odhaľovať tieto porušenia 

zákona a blokové pokuty ukladať iba v prípadoch, keď pohovor nestačí, alebo sa jedná o závažné alebo 

opakované protiprávne konanie. Tento postup uplatňujeme hlavne pri riešení dopravných priestupkov, lebo 

vieme, že parkovanie v našom meste je veľmi problematické. Napriek tomuto ústretovému prístupu sa policajti 

veľmi  často stretávajú  s veľmi arogantným a vulgárnym správaním vodičov, ktorí reagujú podráždene už len 

preto, že ich policajt upozorní na porušenie pravidiel cestnej premávky. Postoj  týchto osôb k problému 

parkovania sa však radikálne mení, keď v dôsledku nesprávneho parkovania iného vodiča sú dotknuté ich práva. 

Vtedy okamžite volajú políciu a žiadajú ten najprísnejší trest pre vodiča. 

V roku 2017 MsPo riešila spolu 945 priestupkov.  
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MsPo vykonáva pešiu hliadkovú službu na sídlisku Drieňová s cieľom kontroly tzv. psičkárov. Tieto 

kontroly sú vykonávané i v iných častiach mesta. Hlavne Križovatka, centrum mesta, pod Kalváriou a iné. Na 

tomto úseku bolo zistených 96 priestupkov. Občania píšu do čiernej skrinky a apelujú na prísnejší postih 

psičkárov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, hlavne čo sa týka zbierania psích exkrementov. Pre lepšiu kontrolu 

bola zvýšená hliadková služba hlavne na Drieňovej, ale dvojčlenná  hliadka neustriehne všetkých, ktorí venčia 

psy. Hlavne tu je vítaná spoluprácu od občanov. 

Vo zvýšenej miere je vykonaná pešia hliadková služba na Drieňovej, Križovatke, Povrazníku a v centre 

mesta so zameraním na mládež, bezdomovcov a neprispôsobivé osoby, ktoré:  

- narúšajú verejný poriadok, 

- znečisťujú verejné priestranstvo, 

- požívajú alkohol na verejnosti, 

- a svojim správaním obťažujú občanov. 

 

Veľké percento oznámení na porušenie zákona zo strany mládeže sa eviduje hlavne na sídlisku Drieňová. Tu 

bolo zistených 45  priestupkov, ktoré boli riešené v zmysle priestupkového zákona.  

     Ďalej bolo vybavených 625 dožiadaní a písomných správ pre iné subjekty. Mestská polícia na  základe 

dožiadania  vykonala doručenie písomností v 125 prípadoch, pričom išlo hlavne o dožiadanie  okresnej 

prokuratúry, okresného  súdu, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bytovej správy, obecných úradov 

a iné.  

Na základe dožiadania v 73 prípadoch bolo vykonané regulovanie cestnej premávky pri smútočných 

obradoch, nakoľko umiestnenie domu smútku je v tesnej blízkosti komunikácie a bezpečnosť občanov si to 

vyžaduje.  Bola poskytnutá asistencia v  305 prípadoch. Išlo o zdravotníkov, hasičov, Policajný zbor SR, 

technické služby, regionálnu správu ciest, Slovenský poľovnícky zväz, bytový podnik, úrad práce a sociálnych 

vecí a iné inštitúcie, ktoré požiadali o asistenciu a s cieľom ochrany života a zdravia ich pracovníkov pri výkone 

právomoci, alebo riadenie a usmerňovanie cestnej premávky. 

V 33 prípadoch boli vykonané kontroly v pohostinských zariadeniach, tieto boli zamerané na podávanie 

alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Ďalej boli vykonávané kontroly na  požívanie alkoholu na verejnosti. 

V 35 prípadoch bolo zistené porušenie zákona a VZN. Kontroly boli vykonávané hlavne na sídlisku Drieňová, 

Ulici križovatka v parku, v okolí Barbory, Ametystu a i v centre mesta „pod hríbom“, kde sa najčastejšie 

stretávame s týmto problémom. Veľmi problematický je však postih hlavne bezdomovcov, kedy uloženú sankciu 

nevieme vymôcť ani cestou exekútora. 

V 7 prípadoch boli vypátrané osoby a v 6 prípadoch veci, po ktorých  bolo vyhlásené pátranie.  

MsPo plní úlohy na úseku kontroly dodržiavania režimu v ubytovni pre bezdomovcov, ktorá v našom meste 

funguje v zimných mesiacoch. Príslušníci MsPo vykonali 195 kontrol tejto ubytovne, pričom kontroly boli 

zamerané na zákaz požívania alkoholu a celkového dodržiavania režimu danej ubytovne. Kontroly boli 

vykonávané hlavne vo večernej a nočnej dobe. V roku 2017 od 1. 1. do 31. 3. a od 1. 12. do 31. 12. 2017 MsPo 

evidovala 545 krát, kedy osoby využili ubytovanie v danom zariadení.Za porušenie  pravidiel, hlavne požívanie 

alkoholu na ubytovni, alebo príchod pod vplyvom alkoholu do ubytovne, boli z ubytovne tieto osoby vykázané 

a to v 7 prípadoch.  

Mestská polícia v 82 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. 
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Počas  kontrolnej činnosti zistili príslušníci MsPo spolu 139 nedostatkov, hlavne na verejnom osvetlení, na 

miestnych komunikáciách, chodníkoch, kanalizáciách, na úseku odpadového hospodárstva, zimnej údržby a iné. 

Následne boli vykonané opatrenia na ich odstránenie. 

V rámci preventívne – výchovnej činnosti MsPo vykonala 5 prednášok pre žiakov materských a základných 

škôl, zameraných na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Jedna prednáška bola vykonaná pre občanov na 

Šobove, so zameraním na trestnú činnosť.  

Mestský kamerový systém mal zriadené chránené pracovisko. V roku 2017 bolo pomocou bezpečnostných 

kamier zistených 225 rôznych porušení, najmä: 

- verejného poriadku,  

- čiernych skládok,  

- znečistenia verejných priestranstiev, 

- a úseku dopravy.  

 

Vysoký počet preverovaných oznámení od občanov v roku 2017, ktorých bolo 935, svedčí o tom, že občania 

sa obracajú na MsPo so svojimi problémami veľmi často.  

Čísla uvedené v tejto správe svedčia o širokom rozsahu a rôznorodosti úloh, ktoré MsPo plní. Zďaleka to nie 

sú iba dopravné priestupky a zakladanie tzv. papúč.  

V súčasnej dobe MsPo disponuje: 9 policajtmi, čo umožňuje, že vo väčšine prípadov slúži v služobnom 

obvode iba jedna hliadka. Služba je vykonávaná v zmysle plánu služieb, pričom čas služby je upravovaný tak, 

aby reagoval na vzniknutý problém a vývoj bezpečnostnej situácie v služobnom obvode. Nízky počet policajtov 

však  neumožňuje  24 hodinovú službu. 

Napriek týmto obmedzeným možnostiam MsPo bude plniť svoje úlohy zodpovedne v prospech občanov 

a celého mesta Banská Štiavnica.  

 

 

ČASŤ II. 

MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE  S MAJETKOM MESTA 

 
 

MAJETOK MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA K 31. 12. 2017 

 

Dlhodobý nehmotný majetok 

- 013, 018, 019 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok  114 582,88 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

- 021 – Stavby, budovy 27 849 376,18 € 

- 022 - Stroje a zvláštne technické zariadenia 2 969 114,21 € 

- 023 - Dopravné prostriedky 1 224 968,46 € 

- 031 - Pozemky 39 848 443,68 € 

- 032 - Umelecké diela 198 232,88 € 

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok 329 101,18 € 

- 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok 702 851,15 € 
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Nedokončené investície – 042 374 709,68  € 

Vklady v obchodných spoločnostiach 

061 03 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Bytová správa, s.r.o. 6 639,00 € 

061 05 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Mestské lesy, s.r.o. 6 700,00 € 

062 01 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Joergesov dom, a.s. 97 822,48 € 

062 35 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 

 Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. 12 414,53 € 

063 04 Realizovateľné cenné papiere a podiely v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti; 2 079 372,00 € 

 61 158 akcií v menovitej hodnote á 34,00 €; podiel emisie 1,41 %  

   

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou 

Dlhodobý nehmotný majetok 

- 013 – Softvér 600,24 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

- 021 – Stavby, budovy 5 546 647,27  € 

- 022 - Stroje a zvláštne technické zariadenia 160 317,04 € 

- 031 – Pozemky 1 317,63 € 

- 032 - Umelecké diela 194,18 € 

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok 116 420,99 € 

Spolu majetok v správe škôl: 5 825 497,35 € 

 

Majetok v správe Technické služby, m. p., Banská Štiavnica 

Dlhodobý hmotný majetok 

- 021- Stavby, budovy  4 641 429,02 € 

- 022 - Stroje a zvláštne technické zariadenia  375 827,70 € 

- 023 - Dopravné prostriedky  882 542,32 € 

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok  42 692,30 € 

- 031 - Pozemky  115,75 € 

Spolu majetok Technické služby, m. p. Banská Štiavnica:  5 942 607,09 € 

Majetok Mesta Banská Štiavnica spolu:  87 582 432,75 € 

 

Výnosy z majetku Mesta Banská Štiavnica 

- predaj budov  284 132,36 € 

- predaj pozemkov  31 415,74 € 

- predaj bytov 25,63 € 

- predaj nadbytočného majetku  2 684,00 € 

- príjem z prenájmov  358 719,76 € 

Spolu výnosy z majetku Mesta Banská Štiavnica:  676 977,49 € 
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PLNENIE ROZPOČTU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA K 31. 12. 2017 
 

Príjmy 

Bežné príjmy     údaje v € 

Položka      rozpočet   skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 

100 Daňové príjmy    4 112 705  4 527 862 

 z toho: 

 výnos dane pre územnú samosprávu 3 350 000  3 693 976 

 daň z nehnuteľností      418 365     463 614 

 domáce dane a poplatky                   344 340     370 272 

 

200 Nedaňové príjmy      525 088     721 505 

 z toho: 

 prenájom majetku      318 718     358 720 

 administratívne a iné poplatky     165 820     265 086 

 úroky               550         2 252 

 iné nedaňové príjmy        40 000       95 447 

 

300 Granty a transfery   1 472 800  1 682 889 

 z toho: 

 sponzorské dary                               11 918 

 dotácia na voľby do VÚC                                           0         5 627 

 MV SR – dotácia na vojnové hroby           575            575 

 Dotácia na humanitárnu pomoc              0                          600  

 Dotácia z Audiovizuálneho fondu                           0                           850 

 Dotácie MK SR   

- rekonštrukcia Rubigallu                           0                      25 000  

- dotácia na vydanie publikácie             0                            5 000 

- Dotácie z Fondu na podporu umenia: 

- Hudobné podzemie              0                        3 000 

- Nezabudnuté remeslá              0                        1 500 

- knižnica                             0                        4 300       

Dotácia na podporu sociálnych služieb 
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- komunitné centrum               0                       26 100 

Dotácia pre CVČ od obcí                           3 000                26 

Dotácie z ÚPSVaR                             188 000       236 656 

Decentralizačné dotácie:                

- Školy                                                           1 232 000    1 303 574 

- Úrady                                         48 000         52 672 

Dotácia BBSK – kultúrne leto                                 0           4 700 

Dotácia projekt JOYNEET                           1 800              791         

  

  

Kapitálové príjmy         

Položka           rozpočet   skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 

230 Predaj majetku      150 000    315 574 

 z toho: 

 predaj budov                    100 000    284 132 

 predaj pozemkov          50 000      31 442 

 

300 Kapitálové granty a transfery    700 000     922 000 

 z toho:  

 Dotácia MF SR – rekonštrukcie KD Štefultov        0          7 000 

 Dotácia na zateplenie MŠ Bratská            0      200 000 

 Dotácia na rozšírenie kamerového systému           0        15 000 

 Dotácia na úpravu verejných priestranstiev    700 000     700 000 

 

Finančné operácie príjmy         

Položka         rozpočet   skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 

400 príjmy z transakcií s aktívami a pasívami     69 000     357 701 

 z toho:  

 splátky sociálnych pôžičiek        3 000         6 273 

 prevod prostriedkov z predchádzajúcich 

             rokov                               77 309 

 prevod z rezervného fondu                 66 000                   251 118 
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             zábezpeky                         0        23 000 

 

Príjmy škôl a školských zariadení         

Zariadenie                 rozpočet   skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 

Základná škola Jozefa Horáka                   35 120       40 372 

Základná škola Jozefa Kollára                   18 892       20 913 

Materská škola Bratská                    17 570       27 485 

Materská škola 1. mája                     14 000       19 820 

Materská škola Mierová                       2 700         3 469 

Základná umelecká škola                     33 300       37 506 

Centrum voľného času                     15 000       16 345 

Príjmy za mesto spolu:                             7 166 175               8 691 440 

 

 

Výdavky 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Podprogram rozpočet   skutočnosť  

Manažment mesta 7 800      7 303 

Plánovanie                       40 400    10 800 

Rozpočtová a dlhová politika                   247 555  246 616  

Členstvo v samosprávnych organizáciách                      6 045      6 049 

Program 2: Propagácia a marketing 

Podprogram rozpočet   skutočnosť  

Propagácia a prezentácia mesta      43 000    38 241 

Informačné centrum                     33 900                   42 715 

Medzinárodná spolupráca                       4 000                     4 353 

Kronika mesta                        6 000                     4 554 

 

Program 3: Interné služby  

Podprogram                   rozpočet   skutočnosť  

Právne služby                      10 000                    8 949 

Zasadnutia orgánov mesta                     28 500                  23 261 

Správa nehnuteľného majetku                 130 900                 61 226 
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Prevádza a údržba budov v majetku mesta                 32 000                 42 722 

Vzdelávanie zamestnancov mesta                    5 000                   6 437 

Mestský informačný systém                  40 760                 39 116 

Prevádzka úradu                  175 900               143 215 

Autodoprava MsÚ                   18 745                 19 599  

 

Program 4: Služby občanom 

Podprogram                 rozpočet   skutočnosť  

Organizácia občianskych obradov                   22 450       21 723 

Matričné služby                      29 635       29 218 

Pošta Drieňová                        330            205 

Verejné toalety                   12 320       11 185 

Cintorínske a pohrebné služby                 20 817       21 808 

Médiá                     53 753                    53 861 

Stavebný úrad                   34 326       37 775 

Zberňa šatstva                     7 000          5 839 

Menšie obecné služby                  71 875       89 300 

Autobusová preprava                  28 824       18 612 

 

Program 5: Bezpečnosť 

Podprogram rozpočet   skutočnosť  

Verejný poriadok a bezpečnosť                 159 310                  180 810  

Civilná ochrana                          500                         468 

Ochrana pred požiarmi                    11 000                                 20 574 

 

Program 6: Odpadové hospodárstvo 

Podprogram                  rozpočet              skutočnosť  

Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu               239 000                 264 794 

Zber a triedenie separovaného odpadu                 15 000                   14 725 

Prevádzka zberného dvora                               39 400                   96 930 

 

Program 7: Komunikácie 

Podprogram                  rozpočet              skutočnosť  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií                             776 000                              824 810 
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Obnova existujúcich miestnych komunikácií               190 200                 226 838 

Údržba miestnych komunikácií                 203 350                 248 906 

Dopravná infraštruktúra                    39 500                   47 408 

Grantový systém na úpravu verejných priestranstiev                    3 000                     1 710 

 

Program 8: Vzdelávanie 

Podprogram  rozpočet   skutočnosť  

Materské školy                   604 980                870 209 

Základné školy                             1 144 592                           1 379 286 

Základná umelecká škola                   316 937                346 970 

Voľnočasové aktivity                  183 316                199 992 

Školské jedálne                   131 507                 130 577 

Neštátne školské zariadenia                  326 517                  334 875 

Školský grantový systém                      1 000                      960 

Školský úrad                     20 185                 20 319 

 

Program 9: Šport 

Podprogram   rozpočet   skutočnosť  

Športové podujatia                      4 600      3 682 

Podpora športu grantovým spôsobom                  24 000                 23 996 

Športová infraštruktúra                  129 500               210 914 

 

Program 10: Kultúra 

Podprogram                 rozpočet               skutočnosť  

Mestské kultúrne podujatia                  80 850    132 078 

Podpora kultúry grantovým spôsobom                   5 000        5 000 

Kultúrna infraštruktúra                    98 343    107 179 

Opravy a údržba kultúrnych pamiatok                   2 000       93 645 

 

Program 11: Prostredie pre život 

Podprogram                 rozpočet               skutočnosť  

Verejná zeleň                    47 000       32 146  

Detské ihriská                    12 000        9 042  

Grantový systém pre oblasť verejnej zelene                                   2 000       3 290 
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Zásobovanie vodou                              0        7 753 

Verejné osvetlenie                                110 000                 123 202 

 

Program 12: Sociálne služby 

Podprogram                   rozpočet                skutočnosť  

Sociálna pomoc občanom                                  16 500      19 284 

Grantový systém v oblasti sociálnej                      4 000                      4 000 

Denné centrá - Kluby dôchodcov                                 10 605       27 138 

Opatrovateľská služba                   125 861                  113 880 

Pochovávanie občanov                       1 500         2 397  

Osobitný príjemca sociálnych dávok                 150 000     156 218 

Sociálna pomoc žiakom                     18 000       11 425 

Komunitné centrum                                    7 565       45 531 

 

Program 13: Bývanie 

Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania                      2 970       4 517 

Bytová výstavba                                             1 500                    1 584 

Program 14: Administratíva                                779 620               850 721     

Výdavky za mesto spolu:                             7 165 543            8 203 239  

 

PREHĽAD DOTÁCIÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU MESTA BANSKÁ  

ŠTIAVNICA podľa VZN č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 pre rok 2017 
 

V zmysle VZN č. 3/2013 v znení Dodatku č.1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 

bolo k 31. decembru 2016 na mestský úrad doručených celkovo 35 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z toho pre 

oblasť školstva boli podané 3 žiadosti, pre oblasť športu 15 žiadostí, pre oblasť kultúry 13 žiadostí a pre oblasť 

sociálnych služieb boli podané 4 žiadosti. Na základe kontroly požadovaných náležitostí z ďalšieho procesu 

posudzovania bola vylúčená 1 žiadosť  z oblasti športu a 1 žiadosť z oblasti kultúry kvôli nesplneniu podmienok 

podľa VZN č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Následne boli žiadosti 

predložené na posúdenie príslušným komisiám mestského zastupiteľstva.  

Pridelenie dotácie na návrh príslušnej komisie mestského zastupiteľstva schvaľuje primátor mesta v 

čiastke do 1 000 € vrátane a mestské zastupiteľstvo v čiastke nad 1 000 €. 

Mestské zastupiteľstvo v uznesení č. 19/2017 schválilo 4 žiadosti o poskytnutie dotácie, konkrétne pre 

žiadateľov FK Sitno Banská Štiavnica, OZ Margarétka, Plavecký klub Banská Štiavnica a Športový klub Atléti 

BS. Ostatné žiadosti, ktoré sú v kompetencii primátora mesta, boli taktiež schválené vo výške odporúčanej 

príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva. 
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V priebehu kalendárneho roka Dodatkom č. 2 sa schválila nová oblasť pre poskytnutie dotácií z 

rozpočtu mesta na podporu regionálneho rozvoja, úpravu a ochranu životného prostredia. Na mestský úrad bolo 

doručených celkovo 6 žiadostí. Na základe kontroly požadovaných náležitostí z ďalšieho procesu posudzovania 

boli vylúčené 2 žiadosti kvôli nesplneniu podmienok podľa VZN č.3/2013 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Mestské zastupiteľstvo v uznesení č. 73/2017 schválilo 

2 žiadosti o poskytnutie dotácie, konkrétne pre žiadateľov Občianske združenie Sitnianski Rytieri a Kalvársky 

fond. Ostatné žiadosti, ktoré sú v kompetencii primátora mesta, boli taktiež schválené vo výške odporúčanej 

príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva. 

 

OBLASŤ ŠKOLSTVA- Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu 

Por.č. Žiadateľ Účel 

 

Požadovaná 

výška dotácie 

Schválená výška 

dotácie 

1. Špeciálna základná škola Denný letný tábor 2017 1 400 € 700 € 

2. Centrum pedagogicko- 

psychologického poradenstva a 

prevencie 

Poznaj seba – spoznáš 

druhých    200 € 100 € 

3. Stredná odborná škola služieb a 

lesníctva Banská Štiavnica 

Poznávací výlet do 

parlamentu NR SR a na 

Bratislavský hrad 

   600 € 200 € 

 SPOLU  2 200 € 1 000 € 

 

 

OBLASŤ ŠPORTU- Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu  

Por.č. Žiadateľ Účel Požadovaná 

výška dotácie 

Schválená 

výška dotácie 

1. Futbalový klub SITNO 

Banská Štiavnica 

Športová činnosť futbalových mužstiev pre 

rok 2017 
21 730 € 11 350 € 

2. Plavecký klub Banská 

Štiavnica 

Činnosť Plaveckého klubu Banská 

Štiavnica v roku 2017 
6 000 € 3 500 € 

3. Ing. Miloš Janovský- 

REDINGS 

Mikulášsky bedmintonový turnaj 
200 € 150 € 

4. OZ Červená studňa Bežecké lyžovanie na Červenej studni 1 300 € 1 000 € 

5. Rotobalance s.r.o Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone 590 € 400 € 

6. Klub slovenských 

turistov Dr. Téryho 

Banská Štiavnica  

Čistenie, úprava, preznačenie turistických 

trás, výmena poškodených smeroviek, 

osadenie nových smerovníkov 

 

450 € 

 

300 € 

7. ŠK Atléti BS Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 

2017 
15 035 € 3 900 € 

8. OZ „Rodičia a priatelia 

MŠ 1.mája“ 

Športový deň pre najmenších 
1 395,20 € 600 € 

9. MP – PRO Milan 

Potančok 

Drieňovský okruh – beh pre všetky vekové 

kategórie 
1 000 € 600 € 

10. Slovenský skauting,    

5. Zbor skautov Banská 

Štiavnica 

Družinové napredovanie 

930 € 200 € 

11. Športový klub stolného 

tenisu 

4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov, 

MO v stolnom tenise 
2 000 € 700 € 

12. TJ SITNO – plavecký 

oddiel, o.z. 

Plavecká a triatlonová sezóna 2017 
1 600 € 500 € 

13. Rádioklub Banská 

Štiavnica - OM3RBS 

Reprezentácia mesta Banská Štiavnica a 

SR v rádioamatérskych pretekoch v rámci 

Európy 

1 000 € 300 € 

14. Šachový klub 

Opevnenie Banská 

Zabezpečenie kvalitného tréningového 

procesu detí,mládeže a dospelých – 
3 000 € 500 € 
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Štiavnica podpora účasti Štiavnického klubu v 

krajských ligových súťažiach – 

organizácia turnajov v banskoštiavnickom 

regióne pre mládež aj dospelých 

 SPOLU  56 230,20 € 24 000 € 

 

OBLASŤ KULTÚRY- Komisia cestovného ruchu a kultúry 

Por.č

. 

Žiadateľ Účel Požadovaná 

výška dotácie 

Schválená 

výška dotácie 

1. OZ 4:Tune Illumination festival 6 500 € 0 € 

2. Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok 

Vydanie publikácie: „Odkazy 

minulosti – Banské technické a 

kultúrne pamiatky lokality 

UNESCO – Banská Štiavnica, 

Štiavnické Bane“ 

1 500 € 500 € 

3. Živena – spolok slovenských 

žien 

Kultúrno-spoločenská, osvetová a 

sociálna činnosť 
850 € 450 € 

4. KREMNICKÉ DIVADLO V 

PODZEMÍ n.o. 

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret 

& pouličné umenie 
2 000 € 300 € 

5. Slovenské banské múzeum Kultúrny rok 2017 v Slovenskom 

banskom múzeu 
3 750 € 1 000 € 

6. OZ Iniciatíva za živé mesto Festival kumštu remesla a zábavy, 

20. ročník 
2 000 € 500 € 

7. Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2017 2 000 € 500 € 

8. Občianske združenie Capalest Festival Cap à ľEst – večer 

francúzskej kultúry 
7 300 € 500 € 

9. Pohronské osvetové stredisko 

ZH – Pracovisko Banská 

Štiavnica 

Kultúrno-spoločenské a výchovno-

vzdelávacie podujatia pre Mesto 

Banská Štiavnica  

1 200 € 450 € 

10. Juraj Mĺkvy, Archanjel Caffe 

Bar 

Kultúrny program Archanjel Caffe 

Bar 2017 
680 € 0 € 

11. Kruh, o.z. Glanzenberg, Staré mesto – 

pokračovanie v obnove NKP 
1 500 € 300 € 

12. OZ Priatelia banskoštiavnickej 

ZUŠ 

Kultúrne podujatia: 

„Banskoštiavnické kladivká 2017“ a 

„Duchovný a umelecký odkaz 

banskoštiavnickej Kalvárie“ 

2 500 € 500 € 

 SPOLU  31 780 € 5 000 € 

 

OBLASŤ SOCIÁLNE SLUŽBY – Komisia sociálna a bytová 

Por.č. Žiadateľ Účel 

 

Požadovaná 

výška dotácie 

Schválená výška 

dotácie 

1. Slovenský zväz telesne 

postihnutých 

Rekondícia pre telesne 

postihnutých   
1 050 € 300 € 

2. Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska 

Podpora plnohodnotného a 

kreatívneho života 

nevidiacich a slabozrakých v 

meste Banská Štiavnica 

400 € 300 € 

3. Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Banská 

Štiavnica  

Deti, mládež a prvá pomoc, 

relaxačný pobyt klientov DSS 

vo Vodnom raji Vyhne 

1 091 € 900 € 

4. OZ Margarétka Podpora neverejného 

poskytovateľa sociálnej 

služby v meste Banská 

Štiavnica 

3 000 € 2 500 € 

 SPOLU  5 541 € 4 000 € 
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OBLASŤ REGIONÁLNY ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Komisia výstavby, regionálneho 

rozvoja a životného prostredia 

Por.č. Žiadateľ Účel 

 

Požadovaná 

výška dotácie 

Schválená 

výška dotácie 

1. Región Banská Štiavnica Projekt ČISTÝ LESÍK 830 € 830 € 

2. OZ Sitnianski rytieri Zvýšenie kvality životného 

prostredia na 

Počúvadlianskom jazere 

1 900 € 1 710 € 

3. Kalvársky fond Revitalizácia lipovej aleje na 

Kalvárii 
2 830 € 1 860 € 

4. Národné lesnícke centrum Arborétum a turizmus 1 500 € 600 € 

 SPOLU  7 060 € 5 000 € 

 

 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY, m. p., BANSKÁ ŠTIAVNICA  
 

Riaditeľ: Peter Heiler  

Sídlo: Ul. E. M. Šoltésovej č. 1 

Zberný dvor: Antolská č. 46 

Stav zamestnancov:  k 1. 1. 2017 – 58 

                                   k 1. 1. 2018 – 64    

    

V priebehu roka 2017 bolo uzatvorených celkom 20 nových  pracovných pomerov (z toho v jednom 

prípade išlo o znovu obsadenie pracovného miesta vytvoreného cez nástroj ÚPSVaR),  pracovný pomer   

v priebehu  roka ukončilo  celkom 14  zamestnancov. Dôvody na ukončenie pracovných pomerov boli: uplynutie 

dojednanej doby (10 zamestnancov), na vlastnú žiadosť dohodou (4 zamestnanci).   

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

organizácia mesta za účelom zabezpečenia verejných služieb  pre  Mesto Banská Štiavnica, občanov a okolité 

obce okresu.   Poskytované služby  boli zabezpečované cez činnosť  troch  stredísk. Stredisko 1  – dopravno-

mechanizačné -  zabezpečovalo všetky dopravné služby,  v zmysle zvozových plánov zabezpečovalo  zvozy 

zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) a separovaného zberu,  prevádzkovalo prekládku odpadu na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný, prevádzku  zberného dvora na Antolskej ulici č. 46 (zberný dvor je v prevádzke 

od 1. 3. 2015)  a cez toto stredisko sa zabezpečoval i úsek verejného osvetlenia.   Stredisko 2   zabezpečovalo  

čistenie mesta,  prevádzku sociálneho zariadenia v Bille, prevádzku zberne šatstva, prevádzku  parkovísk 

a prevádzku karanténnej stanice mesta. Stredisko 3 zabezpečovalo  kompletnú  ekonomiku podniku, hotovostný 

a bezhotovostný styk, personalistiku, mzdy, správu registra a registratúrneho strediska, správu  a ochranu 

majetku, BOZP a PO, verejné obstarania a verejné súťaže.    
 Časť pracovných činností podniku  bola v priebehu roka  zabezpečovaná aj na základe uzatvorených 

dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce, jednej dohody o brigádnickej práci študenta,  ako aj 

dodávateľsky  v rámci živnostenských oprávnení.  Išlo hlavne o práce pri zabezpečovaní  parkovacej služby,  

výkone zimnej údržby,  náteroch stĺpov VO,  odborných prácach pri vianočnej výzdobe mesta, zabezpečenie 

obsluhy zberného dvora v prevádzke Antolská 46,  pri spracovaní miezd,  pri verejných súťažiach  a pri 

opravách  mechanizmov.   

   Na základe uzatvorených  „Dohôd o zabezpečení povinnej práce“ s Okresným súdom v Žiari nad 

Hronom  si pri triediacich a pomocných prácach   aj v r. 2017  odpracovávali  trest odňatia slobody  4 odsúdené  

osoby.     

 Podnik  naďalej úzko spolupracoval s ÚPSVaR,  v zmysle  národného projektu „Podpora 
zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 2“ (§50j)  boli  pre UoZ 

vytvorené 4 nové pracovné miesta  v robotníckych funkciách, v zmysle národného projektu „Chceme byť aktívni 

na trhu práce 50+“ (§54)  bol prijatý 1 UoZ   a v zmysle národného projektu „Šanca pre mladých“ (§54)  boli 

vytvorené ďalšie 2 pracovné miesta. Mimo nástrojov ÚPSVaR bolo v priebehu r. zamestnaných ďalších 13 

zamestnancov na pracovné pozície: účtovník (1),  robotník na ČM (1), smetiar (1), zriadenec na parkovisku 

počas letnej turistickej sezóny (1), prevádzkový údržbár (1), vodiči (4), pomocný pracovník (1+1 znovu 

obsadenie), pracovník spracovania a likvidácie odpadov (1) a majster v mechanickej dielni (1). 

 

stredisko č. 1 – dopravno-mechanizačné stredisko, opravy a údržba verejného osvetlenia, zvozy zmesového 

komunálneho odpadu (ďalej len ZKO), zberný dvor s prekládkou ostatného odpadu na Antolskej ulici č. 46, 

triedený zber. Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania s odpadom: prekládka ostatného odpadu, 
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zber a  zvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu a ZKO, úprava vytriedených odpadov (dotrieďovanie, 

lisovanie, odvoz na recykláciu), prevádzka zberného dvora, odpadové hospodárstvo organizácie, ďalej 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.  

Ťažiskom práce strediska je činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá bola rozpočtovaná v r. 2017 

v celkovom objeme 332 599 € a pozostávala z položiek rozpísaných v tabuľke nižšie. Na nakladanie so 

zmesovým komunálnym odpadom bolo vyčlenených celkom 229 700 € (vrátane financií určených na nákup 

košov, na opravu kontajnerov a na monitoring uzatvorenej a zrekultivovanej skládky a nákupu vozidiel na zber 

odpadu) a na triedený zber bolo vyčlenených celkom 102 899 € (vrátane výdavkov na prevádzku zberného dvora 

a údržbu a opravu mechanizmov). 

 

Rozpočet odpadového hospodárstva v r. 2017 a reálne plnenie - financovanie formou transferov z mesta 

Banská Štiavnica  

Položka: Rozpočet Plnenie 

zber a likvidácia odpadu 216 200 € 216 171,11 € 

triedený zber 15 000 € 14 725,42 € 

prevádzka zberného dvora 46 350 € 46 446,03 € 

nákup košov 3 000 € 2 825,06 € 

oprava kontajnerov 1 000 € 750,00 € 

zrekultivovaná skládka – monitoring, poistné 6 000 €  6 278,79 € 

údržba a oprava mechanizmov 41 549 € 41 548,18 € 

nákup vozidiel na zber odpadu 3 500 € 3 500,00 € 

Spolu – nakladanie s odpadmi 332 599 € 332 244,59 € 

 
Triedený zber obalov a neobalov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) v meste Banská Štiavnica bol 

v r. 2017 už kompletne financovaný v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. prostredníctvom tzv. 

organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak, a. s. v objeme 125 124,45 €. Takýto systém ekonomicky 

motivuje mesto, aby čo najviac triedilo odpad, pretože triedený zber už nepredstavuje pre náklady a čím viac 

vytriedi, tým je menej zmesového komunálneho odpadu, za ktorý mesto musí platiť. 

Od 1.1.2017 je v meste Banská Štiavnica zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) 

pre právnické osoby. Znamená to, že firmy a iné subjekty zaplatia za ZKO podľa reálne vyprodukovaného 

množstva, čo je spravodlivejšie a motivuje ich to triediť odpad.  

V r. 2016 bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu (DSO), čo znamená spoplatnenie podľa 

odovzdaného množstva vo výške 35 €/t. DSO sa zbiera priamo na zbernom dvore, kde zaň občania aj zaplatia.  

Zberný dvor je pre verejnosť otvorený v pracovné dni od 6:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. V zimnom 

období (15.11.-15.03.) sú otváracie hodiny v pracovných dňoch od 6:00 do 16:30 a v sobotu ostávajú 

nezmenené. Občania Banskej Štiavnice sem môžu bezplatne odovzdávať jednotlivé zložky komunálnych 

odpadov (okrem DSO, ktorý je spoplatnený). Pre právnické osoby je odber odpadov spoplatnený v zmysle 

aktuálneho cenníka.  

Nový zberný dvor ako aj 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.   

Produkciu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica a nakladanie s ním v rokoch 2005 - 2017 znázorňuje 

nasledovný graf:  
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V r. 2017 sa vytriedilo a recyklovalo len o niečo viac komunálneho odpadu ako v predošlom roku. Nárast je 

z 83,7 kg/obyv. na 84,6 kg/obyv. Narástlo aj množstvo komunálnych odpadov (KO) zneškodnených 

skládkovaním z 300,0 kg/obyv. na 304,5 kg/obyv. Nárast je spôsobený zachovaním absolútnych množstiev za 

súčasného poklesu počtu obyvateľov. Recyklované množstvo KO bolo v r. 2017 (826,800 t) takmer rovnaké ako 

v r. 2016 (826,594 t). Zmesový komunálny odpad (ZKO) medziročne klesol o 74,5 t, z 2 962,260 t v r. 2016 na 

2 887,730 v r. 2017. Svoj podiel na tom má aj zavedenie množstvového zberu zmesového KO od právnických 

osôb. Ak však ku ZKO prirátame aj iné komunálne odpady zneškodňované skládkovaním (drobný stavebný 

odpad, objemný odpad), celkové množstvo komunálnych odpadov uložených na skládku mierne narástlo 

z 2 962,26 t v r. 2016 na 2 976,99 t v r. 2017.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podobne ako v r. 2016, aj v r. 2017 prevažná väčšina komunálnych odpadov – 

až 78 % (2 976,99 t) skončila nevytriedená ako zmesový odpad, ktorý sa už nedá zhodnotiť a bol zneškodnený 

na skládke. Z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu sa vytriedilo a zhodnotilo len 22 % (miera 

recyklácie komunálneho odpadu).  

Okrem vyššie uvedených komunálnych odpadov sa v r. 2017 v zbernom dvore mesta vyzbieralo a odovzdalo na 

zhodnotenie aj 95,35 t starých vozidiel. 

V r. 2017 začali Technické služby m. p. Banská Štiavnica s realizáciou projektu „Zhodnocovanie bioodpadu a 

stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (BROSO-BS, kód projektu 310011B490) v celkovej výške 

oprávnených výdavkov 1,940 mil. €, ktorého hlavnými aktivitami sú vybudovanie kompostárne na biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) s kapacitou 1 600 t BRKO/r, zabezpečenie nádob a techniky na zber 

BRKO (zberové vozidlá, mobilná umývačka nádob), kontajnerov na zber stavebného odpadu a iných zariadení 

na vybavenie zberného dvora (semafor na váhu, mobilný sklad nebezpečných odpadov, počítač pod.). Do konca 

r. 2017 boli začaté stavebné práce kompostárne a zrealizovalo sa verejné obstarávanie (VO) na techniku 

a technológiu kompostárne. Vo februári 2018 sprostredkovateľský orgán (SAŽP) toto VO neschválil a bude sa 

musieť zopakovať. Ukončenie realizácie projektu sa tak posunie z 03/2018 zrejme na 03/2019. Viac informácii 

o projekte BROSO-BS, ako aj o aktuálnom priebehu výstavby kompostárne BS je zverejnených na: 

http://odpady.banskastiavnica.sk/kompostaren-bs/.   

 

Poznámka:  

Spracované  s číslami: 

- počet obyv. v BS 9 776 (stav k 31.12.2017) 

- počet obyv. v okolitých obciach: 4 657 (bez obce Podhorie) 

- počet obyv. spolu: 14 532 

 
 

Zimná údržba a čistenie MK:  aj v r. 2017 bola zabezpečovaná podľa schváleného operačného  plánu zimnej 

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

http://odpady.banskastiavnica.sk/kompostaren-bs/
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 Výkony na týchto  podľa jednotlivých pracovných činností: 

- Zimná údržba MK:        71 822,47 € 

- Čistenie mesta (mechanické, ručné):        40 000,07 € 

- Údržba MK:           43 947,31 € 

- Opilovanie + štiepkovanie:        4 747,61 € 

 

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

stanice mesta):  

 Čistenie mesta:  činnosť tohto  strediska bola zameraná na čistenie  chodníkov, verejných priestranstiev 

a komunikácií. Pracovníci strediska zabezpečovali  drobné opravy a údržbu miestnych komunikácií, vysprávky 

ciest a chodníkov, nátery  vodorovných dopravných značení prechodov pre chodcov a parkovísk, opravy 

a výmeny  zvislého dopravného značenia, opravy kanalizačných vpustí a rigolov. Pracovníci vykonávali 

v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre mesto. Na spomenutých prácach 

sa zúčastňovalo 9 kmeňových pracovníkov.  V zimnom období sa pracovníci podieľali na  zimnej údržbe 

schodov a chodníkov v nasledovných častiach a uliciach mesta:  Schody a schodištia:  okolo radnice, pri 

Kostole sv. Kataríny, popri Trafika-Tipos  po penzión na Dolnej ružovej, oproti lekárni na hornú terasu, 

z Radničného námestia po Starý zámok, popri soche A. Kmeťa, z Akademickej  po Dolnú ružovú, popri 

Spojenej katolíckej škole, z Mládežníckej po plaváreň, z Dolnej po Zvonovú, z 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 schodište k  nemocnici.  Čistenie a zimnú údržbu vykonávalo sedem kmeňových pracovníkov.  

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

SAD umiestnenú pod Drieňovou (pre autobusy so smerom na Sv. Anton).  Pri zabezpečovaní čistoty mesta 

a zimnej údržby sa v roku 2017 podieľalo aj   53 pracovníkov MOS a  24   aktivačných pracovníkov a  80 UoZ  

(pracujúcich v zmysle § 10 zákona o hmotnej núdzi).  Títo sa zúčastňovali nasledovných prác:  čistenie a kosenie 

trávy cintorínov, orezávanie kríkov, kosenie verejnej zelene mesta, výsadba zelene mesta (Mierová ulica, v časti 

mesta Križovatka),  jarné a jesenné ručné čistenie ulíc zametaním, zbieraním nečistôt do igelitových vriec a 

kontajnerov, čistenie jarkov, kanalizačných vpustí, žľabov.  Uvedené práce vykonávali vo všetkých lokalitách 

mesta, v mestskej časti Banky a 80 UoZ v časti mesta Šobov.  Počas zimnej sezóny vykonávali   ručný posyp 

inertným materiálom, odstraňovanie snehu z chodníkov, ako i schodíšť v častiach mesta:  Drieňová, Pod 

Kalváriou, Križovatka,  Povrazník a na Štefultove. Po zimnej údržbe vykonávali likvidáciu drobných skládok 

posypového materiálu a pozametaného posypového materiálu po zimnej údržbe. 

 Zberňa šatstva a prádla:  Činnosť zberne   bola zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný 

úväzok, pričom prevádzková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 08.00 hod. do 16.00 hod. 

Táto stratová činnosť nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby  a to: zber a výdaj šatstva a prádla, 

pričom vlastné čistenie je vykonávané dodávateľsky. Obyvateľom mesta prostredníctvom zberne šatstva a prádla 

boli   poskytované služby:  čistenie peria, čistenie vlnených a ovčích súprav, šitie paplónov, vankúšov a čistenie 

odevov (zimných, letných). 

                 Sociálne zariadenia: 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 2017 od 11.00 hod. do 16.00 hod. Počas Salamandrových dní 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. 

              Počas Salamandrových dní boli 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 pod Novým zámkom. 

              Prenájom plôch na reklamy:  Stredisko 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.   V r. 2017 boli uzatvorené nové zmluvy na umiestnenie  reklám v zmysle platného 

VZN o podmienkach prenájmu. 

             Parkoviská:  V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/13 v znení Dodatkov č. 1, 2 o parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Technické služby,  mestský podnik 

v Banskej Štiavnici začal  od 01. 01. 2014  spravovať  parkoviská mesta, zodpovedal za ich technický stav,  za 

 údržbu a obsluhu  parkovacích miest.  Zabezpečoval tlač a dotlač parkovacích lístkov (PL), celodenných 
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parkovacích lístkov  (CPL), permanentných parkovacích karát (PPK) a rezidentských parkovacích karát (RPK). 

Viedol hlavný sklad cenín a zásoboval predajcov. Vyúčtovanie tržieb pravidelne predkladal mestu.   

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

parkovné určené len na vyhradených parkoviskách na Mládežníckej ulici,  na parkovisku pri banskom múzeu 

v prírode a na parkovisku pod Novým zámkom. Záchytné parkovisko na Mládežníckej ulici bolo prevádzkované 

bezplatne. Parkoviská  pod Novým zámkom a pri banskom múzeu v prírode boli v prevádzke od 1. 5. 2017-30. 

10. 2017. Spoplatnené parkoviská  v celoročnej prevádzke na 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 nedele 

na Námestí sv. Trojice a Radničnom námestí v čase od 07:00 – 18:00 hod., od pondelka do soboty v čase od 

07:00 hod.  – 17:00 hod. na uliciach: A. Pécha, Akademickej, A. Sládkoviča, Dolnej, Kammerhofskej a v  

Robotníckej v režime vyberania poplatkov: zakúpením parkovacieho lístka od zmluvných predajcov,  zakúpením 

permanentnej parkovacej karty   (možnosť kúpy  len v klientskom centre MsÚ),  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 Banská Štiavnica) na základe posúdenia 

predložených žiadostí.   Podľa požiadaviek mesta boli  parkoviská sprístupnené zdarma počas konania 

niektorých letných kultúrnych  podujatí a pre občanov a návštevníkov mesta  bolo sprístupnené  parkovisko pod 

Novým zámkom aj  počas konania pohrebných rozlúčok  ako aj  počas sviatku Pamiatky zosnulých. Počas letnej 

turistickej sezóny (LTS)  bolo zabezpečované jedným zamestnancom aj parkovisko na Počúvadlianskom Jazere, 

ktorý zároveň zabezpečoval aj čistenie verejných priestranstiev v okolí jazera, no najmä zabezpečoval čistotu 

verejnej pláže pri jazere počas celej LTS.  

 Technicky  obsluhu parkovísk zabezpečovali celoročne  1 kmeňový zamestnanec  a l pracovník v rámci 

svojho živnostenského oprávnenia   a 2 pracovníci  počas letnej turistickej sezóny. 

 Tržby z parkovísk za rok 2017 odvedené mestu   53.106,00 €.  Tržby z parkovísk sú   príjmom do 

rozpočtu mesta.  

 Karanténna stanica: Prevádzka karanténnej stanice bola zabezpečená jedným vlastným pracovníkom – 

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

kŕmenie  a napájanie zvierat). Vedenie agendy, fotodokumentácia, zásobovanie, odbyt psov zabezpečoval 

zamestnanec v kumulovanej funkcii. Prevádzka karanténnej stanice sa riadila schváleným  prevádzkovým 

poriadkom a platnou legislatívou.  Kapacita provizórneho  zariadenia karanténnej stanice zostáva od  r. 2008  

naďalej šesť  kotercov. Výkon veterinárnej starostlivosti aj naďalej zabezpečoval zmluvný veterinár MVDr. S. 

Ďurkan.  

 Pre nevyhnutnosť jej plynulej prevádzky boli v jesenných mesiacoch r. 2017 vykonané v exteriéri 

karanténnej stanice výkopové, odvodňovacie a betonárske práce pre sfunkčnenie odtoku exkrementov a lepšiu 

prístupnosť do bočných voliér (svah bol zosunutý tak, že bránil prechodu a otváraniu klietok).  Ďalej bolo 

opravené poškodené pletivo v jednej voliére a  pre sfunkčnenie existujúceho výbehu sa vypilovali nálety a 

konáre.  Z dôvodu nepriaznivých podmienok sa ďalšie práce: natretie skorodovaných voliér a oprava strechy nad 

kotercami presunuli na jarné, resp. letné mesiace r. 2018. V mesiaci 08/2017 bola pre zariadenie zakúpená 

čítačka mikročipov, čím sa značne skvalitnila práca pri hľadaní majiteľov, nakoľko do zariadenia boli 

umiestňované aj zvieratá s mikročipmi, ktoré však  nefunkčná čítačka MsPo nedokázala prečítať. 

 Z roku 2016 zostali k 1. 1. 2017 v zariadení 2 spoločenské zvieratá. V priebehu roka 2017 bolo do 

zariadenia umiestnených celkom 38 psov. Z nich 5  zvierat prevzalo do náhradnej starostlivosti OZ Túlavá labka,  

na adopciu boli dané 2 zvieratá,   28  psom    boli  nájdení   ich  pôvodní majitelia.   K  31. 12. 2017  zostalo 

v zariadení 5  spoločenských zvierat. 
 V karanténnej stanici boli RVaPS v Žiari nad Hronom vykonané 2 kontroly -  bez zistených 

nedostatkov (viď. v časti kontrolná činnosť). 

 

Náklady na prevádzku KS k 31.12.2017  v € 

Náklady na prácu     3612,20 € 

náklady na krmivo     797,50 € 

náklady na veterin. službu, lieky   485,67 € 

opravy pletiva, exteriéru (materiál + práca) 576,45 € 

mobil. spojenie ošetr. s MsPo, veterinárom 162,84 € 
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nákupy, OOPP, spotr.mat., dezinf. prostr., čítačka, 

deratiz. 

243,83 € 

výdaj spolu: 5 878,49 € 

príjmy za adopcie, vrátenie   -244,48 € 

Celkom      5 634,01 € 

  

 

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

podnikateľskú činnosť r. 2017  422 250,80  €. 

 

 BOZP a PO:  bola zabezpečená  dodávateľsky autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý  od r. 

2015 v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje   aj  Pracovnú zdravotnú službu.   Zabezpečovali  sa  plánované  

revízie  elektrických a hydraulických zariadení, hasiacich prístrojov, podzemného hydrantu,   revízia komínov, 

podľa potreby sa dopĺňali lekárničky prvej pomoci na všetkých pracoviskách stredísk, vykonávali sa kontroly 

zamerané na oblasť BOZP, PO, používanie OOPP, dychové skúšky na alkohol, dodržiavanie  liečebného režimu, 

o čom sa vyhotovovali písomné záznamy. V predpísaných lehotách boli vykonávané preškolenia zamestnancov,  

podľa lehotníka boli dokupované osobné ochranné pracovné pomôcky, novoprijatí zamestnanci boli zaškoľovaní  

ihneď po nástupe do zamestnania.   

 V zmysle novovypracovaných „Zásad poskytovania umývacích, čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov pre osobnú hygienu“ sú  zamestnancom poskytované hygienické a pracie prostriedky (mydlá, 

čistiace pasty, ochranné krémy  a pracie prášky) 1 x polročne pre kategóriu B, C, priebežne pre kategóriu A. 

 I napriek dôrazu, ktoré  vedenie podniku kladie  na bezpečnosť pri práci bol v roku 2017 evidovaný  

jeden    registrovaný  pracovný  úraz, ktorý si vyžiadal práceneschopnosť. Poškodenému pri zvoze komunálneho 

odpadu 1100 l kuka nádoba pricvikla prst na ruke.   Práceneschopnosť poškodeného trvala 32 dní. 

 
 Kontrolná činnosť: 

 V priebehu  roka vykonala mestská polícia niekoľko kontrol zameraných na: čistotu mesta, verejný 

poriadok, zjazdnosť  mestských komunikácií, na tvorbu „čiernych“ skládok, poškodenie schodísk, zábradlí, 

kamerového systému mesta  a zvlášť na nefunkčnosť verejného osvetlenia a poškodenie lucerien.  Zistené 

nedostatky z kontrol boli písomne nahlasované zodpovedným zamestnancom podniku, ktorí  zabezpečili ich 

odstránenie. 

 Dňa 01. 03. 2017 bola poverením primátorky mesta  č. 1/2017 začatá finančná kontrola za kontrolované 

obdobie r. 2016 a január a február r. 2017. Prípisom č. 1386/2017/EK  boli ku  kontrole vyžiadané doklady 

zamerané na dodávateľské zmluvy,  zásady obehu účtovných dokladov,  evidencie majetku, záznamy 

o prevádzke motorových vozidiel, evidencii PHM a i.  

 Dňa 15. 3. 2017 boli ÚPSVaR vykonané 4 finančné kontroly na miesta s cieľom overenia súladu 

finančných operácii s uzatvorenými dohodami (za kontrolované obdobie 18. 7. 2016, 21. 7. 2016, 28. 09. 2016 

a 30. 11. 2016). V priebehu r. 2017 ÚPSVaR vykonal finančné kontroly pred uzatvorením dohody a to dňa 9. 5. 

2017, 26. 07. 2017, 24. 08. 2017 a 31. 12. 2017). 

 Dňa 29. 03. 2017  bola Colným úradom Banská Bystrica, pobočka Zvolen (npor. T. Kukučka a por. Ing. 

L. Kostková) vykonaná daňová kontrola spotrebnej dane z minerálnych olejov. Z uvedenej kontroly neboli 

prijaté žiadne opatrenia.  

 Colným úradom v Banskej Bystrici  bola dňa 19. 07. 2017 vykonaná daňová finančná kontrola na 

mieste, a to na parkovisku Nám. sv. Trojice. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona 

289/2008 Z. z o používaní ERP.  Kontrolou nebolo zistené porušenie hore citovaného zákona. Vzhľadom na to, 

že predajca nemal pri sebe knihy ERP  ani vytlačený vzorový  pokladničný doklad, kontrolovaný subjekt sa 

dopustil správneho deliktu. Zápisnica bola spísaná na mieste.  Za správny delikt bola rozhodnutím  zo dňa 13. 

10. 2017 uložená pokuta vo výške 100,00 €. 

 Dňa 29. 5. 2017 bola OÚ v Banskej Štiavnici – odborom starostlivosti o životné prostredie vykonaná 

kontrola prevádzky prekládkovej stanice v zberovom dvore na Antolskej ulici č. 46 za kontrolované obdobie 01. 

05. 2017 až 25. 05. 2017. Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie povinností prevádzkovateľa. 

 

 V súvislosti so schválenou žiadosťou  o NFP  pre projekt „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného 

odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) bolo SAŽP – sekciou fondov EÚ v Bratislave vykonaných niekoľko 

finančných kontrol zameraných na kontrolu verejného obstarania.  
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1/  Predmet kontroly: „Projektová dokumentácia na zberný dvor odpadov v B. Štiavnici – 4. Etapa – 

kompostáreň – aktualizácia 2016“ – overenie súladu dokumentácie  VO so ZVO a so zmluvou o poskytnutí NFP 

(viď. správa z kontroly zo dňa 26. 6. 2017).   

2/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

výkon stavebného dozoru – overenie súladu dokumentácie VO  so ZVO a so zmluvou o poskytnutí NFP (viď. 

správa z kontroly zo dňa 10. 07. 2017). 

3/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

stavebné práce – overenie súladu dokumentácie VO  so ZVO a so zmluvou o poskytnutí NFP (viď. správa 

z kontroly zo dňa 03. 08. 2017). 

4/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

stavebné práce – overenie súladu dokumentácie VO so ZVO a so zmluvou o poskytnutí NFP (viď. správa 

z kontroly zo dňa 19. 09. 2017). 

5/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

Aktualizácia databázy MIS pre optimalizáciu nákladov OH a rozšírenie jeho funkcionality – overenie súladu 

dokumentácie VO  so ZVO a so zmluvou o poskytnutí NFP (viď. správa z kontroly zo dňa 21. 09. 2017). 

6/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

technické a technologické vybavenie – overenie súladu dokumentácie VO (viď. správa z kontroly zo dňa 28. 09. 

2017). 

7/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

administratívna finančná kontrola Žiadosti o platbu (viď. správa zo dňa 31. 10. 2017). 

8/ Predmet kontroly: „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (kompostáreň) – 

administratívna finančná kontrola Žiadosti o platbu (viď. správa zo dňa 24. 11. 2017). 

 Kontrolami nebol  v kontrolovanom subjekte zistený žiaden nesúlad. 

  

 V priebehu roka 2017 bola vykonaná aj následná kontrola odborov nad ochranou práce a BOZP. 

Predmetom kontroly bolo plnenie úloh zamestnávateľa na úseku ochrany práce a BOZP z predchádzajúcej 

kontroly. Prijaté úlohy a opatrenia zostávajú v plnení naďalej a priebežne. 

 

 Vlastná kontrolná činnosť bola zameraná na oblasť BOZP a PO, ochranu a ostrahu objektov,  dychové 

skúšky na alkohol, dodržiavanie pracovnej disciplíny,  dodržiavanie liečebného režimu,  pravidelné kontroly 

hotovosti pokladne podniku, kontrola  ERP v zberovom dvore,  kontrola skladov cenín.  Z jednotlivých kontrol 

boli vyhotovované písomné záznamy.  Ďalšie vlastné  kontroly boli vykonávané podľa potreby a boli  zamerané 

na kontrolu stavu verejného osvetlenia, mestských komunikácií, dopravných značení v meste a na spravovaných 

parkoviskách, ako aj na dodržanie povolenej doby prenájmu na stĺpoch VO a zábradliach v meste. 

 
stredisko č. 3  -  zabezpečovalo celú ekonomiku podniku, hotovostný a bezhotovostný styk, fakturácie pre mesto 

aj občanov,  personalistiku,  mzdy,  správu majetku, správu registra a registratúrneho strediska, sklady cenín 

(parkovacie lístky, stravné lístky), správu a ochranu majetku, BOZP a PO.  Časť pracovných činností  strediska 

bola  aj  v r. 2017 zabezpečená externe (zmluva o zabezpečení služby autorizovaným technikom BOZP a PO,  

mandátna zmluva pre verejné  obstarania).  Stredisko po odchode ekonómky a zároveň vedúcej strediska 

personálne spadalo pod priame riadenie riaditeľa podniku. Pracovníci ekonomického strediska v kumulovaných 

funkciách zabezpečovali aj úlohy pre ostatné strediská (administratívne práce pre stredisko 2, kompletnú agendu 

karanténnej stanice a  parkovísk). 

 

 

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 -  6, údržbári – 2, kuriči v trvalom pracovnom pomere – 11, kuriči na dobu určitú cez 

vykurovacie obdobie - 3 

Prevádzka  Kúpele- plaváreň: vedúca, dve upratovačky (časť mzdy jednej bol do septembra 2017 hradený 

z prostriedkov  ÚPSVaR), údržbár,  plavčík a pokladníčka.  

 
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, 
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- správa bytového a nebytového fondu a poskytovanie služieb pri ich užívaní. Správu bytov, ktoré sú vo 

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

základe zmlúv o výkone správy. Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu správcov bytových domov 

Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa planej legislatívy  5. 6. 2017, 

- 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.  

Sídlo spoločnosti: Ul. dolná 2/A, 969 01 Banská Štiavnica.  

Zamestnanci: konateľ spoločnosti:  RNDr. Pavel Bačík.  

THP zamestnanci -  6, údržbári – 2, kuriči v trvalom pracovnom pomere – 11, kuriči na dobu určitú cez 

vykurovacie obdobie - 3 

Prevádzka  Kúpele- plaváreň: vedúca, dve upratovačky (časť mzdy jednej bol do septembra 2017 hradený 

z prostriedkov  ÚPSVaR), údržbár,  plavčík a pokladníčka.  

 

Popis prenajatého a spravovaného majetku 

Tepelné hospodárstvo v majetku mesta je v hodnote 1 146 794,82 € k 31.12.2017  a v hodnote 158 252,93 € je 

v majetku spoločnosti Bytová správa s.r.o.Banská Štiavnica.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 Jozefa  Kollára, 

Materská škola Bratská, Domov Márie Ludvíka 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 bytové domy 

Budovateľská 14 a Budovateľská 13, predajňu Jednoty 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, na Ulici Ladislava Exnára 3 - inštalovaným výkonom 0,16 MW, na  

Námestí sv. Trojice 7 s inštalovaným výkonom 0,15 MW,  na Budovateľskej 15 s inštalovaným výkonom 0,12 

MW. Kotolňa Dolná 2 s inštalovaným výkonom 0,08 MW zabezpečuje dodávku tepla pre administratívnu 

budovu bytovej správy. Všetky uvedené kotolne spaľujú zemný plyn naftový. Jediným zdrojom tepelného 

hospodárstva zabezpečujúcim  teplo pre vykurovanie objektu elektrickou energiou (2x tepelné čerpadlá a1x 

elektrokotol) je domová kotolňa Na Zigmund šachtu 12, záložný zdroj na pevné palivo s inštalovaným výkonom 

0,07 MW zostal zachovaný. 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 9 705 980,49 € k 31. 12. 2017.  

Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta: 

- Andreja Sládkoviča 11  - 12 bytov  I. kategórie ( po rekonštrukcii 1998, elektrické vykurovanie) 

- Budovateľská 15 - 26 bytov I. kategórie    

- Andreja Kmeťa 5 - 7 bytov II. Kategórie a 2 byty III. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne 

vykurovanie) 

- Akademická 1 - 3 byty II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) objekt bol 

odpredaný. 

- Farská 1 -  4 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 

- Kammerhofská 9- 10 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 2004, lokálne plynové vykurovanie) 

- Jozefa  Horáka 20 - fínsky rodinný dom - 1 byt II. kategórie, 

- Povrazník č. 15 a č. 17 - 2 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia) 

- Šobov 10 - 10 bytov  III. kategórie (zničené) 

- Šobov 9 - 11 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 

- Šobov 8 -  9 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 
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- MUDr. Jána Straku č. 3 až č. 15 - 6 nájomných bytov I. kategórie 

- Námestie sv. Trojice č. 15 - 10 bytov  I. kategórie po rekonštrukcii v r.  1998 (lokálne plynové 

vykurovanie), 

- Námestie sv. Trojice č. 7 -  3 nájomné byty I. kategórie (po rekonštrukcii 1998, ústredné vykurovanie) 

- Šobov 7 - 35 bytov, z toho  21 bytov  I. kategórie malometrážnych a 14 bytov zníženého 

štandardu  (čiastočne zničené, dom je po rekonštrukcii v máji 2003) 

- MUDr. Jána Straku 20, 21-32   bytov (od 1. 12. 2013) 

- Budovateľská 14 – 48 bytov I. kategórie  od 1. 12. 2014 

- Budovateľská 13 – 40 bytov I. kategórie  od 1. 5. 2015  
- 7 nájomných bytov v bytových domoch  

Spolu je to 275 nájomných bytov vo vlastníctve mesta. 

 

Nebytové priestory: 

– Andreja Kmeťa 5: obchodný priestor (predajňa potravín), 

– Kammerhofská ulica 9:  2 obchodné priestory (predajňa PC)  

– Budovateľská ulica 15:  2 nebytové priestory (fyzické osoby) 

– Námestie sv. Trojice 15: 1 nebytový priestor (Združenie historických miest). 

– na Dolnej 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, Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, zberňa 

prádla,  3 garážové boxy - Ing. arch. Miroslav Šestina,  2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., BS, (dodávkový 

automobil Berlingo, sklad spoločnosti). 

Bytová správa s. r. o. zabezpečuje údržbu 1190 bytov podľa požiadaviek vlastníkov, vykonáva správu 915 bytov 

vo vlastníctve občanov a 275 bytov vo vlastníctve mesta. 

Bytová správa s. r. o. prevádzkuje zariadenie Mestské kúpele – plaváreň. K dispozícii sú 2 bazény, veľký 

plavecký 25x12,5m s hĺbkou od 0,8m do 4m a relaxačný(pri saune ) 6x4m. Hodinová kapacita plaveckého 

bazénu je 84 návštevníkov, relaxačného 8 návštevníkov. Súčasťou je suchá a parná sauna s kapacitou 15 

návštevníkov za hodinu. 

Stav spravovaného a prenajatého majetku 

Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom stave, najmä objektov 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 31.12.2017 sumu 364 046 € , k 31.12.2016 

sumu 399 225,04 €,  k 31.12.2015  sumu 396 738 €. Medziročný pokles pohľadávok občanov o 35 179,01 €  bol 

dosiahnutý zmenou prístupu spoločnosti k dlžníkom. Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok, z 

ktorých časť odvádza bytovej správe s. r. o.  V roku 2017 v sume priemerne mesačne 3800 €, v roku 2016 

v sume 3900 €, v roku 2015 v sume 4600 €, v roku 2014 v sume 4900 €, v roku 2013 v sume   4700 €. 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 31.12.2017 sumu 187 652,09 €, 

k 31.12.2016 186 252,98 €, k 31. 12. 2015 – 184 087 €. 

V roku 2017 Bytová správa s. r. o., BS realizovala inžiniersku činnosť pre zabezpečenie rekonštrukcií bytových 

domov na uliciach: 1. mája 1,2,3, Križovatka 15,16 a bytového domu Na Zigmund šachtu 12.  

Celkovou rekonštrukciou prešiel bytový dom na Ulici 1. mája 10,11. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo 

výške 263 856 €, z toho  úver  ŠFRB bol vzatý vo výške 197 892 € na 0 % úrok.  

Na bytovom dome na Ulici Ladislava Exnára 3 boli zrekonštruované balkóny s dotáciou 42 000 € z ministerstva 

dopravy a výstavby, zároveň bolo realizované zateplenie celého bytového domu.  

Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. Na  tepelných 

zdrojoch boli zabezpečené úradné skúšky plynových a tlakových zariadení skupiny „A“ v súlade s vyhláškou 

508/2009 Z. z.. Vymenila sa takmer polovica meračov tepla v celom tepelnom hospodárstve, čo vyvolalo 

investíciu nákupu nových meračov, ale aj rekonštrukciu a prispôsobenie rozvodov k ich novým rozmerom. Pre 

nevymenené merače tepla boli zabezpečené ich metrologické overenia v zmysle platnej legislatívy. Na kotolni 

K2 Dolná za aktívnej spolupráce Bytovej správy s. r. o., BS bol dodávateľsky vymenený rozvod kúrenia a teplej 

vody. Pre nepriaznivé terénne podmienky (nad teplovodom záhrada v súkromnom vlastníctve a oporný múr 

priamo na teplovode) boli nútení použiť starý parovod a pretlačiť ním nové plastové potrubie. Dodávka teplej 

vody bola obnovená prepojením zo starého na nové potrubie v priebehu 12 hodín. Získali oprávnenie vykonávať 
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servis plynových zariadení skupiny „B“, preto tento  pravidelný servis zabezpečujú vlastným pracovníkom.  

Cieľom je získať oprávnenie na servis plynových zariadení skupiny „A“. 

 

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.  Počas roku 

2017 boli vykonané nasledovné opravy: 

- vyspravenie a náter plaveckého bazéna 

-  potrebné hygienické nátery  

- oprava presklenia v plavčíckej miestnosti  

- montáž termostatických hlavíc na radiátory 

- výmena čerpadla na ÚK 

- montáž zachytávačov snehu na strechu 

- elektroinštalačné práce  

- oprava poškodeného čerpadla bazénovej vody 

- montáž nových reflektorov nad bazénom  

- bol natiahnutý nový povrch na ochladzovaciu vaňu 

- bola vykonaná rekonštrukcia relaxačného bazéna, ktorý bol prerobený na vírovú vaňu, bol vykonaný servis, 

oprava a výmena kontrolných sond na voľný chlór a pH  

- boli vykonané potrebné revízie zariadení a ich opravy (revízia kotolňa, revízia hydranty, revízia kotlov, 

revízia chlórovne, revízia komína...)  

 

Celkové náklady na opravy a údržbu prevádzky Mestské kúpele – plaváreň Banská Štiavnica za rok 2017 

presahujú sumu poskytnutého príspevku na opravy o jednu tretinu a  boli hradené z tržieb prevádzky 

a finančných prostriedkov bytovej správy s.r.o..  

 

 

MESTSKÉ LESY BANSKÁ ŠTIAVNICA, spol. s r. o.  
Konateľ spoločnosti: Ing. Jaroslav Dudík 

Sídlo: Ulica Šobov č. 1401/1, Banská Štiavnica  

Zamestnanosť: priemerný počet 9 stálych technicko-hospodárskych zamestnancov, v rámci 

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

  

         Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. hospodárila 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 4435,88 ha, v katastrálnych 

územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Minimálne výmery mestských 

pozemkov sú v k. ú. Repište a Bzenica. Z toho mestské lesné pozemky majú výmeru 4194,27 ha, lesné pozemky 

neznámych vlastníkov 209,58 ha a nelesné pozemky 32,03 ha.  

 Keďže v roku 2017 prebiehalo spracovanie nového programu starostlivosti o lesy (bývalého lesného 

hospodárskeho plánu LHP), má spoločnosť ambíciu zbaviť sa cudzích lesných pozemkov, obhospodarovaných 

na základe preberacieho protokolu a ustanovení Občianskeho zákonníka, týkajúcich sa obhospodarovania 

spoločnej veci. V súčasnom období, zrejme do ukončenia 1. ½ roku, by malo prísť ku schváleniu nového PSoL 

(programu starostlivosti o les) na obdobie rokov 2018-2027.  

          V uplynulom roku boli lesy mesta organizačne 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     1590,70 ha 

 

Pozemky lesného pôdneho fondu:    porastová plocha               4353,12 ha 

                                                           lesné cesty                        30,09 ha 

                                                           lesné sklady                            4,93 ha 

                                                           poz. so špec. zameraním       16,24 ha 

                                                           produktovody                       13,14 ha 
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                                                           neúrodné pozemky                  8,14 ha 

          iné lesné pozemky 10,22 ha  

          spolu   4435,88 ha 

 

V roku 2014 došlo k poslednej úprave lesov osobitného určenia. Bohužiaľ, vzhľadom na pretrvávajúci 

spor, ktorý proti Mestu Banská Štiavnica vedie obec Hodruša-Hámre, sa nepodarila táto úprava v katastrálnom 

území Banská Hodruša napriek tomu, že legislatívne dôvody na vyhlásenie týchto lesov tam sú. 

V celkových výmerách obhospodarovaných pozemkov prišlo k zmenám v dôsledku pozemkových 

úprav, ktoré boli schválené v katastrálnych územiach Štiavnické Bane, Banky a Bzenica. V blízkej budúcnosti 

nastanú tieto zmeny aj v katastrálnych územiach Vyhne a Repište, v ktorých sa spracováva projekt nového 

rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav. Zlepšenie činnosti spoločnosti je možné očakávať aj v prípade 

doriešenia nezrovnalostí v kat. území Banská Hodruša, kde sa vedie súdny spor o lesné pozemky v trvaní 22 

rokov. 

V priebehu uplynulého roku boli spracované podklady k vypracovaniu novej nájomnej zmluvy medzi 

Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou Mestské lesy. 

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku mesta. Za jednotlivé činnosti boli 

výsledky nasledujúce:  

 

Pestovná činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2017 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 

vypracovaných ročných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 13,90 ha, z toho umelé zalesňovanie holín, vzniknutých po ťažbe 

bolo vykonané na ploche 1,09 ha, opakované zalesnenia plôch, ktoré boli poškodené suchom, boli 

vykonané na ploche 0,95 ha a prirodzené zmladenie  ťažbou odkrytých plôch bolo na ploche 11,86 ha. 

Náklady na obnovu lesa boli 1746.-€ 

2. Prečistky a výchovné zásahy v mladých lesných porastoch boli vykonané na ploche 12,09 ha. 

3. Proti burine bola urobená ochrana lesných porastov na redukovanej ploche 1,69 ha a celkovo bolo na 

ochranu lesa vynaložených 8163,56 €. 

4.  Prebierky boli vykonané na ploche 66,94 ha v porastoch do 50 rokov. 

Celkové náklady na zalesňovanie, ochranu a výchovu lesných porastov do 20 rokov predstavovali 12 052,92 €. 

Spoločnosť v roku 2017 použila 10800 ks výsadby schopných sadeníc z vlastnej produkcie, nebolo potrebné 

kupovať sadenice od iných producentov, na zalesňovanie v mestských lesoch. 

 

Ťažbová činnosť 

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2017 vykonávané dodávateľským spôsobom a predajom dreva na 

pni. Ročný plán ťažby bol stanovený vo výške 13,5 tisíc m
3
, vzhľadom na ťažbové možnosti banskoštiavnických 

lesov. Skutočne bolo vyťažených 9973 m
3
 dreva. V rámci spracovania náhodnej ťažby bolo vyťažených 1282  

m
3
 dreva, čo je 12,85 % z celkovej ťažby.  

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

ťažbu na úrovni 141,3 tisíc m
3
 dreva. Od začiatku jeho platnosti za celé toto obdobie bola zrealizovaná ťažba vo 

výške 130,3 tisíc m
3
, čo je  92,2%. 

V priebehu roku sa obchod s drevom vyvíjal podobne ako v predošlom roku.   Situáciu možno hodnotiť 

ako stabilizovanú. Najslabšia situácia v obchode s drevom je pri bukovej piliarskej guľatine, ktorá predstavuje 

podstatnú časť z produkcie spoločnosti.  

Náklady na ťažbu dreva  v roku 2017 predstavovali 80 659,25 €. Náklady na dopravu dreva z lesa 

a k odberateľom predstavovali 25 157,45 €. Spoločnosť mohla vynaložiť na údržbu lesných ciest len 22 144,18 € 

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 

 

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 od 

21.10.2015 je člen predstavenstva Ing. Marian Zimmermann, ktorý zastupuje Mesto Banská Štiavnica. Dozorná 

rada je v zložení: Ing. Ladislav Ondriš, Alexander Martin a  Ing. Ján Čamaj. 

Základné imanie spoločnosti je 345.216,78 €, počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 33,19392 €. 
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V priestoroch objektu na Nám. sv. Trojice č. 14 sa nachádza KAVIAREŇ GAVALIER s vlastnou cukrárenskou 

výrobou a apartmánovým ubytovaním, ktoré je súčasťou krásneho historického objektu - Joergesov dom. 

Spoločnosť je členom Región Banská Štiavnica a Združenia turizmu Banská Štiavnica. 

 

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

 

 

Založenie spoločnosti: 

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

zákonníka zakladateľskou listinou o založení spoločnosti spísanou formou Notárskej 

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

nástupcom, bez likvidácie zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a 

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

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

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

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

Identifikačné číslo (IČO): 36 056 006 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Svrbický 

Podpredseda predstavenstva: Ing. Jozef Hegeduš 

Členovia: Ing. Marek Žabka, Viera Krakovská, Ing. Ján Šufliarsky, Mgr. Peter Antal, Ing. Vojtech Čičmanec 

Dozorná rada: Ing. František Kán, Ing. Radoslav Vazan, PhDr. Alexandra Pivková, Ing. Peter Mináč, Ing. 

Rudolf Podoba, MUDr. Ján Nosko, Ing. Dalibor Surkoš, JUDr. Ivan Daniš, Ing. Michal Dóša a Jana Majerová.  

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. Marian 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. 2017 nebola ukončená z dôvodu trvania súdnych 

sporov. 

 

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 %.                

Spoločnosť Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o. zanikla dňom 30.12.2014 v dôsledku zlúčenia a právnym 

nástupcom spoločnosti sa odo dňa 31.12.2014 stal Svet zdravia, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  

Bratislava.  

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. Marian 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 
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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 
 
  Demografia obyvateľov 

 
     Počet obyvateľov k 1. 1. 2017                             9 875 

                                  z toho:    mužov                      4 776 

                                                 žien                          5 099 

 

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

Zomrelí 24 6 5 6 13 7 7 10 12 9 9 6 114 

Narodení 6 4 8 8 10 9 11 8 13 11 6 2 96 

Odsťahovaní 18 21 9 12 19 17 21 16 28 24 14 8 207 

Prisťahovaní 15 12 15 2 11 8 7 10 12 11 11 12 126 

Počet 

obyvateľov 

9 854 9 843 9 852 9 844 9 833 9 826 9 816 9 808 9 793 9 782 9 776 9 776  

 

     Počet obyvateľov k 31.12.2017                        9 776      

                                   z toho:  mužov                    4 726    

                                                žien                        5 050    

        

     V roku  2017  nastal  pokles  oproti  roku  2016 o 99 obyvateľov. 

 
Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2017 vybavilo: 

 
  31  žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiavnica, celkom  53 občanom 

 108 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 

   33 žiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov občanov na 41 občanov                

   58 informácií o skúšobnej dobe odsúdených 

   37 žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 

   44 oznámení o určení, zrušení čísla stavieb 

286  prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov 

174  rybárskych lístkov  

        Okrem toho boli vydané: 

       - potvrdenia o spoločnej domácnosti k rodičovským prídavkom do zahraničia  

       - potvrdenia o žití pre poberateľov dôchodkov zo zahraničia  

       - potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla . 

 
    V roku 2017 sa plnili úlohy na technicko-organizačnej príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov, 

ktoré sa konali 4. 11. 2017.  

     Ohlasovňa pobytu zaznamenávala rôzne zmeny v evidencii obyvateľov /prihlásenie, odhlásenie, 

presťahovanie v rámci mesta, uzavretie  a rozvod manželstva,  narodenie, úmrtie občana, / v našom IS 

samosprávy. Zmeny týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu vykonávala aj v Centrálnej ohlasovni a Registri 

obyvateľov, keďže má prístupové práva  do týchto  informačných systémov verejnej správy. Od roku 2015 

pribudol nový informačný systém verejnej správy – Register adries, do ktorého sa zapisovali nové súpisné 

a orientačné čísla budov, adresné body bytových a nebytových budov a taktiež sa naopak rušili súpisné 

a orientačné čísla po ich odstránení . 

         

STRANY, HNUTIA, OBČIANSKE ZDRUŽENIA   
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    V roku 2017 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 

Okresná organizácia SMER-SD  predseda Ing. Marian Zimmermann 

Miestna organizácia OĽANO- NOVA predseda Mgr. Michal Gubric 

 

         

 
  

ŠTÁTNA SPRÁVA, VEREJNÁ SPRÁVA 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica  

Riaditeľ: Ing. Peter Zorvan, PhD. 

Sídlo:     A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58  Banská Štiavnica 

 

V rámci svojej územnej pôsobnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica (ďalej „úrad“) 

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, 

- služieb zamestnanosti, 

- zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej 

republiky a občanov Slovenskej republiky v zahraničí, 

- prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ 

alebo iných zdrojov. 

 

Územný obvod úradu tvoria okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom so zriadenými 5 

pracoviskami v troch okresných mestách a v mestách Kremnica a Nová Baňa.  

 

K 31.12.2017 bol počet zamestnancov úradu vo fyzických osobách 206 osôb. Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný za rok 2017 dosiahol 171,8 osôb, z toho 156,7 žien. V priebehu hodnoteného obdobia 

bolo prijatých celkom 17 zamestnancov a štátnozamestnanecký pomer ukončilo celkom 10 osôb. Priemerný vek 

zamestnancov za sledované obdobie bol 43,04 rokov. 

Výdavky úradu boli v roku 2017 stanovené rozpočtovými opatreniami po úpravách vo výške 21 356 tis. €, 

skutočnosť predstavovala 21 356 tis. €. V porovnaní s rokom 2016 klesli výdavky o 1 894 tis. € (o 8 %). 

Najvyššie výdavky boli vykazované v programe sociálna inklúzia, z ktorej boli financované:  pomoc v hmotnej 

núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky a kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia. Čerpanie na tieto dávky a príspevky bolo vo výške 16 885 tis. €, čo predstavovalo 79 % z celkových 

výdavkov a v porovnaní s rokom 2016 tieto výdavky klesli o 505tis. € (o 3 %). Nástroje aktívnej politiky trhu 

práce zamerané na podporu zamestnanosti v regióne boli financované v celkovom objeme 3 938 tis. €, a to 

predstavovalo takmer 19 % z celkových výdavkov a medziročný pokles o 926 tis. € (o 19 %). Výdavky na 

správu a prevádzku úradu boli čerpané vo výške 533 tis. € (2 % z celkových výdavkov) a medziročne klesli 

o 463 tis. € (o 46 %). 

Príjmy úradu tvorili predovšetkým pohľadávky z neoprávnene poskytnutých alebo zadržaných finančných 

prostriedkov, z pokút za porušenie predpisov a tiež z prenájmu budov a priestorov. Odvod za neplnenie 

povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bol taktiež príjmom úradu. V roku 2017 

boli príjmy rozpisom záväzných ukazovateľov a úpravami rozpočtových opatrení stanovené na sumu 124 tis. €, 

pričom skutočnosť predstavovala čiastku 125 tis. €. Príjmy úradu boli o 18 tis. € (o 13 %) nižšie ako v roku 

2016.  

K 31.12.2017 bolo na úrade evidovaných celkom 810  uchádzačov o zamestnanie z okresu Banská Štiavnica, 

z toho bolo 453 občanov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica. V meste bolo nezamestnaných 241 žien 

a 212 mužov. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2016 bolo evidovaných o 283 Štiavničanov menej. Odhad 

miery nezamestnanosti v meste dosiahol úroveň 8,86 % a bol nižší o 5,56 percentuálneho bodu ako ku koncu 
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roka 2016. V porovnaní s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti úradu bola nezamestnanosť v meste Banská 

Štiavnica na konci roka najvyššia.  

 

V okrese Banská Štiavnica bola miera evidovanej nezamestnanosti na konci roka 2017 na úrovni 8,05 %.  

V tomto prípade nezamestnanosť vychádza z počtu uchádzačov o zamestnanie, v ktorom nie sú zahrnutí 

práceneschopní nezamestnaní a umiestnení nástrojmi aktívnej politiky trhu práce ako napr. na absolventskej 

praxi, na vzdelávaní, na menších obecných službách a na dobrovoľníckych prácach. Okres sa s takouto mierou 

evidovanej nezamestnanosti zaradil na 23. miesto zo 79-tich okresov Slovenska usporiadaných od najvyššej 

nezamestnanosti, kde na 1. mieste bol okres Rimavská Sobota s 18,84 % a na 79. mieste okres Trnava 

s najnižšou nezamestnanosťou 1,98 %. Pre porovnanie nižšia nezamestnanosť ako v okrese Banská Štiavnica 

bola v okrese Žarnovica (7,98 %), tiež v okrese Žiar nad Hronom (5,63 %) ako aj v rámci celého Slovenska 

(5,94 %). 

V roku 2017 pokračoval klesajúci trend nezamestnanosti v celom okrese, rovnako i v meste Banská Štiavnica. 

V priemere bolo v okrese mesačne evidovaných 979 nezamestnaných, zatiaľ čo v roku 2016 ich bolo 1311 

nezamestnaných. V meste Banská Štiavnica bolo mesačne v priemere 570 nezamestnaných a v roku 2016 bol 

mesačný priemer 787 nezamestnaných. 

 

Graf č.1: Počet uchádzačov o zamestnanie v meste Banská Štiavnica v rokoch 2015 - 2017 

 
 

Graf č.2: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v meste Banská Štiavnica 

k 31.12.2017 

 
 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzdelania v meste ku koncu roka 2017 rovnako ako 

v minulom roku vykazovala prevahu nezamestnaných osôb zo stredných odborných škôl s maturitou (135 osôb; 

30 %) a vyučených (138 osôb; 30 %). So základným vzdelaním bolo v evidencii  95 osôb (21 %).  

 

Graf č.3: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku v meste Banská Štiavnica k 31.12.2017 
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Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie ku konca roka 2017 sa v porovnaní s rokom 2016 nezmenila. 

V evidencii bola takmer tretina nezamestnaných s vekom nad 50 rokov.   

 

Graf č.4: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby evidencie v meste Banská Štiavnica k 31.12.2017 

 

 
 

Podľa doby evidencie najväčšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie tvorili v okresnom meste Banská Štiavnica 

evidovaní do 6 mesiacov (188 osôb; 42 %). Podiel tejto skupiny na celkovom počte  medziročne vzrástol, ku 

koncu roka 2016 bol 29 %.  

Špeciálne sledovanou skupinou boli dlhodobo evidovaní nezamestnaní, teda nezamestnaní s dobou evidencie nad 

12 mesiacov. Ku koncu roka 2017 bolo v meste Banská Štiavnica takto dlho v evidencii 44 % nezamestnaných 

(201 osôb), pričom na konci roku 2016 ich bolo 49 %. 

 

V meste Banská Štiavnica bolo ku koncu roka odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi celkom 386 osôb vrátane  

spoluposudzovaných osôb v jednej domácnosti, prídavok na dieťa poberalo 1212 osôb a rodičovský príspevok 

193 osôb.  

 

Ku koncu roka Mesto Banská Štiavnica a 13 subjektov z verejného sektora v spolupráci s úradom umožnili 81 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi, aby si odpracovali 32 hod. mesačne v zmysle platnej legislatívy na menších 

obecných službách alebo vykonávali dobrovoľnícke práce. Túto povinnosť odmietlo 5 poberateľov, a tak im 

následne bola dávka v hmotnej núdzi znížená o 61,60 €. 
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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 20 

osôb s celkovým dohodnutým príspevkom 96 tis. €. 

- Prostredníctvom projektu REPAS sa rekvalifikovalo celkom 40 Štiavničanov za 13 tis. €. 

- Podporil sa vznik 8 pracovných miest s podporou 12 mesiacov a 1 miesto s podporou 24 mesiacov pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (§ 50 zákona) s celkovou dohodnutou sumou 55 tis. €. 

- Vzniklo 27 miest pre absolventa (§ 51 zákona) s výkonom absolventskej praxe 6 mesiacov 

a s dohodnutou sumou 20 tis. €.  

- V rámci príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j zákona) bolo vytvorených 11 

miest na 9 mesiacov s celkovou sumou 48 tis. €. 

- Vytvorilo sa 7 pracovných miest s dohodnutou sumou 33 tis. € na 12 mesiacov v rámci podpory 

zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 51a zákona).  

- Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec (§ 52 zákona) bola realizovaná na 

základe dohôd s Mestom Banská Štiavnica a bolo vytvorených celkom 25 miest pre uchádzačov o 

zamestnanie s dohodnutou sumou 6 tis. €. 

- Vytvorených bolo 13 miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a zákona) na 6 

mesiacov s dohodnutou sumou pre organizátora 16 tis. €. Dobrovoľníkovi sa mesačne poskytoval 

príspevok vo výške životného minima 198,09 €. 

- Vytvárali sa pracovné miesta v rámci realizácie rôznych národných projektov (§ 54 zákona) so 

zameraním na znevýhodnené skupiny na trhu práce, ako napr. na mladých ľudí do 29 rokov, 

nezamestnaných s vekom nad 50 rokov a na dlhodobo nezamestnaných. Podporila sa zamestnanosť 

v samospráve a vo verejnom sektore regiónu, ako aj pri obnove kultúrneho dedičstva. Takto bolo 

v meste vytvorených celkom 98 pracovných miest s dohodnutou sumou 396 tis. €. 

- V rámci podpory existujúcich pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím bolo v meste 

podporených celkom 24 zamestnávateľských subjektov alebo samostatne zárobkovo činných osôb 

formou príspevku na prevádzkové náklady chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska. 

 

Rok 2017 bol pre úrad charakteristický klesajúcou nezamestnanosťou, tiež dostatkom voľných pracovných miest 

a pokračovaním národných projektov zameraných hlavne na podporu zamestnanosti mladých nezamestnaných 

do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných osôb. Paradoxný bol vývoj voľných pracovných miest v okrese Banská 

Štiavnica. V roku 2017 zamestnávatelia nahlásili celkom 444 voľných pracovných miest, čo v porovnaní 

s predchádzajúcimi dvoma rokmi znamenalo mierny pokles. Zatiaľ čo pod vplyvom oživenia na trhu práce 

a finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest poskytovaných úradom počet nahlásených 

voľných miest vzrástol od roku 2015 o 100 % v okrese Žiar nad Hronom a o 116 % v okrese Žarnovica. Napriek 

tomu silné tempo rastu slovenskej ekonomiky sa prejavilo aj v našom okrese Banská Štiavnica, keď počtom 

nezamestnaných sa ku koncu roka 2017 priblížil k historickému minimu zo začiatku 90.tych rokov (789 

nezamestnaných). 

 

Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica  

Štatutár (predseda) : JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 

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 (ďalej len „HBÚ“) a obvodné banské úrady SR (ďalej len „OBÚ SR“) vykonávajú hlavný 

dozor nad ochranou a racionálnym využívaním tohto nerastného bohatstva v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

44/1988 Zb.“). Kompetencie HBÚ a OBÚ SR sú upravené 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. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.), najmä pre oblasti ložiskového geologického prieskumu, otvárky, 

prípravy a dobývania ložísk nerastov, úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávanom v súvislosti s ich 

dobývaním, sprístupňovania banských a starých banských diel pre muzeálne účely, výroby, používania 

a uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície, ako aj bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti ochrany 

zdravia pri práci a ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach.  
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HBÚ je národným orgánom štátnej banskej správy Slovenskej republiky, riadi činnosť OBÚ SR 

a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Ako rozpočtová organizácia je začlenený do štruktúry 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  

 

HBÚ a OBÚ SR vykonávali v roku 2016 činnosti, ktoré im vyplývajú z ustanovení a kompetencií  

ustanovených zákonom č. 44/1988 Zb., č. 51/1988 Zb.  a č. 58/2014 Z. z., rozpracované do plánu hlavných úloh 

na tento rok.  Úlohy pokrývali oblasť ochrany ložísk nerastov, výroby, používania a skladovania výbušnín, 

výbušných predmetov a munície, 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 a pri používaní výbušnín a výbušných predmetov.  

 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami 

HBÚ a OBÚ SR pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií spolupracujú s ďalšími orgánmi štátnej 

a miestnej správy: 

 pri riešení problematiky ložísk nerastných surovín, posudzovania vplyvov na životné prostredie s orgánmi 

životného prostredia (krajské a obvodné úrady životného prostredia a MŽP SR), 

 pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov, pri ktorých došlo k ťažkej ujme 

na zdraví úzko spolupracuje s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu 

a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu aj s príslušnými zložkami Policajného zboru SR,  

 v oblasti uskladňovania a predaja pyrotechnických výrobkov so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Colným 

kriminálnym úradom či Hasičským a záchranným zborom,  

 so Slovenskou obchodnou inšpekciou spolupracuje HBÚ aj na úseku chemických látok a zástupca HBÚ je 

členom poradnej komisie vo vzťahu k uplatňovaniu nariadenia REACH na Slovensku, 

 v oblasti zvyšovania kvalifikácie banských inšpektorov s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, 

 pri riešení technických problémov dobývania, smerovania baníctva a pri výučbe študentov v baníckych 

odboroch s Fakultou BERG, Technickej univerzity Košice, Ústavom geotechniky SAV Košice či 

Slovenským technickým múzeom Košice, 

 pri riešení problematiky územného plánovania v súvislosti s využívaním nerastného bohatstva s obcami 

a vyššími územnými celkami, 

 so Slovenskou plavebnou správou Bratislava, najmä pri riešení otázok bezpečnosti pri používaní plávajúcich 

ťažobných zariadení, 

 s úradmi životného prostredia pri povoľovaniach banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 

 

V súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov HBÚ a OBÚ SR v úzkej súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú na vykonávaní koordinovaných kontrol na úseku prevencie 

závažných priemyselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. V oblasti technickej 

normalizácie HBÚ, za úzkej spolupráce a podpory OBÚ SR, spolupracuje so Slovenským ústavom technickej 

normalizácie (SÚTN) pri preberaní technických noriem z európskych noriem podľa požiadaviek SÚTN.  

Zástupca HBÚ je členom Koordinačného výboru pre BOZP a Kolégia podpredsedu vlády, ktoré sú 

poradnými orgánmi ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť práce a ochrany práce. 

S Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa rozvinula spolupráca pri 

zosúlaďovaní predpisov na úseku vyhradených technických zariadení medzi pôsobnosťou štátnej banskej správy 

a Národného inšpektorátu práce a príprave nových predpisov na zaistenie BOZP.  

Banské úrady spolupracujú aj s Národným inšpektorátom práce, ako aj jednotlivými krajskými 

inšpektorátmi práce. 

Veľmi dobrá spolupráca je už tradične so Slovenskou banskou komorou, Slovenskou baníckou 

spoločnosťou, Slovenským zväzom výrobcov kameniva, ako aj so Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie 

práce v Banskej Bystrici pri výučbe  strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov, ako i s ďalšími 

organizáciami pri vykonávaní lektorskej a prednáškovej činnosti zameranej na prípravu odborne spôsobilých 

zamestnancov organizácií. 

 

Medzinárodná spolupráca 
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 Úspešne sa rozvíjajú vzťahy s orgánmi a zástupcami Českej a Poľskej štátnej banskej správy. Tieto 

vzťahy sa realizujú na základe vzájomných výmenných stretnutí, seminárov, konferencií a sympózií. 

Zástupca HBÚ je zastupujúcim členom stálej pracovnej skupiny pre bezpečnosť práce v baniach v rámci 

Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Európskej komisie. Stála pracovná skupina sa 

zaoberá otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v baniach.  

V dňoch 24. – 26. 09. 2017 organizoval Hlavný banský úrad XXIII. stretnutie predstaviteľov štátnych 

banských správ EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia krajín: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Srbsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Írsko a Estónsko. Na naše pozvanie sa stretnutia zúčastnil i zástupca 

Európskej komisie Rodrigo Chanes Vicente, Police Officer, DG Internal market, Industry, Entrepreneurship and 

SMEs Unit C.2. Resource Efficiency and Raw materials. Ústrednou témou rokovaní bol vplyv surovinových 

politík zúčastnených krajín na využívanie vlastných surovinových zdrojov. 

 

Investície 
V roku 2017 neboli realizované väčšie investície. Tie sú naplánované na rok 2018 a to hlavne na 

obnovu sídla Hlavného banského úradu. Budú spočívať vo výmene okien, opravy strechy a celkovej revitalizácie 

fasády budovy. 

 
 

Okresný úrad Banská Štiavnica 

Sídlo: Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica      

Prednosta úradu: Ing. Štefan Filip   

  
Na Okresnom úrade Banská Štiavnica  v roku 2017  pracovalo  21 zamestnancov, z toho 21 zaradených do stálej 

štátnej služby      

Okresný úrad Banská Štiavnica sa člení na 

a) organizačný odbor, 

b) odbor krízového riadenia, 

c) odbor starostlivosti o životné prostredie, 

d) katastrálny odbor, ktorý sa člení na 

1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, 

2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam. 

 

Organizačný odbor  

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 . Okrem iného: 

- 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. 2017 do 31. 12. 2017 bolo prijatých 11 žiadostí o poskytnutie informácii. 

 

-  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 01.01.2017 do 31. 12. 2017 boli na Okresnom úrade Banská Štiavnica podané  dve sťažnosti 

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 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017  nebola na Okresnom úrade Banská Štiavnica podaná  žiadna petícia.  

 

      V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa 

zahájil Okresný úrad Banská Štiavnica (ďalej OU) od 4.11.2015  poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v 

novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU skúšobnú prevádzku. 

      Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme 

tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí 
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fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na 

jednom mieste. 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách: 

Pracovisko  č.   1    - odbor starostlivosti o životné prostredie: 

 

 Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v prírode a  krajine 

 Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov 

 Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu na zber, zneškodňovanie, prepravu a  

zhodnocovanie odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel,  

 Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov 

znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie  

 Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných stavieb, 

ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie  

 Štátna správa ochrany pred povodňami 

 Štátna správa posudzovania vplyvu na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činností a 

strategických dokumentov 

 Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií 

 Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd 

 

Pracovisko č. 1 – supervízor  

 Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k 

žiadostiam 

 osvedčovanie listín a overovanie podpisov 

 elektronický kontraktačný systém 

 

Pracovisko č.  2  odbor živnostenského podnikania: 

 Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 

 Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona  

 Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)  

 Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri - Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne 

 Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri, o zmene údajov uvádzaných na 

dokladoch o živnostenskom oprávnení 

 Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia 

prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania 

 Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie 

zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia 

 Pridelenie identifikačného čísla organizácie  

 Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského 

zákona 

 Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou  

 Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 

 Výpis z obchodného registra 

 Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 Integrované  obslužné miesto 

Pracovisko č. 3  - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba streda)  

 Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách 

 Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zmeny druhov pozemkov a odňatie 

poľnohospodárskej pôdy 

 Rozhoduje v konaniach o lesoch 

 Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva 

 

Pracovisko č.4  - všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu 
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      •       Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty 

 

Pracovisko č.4  -   registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv  k nehnuteľnostiam 

    

 

 Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania 

 Vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stave 

katastrálnych podaní FO a PO. 

 

Pracovisko č.5  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií 

 Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby 

Pracovisko č.6  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií 

 Poskytovanie informácií z katastra - geodeti 

Pracovisko č.  7,8,9  -  OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – 

evidencia vozidiel: 

 Prihlásenie vozidla 

 Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií 

 Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu 

 Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu 

 Dočasné vyradenie vozidla z evidencie 

 Trvalé vyradenie vozidla z evidencie 

 Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel 

 Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla 

Pracovisko č.10, 11  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície: 

 Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad) 

 Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, 

cestovný doklady) 

      Všetky potrebné údaje  aj telefónne zoznamy sú občanovi prístupné na internetovej stránke Okresného úradu 

Banská Štiavnica.( http://www.minv.sk/?okresny-urad-banska-stiavnica)  

 

Odbor krízového riadenia  

Vedúci odboru: Mgr. Emília Garajová  

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. 

      Za účelom plnenia bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

ústavných zákonov Bezpečnostná rada okresu Banská Štiavnica zasadala v roku 2017 podľa schváleného plánu. 

Na zasadnutiach rokovala   o bezpečnosti na území okresu Banská Štiavnica. Bezpečnostná rada okresu Banská  

Štiavnica na  svojom rokovaní dňa  25. 01. 2017 schválila „Správu o bezpečnosti na území okresu Banská 

Štiavnica za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016“.  Vypracovaná správa bola zaslaná dňa 31. 01. 2017 

Bezpečnostnej rade  okresu Banská Bystrica. 

         Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica, ktorý je výkonným orgánom Okresného úradu Banská 

Štiavnica a Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica  na plnenie úloh krízového riadenia v období krízovej 

situácie zasadal v roku 2017 podľa plánu práce. Pri príprave na krízové situácie,  na ich predchádzanie, prípadne 

na odstraňovanie a zmierňovanie ich následkov, krízový štáb plní najmä  úlohy  ustanovené vládou  v určenom 

rozsahu  aj ústredným krízovým štábom a okresným úradom  v sídle kraja.  Krízový štáb Okresného úradu 
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Banská Štiavnica je hlavným riadiacim orgánom aj v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení 

mimoriadnej situácie. V roku 2017 Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica zasadal dňa 06. 02. 2017 a 

20. 02. 2017 z dôvodu aktívnej svahovej deformácie v obci Kozelník a skalného  zrútenia  na štátnu cestu I. 

triedy 51, ktorá spája obce Hronská Dúbrava a Banská Belá. Na uvedených rokovaniach Krízový štáb Okresného 

úradu Banská Štiavnica prijal opatrenia na riešenie existujúceho rizika.  Vzhľadom k tomu,  že riziko ohrozenia 

života, zdravia, majetku a nebezpečenstva pre cestnú dopravu sa zvyšovalo opakovaným zrútením skalných 

úlomkov a balvanov po svahu  pozemku   C KN 341/3 bola starostkou obce Kozelník vyhlásená mimoriadna 

situácia dňa 11. 10. 2017 o 18.00 hod. v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písm. j)  zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  Po vykonaní 

záchranných prác, ktoré boli realizované s cieľom znižovania rizík ohrozenia a činností nevyhnutných na 

zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti  a opatrení na záchranu života, zdravia a 

majetku vykonaním  sanačných prác na kritickom svahu pozemku C KN 341/3,  starostka obce odvolala dňa 24. 

01. 2018  o 17.00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Kozelník.    

         Počas celého obdobia trvania mimoriadnej situácie Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica 

spolupracoval s obcou Kozelník. Zúčastňoval sa na odborných rokovaniach a neustále metodicky pomáhal riešiť 

mimoriadnu situáciu.  

       Dokumentácia krízového štábu je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy v plnom rozsahu a je pravidelne 

podľa zmien aktualizovaná.       

        Pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva bolo v priebehu roka vykonávané preskúšavanie 

varovacej siete civilnej ochrany v pravidelných intervaloch počas celého roka (skúška miestne ovládaných sirén 

je vykonávaná 1 krát za miesiac a skúška diaľkovo ovládaných sirén PAVIAN 2 krát ročne - jún a december). 

        Odborom krízového riadenia boli aktualizované dokumenty súvisiace s výkonom štátnej správy,  k 

najvýznamnejším patria:  

- Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 

- 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 hlavných úloh pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, 

civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej  

infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a obrany   pre obce, právnické osoby  

a  fyzické  osoby  v okrese Banská Štiavnica na rok 2017, 

- Povodňový plán záchranných prác, 

- Plán evakuácie, 

- Plán ukrytia a ďalšie. 

        V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov  § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  a vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a  

technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Banská Štiavnica odbor krízového riadenia ako 

dotknutý orgán pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní a  

kolaudačnom  konaní vydával záväzné stanoviská  a  uplatňoval stavebnotechnické požiadavky na stavby z 

hľadiska požiadaviek civilnej ochrany. 

        Koordinácia činnosti obcí pri príprave na krízové situácie je riešená v rámci prípravy predsedov a členov 

krízových štábov miest a obcí, ako aj v rámci kontrol   v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vykonávaných zamestnancami odboru krízového riadenia v 

obciach. V rámci komplexných kontrol je usmerňovaná aj činnosť právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov pri civilnom núdzovom plánovaní. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia 

koordinoval činnosť obcí vydaním metodickej pomôcky – aktualizovanej vzorovej dokumentácie pre činnosť 

výdajne odberných oprávnení v rámci prípravy na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie – zriaďovanie 

výdajní odberných oprávnení.                        

        Na úrovni Okresného úradu Banská Štiavnica je spracovaná dokumentácia na zavedenie regulácie predaja 

životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie, ktorá 

obsahuje plán opatrení na zavedenie predaja ..., je zriadená komisia pre zabezpečenie mimoriadnych regulačných 

opatrení. V okrese Banská Štiavnica pre prípad zavedenia mimoriadnych regulačných opatrení je zriadených 23  

výdajní odberných oprávnení pri celkovom počte 15 obcí, kde je 9 výdajní a  v obciach po jednej výdajni.           

V priebehu roka sa pravidelne vykonáva aktualizácia údajov potrebných na plnenie úloh na úseku mimoriadnych 

regulačných opatrení. Ide predovšetkým o sumárne rozdelenie vekových kategórii obyvateľstva pre prídel 

odberných oprávnení.  
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         Odborná príprava starostov obcí a vedúcich výdajní odberných oprávnení okresu Banská  Štiavnica sa 

uskutočnila dňa 26. 10. 2017. Na tejto odbornej príprave boli starostom obcí okresu Banská Štiavnica poskytnuté 

informácie o povinnosti obce na úseku hospodárskej mobilizácie, vyplývajúce zo zákona NR SR č. 179/2011 Z. 

z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Činnosť obce a výdajne odberných oprávnení 

pri realizácii opatrení na zavedenie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov 

s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie. Na tejto odbornej príprave bola 

starostom obcí odovzdaná kompletná dokumentácia  obce na úseku hospodárskej mobilizácie, ktorú vypracoval 

pre obce  odbor krízového riadenia. Ďalej boli starostovia usmernení, akým spôsobom je potrebné napĺňať 

jednotlivé moduly špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej 

mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS®JISHM. 

        Odborná príprava starostov a zamestnancov zodpovedných za príslušnú agendu je vykonávaná hlavne pre 

poskytnutie základných informácií a postupov pri ohrození obyvateľstva mimoriadnymi udalosťami, pri plnení 

úloh a opatrení na ochranu životov, zdravia a majetku. 

       Odbornú prípravu predsedov krízových štábov obcí  Okresný úrad Banská Štiavnica odbor krízového 

riadenia vykonal dňa 22. 11. 2017. Na tejto odbornej príprave bola starostom obcí okresu Banská Štiavnica 

poskytnutá vypracovaná  dokumentácia  krízových štábov obce a zoznam platnej legislatívy v oblasti krízového 

riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. 

         V apríli bola venovaná pozornosť príprave mládeže zo základných škôl zameraná na súťaž mladých 

záchranárov.  Súťaž mladých záchranárov sa konala  12. 05. 2017 v  Žiari nad Hronom – obvodné kolo  v 

súčinnosti: Okresný úrad Žiar nad Hronom, Okresný úrad Banská Štiavnica a Okresný úrad Žarnovica. Za okres 

Banská Štiavnica sa  tejto súťaže zúčastnili žiaci   zo Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici,  

Základnej školy s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone a Základnej školy s materskou 

školou v Banskej Belej.  Osobitné poďakovanie patrí všetkým pedagógom uvedených škôl, ktorí zabezpečili  

prípravu žiakov.  

        Odbor krízového riadenia organizoval na základných školách a materských školách  výtvarnú súťaž 

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Akú záchranársku techniku som videl 

zasahovať a s čím by som pomohol ja“, zameranú na propagáciu Integrovaného záchranného systému, ktorej sa 

zúčastnili žiaci zo Základnej  školy Jozefa Horáka P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica,  Základnej školy Jozefa 

Kollára, Ludvíka Svobodu 40, Banská Štiavnica,  Základnej školy s materskou školou  Ferdinanda Coburga 

Svätý Anton 47, Špeciálnej základnej  školy, Novozámocká 11, Banská Štiavnica a Materskej  školy Ul. 1. mája 

č.4, Banská Štiavnica.  Do súťaže bolo prihlásených celkovo 56 výtvarných prác. Víťazné práce z jednotlivých 

kategórií postúpili do národného kola. Národné kolo pozostávajúce z vyhodnotenia najzaujímavejších prác 

doručených z okresných úradov detskou porotou sa uskutoční v mesiaci marec 2018 pri príležitosti Svetového 

dňa civilnej ochrany. 

      Odbor krízového riadenia priebežne plnil úlohy uložené nadriadenými orgánmi 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Vedúci odboru:  Ing. Lukáš Lalo 

Počet zamestnancov: 6 

       

1. 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. Orgán štátnej vodnej správy vykonal v roku 2017 tieto 

činnosti:  

 

Kontrolná činnosť 

- kontrola preneseného výkonu pôsobnosti obce Podhorie na úseku štátnej vodnej správy, 

- kontrola zabezpečenia ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb v organizácii 

ROTOBALANCE s. r. o., so sídlom Antolská 2, 969 01 Banská  Štiavnica, IČO: 36 632 899, 

- kontrola plnenia povinností obce Štiavnické Bane na úseku verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií, 

- kontrola správy vodných tokov v katastrálnom území Banská Štiavnica, 

- kontrola zabezpečenia ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb v organizácii Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica 

- kontrola uskutočnenia vodných stavieb v katastrálnych územiach Banská Štiavnica  

a Štiavnické Bane 
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- kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd v katastrálnych 

územiach Banská Belá, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane  

- kontrola ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd v katastrálnom území Banská Belá 

- kontrola uskutočnenia verejného vodovodu v katastrálnom území Štiavnické Bane 

- kontrola prevádzky verejnej kanalizácie v obci Svätý Anton a Štiavnické Bane 

 

Výkon štátnej vodnej správy 

- rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa vodného zákona  

- vydávanie vyjadrení vo veciach podľa vodného zákona  

- vydávanie súhlasov vo veciach podľa vodného zákona 

- vedenie evidencie povolení (Vodohospodárska evidencia a evidencia Enviroinfo) 

- vykonávanie špeciálneho stavebného úradu vo veciach vodných  

- vedenie evidencie o vodách (Evidencia SHMÚ) 

- povoľovanie použitia znečisťujúcich látok na vymedzené účely 

- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec podľa tohto zákona 

- vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej pôsobnosti 

- prejednávanie priestupkov na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb 

- vydávanie vyhlášok o úprave, obmedzení, zákaze všeobecného užívania  povrchových vôd na 

vodohospodársky významných vodných tokoch 

- určenie rozsahu inundačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch 

 

Ochrana vôd 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádza jedna vodárenská nádrž VN Rozgrund, ktorá slúži na hromadné 

zásobovanie pitnou vodou v katastrálnom území Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. V okrese Banská Štiavnica 

sa užíva 15 monitorovaných vodárenských zdrojov podzemných vôd, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie 

pitnou vodou. Z dôvodu, aby nedošlo k ohrozeniu výdatnosti a kvality vodárenských zdrojov pre hromadné 

zásobovanie počas ich využívania, sú na ich ochranu určené ochranné pásma I. stupňa a ochranné pásma II. 

stupňa so špecifickými podmienkami pre využívanie území jednotlivých ochranných pásiem. Ochranné pásmo I. 

stupňa predstavuje ochranu bezprostredného okolia vodárenského zdroja a objektov záchytných zariadení. Vstup 

na územie ochranného pásma I. stupňa je možné len za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opravy 

a výmeny čerpacieho zariadenia a údržby trávnatého porastu. Ochranné pásmo II. stupňa je určené v rozsahu 

potrebnom na zabezpečenie dodržiavania niektorých opatrení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd.  

 

Ochrana vodných stavieb 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú tieto významné vodné stavby, 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:  

 

- Prepojenie na Pohronský skupinový vodovod: Banská Štiavnica – Červená studňa 

- Verejný vodovod Banská Štiavnica 

- Vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo 

- VN Rozgrund  

- Úpravňa vody Rozgrund 

- Verejný vodovod Banská Belá 

- Verejný vodovod Kozelník 

- Úpravňa vody Štiavnické Bane, verejný vodovod 

- Svätý Anton  – DVZ Antol, verejný vodovod  

- Verejný vodovod Svätý Anton 

- Verejný vodovod Dekýš 

- Verejný vodovod Baďan 

- Verejný vodovod Ilija 

- Verejný vodovod Močiar  

- Verejný vodovod Podhorie 

- ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, verejný vodovod  

- Verejný vodovod Prenčov, miestne pramene  

- Verejný vodovod Vysoká, vodojem 

- Obec Štiavnické Bane - vodný zdroj VRT HVS-1, HVS-2, verejný vodovod 

- Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem 
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Ochrana vodných tokov 

Územím okresu Banská Štiavnica pretekajú tieto vodné toky: 

 

Čiastkové povodie Hrona 

- vodný tok Jasenica:   ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý  

- vodný tok Teplá:   ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý 

 

Čiastkové povodie Ipľa 

- vodný tok Ilijský potok:  ekologický stav = 1, chemický stav: dobrý 

- vodný tok Bukovinský potok:  ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý 

- vodný tok Belujský potok:  ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý 

- vodný tok Klastavský potok:  ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý 

- vodný tok Babí potok:  ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý  

- vodný tok Richnava:   ekologický stav = 2, chemický stav: dobrý 

- vodný tok Štiavnica:   ekologický stav = 3, chemický stav: dobrý 

 

Vysvetlivky 

Ekologický stav:  1. trieda – 5. trieda 

Chemický stav: dobrý alebo nedosahujúci dobrý stav 

 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú títo významní pôvodcovia odpadových vôd alebo 

osobitných vôd: 

 

1. ČOV Banská Štiavnica 

2. ČOV Banská Belá  

3. Verejná kanalizácia v obci Banská Belá „výusť č. 1“ 

4. ČOV Svätý Anton 

5. ČOV Prenčov  

6. Verejná kanalizácia v obci Prenčov (domové čistiarne odpadových vôd) 

7. Odkalisko Sedem žien 

8. Odkalisko Lintich 

9. Banské vody zo štôlne Ferdinand  

10. Sklad motorových, prevodových, hydraulických  olejov a sklad odpadových olejov, nádrž na 

stáčanie a výdaj motorovej nafty – Školské lesy, Banská Štiavnica 

 

2. ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykonáva štátnu správu odpadového hospodárstva v 

zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich právnych predpisov, ktorými sú: 

 

- Zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 

- Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly 

odpadov 

- Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, 

o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o 

podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu 

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

- Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti 

- Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o 

nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

 

Podľa predložených Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 v okrese Banská Štiavnica 

vznikli tieto množstvá odpadov:  
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Kategória odpadov 
Množstvo odpadov  

v tonách 

Ostatné odpady       20 909,107 

Nebezpečné odpady            126,363 

Odpady spolu       21 035,470 

 

V porovnaní s rokom 2016 možno konštatovať, že došlo k zvýšeniu množstva vzniknutých odpadov. 

 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov: 

 

 Prevádzkovateľ Zariadenie Umiestnenie prevádzky 

1. 
Technické služby, mestský podnik, 

E. M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica 

prekládková stanica 

zberný dvor 

zhodnocovanie odpadov 

Antolská 46,  

Banská Štiavnica 

2. 
Richard Tóth, Janka Jesenského 365/9, 

Banská Štiavnica 
zber a výkup 

Antolská 11,  

Banská Štiavnica 

3. Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3,  Žilina zber a výkup  
Sitnianska 1,  

Banská Štiavnica 

4. 
ROTOBALANCE s.r.o., Antolská 2, Banská 

Štiavnica 

zhodnocovanie 

odpadov  

Antolská 2,  

Banská Štiavnica 

5. 
FABA, s.r.o., Trate mládeže 11/1740,      

Banská Štiavnica               

zhodnocovanie 

odpadov  

Trate mládeže 11/1740 

Banská Štiavnica 

 

 

3. ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠIA 

 

Do pôsobnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odboru starostlivosti o životné prostredie patrili 

v roku 2016 stredné zdroje  a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej ZZO) nachádzajúce sa v okrese 

Banská Štiavnica. V súčasnosti sa v okrese Banská Štiavnica nenachádza žiaden veľký zdroj znečisťovania 

ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú v kompetencii miest a obcí.  

 

Prevádzkovateľov stredných zdrojov znečistenia ovzdušia je v okrese Banská Štiavnica 26. Títo 

prevádzkujú dohromady 41 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia.    

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií znečisťujúcich látok sú 

spoločnosti: 

 

1. RD SITNO PRENČOV, a.s., Prenčov, ktorý je prevádzkovateľ stredných ZZO:  

- Chovy hovädzieho dobytka,  

- Sušiareň zelených krmív,  

- Linka na spracovanie produktov rastlinnej výroby (NH3, TZL, CO, NOx, TOC, alkány);  

 
2. FABA, s.r.o., BŠ - výroba drevných brikiet (TZL, CO, NOx, ∑C) 

 

3. ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ  kotolne na  

 spaľovanie tuhých palív (TZL, SO2, NOx, CO, ∑C)  

 

4. Prevádzkovatelia stredných ZZO – chovy hovädzieho dobytka (NH3): 

- AGROCOM, Banská Štiavnica, 

- Rodinná farma Nikolaj Ján 

 

5. Kotolne na tuhé palivo:  

- Slovenské parkety, s.r.o., BŠ 

 

6. Plynové kotolne:  

- Bytová správa s.r.o., B. Štiavnica 
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Ročné údaje o súhrnných emisiách jednotlivých znečisťujúcich látok za všetky stredné zdroje 

znečisťovania ovzdušia prevádzkované v okrese Banská Štiavnica podávajú prevádzkovatelia každoročne za 

uplynulý rok, v tomto prípade na rok 2017 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2016. Oproti roku 2015 nedošlo 

k zvýšeniu emisií jednotlivých znečisťujúcich látok.  

 

Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schválený S-TPP a TOO, nakoľko sa jedná 

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 znení neskorších predpisov 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. 

 

4. 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 (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z. 

ktorou sa vykonáva zákon  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa súvisiacich 

zákonov a to: zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve.  

 

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny si  s účinnosťou od 01.10.2014  vyhradil pôsobnosť obce vo veciach podľa  § 13 ods. 2 

písm. a), § 47, § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny v územiach s druhým stupňom ochrany mimo 

zastavaného územia obce, v územiach s tretím stupňom ochrany a na pozemkoch vo vlastníctve obce okrem 

pozemkov, ktoré obec zverila do správy. 

Celé územie okresu Banská Štiavnica spadá pod CHKO Štiavnické vrchy. Platí tu  druhý stupeň 

ochrany prírody a krajiny. V rámci okresu sú územia a objekty s osobitným stupňom ochrany:   

 

Národná prírodná rezervácia: Sitno 

Prírodné rezervácie: Kamenný jarok  

 Jabloňovský Roháč 

 Holík 

 Gajdošovo 

Prírodné pamiatky: Žakýlske pleso 

Chránené areály: Michalštôlnianske rašelinisko 

 Banskoštiavnická botanická záhrada 

 Jurajova štôlňa 

 Arborétum Kysihýbel 

Chránené stromy: Lipy pri bývalej strelnici 

 Lipa na Hornej Rovni 

 Smrekovce na Hornej Rovni 

 Gaštan jedlý v Štiavnických Baniach 

 

Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

V okrese Banská Štiavnica sú aj lokality v rámci území európskeho významu  Natura 2000:  

 

Kód lokality  Názov lokality 

SKUEV0015 Dolná Bukovina  

SKUEV0216 Sitno       
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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 platných právnych predpisov. Za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Okresný úrad v 

Banskej Štiavnici odbor starostlivosti o životné prostredie vydal celkovo187 rozhodnutí, 586 vyjadrení a 

poskytol 304 stanovísk a vybavil 3 žiadosti o poskytnutie informácií. Okrem toho poskytol  množstvo 

informácii pre občanov a iné subjekty. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu vykonaných 

úkonov. 

 
Katastrálny odbor  
Vedúci 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) 

     V roku 2017 katastrálny odbor prijal 1154 návrhov na vklad. Z celkového počtu prijatých návrhov na vklad 

bolo 159 prijatých elektronicky. Zo všetkých doručení návrhov na vklad bolo: 347 záložných zmlúv, 546 

kúpnych zmlúv, 135 darovacích zmlúv, 17 zámenných zmlúv, 26 zmlúv o zriadení alebo zrušení vecného 

bremena a 83 iných zmlúv. V roku 2017 sa udržal trend refinancovania hypotekárnych úverov. Kúpa 

nehnuteľností bola o 44 podaní návrhov menšia oproti roku 2016. Z uvedeného môžeme konštatovať, že klienti 

sa viac začali zaujímať o svoje pozemky a vlastnícke práva. 

- 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 

     V roku 2017 sa zapísalo 205 osvedčení o dedičstve. V  roku 2017 sa zapísalo 325 exekúcií. Katastrálny odbor 

zaznamenal v roku 2017 nárast exekúcií. 

     Informácie z katastra nehnuteľností (napr. výpisy z listov vlastníctva, kópie máp, kópie listín, ktoré sú 

uložené v zbierke listín...) boli poskytnuté 999 klientom. Znížil sa počet poskytnutých informácií z dôvodu 

zverejňovania údajov o pozemkoch na vybraných portáloch. Vybavených bolo 279 podkladov pre dedičské 

konania a 74 iných podkladov.  

     Geometrické plány prijaté na úradné overenie v počte  278.  Oproti roku 2017 pokles o 36 geometrických 

plánov. 

     Priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra 

právnickými osobami neboli zistené žiadne. 

     Na katastrálny odbor za obdobie 01.01.2017 do 31.12.2017  bolo podaných 3504 podaní na registratúru 

katastrálneho odboru.  

    V roku 2017 bolo na katastrálnom odbore podaných a vybavených podaní približne v rovnakom počte ako v 

roku 2016.  
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Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV) 

riaditeľ: RNDr. Dušan Trcka 
sídlo: Kammerhofská 26, Banská Štiavnica  

 
    Celý okres Banská Štiavnica  sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (CHKO ŠV) a 

územie je podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení,  v druhom stupni 

ochrany. V meste a blízkom okolí sa nachádzajú tieto osobitne chránené územia s vyšším stupňom ochrany:  

- Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada (k.ú. B. Štiavnica) – stupeň ochrany 3 

- Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) – stupeň ochrany 5 

- Chránený areál Michalštôlnianske rašelinisko (k.ú. B. Štiavnica) - stupeň ochrany 3 

- Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ (k.ú. B. Štiavnica) - stupeň ochrany 3 

- Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k.ú. Banky) – stupeň ochrany 5                                                         

- Chránené stromy – Lipy na mestskej strelnici (k.ú. B. Štiavnica) 

- Chránený strom – Sekvojovec za botanickou záhradou (k.ú. B. Štiavnica) 

     Do k.ú. mesta Banská Štiavnica a k.ú. Banky, okrajovo zasahujú aj územia členských krajín Európskej únie 

známe pod skratkou NATURA 2000. Je to: 

- územie európskeho významu - Sitno (časť Počúvadlianske Jazero) 

- územie európskeho významu  Suť (k. ú. Banky). 

     Na Správe CHKO Štiavnické vrchy, ktorá sídli v Banskej Štiavnici, Kammerhofská 26,  pracovalo v roku 

2017 deväť zamestnancov v nasledovnom zložení: 

- riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy 

- THP pracovník, ekonóm 

- anorganik, informatik 

- botanik, poľhohospodár 

- zoológ 

- krajinár 

- lesník 

- 2 strážcovia 

     V samotnom meste Banská Štiavnica máme evidovaných ešte troch dobrovoľných strážcov prírody. 

     Pracovníci Správy CHKO Štiavnické vrchy vypracovali v roku 2017 284 odborných stanovísk pre konanie 

orgánov štátnej správy a samosprávy, Ministerstvo životného prostredia SR, Policajný zbor SR, Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia, ako aj iné fyzické a právnické osoby. Zúčastnili sa 98 obhliadok a rokovaní. 

Najviac stanovísk bolo vydaných pre stavebnú činnosť, výrub drevín rastúcich mimo lesa, lesné hospodárstvo 

a územnú a druhovú ochranu. Správa CHKO Štiavnické vrchy taktiež vydala aj 66 „deklarácií NATURA 2000“, 

potrebných pre rôzne štrukturálne fondy. Pracovníci správy taktiež riešili 7 priestupkov porušenia zákona 543 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení. Išlo najmä o porušenia zákazu vjazdu do chránených území, 

pohyb mimo vyznačených miest a chodníkov, voľný pohyb psov a pod. Opäť sa odstraňovali invázne rastliny na 

troch lokalitách v Banskej Štiavnici a blízkom okolí a prebehlo zimné sčítanie netopierov.   Správe CHKO 

Štiavnické vrchy patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2017 tu bolo rehabilitovaných 30 chránených 

druhov, z ktorých bolo 27 úspešne vrátených naspäť do prírody. Formou prednášok a exkurzií sa podieľame na 

envirovýchove žiakov a študentov základných a stredných škôl. 

 

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 Banskobystrického kraja. 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, so sídlom Dolná ružová 7, Banská Štiavnica, vykonáva štátnu správu 

s územnou pôsobnosťou v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica, v súlade s územím 

UNESCO. 

KPÚ Banská Bystrica vykonáva svoju činnosť podľa: 

- Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 
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- 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; 

- Nariadenie vlády SR č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000; 

- Rozhodnutie PÚ-05/462-6/4371/Hra zo dňa 10. 05. 2005 o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej 

rezervácie Banská Štiavnica - právoplatnosť dňa 10. 06. 2005; 

- Všeobecná záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.13/1998 o vyhlásení časti územia 

obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu; 

- Nariadenie vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane z 15. 

augusta 1995; 

- 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); 

- Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.); 

- Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný - oznámenie č. 44/2001 Z. z.); 

- Dohovor 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, 

i)     ukladá pokuty podľa § 42 a 43. 

 

 V lokalitách územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracoviska Banská 

Štiavnica sa nachádzajú tieto pamiatkové územia a ochranné pásma: 

 

1. Lokalita UNESCO - „Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia" zapísané do Zoznamu svetového 

kultúrneho dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. december 

1993, pod č. 618 rev.. Lokalita zahŕňa územia miest a obcí: Banská Štiavnica, Banská Belá, Svätý Anton, 

Banský Studenec, Ilija, Štiavnické Bane, Hodruša-Hámre, Vyhne a Voznica. 

2. Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 280/2000 Z. z. 

o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000. 

3. Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásené rozhodnutím 

Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 10. 05. 2005, o vyhlásení ochranného 

pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica - právoplatnosť dňa 10. 06. 2005. 

4. Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení 

pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane z 15. augusta 1995. 

5. Pamiatková zóna Banská Hodruša - všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici 

č.13/1998 o vyhlásení časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu. 

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). 
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 Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vykonáva KPÚ Banská Bystrica 

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 2017 KPÚ Banská Bystrica spracoval: 

 6 podkladov a návrhov na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku alebo zrušenie vyhlásenia 

NKP: 

- Banská Štiavnica, Hollého 3, dom meštiansky - podklad pre posúdenie podnetu na vyhlásenie NKP 

- Banská Štiavnica, Horná Huta, sklad - podklad pre posúdenie podnetu na vyhlásenie NKP 

- Banská Štiavnica, Vodná nádrž Počúvadlo, Tatársky jarok - návrh na vyhlásenie NKP 

- Banská Štiavnica, Vodná nádrž Počúvadlo, Náhonný jarok - návrh na vyhlásenie NKP 

- Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša č. 587, dom meštiansky - podklad pre posúdenie podnetu na 

vyhlásenie NKP 

Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša č. 587, dom meštiansky - návrh na vyhlásenie NKP, 

 Vypracovanie pasportizačných kariet národných kultúrnych pamiatok o stave zachovania pamiatkových 

hodnôt jednotlivých NKP a ich vyhodnotenie v rámci územia lokality UNESCO „Banská Štiavnica a 

technické pamiatky v okolí". 

 Spracovávanie aktualizácie dokumentu „Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava: Zásady 

ochrany pamiatkových území - Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro 

Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária, Zodpovedný spracovateľ: PhDr. Magdaléna 

Kvasnicová, PhD., Bratislava, december 2004". 

 Spracovanie podkladov pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán zóny 

Pamiatková rezervácia, časť historické jadro Banská Štiavnica" 

KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica sa v roku 2017 podieľal na organizácii týchto podujatí v 

meste Banská Štiavnica: 

 Medzinárodná konferencia „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v Európskom kontexte", 18.-

19.05.2017, Starý zámok, Banská Štiavnica; 

  
Kontaktné miesto Daňového úradu Banská Bystrica  

vedúci: Ing. Miroslav Belovický 

sídlo: Námestie sv. Trojice č. 1, Banská Štiavnica  

 

Daňový úrad Banská Bystrica z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1. 5. 2017 zrušil kontaktné miesto 

Daňového úradu Banská Bystrica v Banskej Štiavnici, Námestie sv. Trojice č. 1, 969 01 Banská Štiavnica.    

 

Správa daní daňových subjektov v jeho pôsobnosti bola od 1. 5. 2017 komplexne zabezpečovaná na Daňovom 

úrade Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom. 

Od 27.04.2017 do 28. 04. 2017 bola správa daní príslušných daňových subjektov zabezpečovaná v doterajšom 

rozsahu na kontaktnom mieste Banská Štiavnica v nezmenených úradných hodinách, avšak v obmedzenom 

režime z dôvodu sťahovania.  

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica 

riaditeľ: npor. PhDr. Branislav Čerňanský  

sídlo: Mládežnícka ulica č. 25, Banská Štiavnica 

 

Nápad trestných činov na Obvodnom oddelení Policajného zboru Banská Štiavnica bol 188 skutkov, ktoré boli 

objasnené na 69,15  %;  

 

Prehľad uličnej trestnej činnosti a objasnenosti v policajnom obvode Banská Štiavnica  

                         

  ROK 2017     ROK 2016 

 skutky 

–––––––––––  

objasnenosť 

skutky 

–––––––––––  

objasnenosť 

zistené celkom 

objasnenosť 

23 

73,91 % 

61 

67,21 % 
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spáchané na ulici 

objasnenosť 

20 

80,00 % 

19 

68,42 % 

 

Prehľad nápadu trestnej činnosti a objasnenosti v policajnom obvode Banská Štiavnica  
 

                                     ROK 2017            ROK 2016 

 zistené skutky 

objasnenosť 

zistené skutky 

objasnenosť 

rozdiel 

(počet skutkov) 

Nápad celkom 

Objasnenosť 

933 

67,10 % 

871 

66,48 % 

 

           + 62 

Násilná 

kriminalita 

111 

73,87 % 

76 

80,26 % 

 

+ 35 

Drogová 

kriminalita 

15 

75,00 % 

20 

75,00 % 

 

- 5  

Majetková 

kriminalita 

322 

41,30 % 

276 

37,68 % 

 

+ 46 

Ekonomická 

kriminalita 

163 

68,10  % 

146 

60,27 % 

 

+ 17 

    

 

Prehľad nápadu trestnej činnosti a objasnenosti v rámci Obvodného oddelenia  Policajného zboru 

v Banskej Štiavnici  

 

 

Prehľad výslednosti práce pri objasňovaní priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov za obdobie od 01. 01. 2017 do 30. 12. 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím 

roka 2016  

 

                                            ROK 2017                  ROK 2016 

v meste Banská 

Štiavnica 

priestupky 

–––––––––––  

objasnenosť 

priestupky 

–––––––––––  

objasnenosť 

rozdiel 

(počet priestupkov) 

zistené celkom 

objasnenosť 

1097 

93,98 % 

1394 

94,91 % 
         - 297 

zapísané v denníku 

priestupkových spisov 

231 

71,43 % 

221 

67,87 % 
 + 10 

 

 

Verejný poriadok na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach  

 

           V hodnotenom období boli v okrese Banská Štiavnica realizované 4 bezpečnostné opatrenia, a to 

nasledovné: 

 2 bezpečnostné opatrenia  v súvislosti s kultúrnym podujatím: 

                  

    

Nápad               

2017 

 

2016 

Nápad celkom 

objasnenosť 

188 

69,15 % 

154 

––––––– 

64,94 % 

Násilná TČ 

objasnenosť 

34 

88,24 % 

10 

–––––––– 

90,00 % 

Majetková TČ 

objasnenosť 

63 

38,10 % 

48 

––––––– 

33,33 % 

Ekonomická TČ 

objasnenosť 

36 

83,33 % 

35 

––––––– 

60,00% 
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-  v dňoch 02. 09. 2017 - 03. 09. 2017  sa vo Svätom Antone konalo kultúrne podujatie pod názvom „Dni 

Svätého Huberta“. Bezpečnostné opatrenie bolo realizované v dňoch             02. 09. 2017 - 03. 09. 2017, 

do ktorého bolo zaradených spolu 30 príslušníkov PZ okresného riaditeľstva a PMJ OPP KR PZ 

v Banskej Bystrici, ktorí v rámci bezpečnostného opatrenia odslúžili spolu 290,5 hodín. Počas konania 

podujatia k narušeniu verejného poriadku nedošlo.  

-  v dňoch 08. 09. 2017 - 09. 09. 2017  sa v Banskej Štiavnici konalo kultúrne podujatie „Salamandrové 

dni“. Bezpečnostné opatrenie bolo realizované v dňoch 08. 09. 2017 -         09. 09. 2017, do ktorého bolo 

zaradených spolu 26 príslušníkov PZ okresného riaditeľstva a PMJ OPP KR PZ v Banskej Bystrici, ktorí 

v rámci bezpečnostného opatrenia odslúžili spolu 251 hodín. Počas konania podujatia nedošlo 

k narušeniu verejného poriadku.  

 

2 bezpečnostné opatrenia - ostatné: 

- v dňoch 19. 05. 2017 - 20. 05. 2017 v čase od 22.00 hod. dňa 19. 05. 2017 do 06.00 hod. dňa 20. 05. 2017 

za účelom  predchádzania prípadom krádeží motorových vozidiel v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia PZ Banská Štiavnica, do ktorého bolo zaradených 13 príslušníkov PZ okresného riaditeľstva 

a 4 policajti PMJ OPP Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, ktorí v rámci bezpečnostného 

opatrenia odslúžili spolu136 hodín. 

- dňa 04. 11. 2017 sa uskutočnili voľby do VÚC, bezpečnostného opatrenia sa v okrese Banská Štiavnica 

zúčastnilo 20   príslušníkov PZ, ktorí odslúžili 242 hodín; 

 

Úsek bezpečnosti cestnej premávky   

V okrese Banská Štiavnica bolo evidovaných 61 dopravných nehôd (nárast o + 13 oproti roku 2016).  Dopravné 

nehody boli zväčša zapríčinené nedodržaním predpísanej rýchlosti,  nesprávnym spôsobom jazdy, najmä 

vyhýbaním sa bez dostatočnej bočnej vôle, nedodržaním bezpečnej vzdialenosti za vozidlom.  

 

Prehľad dopravnej nehodovosti v policajnom okrese 

 

                                      ROK 2017          ROK 2016 

 Počet dopravných nehôd Počet dopravných nehôd Rozdiel 

Policajný okres Žiar nad 

Hronom (t. j. okres Žiar nad 

Hronom, Žarnovica, Banská 

Štiavnica spolu) 

237 243 -   6 

 

okres Banská Štiavnica 
61 

 

48 
   +   13 

                                        

 

 

                                                           ROK 2017                         ROK 2016 

 Usmrte-

nie 

Ťažké 

zranenie 

Ľahké 

zranenie 

Usmrte-

nie 

Ťažké 

zranenie 

Ľahké 

zranenie 

Policajný okres Žiar nad 

Hronom (t. j. okres Žiar nad 

Hronom, Žarnovica, Banská 

Štiavnica spolu) 

7 20 116 4 17        97 

 

okres Banská Štiavnica 
1 3 22 0 5 10 

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici – pracovisko Archív Banská Štiavnica 

riaditeľ pobočky: PhDr. Mikuláš Čelko 

sídlo: Križovatka č. 4, Banská Štiavnica  

 

Územná pôsobnosť pracoviska Štátneho archívu v Banskej Štiavnici sa viaže na okres Banská 

Štiavnica. V roku 2017 na pracovisku pracovali 3 pracovníci s odborným vzdelaním, zameraným na archívnictvo 

a pomocné vedy historické. Pracovisko na konci roku 2017 evidovalo 194 archívnych fondov a zbierok, 
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o množstve 1334 bežných metrov. K trvalej úschove prevzalo 9,48 bežných metrov archívnych dokumentov od 

pôvodcov po realizácii návrhov na vyradenie. V rámci predarchívnej starostlivosti pracovníci vykonali 6 

komplexných kontrol, so zameraním na správnosť vedenia registratúr. Posúdili 29 návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov úradov, inštitúcií štátnej a verejnej správy z okresu. Zo strany pracoviska sa poskytlo 

viacero inštruktáží a konzultácií k príprave spracovania návrhov na vyradenie, k vypracovaniu dodatkov 

k registratúrnym poriadkom a plánom. Najrozsiahlejšiu časť odborných prác v roku 2017 tvorilo spracovanie 

archívnych fondov. Dokončila sa časť Magistrátu mesta Banská Štiavnica, vecná skupina korešpondencia mesta 

z rokov 1527 – 1530, pokračovalo sa v prácach na ďalších ročníkoch 1531 – 1534. Z období 1527 – 1534 sa 

vyhotovilo vyše 800 záznamov z korešpondencie. V roku 2017 začali odborné sprístupňovacie práce na 

archívnom fonde Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici (1919 – 2000). Všetky sprístupňovacie 

práce na fondoch sa robili podľa vypracovaných projektov, schválených Odborom archívov a registratúr MV SR. 

Písomné historické pramene z období od stredoveku, až po nedávnu minulosť, k rôznym témam (hospodárstvo, 

kultúra, školstvo, genealógia, majetkoprávne vysporiadania) v roku 2017 študovalo 64 záujemcov, z toho 4 zo 

zahraničia. Pracovisko vypracovalo 7 rešerší, tematicky sa dotýkajúcich genealógie (rodokmeň), dejín objektov 

v mestskej pamiatkovej rezervácii a v obci Štiavnické Bane. Pracovisko archívu venovalo pozornosť výročiam 

Banskej Štiavnice, a to 800. výročiu prvej písomnej zmienky a 780. výročiu udelenia mestských výsad. K nim 

pripravilo cyklus prednášok, autorsky sa podieľalo na výstave (jún 2017 Starý zámok), na tvorbe publikácie 

Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO. Taktiež sa pripravili dve prednášky k 300. výročiu 

narodenia cisárovnej Márie Terézie. K viacdielnemu cyklu dokumentárnych filmov k 500. výročiu reformácie, 

v spolupráci s redakciou náboženského vysielania RTVS, pracovisko pripravilo k filmovaniu súbor archívnych 

dokumentov k začiatkom reformácie v Banskej Štiavnici. 

V priebehu roka podľa požiadaviek obyvateľov, úradov a inštitúcií sa vyhotovilo 224 osvedčených 

kópií archívnych dokumentov. Od začiatku mája do konca júla 2017 časť pracoviska prešla stavebnými 

úpravami priestorov, ktoré sa využili pre umiestnenie archívnych fondov Slovenského banského archívu, 

z dôvodov ich nutnosti presťahovania kvôli rekonštrukcii časti sídla archívu na Radničnom námestí (Fritzov 

dom). Pracovisko ďalšiu svoju prácu zameriavalo na výskumy, dotýkajúce sa príprav monografie Banskej Belej. 

K rezortným výskumným úlohám k výročiam v roku 2018 (100. výročie vzniku ČSR, 50. výročie vstupu 

spojeneckých vojsk na územie ČSR, 25. výročie vzniku samostatnej ČSR) pracovníci pripravili výber 

archívnych dokumentov k týmto výročiam, ktoré sa budú prezentovať vo forme publikácie a výstavne (100. 

výročie vzniku ČSR). 

 

Ministerstvo vnútra SR, Slovenský banský archív Banská Štiavnica   

Vedúca pracoviska: Mgr. Janka Schillerová 

Sídlo: Radničné námestie č. 16, Banská Štiavnica 

Počet zamestnancov:12 

 

Slovenský banský archív (ďalej archív), je zariadením ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez 

právnej subjektivity, plní úlohy štátnej správy na úseku archívov a registratúr. Organizačne je začlenené do 

Slovenského národného archívu ako jeho špecializované pracovisko. Hlavnou úlohou archívu je 

zhromažďovanie, odborné a vedecké spracovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov vzniknutých 

z činnosti právnických alebo fyzických osôb v odvetviach baníctvo, hutníctvo, geologický prieskum a iných 

príbuzných odvetví pôsobiacich na území Slovenska. Verejnosti umožňuje prístup k spracovaným archívnym 

dokumentom ich štúdiom, ale aj vyhotovením výpisu, odpisu, potvrdenia alebo kópie a tiež ich verejným 

vystavovaním. 

Archív sídli v dvoch budovách situovaných v historickom centre mesta, obidve budovy sú kultúrnymi 

pamiatkami. Jedna budova archívu na Starozámockej ul. č. 9 je dlhodobo ponúknutá za trvale prebytočný 

majetok MV SR. V mesiaci júl 2017 sa začalo s dlhodobo pripravovanou opravou vážnej poruchy stropov v  

hlavnej budove archívu na Radničnom námestí č. 16. Práce boli však, podľa stanoviska Krajského pamiatkového 

úradu Banská Bystrica, pracovisko v Banskej Štiavnici, v mesiaci november prerušené a tento stav trvá aj 

v súčasnosti. 

 Pre vykonávanie odborných činností má pracovisko systemizovaných 12 štátnozamestnaneckých miest, 

všetky pracovné pozície sú obsadené. Všetky pomocné hospodárske a účtovné činností si zabezpečujú sami 

odborní pracovníci archívu. Prierezové a obslužné činnosti pre archív zabezpečuje Centrum podpory Banská 

Bystrica, resp. Jednotka podpory Žiar nad Hronom.  

V rámci predarchívnej starostlivosti vykonáva štátny odborný dozor v 130 právnických subjektoch 

štátneho i súkromného charakteru z uvedených odvetví.   

 V archíve je sústredených 357 archívnych fondov a zbierok o celkovom rozsahu vyše 6 000 b. m. s cca 

120 000 jednotlivín (z nich je viac ako 92 000 máp a plánov) z obdobia od 15. storočia po súčasnosť.  Súbor 

banských máp a plánov najvýznamnejšieho archívneho fondu, Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej 
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Štiavnici, bol v roku 2007 zapísaný do Registra UNESCO Pamäť sveta. Súbor banských máp a plánov tohto 

fondu sa od roku 2007 systematicky digitalizuje a záujemcom sú na štúdium poskytované ich digitálne kópie. 

Celkovo je k 31. 12. 2017 sprístupnených 14 813 digitalizátov tohto súboru. 

 Inštitúcie a súkromné osoby využívajú archívne dokumenty ako podklady na historické štúdium, ale aj 

pre praktické potreby (zabezpečenie starých banských diel, poddolovanie konkrétneho územia, plánovanie 

obnovy ťažby). Aj keď od druhého polroka 2017 sú podmienky na štúdium sťažené, navštívilo archív 68 

bádateľov, z toho 5 zo zahraničia (Česko, Maďarsko, Slovinsko). V správnej agende pre 15 žiadateľov 

vyhotovili 7 potvrdení a poskytli 20 kópií archívnych dokumentov pre účely dôchodkového zabezpečenia. 

Bohatým zdrojom doplňujúcich informácií k štúdiu je knižničný fond archívu, pozostávajúci z vyše 21 

tisíc zväzkov odbornej, hlavne banskej, literatúry a časopisov. 

 Archív sa zapojil do osláv "800. výročia prvej písomnej zmienky o meste Banská Štiavnica" výstavou 

Banské mapy fondu Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici zapísanou v registri UNESCO Pamäť 

sveta, ktorá je inštalovaná v priestoroch Starého zámku, expozície Slovenského banského múzea.  V mesiaci 

september pre účastníkov odborného seminára História, prítomnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku 

pripravili výstavku  kópií plánov o používaní elektrických zariadení v banských dielach a učebnice 

elektrotechniky.  

V prvom polroku 2017 študentom STU Bratislava, fakulta architektúry a študentom SPŠ stavebnej Žilina, odbor 

kartografia priblížili históriu a poslanie archívu a predstavili im najzaujímavejšie originály archívnych 

dokumentov z ich odborov.  

V individuálnej výskumnej a publikačnej činnosti pripravili zamestnanci archívu, aj v roku 2017, niekoľko 

odborných prednášok, štúdií a článkov k histórii archívu a k histórii baníctva. 

 V mesiaci september sa archív nezapojil do „Salamandrových dní 2017“.  

Slovenské banské múzeum 

Názov a sídlo organizácie : Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 00 Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Štatutár:  PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

Počet zamestnancov:  68 

 

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu 

celoslovenského špecializovaného baníckeho múzea. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne 

spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja 

baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a banských oblastí 

na Slovensku. Spravuje najvýznamnejšie historické objekty v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej 

Štiavnici a aj technické pamiatky, ktoré sú zaradené medzi pamiatky svetového dedičstva. Zriaďovateľom múzea 

je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a gestorom úloh je sekcia geológie a prírodných 

zdrojov. 

 Múzeum sprístupňuje verejnosti vlastné zbierkové predmety, fotodokumentačný materiál, archívne 

materiály. Činnosť Slovenského banského múzea vychádza z programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky na roky 2016 – 2020. V súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky 

sa múzeum sústreďuje na rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, 

environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže 

a občanov, prostredníctvom výkladov v expozíciách, na výstavách, rôznych tematických aktivitách 

a interaktívnym  programom Škola v múzeu. Súčasne plní všetky úlohy vyplývajúce zo zákona č. 206/2009 Z. z.,  

zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a jeho noviel. 

 

V časti Plánu hlavných úloh múzea na rok 2017 riešilo múzeum 40 úloh v šiestich kapitolách. 

I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY riešila sa úloha: Program  záchrany a transformácie starých 

banských diel na objekty cestovného ruchu, kde aktívne spolupracovalo  na realizácii projektu „Slovenská 

banská cesta“  a „Slovenská železná cesta“, staré banské diela, využívané v rámci expozičnej činnosti múzea  

II.VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, plnených 12 úloh 

 

1.  Prezentácia  ôsmich stálych expozícií SBM  v Banskej Štiavnici a Handlovej, ktoré navštívilo 138 201 

návštevníkov, spolu s akciami a účasťou na výstavách bol celkový počet 142 539 osôb. 

2. Výstavná činnosť, kde  bolo realizovaných 7 výstav a 9 menších projektov, väčšina z nich v priestoroch 

Galérie J. Kollára: Ivan Slovenčák „Plán B“ 27.12.2016-1.4.2017,  Laco Teren „Neočakávaný návrat 

z trópov“ 24.6.-10.9.2017, Daniela Chrienová  „Nový súbor“  14.9.-11.11.2017 , Prekvapenie z depozitára – 

Dobré časy,1.12.- 27.1.2018. Veľký záujem bol o projekt  Kabinet ilustrácií I.,II.,III.,IV.. V Berggerichte  

boli prístupné výstavy Ako sa mapovalo v baníctve, do 18.8.2018,  12 patrónov, ochrancovia vedy, techniky a 
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remesiel) 23.8.-19.11.2017, a V modrobielom lese 6.12.2017 -15.8.2018. V priestoroch Starého zámku sa 

uskutočnila výstava venovaná 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici a ďalším 

historickým udalostiam s výročiami v roku 2017, nazvaná Strieborné mesto (Banská Štiavnica – mesto 

svetového dedičstva UNESCO) 23.6.-30.9.Na výstave participovali Mesto Banská Štiavnica, SBM, SBA, 

Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Banská Štiavnica.  

3. Banskoštiavnický Geopark, v rámci tejto úlohy sa realizovala prezentácia náučných geologických chodníkov 

formou výstavy a náučnej posterovej expozície v priestore informačnej kancelárie.  

4.  Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku predstavoval výskum v teréne 

na lokalitách Glanzenberg a Ulica A. Sládkoviča, Baumgartnerov dom, škola pri František šachte v Banskej 

Štiavnici, farský kostol vo Farnej, okr. Levice. Záchranné archeologické výskumy v regióne Banská 

Štiavnica vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov. Z výsledku archeologického výskumu boli spracované štúdie a prednášky.  Výskum lokality 

Glanzenberg v Banskej Štiavnici sa riešil v spolupráci s Občianskym združením Kruh, Mestom Banská 

Štiavnica a Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica. 

5.  Odborné a vedecké podujatia v roku 2017 - bola organizovaná dvojdňová medzinárodná konferencia 

Argentifodina organizovaná v spolupráci so Slovenskou asociáciou ložiskových geológov. Konferencia sa 

konala 6. - 8. 9. 2017. Zborník prednášok bude vydaný v roku 2018. 

6. Odborné, vedecké a materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym a etnografickým 

dejinám Banskej Štiavnice a banských miest Slovenska, v rámci tejto úlohy sa pracovalo na 11 úlohách, 

realizoval sa výskum fondov múzea, výskum v archívoch. Výsledky  boli spracované formou odborných 

štúdií, scenárov, príspevky na konferencie a semináre. 

7.  Nové expozičné celky Slovenského banského múzea a ich inovácie, úloha bola zameraná na dobudovanie, 

doplnenie a zatraktívnenie existujúcich expozícií múzea: - Banské múzeum v prírode, I. etapa inovácie 

podzemia a povrchovej expozície, podporená finančnou dotáciou Environmentálneho fondu 

      - Uhoľné baníctvo na Slovensku - dobudovanie expozície banských strojov v exteriéri, podporené 

Hornonitrianskymi baňami a. s, a Mestom Handlová 

8. Environmentálna výchova v podmienkach Slovenského banského múzea, aktivity projektu Škola 

v múzeu, realizované prostredníctvom vyučovacích hodín, remeselných tvorivých dielní, vychádzok do 

terénu, interaktívnych prehliadok múzea, aktivít s pracovnými listami, výtvarné aktivity v expozíciách. K 

najobľúbenejším programom environmentálnej výchovy v roku 2017 patrili: Hráme sa na remeselníkov, 

s účasťou 4091 detí, Čo nám tu zanechalo baníctvo absolvovalo 2954 detí aj rodičov, Ryžovanie zlata  1203 

detí, Prázdninové dielne 1440 účastníkov, Geobádateľňu  navštívilo 966 detí a študentov. V Galérii J. 

Kollára sa na tvorivých dielňach zúčastnilo 722 detí a študentov.  

9.  Podujatia ku Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a Svetovému dňu životného prostredia. 

      Múzeum zorganizovalo ku Dňu Zeme tradičnú medzinárodnú výstavu „My sa nevieme sťažovať nahlas“ . 

Do 18. ročníka, s názvom „Ego versus Eko“, sa zapojilo 874 detí zo 136 škôl. Práce prezentované na výstave 

si verejnosť mohla pozrieť od 12.-18.6.2017. Počas Svetového  dňa vody (23.03.2017) sa v expozícii 

Baníctvo na Slovensku uskutočnila  prednáška s PP prezentáciou zameranou na vodu ako pohonnú silu 

banských strojov a zariadení. Prednášok sa zúčastnilo 52 detí. Aktivity pripravené 20.3.-24.3. ku Svetovému 

dňu lesov absolvovalo v Handlovej 43 osôb. Medzinárodný deň múzeí 20.05.2017 a Noc múzeí a galérií, 

ktoré sa konali v Kammerhofe, Berggerichte  a Galérii J. Kollára s témou – Rok Márie Terézie, „Hra 

o citróny“ (126 návštevníkov). V Handlovej  sa konala vernisáž výstavy diel Janka Procnera, ktorej sa spolu 

s prehliadkou expozície zúčastnilo 89 návštevníkov.  

10. Prezentácia a popularizácia múzea formou tradičných podujatí: 

     Veľká noc v múzeu,  Festival kumštu, remesla a zábavy 20. ročník, Štiavnický vianočný jarmok, Vianoce 

v múzeu - vianočný voňavý a tvorivý týždeň v múzeu.  

      Najobľúbenejším podujatím je každoročne Festival kumštu remesla a zábavy, ktorého sa zúčastnilo 2961 

osôb. Konal sa v priestoroch Starého zámku. Environmentálna burza 22.-26.8, 29.8.-.1.9, 7.9.-9.9.. Nielenže 

sa vďaka tejto aktivite recyklovania podarilo veľa predmetov zachrániť pred ich vyhodením, ale našli sa aj 

také, ktoré sa stali súčasťou zbierkového fondu múzea. 

11. Participácia na podujatiach v regióne: Zimomravenie, Festival peknej hudby, Festival Cap á ĺ Est,, Letný 

filmový seminár 4. Živly,  Festival Amplión, Salamandrové dni, Dni Európskeho a kultúrneho dedičstva   
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      III. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA v 6 úlohách rieši starostlivosť o zbierkové 

predmety a ich dokumentáciu, elektronické spracovanie informácií o predmetoch v programoch ESEZ 4G je 

spracovaných 25 185 záznamov v 1. stupňovej evidencii a 25 285 predmetov v 2. stupňovej evidencii. 

BACH (fotoarchív) 5243 záznamov (negatívov), KIS-MASK v knižnici múzea - 2824 knižničných 

jednotiek.  

12. Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov sa týkalo 931 predmetov, z ktorých bolo 220 ks 

konzervovaných a 711 ošetrených.  V rámci úlohy Kúpa zbierkových predmetov bolo získaných 623 ks 

darom (190 prírastkových čísel), 327 ks kúpou  (17 prírastkových čísel), 39 kusov zberom, výskumom 

a nálezom, 1 kus prevodom. Predmety získané v roku 2017 majú hodnotu 6888,50 €. 

 

IV. EDIČNÁ, PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ bola zastúpená 6 úlohami, prípravou a tlačou 

propagačných materiálov o Slovenskom banskom múzeu pre jednotlivé aktivity múzea, prípravou Bedekra 

múzea - štôlňa Glanzenberg, vydaním propagačného materiálu Glanzenberg, sprievodca náučným 

chodníkom, vydanie Zborník, roč. 25, spracovanie podkladov pre Argentifodina 2017 

V. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ bolo riešených šesť úloh: 

Múzeum uhoľného baníctva na Slovensku Handlová - dobudovanie exteriéru múzea – inštalácia exponátov, 

dobudovanie exteriérovej časti. 

Starý zámok riešenie havarijných stavov na jednotlivých objektoch, realizovaná oprava – Baroková veža, 

Severná veža (schodisko) úprava priestorov Himmelreichu. 

Nový zámok - náter šindľovej strechy – nákup náterovej hmoty, práce plánované v roku 2018, lokálne opravy 

omietok. 

 Obnova fasád Galéria J. Kollára dokončenie úlohy z roku 2016, obnova vnútorných fasád nádvorí objektov 

Galérie J. Kollára. 

Banské múzeum v prírode výmena schodiska v Bartolomej štôlni.  

Revízie zariadení a budov SBM a Údržba zariadení a budov, technická vybavenosť SBM. 

VI. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA boli riešené  úlohy: IRON ROUTE Medzinárodný projekt Európskej 

železnej cesty.  

 Prezentácia SBM v rámci ICOM, program technickej sekcie 

 Technical heritage and Cultural Identity, medzinárodná konferencia ICOM-CIMUSET, 5. - 8. 12. 2017, 

Rabat, Maroko  

 

Rok 2017 môže Slovenské banské múzeum hodnotiť pozitívne z niekoľkých hľadísk: 

- 7% nárast návštevnosti múzea a rekordná návštevnosť 142 539 návštevníkov, hovoria        

o záujme návštevníkov o múzeá, expozície, výstavy a podujatia, ktoré boli v roku 2017  

pripravené,  

- pozitívnym trendom je návštevnosť školských skupín a rodín s deťmi, ktorí dávajú prednosť interaktívnym 

prehliadkam, aj v kombinácii s tvorivými aktivitami. Počet týchto programov sa zvyšuje a tým rozširuje 

rôznorodosť ponuky pre návštevu múzea. Pribudli špecializované prehliadky pre rodiny s malými deťmi, 

- environmentálna výchova v Banskej Štiavnici aj v Handlovej získava svojich priaznivcov medzi pedagógmi 

a detský návštevník je dôležitou cieľovou skupinou z viacerých dôvodov, 

- výsledky vedeckovýskumnej činnosti sa zameriavajú nielen na publikačnú činnosť, ale výstupom sú scenáre 

a tvorba výstav, čím sa problematika histórie baníctva, technických pamiatok zo svetového dedičstva 

a história baníctva na Slovensku dostáva k širokej verejnosti, 

- múzeum v roku 2017 získalo titul Múzeum roka a to je jedno z pozitívnych hodnotení práce a smerovania 

Slovenského banského múzea. 

 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

Generálny riaditeľ: Ing. Stanislav Gáborík  

Počet zamestnancov (ku 31. 12. 2017): 3 347 

 

Prevádzkové stredisko historických tajchov realizovalo v katastri mesta Banská Štiavnica v roku 2017 

nasledovné činnosti: 

- VS Komorovské  - údržba brehových porastov, čistenie okolia nádrží od náletových krovín a drevín, 

výsev trávy na opravovaných častiach hrádzí oboch nádrží, inštalácia rúrového priepustu (vyriešenie 

odtokových pomerov pod hrádzou dolného tajchu pred napojením do toku VT Štiavnica) 

- VT Štiavnica – údržba brehových porastov a prečistenie koryta toku Štiavnica v mestskej časti Štefultov 
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- VS Červená studňa – realizácia III. etapy geofyzikálnych meraní pre určenie priesakových ciest 

a netesnosti hrádze – bude slúžiť ako podklad pre sanáciu priesakov hrádze a následne pre zvýšenie 

aktuálnej prevádzkovej hladiny (a z pohľadu SVP sa ukončí revitalizácia historického tajchu z r. 1759) 

- VS Počúvadlo – oprava (výmena) zábradlia na premostení bočného bezpečnostného priepadu na hlavnej 

hrádzi, odstránenie vývratu z hladiny vodnej nádrže 

- VS Klinger – oprava manipulačného objektu (mnícha) na korune hrádze – poškodený vandalizmom 

- VS Rozgrund – oprava oplotenia na vstupe do areálu VS, oprava premostenia na odpadovom koryte 

dnových výpustov 

- VS Veľká vodárenská – oprava (výmena) drevenej zábrany na vstupe na korunu hrádze – poškodená 

vandalizmom 

V rámci cyklických prác boli realizované kosby, údržba brehových porastov, čistenie prítokových jarkov, 

udržiavanie poriadku počas letnej turistickej sezóny 

Počas zvýšených prítokov do nádrží (topenie snehu, výdatné zrážky) manipulovali na tajchoch tak, aby nedošlo 

k vybrežovaniu, najmä v mestskej časti Štefultov a Banky. 

V roku 2017 realizovali aj exkurzie a prezentácie, ktorých cieľom bola pozitívna propagácia banskoštiavnických 

tajchov, ako súčasť kultúrneho dedičstva UNESCO:  

- Február 2017 – prezentácia na Záhradníckom fóre Nitra - Ochrana technických pamiatok 

vodohospodárskeho systému, ako súčasť hodnôt svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (Banská 

Štiavnica) 

- Účasť s príspevkom na Konferencii Pamiatkového úradu na Starom zámku v B. Štiavnici 

- Prezentácia Štiavnických tajchov na Seminári o vode Bardejov (p. Grebeňová) 

- Exkurzia pre zahraničných študentov a doktorandov, spolupracujúcich s Fakultou Berg – Košice 

- Exkurzia pre nórskych partnerov Poľnohospodárskej univerzity Nitra 

- Exkurzia po tajchoch v rámci Seminára o vode 

- Exkurzia pre kolegov z Povodí Vltavy 

- Exkurzia pre STU Bratislava (prof. Macura) 

- Exkurzia pre STU Bratislava (Ing. Dušička) 

- Exkurzia po tajchoch a prítokových jarkoch Piarskej sústavy pre Združenie pre Reguláciu rizika 

z radónu 

- Exkurzia pre Komisiu hraničných vôd (Maďarská delegácia) 

- Uvedenie publikácie Tajchy (V. Bárta) do života – Slovenské banské múzeum 

 

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, 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, zabezpečenie a likvidácia lomov, podnikanie v oblasti 

nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, nákladná cestná doprava, 

nepravidelná autobusová doprava, rekonštrukcia vodovodných potrubí, monitoring potrubí kamerovým 

systémom, stolárstvo – služby stavebného stolárstva a tesárstva, prenájom stavebných a demolačných strojov 

a zariadení, odstraňovanie nánosov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad, geologický výskum, ložiskový 

geologický prieskum, terénne meračské práce, technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, odborný 

geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 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. Hlavným predmetom  stavebnej činnosti je 

výstavba bytových domov a občianskych stavieb, výstavba priemyselných stavieb, zatepľovanie a rekonštrukcie 

stavieb a takisto aj rekonštrukcie historických objektov. Stavebná firma SimKor s. r. o. poskytuje komplexné 

služby od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez poskytnutie inžinierskych činností až po realizáciu stavby 

na kľúč. Komplexnosť služieb doplňujú služby v oblasti predaja stavebného materiálu, autodopravy a prenájmu 
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stavebných strojov. 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 - podľa údajov z 

Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica je v likvidácii.  

Ťažisko výroby spoločnosti, s ohľadom na tradíciu firmy spočívalo vo výrobe hrncových a elastomerových 

ložísk a dilatačných záverov pre mostné objekty a priemyselné stavby. Podľa kapacitných možností sa 

spoločnosť venovala aj službám strojárenského charakteru drobným remeselníkom a fyzickým osobám v 

regióne.   

 

Textilný a kožiarsky priemysel: 

SVETRO, spol. s r. o., Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou dámskeho, pánskeho 

a detského vrchného pleteného ošatenia. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú 

uvedené v obchodnom registri.  

 

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, športových ponožiek, thermo ponožiek a podkolienok, turistických 

ponožiek a podkolienok, zdravotných ponožiek. V ponuke firmy je vyše 30 druhov ponožiek a podkolienok.  

 

FALCO SK, s. r. o., Zigmund šachta 13, 969 01 Banská Štiavnica – spoločnosť založená v roku 1990 ako 

výrobca sokoliarskych rukavíc a tašiek sa venuje výrobe brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z 

usní a podobných hmôt. Postupne sa hlavným výrobným artiklom spoločnosti stali kožené puzdrá na zbrane 

a doplnky pre poľovníkov. V súčasnosti je táto spoločnosť jedným z najväčších výrobcov puzdier na zbrane na 

Slovensku. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti 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 ), priemyselných tzv. 

kantových parkiet, parketových vlysov s perom a drážkou, lamiel.  Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patrí 

aj výroba tepla, rozvod tepla, sprostredkovateľská činnosť, maloobchodný a veľkoobchodný predaj.  

 

FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom 

drevených brikiet, spracovaním dreva a drevných zvyškov bezodpadovou technológiou.  

 

SEDALUX, a. s., Tabaková č. 1, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a predajom kožených 

sedacích súprav, výrobou a predajom čalúneného nábytku na mieru, servisom pre sedacie súpravy a čalúnený 

nábytok 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 – prevádzka pekárne v Banskej Štiavnici, 

Kolpašská č. 1. 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. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré 

sú uvedené v obchodnom registri.  

 

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., Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom, prevádzkareň: Antolská č. 27, 969  01 

Banská Štiavnica. Hlavným predmetom činnosti je výroba odliatkov z hliníkových zliatin, ďalej je to nákup, 

triedenie, úprava, prepracovanie, obchodná činnosť s druhotnými surovinami, nabíjanie akumulátorov, 
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nakladanie so zvláštnymi a nebezpečnými odpadmi: trosky z výroby neželezných kovov, stery ľahkých kovov 

s obsahom hliníka – zinková troska – soľné trosky s obsahom hliníka. Produkcia firmy je určená pre strojársky, 

automobilový, elektrotechnický, ale i nábytkársky priemysel.    

ROTOBALANCE s. r.o., Antolská 2, 969 01  Banská Štiavnica. Predmetom činnosti tejto spoločnosti je 

výroba vyvažovacích závaží a závaží pre spotrebný priemysel, spracovanie a povrchová úprava kovov. Do 

predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

 

Výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy: 

RAVAFOL s. r. o., Školská 5, 963 01 Krupina, prevádzkareň: Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Do 

predmetu činnosti 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.  

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO 
 

Poľnohospodárstvo 

Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Celková výmera katastrálnych 

území Banská Štiavnica a Banky je 4673, 62 ha, z toho mimo zastavaného územia obce 3604,95 ha.  

Poľnohospodárska pôda zaberá  1919,80 ha,  čo predstavuje  41,08 % z celkovej výmery, čo je úbytok oproti 

roku 2015 o 0,02 %.  

Z toho orná pôda  zaberá 280,51 ha, záhrady 187,17 ha  a ovocné sady 772,19 ha. Plochou 1379,94 ha  

z poľnohospodárskeho fondu sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  

Lesné pozemky zaberajú 2179,23 ha, čo predstavuje 46,62 % z celkovej výmery.  

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 37,36 ha (0,80 % 

z celkovej výmery), zastavané plochy 360,97 ha (7,77 %), ostatné plochy 176,25 ha (3,54 %) a ovocné sady 

72,19 ha ( 1,54 %).  

V miestnej časti  Štefultov, na podlomeniach parciel 7038, 7039 a 7040 je zriadená záhradkárska osada. 

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 roku 1995 a hospodári na poľnohospodárskej pôde o výmere 1032 ha, z čoho je 175 ha ornej pôdy a 

857 ha trvalých trávnych porastov, čo predstavuje  71,0 % z celkovej výmery TTP v  k. ú.  Banská Štiavnica. 

Z trvalých trávnych porastov tvoria 60 %    jednokosné lúky, na ktorých je produkované seno a trávne senáže 

a zvyšok tvoria pasienky , ktoré sú využívané na pastvu hovädzieho dobytka. Na ornej pôde sa pestujú  obilniny 

a to pšenica a raž  približne na 30 % z výmery užívanej ornej pôdy. Ostatná výmera ornej pôdy je využívaná na 

pestovanie krmovín a to hlavne kukurice na siláž  na 35% a lucerny siatej  na 35%  z výmery užívanej ornej 

pôdy. V živočíšnej výmere sa spoločnosť  AGROCOM s. r. o. zaoberá  chovom hovädzieho dobytka, so 

zameraním na chov dojníc s tržnou produkciou  surového kravského mlieka, keď objem produkcie predstavuje 

približne 600 000 litrov mlieka.  

 

Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj samostatne hospodáriaci roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo cca 

250 ha pôdy.  

V roku 2017 vykonávalo podnikateľskú činnosť 28 SHR.   

SHR vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby: 

rastlinná výroba – pestovanie obilnín, tráv a ovocinárstvo, pestovanie, množenie a vrúbľovanie okrasných 

drevín, tráv a kvetov 

živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka, ošípaných,  kôz, oviec, králikov, hydiny, rýb  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 lesné celky ( LC) a to: 

v k. ú. Banky, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane a Vyhne je 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 sú Lesy SR a Stredisko odbornej 

praxe Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbeľ, Lesy SR, š. p., ktoré 

spravujú aj lesné pozemky  neznámych vlastníkov.   
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Školské lesy sú súčasťou SOŠL v Banskej Štiavnici, s ktorou tvoria jednotný pedagogický a organizačný 

celok. 
Ich účelovým poslaním je zameranie na pestovnú a ťažbovú činnosť a trenažérové pracovisko, poľovný revír a 

strelnica pre praktickú výučbu predmetu poľovníctvo v réžii ŠL. Výnosy a zisk z časti kryjú výdavky rozpočtu 

zriaďovateľa v spolupráci s lesníckymi organizáciami, odbornými a výskumnými inštitúciami domácimi a 

zahraničnými pri zavádzaní a šírení nových poznatkov vedy a techniky do praxe. Pre potreby praxe a výučby 

slúži vlastný chov koní a rybničné hospodárstvo. Školské lesy na základe nájomného vzťahu obhospodarujú  

224 ha lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.   
 

V Banskej Štiavnici má sídlo stredisko Lesníckej ochranárskej služby, ktoré patrí pod odbor ochrany lesa 

a manažmentu zveri Národného lesníckeho centra Zvolen. 

Lesnícka ochranárska služba zabezpečuje rastlinolekársku starostlivosť v lesoch Slovenska. LOS každoročne 

spracováva správy o stave škodcov. Každoročne sa spracovávajú hlásenia od cca 3 000 subjektov z plochy 1,6 – 

1,7 mil. ha, čo je cca 85 % LPF. Získané informácie sa poskytujú zriaďovateľovi, štátnej správe, veľkým 

vlastníkom a obhospodarovateľom a všetkým záujemcom. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú a 

expertíznu činnosť z problematiky ochrany lesa, navrhuje prijatie a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného 

stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho 

nápravu. 

LOS taktiež spravuje Lesnícke arborétum v Kysihýbli,  založené na výskum introdukcie a pestovania 

cudzokrajných lesných drevín, v r. 1900-1913. 

S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické nároky drevín je arborétum rozdelené do 4. oddelení, 

v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na 350 štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov.  

Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, nachádza sa v ňom 260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je 

Medzinárodná fenologická záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín.  

Arborétum plní dôležitú výchovno-osvetovú funkciu pre širokú verejnosť, študentov škôl lesníckeho 

a prírodovedného zamerania a pracovníkov lesnej prevádzky. 

 

OBCHOD, SLUŽBY, CESTOVNÝ RUCH  
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania:  

 

V roku 2017 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.: 0961645783, e-mail: dusana.liptakova@minv.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.  

Od 01.01.2016 je odbor živnostenského podnikania súčasťou klientskeho centra Okresného úradu v Banskej 

Štiavnici . 

 

Podnikateľská činnosť, trhové miesta, ambulantný predaj:  

mailto:dusana.liptakova@minv.sk
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     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 2017 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. 2017 

Ohlásenie prevádzkového času 

  
48 

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zmeny adresy prevádzky, zmeny 

prevádzkovateľa  
38 

Ohlásenie zrušenia prevádzky 

  
21 

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  
29 

Ohlásenie verejných kultúrnych podujatí 

 
4 

Žiadosť o záber verejného priestranstva 

  
5 

 

Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne – r. 2017 

 

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti) Počet ohlásení 

Pohostinstvo, bar, kaviareň  8 

Predajňa potravinového tovaru    1 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru 10 

Predajňa odevov, textilu     4 

Predajňa zmiešaného tovaru   5 

Ubytovanie    0 

Rýchle občerstvenie, bufet   3 

Reštauračné služby    2 

Iné služby    15 

Spolu   48 

 

     Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov má vo svojej kompetencii aj vydávanie povolení 

na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Banská Štiavnica č. 4/2016. Príležitostné trhy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 

Štiavnica č. 6/2016 – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica: 

Nezabudnuté remeslá, Salamandrové trhy, Štiavnický živý šach. Trhový poriadok trhoviska Križovatka upravuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2016. 

      

     V roku 2017 oddelenie vydalo spolu 493 povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.  

Z toho počas príležitostných trhov bolo vydaných 431 povolení, a to v rámci podujatí:  
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Veľkonočný jarmok    (7.- 8.4.)   17 povolení 

Festival kumštu, remesla a zábavy   (26.- 27.05.)   76 povolení  

Štiavnický živý šach    (15.07)    91 povolení  

Nezabudnuté remeslá    (5.08.)    93 povolení  

Salamandrové trhy    (8.- 9.09.)   76 povolení  

Štyavnycký vjanočný jarmok   (8.- 9.12.)  78 povolení  

V rámci trhoviska na Križovatke bolo vydaných spolu 7 povolení.  

Na ambulantný predaj bolo vydaných spolu 55 povolení na predaj.  

Oddelenie taktiež organizačne zabezpečovalo salamandrové trhy 2017. Správu trhoviska na Ulici križovatka 

mesto zverilo do správy súkromnej osobe. 

 

     V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2017 v meste, vrátane Počúvadlianskeho Jazera evidovaných: 6 

hotelov, 26 penziónov, 44 ubytovaní v súkromí, 11 turistických ubytovní a 8 iných zariadení (účelové zariadenia 

organizácií).   

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓN BANSKÁ 

ŠTIAVNICA 
riaditeľ: Igor Kuhn 

sídlo: Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica  

 

Banská Štiavnica je pevne ukotvená medzi etablovanými turistickými destináciami Slovákov. Je mestom, ktoré 

Slováci označujú ako TOP mestskú turistickú destináciu, a to pred Bojnicami, a ďaleko pred Bratislavou, 

Košicami a ďalšími mestami. Je to dôsledkom daností Banskej Štiavnice, ale aj cieľavedomej práce mesta, 

OOCR Región Banská Štiavnica, branže cestovného ruchu a ďalších organizácií. Žiadne iné mesto podobnej 

veľkosti nemá takú ponuku kultúrnych podujatí, podujatí CR, a podporných marketingových aktivít. Cestovný 

ruch patrí medzi kľúčové hospodárske odvetvia v meste a regióne.  

Turizmus v meste už niekoľko rokov významne napreduje. RBŠ odhaduje, že medziročný nárast počtu turistov 

a ubytovaných návštevníkov mesta v posledných rokoch sa pohybuje medzi 15 – 20%, za posledných 6 rokov sa 

teda ich počet zdvojnásobil. Je vysoko pravdepodobné, že takýto nárast je bezprecedentný na Slovensku. V roku 

2017 adekvátne vzrástol aj výber dane za ubytovanie oproti roku 2016 – o 19%. To je významný pokrok oproti 

predchádzajúcim rokom, kedy býval medziročný nárast okolo 10%. Svedčí to o zlepšení platobnej disciplíny 

ubytovateľov.  

Podľa odborných odhadov RBŠ a našich partnerov navštívi Banskú Štiavnicu ročne do 0,5 milióna ľudí, z toho 

asi 50-60 tisíc ľudí v meste prespí priemerne 2 noci (spolu 100 – 120 tis. prenocovaní) a medzi 250 – 400 tisíc 

príde na jeden deň. Ak by návštevníci s prenocovaním minuli denne cca 40 eur a jednodenní návštevníci cca 15 

eur, potom pri použití spodnej hladiny odhadu v meste nechajú spolu cca 8,5 milióna eur. Dôsledkom rozvoja 

turizmu je celkový rast mesta, postupná obnova budov, zvýšenie príjmov podnikateľských subjektov a dôvera 

investorov v rozvoj turizmu.  

Zmenu imidžu oproti predchádzajúcim rokom kopíruje zmena typického návštevníka mesta, je ním zástupca 

strednej a vyššej strednej triedy. Táto cieľová skupina je solventnejšia, prejavilo sa to na raste cien za 

ubytovanie, aj služieb, hlavne v kaviarňach a pod. Ďalším dôsledkom je výrazný nárast tržieb zariadení CR 

a služieb, aj cien nehnuteľností, ktoré tiež dosahujú rekordnú výšku medzi porovnateľnými mestami na 

Slovensku. Nová cieľová skupina je početnejšia a solventnejšia, súčasne však povrchnejšia a menej citlivá 

k hodnotám. Prináša so sebou – okrem narastajúcich problémov s celkovým počtom návštevníkov - aj hrozbu 

postupnej straty atmosféry a identity mesta. V blízkej budúcnosti sa treba zaoberať nie už zvyšovaním počtu 

návštevníkov, ale zvládnutím rastu, distribúciou návštevníkov do mimo sezóny a do regiónu, a kultúrnou 

politikou mesta. Čo sa týka rastu, hlavným súčasným problémom je parkovanie návštevníkov. Túto otázku je 

potrebné riešiť komplexne a urgentne novým pohľadom na dopravu a jej značenie v meste, vybudovaním 

záchytného parkoviska a posilnením parkovacích miest v sezóne. Ďalším problémom sa stáva kapacita a kvalita 

poskytovaných služieb, hlavne stravovacích. Jednou z príčin je nedostatok kvalitných zamestnancov v službách. 

Riešenie je v rukách branže. Zvýšenie cien a ziskov by sa malo prejaviť v zvýšení platov zamestnancov a lepšej 

práci zamestnávateľov so študentami hotelových škôl v meste. Prevádzkovatelia stravovacích zariadení by sa 

tiež mali zaoberať modernou gastronómiou, ktorá pokrivkáva za konkurenciou vo veľkých mestách, z ktorých 

prichádzajú a ktorú očakávajú naši návštevníci. V oblasti distribúcie návštevníkov sa treba zaoberať aj rozvojom 
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aktivít v okolitej prírode a obciach, aby sa tlak návštevníkov rozložil, tiež marketing orientovať na mimo sezónu. 

V kultúrnej politike je významným krokom stratégia, ktorá stojí za ašpiráciou Banskej Štiavnice na Mesto 

kultúry. K zvýšeniu kapacity a zatraktívneniu mesta by významne prispelo zriadenie aspoň dočasnej pešej zóny 

na Námestí sv. Trojice.  

 

Návštevnosť mesta a regiónu 

Údaje ŠÚ SR hovoria o raste počtu ubytovacích zariadení v Banskej Štiavnici z 32 (v roku 2015) na 36 (pokles 

z 1058 na 827 postelí). To však nezodpovedá realite, RBŠ eviduje v meste cca 100 ubytovacích zariadení. (Aj 

keď niektoré sú malé a nevzťahuje sa nich povinnosť reportovať ŠÚ SR, existuje tu veľká diskrepancia. RBŠ 

v spolupráci s ŠÚ SR podniká kroky k zlepšeniu vykazovania.) Počet návštevníkov v evidovaných zariadeniach  

vzrástol oproti 2016 o 39%, počet prenocovaní o 35%, tržby vzrástli o 37%. Nárast návštevnosti vykazuje 

Turistické informačné centrum (59 846 / +5%), Múzeum vo Svätom Antone (50 000 / + 4%), aj expozície SBM 

(142 539 / + 7%).  

Na dani za ubytovanie sa v meste vybralo 32 366 €, čo zodpovedá 64 732 prenocovaniam a je o 19% viac ako 

v roku 2016. 

 

Vybrané ukazovatele CR pre BŠ a rok 2017 (ŠÚ SR) 

Výkony ubytovacích zariadení 
podľa ŠÚ SR 

BŠ 

2015 2016 % 2017 % 

Ubytovacie zariadenia spolu                32                     22        69                    36       164     

Počet izieb spolu               382             

Počet lôžok (aj s prístelkami)             1 058                   677        64                  827       122     

Návštevníci spolu           19 790               22 345       113              31 057       139     

Počet prenocovaní           36 973               40 521       110              54 766       135     

Tržby za ubytovanie v €         914 923             939 555       103          1 289 673       137     

Priemerná cena                25                     23        94                    24       102     

Priemerná obsadenosť lôžok                      18       

 

V štiavnickom regióne prišlo tiež k rozvoju. Celková vybraná daň za ubytovanie dosahuje 104 413,68 € (nárast 

o 11%), čo pre RBŠ vytvára teoretický priestor na čerpanie dotácie vo výške skoro 140 tis. € naviac oproti 

súčasnému čerpaniu.    

 

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 13 ďalších obcí a 38 podnikateľských a iných subjektov činných v cestovnom ruchu. V roku 

2017 vystúpila obec Banský Studenec. Organizácia má dvoch zamestnancov.  

Región Banská Štiavnica v  roku 2017 naplnil všetky svoje ciele a dosiahol vyrovnaný rozpočet. Vzhľadom 

k rastu úloh a na nové úlohy bude nevyhnutné v budúcnosti počet zamestnancov zvýšiť o jedného pracovníka. 

Existujúce zdroje sa tiež stávajú nedostačujúcimi, hlavne v oblasti tlačových materiálov a podpory a marketingu 

podujatí je rozpočet organizácie poddimenzovaný. Projekty infraštruktúry CR, ktoré organizácia v minulosti 

čiastočne realizovala aj z vlastných zdrojov, boli v roku 2017 realizované už iba z grantov. 

 

Z činnosti organizácie v r. 2017 

Región Banská Štiavnica vo svojej činnosti realizuje aktivity v piatich oblastiach: informácie, infraštruktúra CR, 

tvorba podujatí, marketing a destinačný manažment.  

a) Informácie pre turistov 

RBŠ pripravuje a tlačí skoro všetky tlačoviny, ktoré návštevník zdarma dostane v turistickom informačnom 

centre či v ubytovacích zariadeniach našich členov. Celkový náklad dosahuje cca 40 000 v 4 jazykových 

mutáciách. RBŠ ďalej tlačí a distribuuje členom týždenný a mesačný kalendár podujatí, poskytuje podklady pre 

novinárov a sprevádza ich pri návšteve regiónu, tvorí a udržiava informačné tabule v meste a regióne, vydal 

a distribuuje bedeker Banská Štiavnica a región - Sprievodca lokalitou UNESCO. V roku 2017 RBŠ okrem toho 

pozval a sprevádzal nemeckých a rakúskych novinárov, a blogerov z USA.  Najdôležitejším zdrojom informácií 

je však internetový portál RBŠ banskastiavnica.travel, ktorý sa za tri roky stal najnavštevovanejšou turistickou 

stránkou regiónu, za rok 2017 mal 128 tis. návštevníkov (nárast o 28%) a 645 tisíc zobrazení (nárast o 29%). 
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Najviac zaujímajú ľudí podujatia, ale aj stránka Ubytovanie mala viac ako 43 tis. zobrazení záujemcov 

o prenocovanie (+8%).  

 

b) Tvorba podujatí, spolupráca na organizácii podujatí 

Ďalšou oblasťou práce RBŠ je tvorba podujatí. V roku 2017 sme zorganizovali piaty ročník Štiavnickej vínnej 

špacírky, šiesty ročník Sitnianskej paškrty a druhý ročník divadelného festivalu VLNOPLOCHA. Prvé dve 

robíme z vlastných zdrojov, na posledný sme získali finančnú podporu 12 tis. eur z Fondu na podporu umenia, 

z našich zdrojov sme festival spolufinancovali vo výške viac ako 5 tis. eur. Spolupracujeme a finančne sa 

spolupodieľame aj na mnohých ďalších podujatiach mesta a regiónu. Podujatia organizujeme mimo hlavnej 

turistickej sezóny s cieľom zvýšiť počet prenocovaní a budovať imidž Štiavnice ako kultúrnej destinácie. 

 

c) Tvorba a podpora infraštruktúry CR 

Región Banská Štiavnica v  roku 2017  

1. opravil Dolnohodrušský banský jarok zdevastovaný ťažbou,  

2. zrekonštruoval Náučný chodník Paradajz, kde zrepasoval stojany a zabezpečil nový obsah NCh 

3. vybudoval dva predajné stánky, ktoré v sezóne postaví na Námestí sv. Trojice s cieľom podporiť predaj 

lokálnych výrobkov a oživiť námestie 

4. spolu so špeciálnou základnou školou zrealizoval projekt Čistý lesík.  

Projekty podporil sumou 18 tis. eur BBSK, a sumou 830 eur Mesto Banská Štiavnica. RBŠ ich spolufinancoval 

sumou 8 061,94 eur, ktoré sme získali z predaja bedekra a príspevkov členov. 

 

d) Marketing 

Štvrtou oblasťou našej činnosti je marketing, kde podporujeme návštevnosť podujatí v Štiavnici aj v regióne. 

V roku 2017 naše kampane na facebooku videlo 419 352 ľudí, reklamy mali 2,58 milióna zobrazení, na konečné 

stránky podujatí sa prekliklo 9431 ľudí.  

Dôležité úlohy RBŠ v nasledujúcom období  

 Zabezpečiť prijatie ďalšieho pracovníka a zvýšiť finančné zdroje RBŠ 

 Zlepšiť spoluprácu privátnych subjektov 

 Realizovať aktivity na podporu návštevnosti regiónu  

 Vylepšiť obsah stránky banskastiavnica.travel 

 Vytvoriť nové letáky pre Banskú Štiavnicu a Múzeum vo Svätom Antone 

 Vytvoriť bannery Vitajte v Regióne Štiavnica na vstupoch do regiónu 

 

Dôležité úlohy CR v strednodobom horizonte  

 Vybudovať záchytné parkovisko, riešiť dopravnú a parkovaciu situáciu 

 Budovať infraštruktúru CR, podporiť pobyt návštevníkov v prírode, lepšie spropagovať tajchy  

 Zriadiť čiastočnú pešiu zónu na Nám. sv. Trojice 

 

TRETÍ SEKTOR  
 

Občianske združenia:  

V roku 2017 bolo na území mesta registrovaných 155 občianskych združení, z ktorých 23 má za cieľ rozvoj 

regiónu a cestovného ruchu, 31 šport a telovýchovu, 28 rozvoj v oblasti umenia a kultúry, 9 životné prostredie, 

21 vzdelanie a výchovu, 13 sociálnu oblasť, 3 ochranu zvierat a 2 OZ sú zamerané na prácu s rómskou 

menšinou. Sídlo v Banskej Štiavnici majú aj OZ, ktoré sa zaoberajú prácou s mládežou, ochranou zvierat, 

zdravotníctvom, históriou, záľubami, prácou s telesne postihnutými a pod. Okrem nižšie uvedených občianskych 

združení pôsobí na území mesta aj veľa ďalších (napr. Jantárová cesta, Divadielko Concordia, Fotoklub BLUR, 

Banská Štiavnica´91, Kruh, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a pod.).  

 

Združenie turizmu Banská Štiavnica, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Cieľom združenia je najmä: 

podporovať rozvoj regiónu Banskej Štiavnice a ďalších obcí v Štiavnických vrchoch; podporovať svojich 

členov, zastupovať ich záujmy a presadzovať ich názory na cestovný ruch; viesť svojich členov k etickému 

podnikaniu v cestovnom ruchu. http://www.banskastiavnica.org/index.html 

 

http://www.banskastiavnica.org/index.html
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Sitnianski rytieri, Počúvadlianske Jazero 199, 969 00 Banská Štiavnica. Základným cieľom združenia je 

prispievať k podpore rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho Jazera. Združenie bolo založené s cieľom: 

organizovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí, podpora rozvoja rekreačnej 

oblasti Počúvadlianske Jazero, zlepšovanie materiálno - technických podmienok rekreačnej oblasti 

Počúvadlianskeho Jazera.  

 

Banskoštiavnický skrášľovací spolok 

Ide o neformálne združenie občanov, ktoré spája obyvateľov a sympatizantov Banskej Štiavnice. Svojimi 

aktivitami prispievajú k zatraktívneniu verejných priestranstiev.  

Skrášľovanie Dolnej ružovej ulice bolo pilotnou aktivitou spolku, pred každým domom sú vysadené teraz už 

vzrastlé ruže. Obyvatelia ulice majú ambíciu zmeniť ulicu k lepšiemu, chcú ju ukážkovo upraviť. Skvalitnenie 

podmienok bývania a kultivovanie priestorov prispeje k motivácii obyvateľov neodsťahovať sa z centra 

a prilákaniu nových obyvateľov. Cieľom neformálnej skupiny Banskoštiavnický skrášľovací spolok  je 

presadenie mestského grantového programu na skrášľovanie verejných priestranstiev obyvateľmi, a samozrejme 

čo najširšie zapojenie obyvateľov Banskej Štiavnice do starostlivosti o verejné priestranstvá a vzhľad mesta.  

 

Občianske združenie Terra Artis – združenie na podporu umenia 

Je zriaďovateľom Galérie Schemnitz. Schemnitz je nová galéria umenia založená v roku 2013. Program galérie 

ponúka obraz aktuálnych tendencií v mladej súčasnej maľbe a kresbe.  Cieľom je neustále mapovať umelecké 

dianie a predstaviť z neho to najzaujímavejšie širokému publiku. Prostredníctvom pravidelných výstav prináša 

do Banskej Štiavnice výber popredných osobností súčasnej maľby, kresby a grafiky. Portfólio spolupracujúcich 

umelcov je vyberané spomedzi etablovaných mien, ale poskytuje priestor aj mladým, začínajúcim 

autorom. Kvalita vystavovaných diel je základnou podmienkou zaradenia do výstavného programu. Diela sú 

vyberané i s ohľadom na predpoklad rastu ich hodnoty v budúcnosti. Filozofiou galérie je budovanie 

priateľských vzťahov medzi autormi, divákmi a zberateľmi. Premostenie sveta umenia s každodenným 

životom. http://www.schemnitz.sk/galeria/ 

 

OZ Umenie a remeslá Štiavnice 

Umelci a remeselníci z Banskej Štiavnice a blízkych lokalít, tvoriaci občianske združenie Umenie a remeslá 

Štiavnice. Ich činnosť zahŕňa od zachovávania tradičných ľudových remesiel a tvorivých aktivít v tejto línii až 

po modernú výtvarnú produkciu. Tvorba svojím charakterom zodpovedá charakteru mesta Banskej Štiavnice, v 

ktorom sa všetci schádzajú. Je spojením nového a starého, tradície, fantázie a radosti z tvorivej hry. 

Ich produkty charakterizuje originalita, jedinečnosť a kvalita. 

http://umenievstiavnici.wixsite.com/home/blank 

 

OZ Spevokol Štiavničan 

Mužský spevácky zbor Štiavničan vznikal postupne z baníckeho kvarteta, neskôr okteta až po spevácky zbor, 

ktorý sa sformoval do roku 1971 pod vedením Jána Jakubíka. Pravidelnú činnosť v ustálenej podobe mužského 

speváckeho zboru začal vyvíjať v roku 1972. Samotní zakladajúci členovia a zbormajster považujú za dátum 

vzniku apríl 1972. Odvtedy zbor existuje a pracuje nepretržite. Dnes je už považovaný za samozrejmú súčasť 

kultúrneho a spoločenského života v meste. 

http://www.spevokolstiavnican.sk/ 

 

OZ Fotoklub BLUR 

V septembri 2010 sa niekoľko nadšencov rozhodlo založiť klub, v ktorom sa stretli profesionálni a amatérski 

fotografi. Zakladajúci členovia klubu sa dohodli na rôznych aktivitách, ktorými chcú širokej verejnosti 

prezentovať svoju tvorbu v rôznych podobách. Súčasťou práce klubu nie je len fotografická tvorba, ale aj výlety 

do rôznych zaujímavých kútov Slovenska, usporadúvanie prezentácií fotiek členov klubu, verejný predaj fotiek 

na internetových aukciách, možnosť ponuky špičkových fotiek pre rôzne účely pri dopyte širokej verejnosti za 

dohodnutý honorár, tvorba fotografického internetového časopisu pod názvom „BLUR Občasník“ a v 

neposlednom rade účasť členov na rôznych podujatiach. 

Stretnutia Fotoklubu sa uskutočňujú každý posledný piatok v mesiaci o 19:00 hod, v Kultúrnom centre mesta 

Banská Štiavnica, na Kammerhofskej ulici č.1, ktoré fotoklub zastrešuje.  

 

SIEŤOVÉ ODVETVIA  
 

V roku 2017 Mesto Banská Štiavnica nemalo projekt na rozšírenie alebo modernizáciu sieťových odvetví.  

 

Energetika 

http://www.schemnitz.sk/galeria/
http://umenievstiavnici.wixsite.com/home/blank
http://www.spevokolstiavnican.sk/
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Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2017  sedem rozhodnutí, ktorými povolilo zahustenie, rozšírenie 

a výmeny energetických sietí. 

 

STAVEBNÍCTVO 

Projekt: Materská škola Bratská – nadstavba sedlových striech 

Cieľom projektu bolo: 

1. Objekt SO 01 - výmena zvyšných pôvodných výplňových konštrukcií. Výmena sa týka drevených 

výplňových konštrukcií za plastové s izolačným dvojsklom.  

2. Objekt SO 02 -  nadstavba sedlovej strechy so škridlovou krytinou a zateplenie obvodového plášťa 

a výmena zostávajúcich pôvodných výplňových konštrukcií (drevené vstupné a balkónové dvere) za plastové 

s izolačným dvojsklom.  

3. SO 04 - zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií za plastové s izolačným 

dvojsklom. 

Zhotoviteľ:  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: I. etapa 217 682,09 €  vrátane DPH 

 

Projekt: Oprava a modernizácia budovy klubu dôchodcov v miestnej časti Štefultov, súp. č. 40,  

Cieľom projektu bolo: 

1. obnova sociálnych zariadení 

2. obnova poškodených omietok – nahradené sanačnými 

3. vybudovanie nových podláh, položenie dlažieb 

4. výmena pôvodných drevených okien za nové plastové 

Zhotoviteľ: SimKor,  s.r.o., Ulica Trate mládeže 9/A, 969 01  B. Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 16 800,00 €  vrátane DPH 

z toho: 

- poskytnuté NFP: 7 000,00 € 

- využité NFP: 7 000,00 € 

- vlastné zdroje: 9 800,00 € 

 

 

Projekt: Vybudovanie priamo výhrevného vykurovania elektrickým kotlom a nových rozvodov kúrenia 

vykurovacími telesami v objekte Materskej školy na Štefultove, Námestie padlých hrdinov 2. 

Cieľom projektu bolo: 

1. dodávka a montáž elektrického kotla 21 kW 

2. vybudovanie nových rozvodov vykurovania z medených rúr 

3. dodávka a montáž vykurovacích telies - radiátorov 

Zhotoviteľ:  Gorvej, s. r. o., Mierová 316/12, 821 05  Bratislava 

Celkový náklad stavby: 13 140,00 €  vrátane DPH 

 

Projekt: Zaústenie dvoch dažďových zvodov do kanalizácie na Ulici starozámocká, Banská Štiavnica 

Cieľom projektu bolo: vybudovanie dvoch napojení strešných zvodov do kanalizácie 

Zhotoviteľ: Ing. Rudolf Vanka – SRÚS, 966 24  Kosorín 115 
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Celkový náklad stavby: 988,30 €  vrátane DPH 

 

 

Projekt: Ihrisko Štefultov  

Cieľom projektu bolo: vybudovanie ihriska Štefultov. 

Zhotoviteľ:  Ing. Ján Čamaj, Banská Štiavnica – stavebné práce  

            O.S.V.O. Comp, Prešov - osvetlenie 

Celkový náklad stavby: 78 000,-  €  vrátane DPH 

 

 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Projekt: Rekonštrukcia verejných priestranstiev Ul. A. Sládkoviča – II. etapa 

Cieľom projektu bolo:  

II. etapa rekonštrukcie Ulice Andreja Sládkoviča, ktorá v sebe zahŕňala vybudovanie novej komunikácie 

a chodníkov, vybudovanie nového osvetlenia vrátane rozvodov, nový odvodňovací systém a zrekonštruovanie 

inžinierskych sietí. 

Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica s.r.o.,  Kysihýbeľská 29, 969 01  Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 699 999,94 €  vrátane DPH 

 

Projekt: Vybudovanie Ulice Martina Kukučína – zvýšenie hodnoty 

Cieľom projektu bolo: zhotovenie jednoliatej pokládky asfaltu 

Zhotoviteľ: RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 960 01 Zvolen 

Celkový náklad stavby: 11 285,04 €  vrátane DPH 

 

Projekt: Celoplošná oprava Ulice Hodžu v Banskej Štiavnici novým asfaltovým povrchom 

Cieľom projektu bolo: zhotovenie jednoliatej pokládky asfaltu na celú dĺžku cesty. 

Zhotoviteľ: RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 960 01 Zvolen 

Celkový náklad stavby: 72 113,76 €  vrátane DPH 

 

Projekt:  Vybudovanie chodníka na Ulici kolpašská 

Cieľom projektu bolo:   

vybudovanie nového chodníka, ktorý doposiaľ absentoval vedľa štátnej cesty III/5253 v Banskej Štiavnici a tým 

umožniť bezpečný pohyb chodcov najmä v súvislosti s nárastom žiakov a študentov Gymnázia A. Kmeťa 

a Strednej odbornej školy služieb a lesníctva. 

Zhotoviteľ:  STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A 825 18 Bratislava 

Celkový náklad stavby: 60 417,32 €  vrátane DPH 

z toho: projektová dokumentácia:     1 659,03 € 

  stavebné náklady:   58 758,29 € 

 

Projekt: Rekonštrukcia Ulice 8. mája 

Cieľom projektu bolo: zhotovenie jednoliatej pokládky asfaltu na celú dĺžku cesty. 
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Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica s.r.o.,  Kysihýbeľská 29, 969 01  Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 57 411,14 €  vrátane DPH 

z toho: projektová dokumentácia:     4 100,00 € 

  stavebné náklady:   53 311,14 € 

 

Projekt: Oprava schodiska – Pátrovský kopec, sídlisko Drieňová 

Cieľom projektu bolo:  obnova schodiskových stupňov položením dlažby 

      obnova zámkovej dlažby na medzipodestách 

Zhotoviteľ: Ing. Rudolf Vanka – SRÚS, 966 24  Kosorín 115 

Celkový náklad stavby: 17 897,82 €  vrátane DPH 

 

OCHRANA PAMIATOK 
 

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

v nasledovnom rozsahu:   

  

Projekt: Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/0 – Obnova objektu 

(RUBIGALL), cieľom projektu bolo: 

- obnova sociálnych zariadení na prízemí budovy 

- položenie dlažby, obkladov 

- dobudovanie rozvodov elektrickej a počítačovej siete 

- dodávka a montáž nových svietidiel a interiérových výplňových konštrukcií 

- rekonštrukcia prednej fasády z uličnej strany – stredná časť. 

 

Zhotoviteľ: SimKor,  s.r.o., Ulica Trate mládeže 9/A, 969 01  B. Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 76 225,89 €  vrátane DPH 

z toho: 

poskytnuté NFP: 25 000,00 € 

využité NFP: 25 000,00 € 

vlastné zdroje: 51 225,89 € 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade so zákonom NR SR 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 a v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. 

Sociálnu pomoc v meste v r. 2017  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 

 

Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb na  území mesta Banská Štiavnica:  

- Slovenský zväz telesne postihnutých - okresné centrum, Banská Štiavnica 

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko v Banskej Bystrici s poradenskou 

službou v Banskej Štiavnici 

 

Mesto Banská Štiavnica v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje vecnú a finančnú 

pomoc: 

- Denným centrám (klubom dôchodcov) v meste Banská Štiavnica 

- Domáca opatrovateľská služba  

- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdze, a to 

formou jednorazovej dávky v hmotnej a náhlej núdzi, jednorazových dávok pre deti a sociálnych 



 
 

 

 

89 

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 

- Zabezpečuje prepravnú službu (sociálny taxík), prostredníctvom poskytovateľa prepravnej služby, v 

zmysle     

VZN č. 7/2016 o sociálnych službách 

- Komunitné centrum Šobov, v ktorom sa poskytujú služby v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. 

- Priestor na prenocovanie v nepriaznivých klimatických podmienkach pre občanov bez domova 

 

Výdavky na denné centrá (kluby dôchodcov) v r. 2017 predstavovali výšku 10 338,04 € z toho:   

 -    Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov                              5 745,80 €  

      -    Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica                               4 592,24 € 

Finančné prostriedky pre denné centrá (kluby dôchodcov) sú používané 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 1 881,86 €. 

 

Domáca opatrovateľská služba 
V r. 2017 bola poskytovaná domáca opatrovateľská služba 29 opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na 

opatrovateľskú službu vo výške 113 879,54 €. 

V r. 2017 boli uhrádzané čiastočné úhrady za opatrovaných vo výške 1008,00 €, v zmysle § 73 ods. 12 zákona 

NR SR 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 

občanov vo výške 341,10 €.  

 

Na úseku sociálnych vecí sa v roku 2017 vybavilo: 

19 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 

Na základe žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo vydaných 51 posudkov a rozhodnutí o 

odkázanosti na sociálnu službu, z toho: 

22 – domáca opatrovateľská služba 

27 – zariadenie pre seniorov 

  2 – denný stacionár 

 

Občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách, boli poskytnuté jednorazové peňažné 

dávky v hmotnej a náhlej núdzi, hlavne na zabezpečenie základných životných potrieb, zakúpenie paliva na 

zimné vykurovacie obdobie, náklady spojené s lekárskou starostlivosťou detí, zakúpenie nevyhnutného ošatenia 

a obuvi pre deti, základných potravín, vybavenie osobných dokladov (pri strate alebo ukradnutí). 

Tiež boli poskytnuté sociálne 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 bolo 154, z ktorých bolo poskytnutých 142 jednorazových výpomocí. 

Počet žiadostí o sociálne pôžičky bolo 47, z ktorých bolo poskytnutých  45 sociálnych pôžičiek. 

 

Prostredníctvom dotácií z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 

v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu vo výške:       156 274,63 €      

 

Príspevky z rozpočtu mesta: 

  -  uvítanie detí do života                                                       4 265,15 € 

 

Čerpanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi bolo v celkovej výške 43 315,26 € 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

– Pochovávanie na trovy obce                  2 396,99 € 

– Zariadenie pre bezdomovcov                                  448,06 € 
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– Komunitné centrum                                                     11 004,83 € 

– Prepravná služba                                                            6 150,50 € 

– Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpenie paliva, zabezpečenie lekárskej 

starostlivosti – lieky, zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, 

základné potraviny, vybavenie osobných dokladov pri strate alebo ukradnutí)                             

                                                                                              2 196,67 € 

- Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   

             zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, základné   

             potraviny)                                                                   

                                                                                             2 010,00 € 

-     Pôžičky (návratné finančné výpomoci)                         7 083,61 € 

 

Sociálna výpomoc žiakom: 

–  hmotná núdza – strava                               8 835,00 € 

–  hmotná núdza – školské pomôcky                              2 589,60 € 

      

– v r. 2017 bola poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci z Ministerstva práce, 

         sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre občanov mesta, ktorá bola poskytnutá      

         prostredníctvom mestského úradu, spolu vo výške            600,00 € 

 

V roku 2017 boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica nasledovným subjektom: 

– Slovenský zväz telesne postihnutých                              300,00 €              

– Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska                   300,00 € 

– Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica         900,00 € 

– OZ Margarétka                                                             2 500,00 € 

 

Správa o sociálnej práci v Domove MÁRIE  

Zriaďovateľom Domova Márie je VÚC BBSK, od  februára 2017 je vymenovanou riaditeľkou Mgr. Martina 

Kováčiková. Kapacita zariadenia  pre rok 2017 bola 150 miest. Z toho zariadenie pre seniorov 20 miest, domov 

sociálnych služieb 75 miest, zariadenie podporovaného bývania 10 miest a špecializované zariadenie 45 miest. 

Počet zamestnancov je 76.  

            V priebehu roka 2017 nastúpilo do Domova MÁRIE 49 nových prijímateľov sociálnej služby. Z nich 15 

do zariadenia pre seniorov, 7 do domova sociálnych služieb, 24 na špecializované zariadenie  a 3 do zariadenia 

podporovaného bývania. 7 prijímateľov sociálnej služby sa vrátilo späť do svojich domovov alebo odišli do 

iných zariadení sociálnej služby a 43 našich klientov zomrelo. Priemerne počas roka 2017 v Domove MÁRIE 

v Banskej Štiavnici vo všetkých troch budovách  bývalo 149 prijímateľov sociálnej služby. Na konci roku 2017 

mal Domov MÁRIE 148 obyvateľov, z nich bolo 55 mužov a 93 žien.   10 prijímateľov sociálnej služby bolo 

zaradených  v zariadení  podporovaného bývania (priemerný počet  za celý rok bol 9,9), 42 v zariadení pre 

seniorov (priemer za rok 2017 bol  41,4), 49 v domove sociálnych služieb (priemer za rok  51,0) a 47  

v špecializovanom zariadení (priemer za rok 46,8).  

      O aktivizáciu obyvateľov sa starali 4 sociálne  pracovníčky, 4 inštruktorky  sociálnej rehabilitácie a 1 

pracovná terapeutka.   

      Aktivácia obyvateľov vo všetkých troch budovách zariadenia sociálnych služieb  Domov MÁRIE v Banskej 

Štiavnici prebiehala podľa mesačných a týždenných plánov činnosti a v súlade s Plánom kultúrno-záujmovej 

činnosti pre rok 2017. 

 

      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. Denne boli vykonávané aktivity s prvkami  ergoterapie, 

arteterapie, biblioterapie, muzikoterapie, 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 si naši klienti pripravili aj iné 

činnosti a zúčastnili sa aj menej tradičných podujatí: 
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január 2017        

– privítanie nového roka s posedením pri punči, stretnutie s priateľmi pri pečených jablkách, posedenie 

a besiedka ku Dňu komplimentov  

február 2017 

– fašiangové zábavy s pampúchmi,  pochovávanie basy, prednáška a beseda s lekárom  na tému boja proti 

rakovine 

marec 2017 

– oslava MDŽ (vystúpenia detí, vlastný kultúrny program), Týždeň mozgu (prednášky, besedy, tréningy 

cvičenia  pre našich klientov, pre deti z MŠ,  klientov DSS Margarétka a žiakov špeciálnej školy), 

– Marec - mesiac knihy (prednáška, beseda, súťažný kvíz s pracovníčkami mestskej knižnice a stretnutie 

so spisovateľkou Jankou Bernáthovou),                    

– jarné upratovanie okolia budov Domova MÁRIE  

apríl 2017 

– príprava na slávenie Veľkej noci (duchovné cvičenia, príprava ozdôb, aranžovanie, výroba kraslíc, 

pečenie zákuskov), účasť klientov na veľkonočných trhoch, Deň Zeme (besedy, prechádzky, návšteva 

botanickej záhrady),  návšteva výstavy loveckých trofejí vo Svätom Antone 

máj 2017         

– oslava Dňa matiek (vystúpenie detí, kultúrne programy), výstupy na Kalváriu a prehliadka starého 

mesta,  účasť na Festivale kumštu a remesiel 

jún 2017          

– oslava Dňa otcov s vlastným kultúrnym programom, besiedky k svetovému dňu životného prostredia, 

prechádzky starým mestom so zmrzlinou, jánske opekačky, účasť na detských Dňoch sv. Huberta 

vo Svätom Antone 

júl  2017 

– kŕmenie rýb na Kolpašskom jazere,  návšteva cirkusu na Suchom tajchu,  Deň čokolády (prednáška, 

zdravé maškrtenie, účasť na Festivale peknej hudby 

august 2017 

– návšteva Nezabudnutých remesiel,  účasť na OSMIDIVe,  literárny týždeň v mestskej knižnici 

september 2017    

– účasť na Salamandrových dňoch a sprievode, účasť  na  Kalvárskej púti, svetový deň a mesiac 

Alzheimerovej choroby (prednášky, besedy) 

október 2017     

– Deň seniora, stretnutia s priateľmi (gymnazisti, deti z MŠ a ZŠ), prechádzky jesennou prírodou 

november 2017  

– stretnutie generácií na Starom zámku, výroba vianočných pozdravov  a ozdôb, výroba „drobností“ na 

predaj na vianočné trhy 

december 2017    

– stretnutie obyvateľov a zamestnancov s Mikulášom a čertom, stavanie stromčekov, vianočné dekorácie, 

domovácke vianočné trhy s punčom, duchovná príprava na Vianoce, vianočné posedenia a silvestrovské 

zábavy. 

 

 

Správa o sociálnej činnosti SČK  

riaditeľka: Katarína Senciová 

sídlo: Bratská ulica 9, Banská Štiavnica  

 

Opatrovateľská služba 

v zmysle § 41zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej službe 

- terénna forma   

- pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

Bol vykonávaný rozvoz obedov pre dôchodcov, chorých a imobilných občanov nášho mesta a okolia v počte 6 

518 obedov klientom  v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. V porovnaní s predošlým rokom je to rovnaký 

počet. Obedy boli zabezpečované  z Reštaurácie Gallery. Rozvoz obedov v roku 2017  vykonávali UoZ ako 

dobrovoľnícke činnosti.  Finančné zdroje na hore uvedenú činnosť boli získané z úhrad za službu od klientov, a  

z vlastných zdrojov inej činnosti SČK v Banskej Štiavnici. Cez ÚPSVaR v Banskej Štiavnici boli zapojení 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. 
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Domov  sociálnych  služieb  pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých 

V zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

 

Vecný rozsah a forma poskytovania služby:  

1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová forma sa poskytuje ako denná služba. 

Domov sociálnych služieb § 38 

odborné: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

  - pracovná terapia 

 

obslužné: - stravovanie 

 

ďalšie činnosti:  
-  vzdelávanie 

- záujmová činnosť 

- muzikoterapia 

- biblioterapia 

- sociálna komunikácia 

- sebaobslužné činnosti 

 

Utvára podmienky na vzdelávanie     

 

 SČK 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  navštevovalo v sledovanom roku 12 klientov s mentálnym 

a čiastočným telesným postihom vo veku od 9  rokov do 43 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. V sledovanom období bola v zariadení zriadená oddychová miestnosť s počtom 8 

polohovateľných kresiel.  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 (školopovinný klient sa vyučuje v triede so špeciálnym pedagógom a ostatní 

v pracovnej miestnosti s opatrovateľkami.) Školopovinný klient sa vzdelával podľa individuálnych plánov, 

vypracovaných Špeciálnou školou v Banskej Štiavnici a v školskom roku 2016/2017. Ostatní klienti pracovali 

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 hygienické návyky.) 

od 10.00 do 11.30 hod. – terapia, pracovné činnosti 

od 11.30 do 12.00 – obed, osobná hygiena 

od 12.00 do 12.30 hod. – oddych/oddychová miestnosť/ 

od 12.30 do 14.15 hod. –relaxačné hry, počúvanie hudby, voľnočasové aktivity 

od 14.15 do 14.30 hod. – olovrant 

Od 14.30 do 15.30 hod. – relaxačné hry, počúvanie hudby, voľnočasové aktivity, odchod domov. 

Počas dňa je zabezpečená strava – obedy  a pitný režim.  

 

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: 

január  - otvorenie  nového roka, rozvoj pohybových schopností v zariadení i mimo neho (sánkovačky), 

február - tradičná fašiangová zábava pre klientov a zamestnancov zariadenia spojených s prípravou masiek a ich 

prezentáciou, sviatok sv. Valentína si pripomenuli akciou Láskyplná pošta a navštívili mestskú knižnicu, 
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marec - Medzinárodný deň žien, klienti sa zoznámili s históriou baníctva v expozícii SBM v Kammerhoffe, kde 

sa stali súčasťou interaktívnej prehliadky, 

apríl – pripomenuli si Deň lesov aktívnou účasťou na SOŠ lesníckej. Zariadenie navštívil cestovateľ Šimon M. 

Šafařík, ktorý prezentoval svoje cesty v Arménsku, Gruzínsku a Izraeli. Na besede s predsedníčkou miestneho 

spolku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska p. Gajanovou sa dozvedeli veľa nového o svete nevidiacich,  

máj  - sa niesol v duchu príprav darčekov ku Dňu matiek, účasť na súťaži stredných a základných škôl v 

poskytovaní prvej pomoci, 

jún - spoločná opekačka,  návšteva relaxačno-ozdravovacieho programu Vodný raj vo Vyhniach, aktívna účasť 

na Olympiáde mladých zdravotníkov, 

júl a august - vychádzky do okolia a centra mesta Banská Štiavnica, účasť na benefičnom koncerte Osmidiv, 

ktorý sa každoročne koná v banskoštiavnickom amfiteátri, 

september -  Salamander a Dni sv. Huberta, 

október - relaxačný program v kúpeľoch Sklené Teplice, vychádzky do okolia – Kalvária, 

november – pripomenutie si pamiatky zosnulých, relaxácia v kúpeľoch Sklené Teplice, 

december - privítanie Mikuláša a čerta, účasť na Vianočných trhoch v Banskej Belej  a vianočný program, ktorý 

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 naďalej pokračovať 

skvalitňovaním, tak ako to vymedzuje zákon o sociálnych službách, ale predovšetkým s dôrazom na 

individuálny záujem o každého klienta.   

O klientov v DSS sa starajú: sociálny pracovník a  opatrovateľky. Ďalšie posty, ako vodič, údržbár sú riešené 

v kombinácii  s ÚPSVaR formou dobrovoľníckej činnosti, v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ 

a z vlastných zdrojov z inej činnosti. Ekonomickú činnosť vykonávala ekonomická pracovníčka a riadiacu 

riaditeľka územného spolku SČK. 

                                                                   

Podľa ponuky a finančných možností každý rok vzdelávajú pracovníkov v rámci sociálnej práce. V  roku 2017 to 

bola konferencia k téme porúch autistického spektra so zameraním  na výchovu a vzdelávanie klientom 

s Aspergerovým syndrómom určená pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb. 

Klienti sa v zariadení cítia dobre, radi ho navštevujú a vytvárajú sa medzi nimi kamarátske vzťahy. Tí, ktorí už 

prestali navštevovať zariadenie, sa radi prídu raz za čas pozrieť a trochu pobudnúť medzi svojimi kamarátmi. 

Klienti, alebo ich zákonní zástupcovia majú so zariadením zmluvy, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti 

a podmienky poskytovania sociálnej služby.  

SČK pokračovalo v Operačnom programe potravinovej pomoci a základnej materiálnej pomoci na roky 2014-

2020 Opatrenia 4. Ako partnerská organizácia Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v sledovanom období 

rozdala pre koncových príjemcov, ktorými boli občania mesta Banská Štiavnica a priľahlých obcí v hmotnej 

núdzi v roku 2017, 1 547 potravinových balíkov a  219 hygienických balíčkov. S potravinovou pomocou 

pokračujú aj v nasledujúcom roku.  

 

Margarétka, o. z. pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny 

Štatutár o. z.: Ján Koťo 

Sídlo: Bratská ulica č. 9, Banská Štiavnica  

 

Margarétka, ako organizácia združujúca občanov so zdravotným a telesným postihnutím vznikla ako občianske 

združenie na základe právoplatného rozhodnutia o registrácii MV SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-22208, 

ktoré vydalo v zmysle zákona číslo 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov zákona o združovaní občanov. 

Margarétka sídli na Bratskej ulici č. 1482/9 Banská Štiavnica v prenajatých priestoroch, patriacich Mestu Banská 

Štiavnica. Hlavným cieľom aktivít je priniesť novú kvalitu riešenia sociálnej situácie, tak aby reflektovali 

potreby rodín s postihnutým členom v meste a regióne.  

Od roku 2013 prevádzkujú Denný stacionár Margarétka DS, na základe rozhodnutia BBSK pod reg. číslom 

245.1. 

Kapacita denného stacionára  do 8/2017 bola 16 miest a  od 9/2017 je 20 miest. 

Prevádzková doba  je od 07:00 – 16:30 hod. denne v pracovných dňoch. 

Celkový počet  zazmluvnených klientov  v roku 2017: 20klientov, z toho 11 žien, 9 mužov. 

Vekové zloženie: 

Do 20 rokov: 2 klienti 

Do 30 rokov  11 klientov 

Do 40 rokov  5 klientov 

Do 50 rokov 1 klient 



 
 

 

 

94 

Do 60 rokov 0 

Do 70 rokov 1 klient 

Z toho  3 vozičkári. 

16 klientov má stupeň odkázanosti č. VI. 

V zariadení pracovalo 5 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jeden na dohodu o pracovnej činnosti.  

1 osoba zodpovedná za sociálne služby, 1 sociálny pracovník, 2 inštruktorky sociálnej rehabilitácie, 1 

opatrovateľka, 1 zamestnanec na podporu rozvoja pracovných zručností. 

V roku 2017 sa snažili podporiť individuálnu a samostatnú činnosť klientov, tak aby boli pripravení podľa 

svojich schopností  využiť tieto poznatky a činnosti v bežnom živote. Samostatné prezentácie ochrany prírody, 

zvierat, životného prostredia, zdravej výživy,  kde sa klienti podľa vlastného rozhodnutia prezentovali 

s pomocou zamestnancov. Samotné aktivity počas roka pripravovali v spolupráci s klientmi, tak aby sami 

participovali na ich priebehu. Začiatok roku patril karnevalu, potom návšteve a pozvaniu na posedenie pri guláši, 

s peknou prechádzkou u našich klientok na Bukovine a vo Vyhniach. Návšteva Slovenského banského múzea 

patrila tiež k nezabudnuteľným zážitkom minulého roku s odbornou prednáškou p. Ing. arch. Ivety Chovanovej. 

Letné mesiace strávili na prechádzkach v prírode, z rastlín vyrobili herbár a naučili sa, ako sušiť liečivé byliny. 

Nevšedným  zážitkom bola návšteva  Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella na Štiavnických 

Baniach, kde p. riaditeľ a žiaci poukazovali sokoliarsky areál s pernatými dravcami. V jesenných mesiacoch 

okrem bežnej sociálnej rehabilitácie sa pripravovali na divadielko Pandorina skrinka, ktoré zahrali na 

Mikulášskom večierku. Samozrejme nechýbala výroba sviečok, podporená projektom z Tesca, oblátok okrúhlych 

a potom trubičiek vyrábaných s podporou BBSK. Z úspešného projektu od Slovenskej sporiteľne sa naučili,  ako 

spoločne prežiť voľný čas a obdivovať remeslá ako včelárstvo, hrnčiarstvo. 

Klienti sa zúčastnili  benefičných podujatí: Objatie tónov v Leviciach, Opri sa o mňa v Prešove, Veľká noc 

v Maríne v Kováčovej, Ruky spoja ruky NRC Kováčová, Chyťme sa za ruky Galanta, Festival Osmidiv  

v Banskej Štiavnici, Dúha v srdci v Novom Meste nad Váhom, Na krídlach anjelov v Žiari nad Hronom, 

Spomienkový koncert  v Kováčovej, Veľa lásky v kúpeľoch  Štós. Okrem zábavy, nadviazania nových 

priateľstiev  sa osobne stretli s účinkujúcimi hercami, moderátormi aj spevákmi, s ktorými sa fotili. 

 

Sociálna služba je poskytovaná v tomto rozsahu: 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

Základné sociálne poradenstvo 

Sociálna rehabilitácia 

Liečebná rehabilitácia 

Pracovná terapia 

Záujmové a terapeutické činnosti 

Stravovanie/rozvoj a upevňovanie sebaobslužných, stolovacích a hygienických návykov. 

 

V roku 2017 naďalej pokračoval národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, zapísaný do registra 

poskytovateľov pod č. 245.2. podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. 

Organizačné členenie opatrovateľskej služby: 

Štatutárny zástupca 

Opatrovateľky s akreditovaným kurzom  päť osôb 

Osoba zodpovedná za sociálnu službu  jedna osoba 

Počas roku 2017 bola táto služba poskytovaná   siedmim klientom v domácom prostredí,  klienta pri úkonoch 

sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných  sociálnych aktivitách. Táto služba zároveň 

uľahčuje rodinný a pracovný život rodinných príslušníkov osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby podľa 

§ 41 ods.1 písm. a), písm. b) zákona č. 448/2008. 

Členenie podľa veku: 

Do 60 rokov :1 

Do 70 rokov: 1 

Do 80 rokov: 2 

Do 90 rokov 2 

Do 100 rokov:1 

V roku 2017 sme zamestnávali 10 osôb v trvalom pracovnom pomere a 1 osobu na dohodu o pracovnej činnosti. 

Zariadenie navštevovalo v priemere 14 klientov denne. Stravu odoberali v priemere 12 obedov za deň od 

miestnych podnikateľov. Ďakujeme Mestu Banská Štiavnica a ostatným organizáciám a jednotlivcom za pomoc 

a podporu pri našej činnosti. 

 

ŠKOLSTVO 
v školskom roku 2016/2017* 
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*Údaje o počte detí, žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach sú k 15. 9. 2016.  

 

   

- Základné školy (ZŠ)v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom dvoch plno-organizovaných  základných škôl  so súčasťami – 

školskými  klubmi detí a školskými  jedálňami: 

ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského 17 

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40 

Zdroje financovania ZŠ: 

1. finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ministerstiev – školstva a vnútra,   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, prostriedky  na 

dopravu dochádzajúcich žiakov do školy,  príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

2. finančné prostriedky pridelené štátom na financovanie záujmového vzdelávania  žiakov ZŠ prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov  

3. finančné prostriedky pridelené ministerstvom na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogickým 

zamestnancom , v rámci dohodovacieho konania 

4. finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií (finančné prostriedky poukázané školským 

zariadeniam z výnosu dane z príjmov  Mesta Banská Štiavnica na prevádzku školských klubov detí a 

školského stravovania)  

5. finančné prostriedky – vlastné príjmy škôl  za prenájom priestorov a zariadenia škôl v  čase, keď sa 

nevyužívali na výchovno-vzdelávací proces 

6. finančné príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí (ŠKD) a za 

poskytovanie stravy 

7. príspevky a dary školám 

   

 

ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č.17, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Ján Maruniak  

Zástupca RŠ: Mgr. Renáta Holičková  pre primárne vzdelávanie (I. stupeň) 

                        Mgr. Helena Putyrová  pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň) 

Predseda rady školy: Ing. Miroslav Inglot 

Počet pedagogických zamestnancov: 43,  z toho 4 vychovávateľky, 3 asistenti učiteľa 

Ostatní zamestnanci: 15 

Počet žiakov: 483 (221 žiakov  v ročníku 1-4), v prvom ročníku 59 žiakov, z ktorých 56 absolvovalo 

predškolskú prípravu v materskej škole 

Doplnkový údaj k 15. 9. 2017: počet žiakov :490 

Počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 5 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 235 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 19 

 

Počet učební:  32,  z toho 10 odborných 

Školský klub detí: 5 oddelení  s počtom  žiakov 162   

Vyučovanie cudzích jazykov: Aj - 481žiakov,  Nj – 83 žiakov,   Rj -76 žiakov  

Počet žiakov vyslaných do školy v prírode: 59 

Lyžiarsky kurz:  Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 

Školskú dochádzku  v šk. roku 2016/17 ukončilo 50 žiakov, z ktorých 16  pokračovalo štúdiom na GMN, 4 v 

učebných odboroch, ostatní v maturitných odboroch SŠ, SPŠ,SOŠ, HA, OA, Konzervatóriu. 

Škola kládla dôraz predovšetkým  na: 

- zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti IKT, prírodovedy, financií a čítania 

- kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch 

- pohybovú aktivitu prostredníctvom športovej prípravy 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola  škola zapojená: 
Implementácia „Premena tradičnej školy na modernú“  

Partnerstvo: B. Štiavnica – Hünenberg (Švajčiarsko) 

                    B. Štiavnica – Moravská Třebová (ČR) 

                    B. Štiavnica – ZŠ 15. októbra Pivnica (Srbsko) 
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Projekt Erasmus +, ZŠ Odborne, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, Športová akadémia Mateja Tótha – súťažná 

etapa, IT akadémia, SV UNICEF - Škola priateľská k deťom - školské aktivity, Planéta vedomostí, Digiškola a 

iné. 

 

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach: 

Areál školy tvoria štyri budovy so športovým areálom. Celkovou rekonštrukciou  sa škola stala modernou, 

atraktívnou, interaktívnou školou,  napojenou v pilotnom programe DIGI škola prostredníctvom optického 

pripojenia a pokrytia areálu školy WIFI pripojením v troch kontách EDU/host,učiteľ,prihlásenie/. 

 

Škola mala vytvorené chránené pracovisko cez ÚPSVaR (2 zamestnanci)  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40 

Riaditeľka školy:  PaedDr. Nadežda  Sámel – Dobrovičová 

Zástupca RŠ: Mgr. Viera Bačíková 

Predseda rady školy: Mgr. Ján Kružlic 

Počet pedagogických  zamestnancov:  23,  z toho 3 vychovávatelia. 

Ostatní zamestnanci: 11 

Počet žiakov: 217  /108 v ročníku 1- 4/  

Doplnkový údaj k 31. 8. 2017:  230 žiakov 

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 121 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 14 

Počet žiakov v 1.ročníku:  34, z ktorých 32 absolvovalo predškolskú prípravu 

Počet učební: 20, z toho 6 odborných 

Školský klub detí:  3 oddelenia , s počtom žiakov 71   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 217 žiakov,  nemecký - 57 žiakov, ruský – 29 

Základné vzdelávanie v škole ukončilo 24 žiakov 

 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: Infovek, Detský čin roka,  Komparo, 

Recyklohry, Zelená škola, Národné projekty: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí, Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy (zapojených 13 

učiteľov, škola získala pomôcky v hodnote 400 € na učiteľa), S asistentom k lepšiemu vzdelaniu – škola 

získala 2 asistentov učiteľa, Praxou k zamestnaniu – úspešným projektom získali pedagogického asistenta pre 

integrovaných žiakov. 

Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy: Škola členená na  6 pavilónov, 

technicky vybavená kamerovým systémom, interaktívnymi a keramickými tabuľami, počítačovou učebňou, WI-

FI pripojením na celej škole. Členená na pavilóny, ku ktorým patrí školská kuchyňa s jedálňou a telocvičňa so 

šatňami. Škola má veľký športový areál s futbalovým ihriskom, futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, 

tenisový kurt, basketbalové a volejbalové ihrisko.  V priestoroch školy sídli kaplnka a centrum voľného času. 

Športoviská školy boli aj v tomto roku využívané na  voľnočasovú športovú činnosť detí, mládeže aj obyvateľov 

mesta. 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová  
Zástupca RŠ: Mgr. Katarína  Tuhárska (hudobný odbor), Mgr. Miroslava Knezovičová  

(skupinové odbory) 

Predseda rady školy: Mgr. Perla Perpetua Voberová  (od februára 2017- zastupujúci podpredseda Bc. Michal 

Timko) 

Počet pedagógov: 19, z toho 15 v hudobnom odbore 

Nepedagogickí zamestnanci: 4  

Počet žiakov:  388, z toho 238 v individuálnom a 151v skupinovom štúdiu 

Počet žiakov k 15. 9. 2017: 398 

Odbory:  hudobný , výtvarný, literárno-dramatický, tanečný 

Počet učební:  19 

Financovanie školy: finančné prostriedky  v rámci originálnych kompetencií (finančné prostriedky poukázané 

školským zariadeniam z výnosu dane z príjmov  Mesta Banská Štiavnica), finančné prostriedky poskytnuté 
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štátom  na záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov, príspevok rodičov na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom. 

Prezentácia školy na verejnosti:  
Koncerty, výchovné koncerty, súťaže vo všetkých študijných odboroch na úrovni mesta, okresu, ale aj 

celoslovenskej a medzinárodnej. 

ZUŠ poskytla tak ako každý rok,   materiálno-technickú pomoc a propagáciu počas viacerých festivalov, ako 

napr. Capalest, Festival peknej hudby a mnohých iných. 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky ZUŠ 
Vyučovalo sa v kmeňovej budove a pobočke ZUŠ v Banskej Belej. Popri dobre vybavených triedach hudobného 

odboru sa priebežne dopĺňali  materiálno-technickými pomôckami triedy výtvarného a tanečného odboru. Na 

prezentáciu bola využívaná  koncertná sála školy s kapacitou 60 miest,  pri väčších podujatiach  škola využívala 

priestory štiavnických kostolov, Kammerhof, kino a pod.  

 

Centrum voľného času, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Riaditeľ :   Mgr.  Janka Machilová 
Predseda rady školy: Mgr. J. Šemodová 

Počet klientov: 558, z toho 11 do 5 rokov  

Doplnkový údaj k15. 9. 2017: 525 klientov 

Počet pedagogických zamestnancov: 1  s VŠ vzdelaním + 1 pracovník  cez projekt v nezamestnanosti ÚPSVaR 

Nepedagogickí zamestnanci: 3 (účtovník, PaM, upratovačka) – všetci na dohodu 

  

Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 26 

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: 

Podujatí CVČ v počte 60  (z toho 42 okresných kôl olympiád) sa zúčastnilo 2450 detí a mládeže a 365 

dospelých. 

Okrem pravidelnej záujmovej činnosti, v školskom roku  2016/17 CVČ zorganizovalo 70 príležitostných 

podujatí,  s celkovým počtom zúčastnených 3062 detí a mládeže, z toho bolo 10 akcií počas víkendov.  

Letná prázdninová činnosť: uskutočnili sa dva  týždňové turnusy denného letného  tábora,  aj zahraničný letný 

pobyt pri mori v Taliansku. 

Financovanie CVČ: dotácia štátu na záujmové vzdelávanie prostredníctvom prijatých vzdelávacích poukazov, 

dotácia zriaďovateľa na záujmové vzdelávanie pre obyvateľov s trvalým pobytom, príspevok rodiča na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti CVČ. 

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach 
CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára, má k dispozícii 2 kancelárie, sklad, počítačovú učebňu, tanečnú sálu 

so zrkadlami, šatňu. CVČ využíva aj telocvičňu a multifunkčné ihrisko. 

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 s vlastnými školskými jedálňami. 

Materské školy  boli financované : 

1. v rámci originálnych kompetencií (z rozdelenia výnosu dane z príjmu mesta),   

2. zo štátneho rozpočtu, z kapitoly MŠVVaŠ SR  ako  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 ( okrem poberateľov dávky v 

hmotnej núdzi /HN/ a príspevkov k dávke v HN), 

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  1. mája č. 4, Banská Štiavnica 
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Materská škola zameraná na výchovnú činnosť v ekologickom duchu (Ekodubáci), poznávanie prírody a jej 

ochranu. 

Školský vzdelávací program: „Detský raj“ – zameraný na environmentálnu výchovu a na upevňovanie 

povedomia a oživovanie ľudových zvykov a tradícií mesta a baníctva 

Riaditeľka školy:  Mgr. Alexandra Bóková 

Zástupca RŠ: Mgr. Andrea Pauková 

Predseda rady školy: Bc. Blanka Konopková 

Počet detí:  115 , z toho 15 do 3 rokov,  41 predškolákov   

Počet detí k 15. 9. 2017: 105  

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): 2 

Počet tried:   7,  1 trieda v miestnej časti Štefultov  ako elokované pracovisko 

Počet zamestnancov: 25, z toho 15 pedagogických zamestnancov, 2 asistentky učiteľa 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená:  

Zbieraj body za odpady,  Digiškola – modernizácia vyučovania cez elektronizáciu vzdelávania, Permoník – 

projekt zameraný na vytváranie národného povedomia, regionálnu výchovu a rozvoj regionálnych tradícií , 

Dental alarm, Škola priateľská k deťom. 

Záujmová  činnosť: rôznorodá krúžková činnosť, ako napr.  hudobno-dramatický krúžok Permoník, ako aj  

výtvarný krúžok,  boli účastníkmi mnohých súťaží a zaujímavých podujatí. 

 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v hlavnej budove na  Ul.1. mája a v elokovanej triede mestskej časti 

Štefultov. Všetky triedy sú už vybavené internetom a notebookom. Pokračovalo sa v rekonštrukcii sociálnych 

zariadení, čím spĺňajú európske normy bezpečnosti. 

V šk. roku 2016/17 bola dokončená celková rekonštrukcia materskej školy, čo znamená, že všetky pavilóny 

majú opravené strechy, vymenené okná a sú zateplené. V elokovanej triede  - Štefultov prebehla  celková  

rekonštrukcia kúrenia (elektrický kotol, rozvody, radiátory) v sume 13 150 €. 

 

Materská škola, Bratská č. 9, Banská Štiavnica 
Materská škola  s dôrazom na rešpektovanie a ochranu životného prostredia  

Školský vzdelávací program: „Čistinka“- filozofiou MŠ je šťastné a na život v spoločnosti pripravené dieťa,  s 

dôrazom na podporu environmentálneho povedomia.  

Riaditeľka školy:  Bc. Jana Kruteková 

Zástupca RŠ : Mgr. Andrea Konôpková 

Predseda rady školy: Mária Paprčková 

Počet detí:    90, z toho 12 do 3 rokov,  27 predškolákov 

Počet detí k 15. 9. 2017: 81 

Počet tried:  5 

Počet zamestnancov:   19,  z toho 11 pedagogických 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená: 
Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie sa s cudzími jazykmi, Zelená škola, Spolu na cestách - v rámci programu 

Bezpečne na cestách. 

 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
MŠ na edukáciu využíva  2 účelové  budovy, kde je okrem tried  zriadená environmentálna učebňa, a 

samostatná učebňa pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Tretia budova je 

hospodárska, so školskou kuchyňou a jej príslušnými priestormi.   V priestoroch MŠ sídli aj OZ Margarétka, 

Červený kríž,  pobočka Slovenskej pošty, ako aj viacero prevádzok, z prenájmu ktorých MŠ získava vlastné 

príjmy. 

V školskom roku 2016/17 prebehla I. etapa rekonštrukcie  materskej školy v sume  cca 217 000 € z úspešného 

projektu  Envirofondu (finančná spoluúčasť Mesta – ako zriaďovateľa  v sume 17 000 €) v podobe zateplenia 

pavilónov, výmeny sklenených výplní spojovacích chodieb, výmeny okien   a vybudovanie nadstavby  na 

Pavilóne II.  

II. etapa  rekonštrukcie  by mala  prebehnúť v závislosti od získania finančných prostriedkov v roku 2018. 

 

 

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 



 
 

 

 

99 

Počet detí:   35, z toho 21 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet detí k 15. 9. 2017: 30, z toho 12 predškolákov 

Počet detí do 3 rokov: 13 

Počet tried: 2 

Počet zamestnancov: 7, z toho 4 pedagogickí  

Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená 
Národná sieť škôl podporujúca zdravie – Zelená materská škola 

MŠ počas roka organizovala množstvo zaujímavých aktivít v čase výchovno-vzdelávacieho procesu, aj mimo 

neho, ako Tvorivé dielne, besiedky a programy pre rodičov a starých rodičov, navštevovali podujatia 

organizované školami, ZUŠ, CVČ, SBM. Zúčastnili sa speváckych a  výtvarných súťaží .Už tradičnou aktivitou 

boli návštevy sauny, kde sa deti už niekoľko rokov otužujú a  upevňujú si zdravie.  

MŠ má dlhoročnú dobrú spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom Banská Štiavnica , SOŠ lesníckou v 

rámci Lesníckych dní, ale napr. aj s Domovom Márie, klientov ktorého navštevujú deti so svojim programom.  

V odpoludňajších hodinách  prebiehala v MŠ výučba anglického jazyka. 

Priestorové a materiálne podmienky školy 
MŠ sídli v dvojposchodovej budove  bývalého bytového domu s vlastnou plynovou kotolňou a školskou 

jedálňou. Herne, spálne a umyvárne MŠ sú štandardne vybavené. MŠ má vlastný školský dvor s  trávnatou 

plochou na pohybové hry,   cvičenie a  pieskoviskom. Školský vzdelávací program deti napĺňajú aj poznávaním 

a starostlivosťou o školskú  záhradu. 

 

 

Materské školy, základné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a inej právnickej 

alebo fyzickej osoby  

 

Katolícka spojená  škola sv. Františka  Assiského , Banská Štiavnica, Gwerkovej - Göllnerovej 9 

 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Helena Jasová 

Predseda rady školy: ICLic. Ing. Ľ. Frindt 

Duchovný správca školy: Mgr. Pavol Lojan 

 
Počet žiakov 

Materská škola: 60 detí v troch triedach,   z toho 17 predškolákov 

Počet detí k 15. 9. 2017: 62 

Základná škola:180 žiakov 

Počet žiakov k 15. 9. 2017: 183 

Gymnázium: 9 študentov 

 

Počet žiakov v ŠKD: 73 

Centrum voľného času: 165 žiakov  

Počet tried:11 

Počet odborných učební: 7 

Školskú dochádzku v ZŠ ukončilo 15 žiakov, z ktorých 3 pokračovali v štúdiu na gymnáziu a11 žiakov na 

stredných odborných školách. 

Počet zamestnancov:  41, z toho 34 pedagogických, 2 asistenti učiteľa, 2 kňazi, 1 rehoľná sestra.  

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
„Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej škole “, „Premena tradičnej školy na modernú“.  

Škola uplatňuje nové moderné metódy vzdelávania,  je kompletne pokrytá Wi-Fi signálom, laboratória sú 

vybavené kvalitnými pomôckami, oblasť IKT je na vysokej úrovni personálne aj materiálnym vybavením. Žiaci 

SKŠ dosahovali výborné výsledky v súťažiach, obzvlášť robotických, od regionálnych až po medzinárodné. 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici pôsobí v zrekonštruovaných priestoroch na 

Ulici A. Gwerkovej-Göllnerovej 9. Patrí pod správu Banskobystrickej diecézy, katolícku formáciu žiakov 

zabezpečuje duchovný správca školy. Jej zložkami je materská  škola, základná škola, gymnázium, centrum 

voľného času. Škola má kaplnku, telocvičňu, vonkajší športový areál a vlastnú školskú jedáleň. 

 

Súkromná materská škola,  Dolná ružová 22 

Zriaďovateľ: OZ KRUH -   organizácia zameraná na prácu s deťmi, mládežou, rodinou a komunitou 
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Riaditeľka SMŠ: Veronika Buzalková 

Počet detí: 25, z toho 2 predškoláci 

Počet  k 15. 9. 2017: 25 

Počet tried: 2 

Počet učiteľov: 3 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:  
Súkromná materská škola sídli  na Ulici Dolná ružová v centre Banskej Štiavnice. Súkromná MŠ poskytuje 

celodennú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade 

záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.  

 

Súkromná materská škola Guliver 
Zriaďovateľ: TIDLY SLOVAKIA, a. s., Dolná 5, 96901 Banská Štiavnica  

Štatutár: Janka Tynkovan, Lintich 1800/2A, 96901 Banská Štiavnica   

Riaditeľka: PaedDr. Anežka Slančíková 

Počet detí: 48, z toho 17 predškolákov 

Počet  k 15. 9. 2017 - 47 

Počet učiteľov: 9 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
MS začala svoju činnosť v r. 2014, súčasťou sú detské jasle a výdajná školská jedáleň.  Deti využívajú aj vlastnú 

telocvičňu, bazén, saunu. Prevádzka materskej školy a detských jaslí  je umiestnená v účelovej budove s veľkým, 

trávnatým areálom a parkoviskom. Jednopodlažná budova s prízemím,  má  bezbariérové výstupy na terasu z 

každej triedy MŠ, vedúce priamo do záhrady. 

 

Súkromná  základná škola BAKOMI 
Zriaďovateľ: občianske združenie Bakomi  

Počet žiakov: 56  

Počet k 15. 9. 2017: 69 

Počet učební:3 

Počet odborných učební: 0 

ŠKD: 30 žiakov 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy 

Škola sídli v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho  na Akademickej ulici č. 13, v Banskej Štiavnici, v budove 

bývalých chemických laboratórií, bez vlastnej telocvične. ZŠ nemá vlastnú školskú jedáleň, žiaci sa stravujú vo 

výdajnej školskej jedálni SPŠ S. Mikovíniho. 

Cirkevné a súkromné materské školy, ako aj cirkevné a súkromné školské zariadenia (CVČ, ŠKD, školské 

jedálne) na území mesta boli v roku 2017 dotované z výnosu dane z príjmov Mesta Banská Štiavnica, sumou 

predstavujúcou 96% z výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materských škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.   

 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Soňa Ostricová 

Údaje o počte žiakov: 117 
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  
Počet pedagogických zamestnancov: 8 interných,  4 externí  

Zapojenie školy do niektorých projektov 
Napr. Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, názov projektu: Modernizácia priestorov a 

vybavenia SHA.  

Priestorové zabezpečenie školy: 

Škola sídli v štvorpodlažnom objekte, s vlastnou reštauráciou pre 35 osôb a kaviarňou pre 15 osôb, ubytovanie 

rôzneho štandardu pre 50 osôb, banketová miestnosť pre 90 osôb a salónik pre 20 – 25 osôb.  

Škola je členom Zväzu hotelov a reštaurácií, absolventi školy zúročujú zahraničnú prax, kde získavajú jazykové, 

ale predovšetkým odborné vedomosti a získavajú lukratívne miesta v najlepších hoteloch doma, ale aj vo svete. 
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Absolventi pracujú ako čašníci, kuchári, manažéri-prevádzkari, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácií, 

penziónov, prípadne pokračujú ďalej v štúdiu na vysokej škole.  

 

 

- Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Úradu  Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738  Banská Štiavnica  

Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová 

ZRŠ: Mgr. Ľubica Herdová 

Počet žiakov školy k 15. 09. 2016: 365  

Počet k 31. 8. 2017: 361 

Počet tried: 14, z toho 10 tried 5 ročného štúdia 

Študijné odbory: 
1. gymnázium - 82 žiakov 

2. gymnázium – bilingválne – 283 žiakov 

Počet  zamestnancov: 44, z toho 34 pedagogických, 2 zahraniční lektori 

Až 96 % absolventov pokračovalo štúdiom na VŠ, najviac  UK Bratislava, UMB B. Bystrica, zo zahraničných 

na Masarykovej univerzite Brno (12 študentov), predovšetkým vo vysokoškolskom  štúdiu medicínskeho a 

farmaceutického zamerania. 

Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená: 
Škola UNESCO, Digipédia, Digiškola, Erasmus+, British Council, Škola, ktorá mení svet, Golem - časopis. 

Údaje o priestorovom zabezpečení: 

K 1. 9. 2016 sa škola presťahovala do priestorov zrekonštruovanej budovy na Kolpašskej ulici.   

Nové priestory v plnej miere spĺňajú podmienky priestorového zabezpečenia výučby v škole gymnaziálneho 

typu. Budova má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, vstup  je bezbariérový. Väčšina učební a  kabinetov 

je umiestnená na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Učebne sú  priestranné, každá z nich môže slúžiť pre cca 32 

žiakov.  

Stredná odborná škola lesnícka,  Akademická 16,  969 01  Banská Štiavnica 

Riaditeľ školy:  Ing. Miroslav Ďurovič 

Zástupca RŠ: Ing. Monika Malatincová,  Ing. Ján Kotlár 

Počte žiakov školy : 241  

Počet tried:12 

Počet odborných učební: 8 

Študijné odbory:  
Lesníctvo so zameraním: lesnícka prevádzka a  krajinná ekológia 

Počet zamestnancov školy: 85, z toho 36 pedagogických 

 

Študenti školy boli účastníkmi mnohých domácich, ale aj celoštátnych a medzinárodných akcií, zameraných na 

prezentáciu školy, ale aj rozširovanie svojich vedomostí a zručností, ako literárne, športové súťaže, olympiády, 

Salamander, Dni sv. Huberta, prezentácie trubačov, sokoliarske prezentácie a mnohé iné. Školský časopis 

Letokruhy získal cenu ministerstva školstva. Študenti sa zúčastnili praxe v zahraničí – v Rakúsku a Česku. 

 

Údaje o priestorových podmienkach školy 
Škola sídli v budove Národnej kultúrnej pamiatky, v areáli  Botanickej  záhrady, ktorá prináleží  škole. K škole 

patria aj  Školské lesy Kysihýbeľ,  s poľovným revírom, školský internát s 240 lôžkami, 2 telocvičňami , 

školskou jedálňou . Škola má  sokoliarsky a kynologický areál , školskú záhrada na pestovanie lesných a 

okrasných drevín a ovocia. 

 

 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 
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    Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič 

    Zástupca RŠ: Ing. Miroslav Jausch 

    Predseda rady školy: Ing. arch. Pavel Fabian 

    Študijné odbory: životné prostredie, geodézia, kartografia a kataster, biotechnológia a farmakológia,   

    konzervátorstvo a reštaurátorstvo, omietky a štuková výzdoba,  papier, staré tlače a knižné  väzby, propagačné   

    výtvarníctvo, propagačná grafika, odevný dizajn, dizajn grafický a priestorový dizajn 

     Počet žiakov:  303 

     Počet tried: 12 kmeňových, 14 odborných učební 

     Počet zamestnancov:  46, z toho 37pedagogických 

     Aktivity školy na verejnosti 
     Škole patrí významné miesto v aktivitách zameraných   na udržiavanie tradícií študentského, akademického a   

     baníckeho života v meste, ako Salamander, Šachtág, Akademici v Banskej Štiavnici. K ďalším významným   

     aktivitám patrili prezentácie školy v SOČ, športových, literárnych, dizajnérskych súťažiach, olympiádach   

     jazykových a prírodovedných. 

     Škola bola  zapojená v projekte Erasmus + - Mobility, v rámci ktorého študenti a učitelia absolvovali    

     zahraničné stáže v Španielsku, Nemecku a Anglicku.  

     Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 
     Škola sídli v budovách  areálu botanickej záhrady . Hlavná budova  a budova laboratórií sú národné kultúrne   

      pamiatky, ktoré si zachovali krásny  pôvodný interiér, ktorý vedenie školy sprístupňuje aj návštevníkom a   

      prepožičiava na  prezentáciu akcií, spojených s udržiavaním baníckych a študentských tradícií mesta. 

      Vyučovanie  prebiehalo  okrem klasických tried aj v dobre vybavených dielňach, o. i. aj zámočnícka,   

      zváračská a kováčňa,  v ateliéroch, laboratóriách. V hlavnej budove sú aj dve telocvične a knižnica. K škole   

      patrí aj budova III., kde je ubytovacie zariadenie,  výdajná  školská jedáleň a dielne. 

 

 

 Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica 

Riaditeľka školy:  PhDr. Viera Gregáňová 

Zástupcovia RŠ: Ing. V. Hlinková,  Ing. F. Šimon, Mgr. M. Sentineková  

Počet žiakov: 386 

Počet zamestnancov školy: 96, z toho 59 pedagogických  

Školská jedáleň mala 348 stravníkov 

Študijné a učebné odbory:  operátor lesnej techniky, manažment regionálneho cestovného ruchu,  

mechanizátor lesnej výroby,  murár, hostinský, kaderník, mechanik-opravár pre lesné stroje a zariadenie, výroba 

konfekcie, stavebná výroba, spoločné stravovanie, stavebníctvo, podnikanie v remesle a službách, mechanizácia 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, lesné hospodárstvo. 

Niektoré projekty, do ktorých bola škola zapojená: 
Erasmus +: Odborná prax a jazyková zdatnosť (so stážou žiakov v Čechách), Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť, Digipédia, Aktivizujúce metódy vo výchove a iné. 

Žiaci školy sa prezentovali v mnohých podujatiach regionálneho, ale aj celoslovenského významu ako 

Salamander, Artpódium, drevorubačské, pilčícke, športové súťaže a iné. Absolvovali aj mnoho besied a kurzov s 

tematickým zameraním ich študijných a učebných odborov. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 
Budova školy s telocvičňou je moderná, priestranná, s učebňami vybavenými modernou didaktickou technikou. 

Nachádzajú sa v nej aj dielne pre praktické vyučovanie  stavebných a textilných odborov. 

Budova praktického vyučovania pre lesnícke odbory  má dobre vybavené zváračské, strojnícke, stolárske  a 

opravárenské dielne. 

Školský internát  mal  ubytovaných  423 študentov  stredných škôl. Nachádzajú sa tam aj priestory pre 

praktické vyučovanie odborov kaderníctvo a hostinský. 

 

 

- Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Okresného úradu – odbor školstva Banská 

Bystrica 

 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11 

Riaditeľka:  Mgr. Beata Rafajová 
Počet žiakov: 27,  5 tried 

Počet pedagogických zamestnancov: 8 

Stravovanie žiakov: vo vlastnej výdajnej  školskej jedálni    



 
 

 

 

103 

Škola poskytovala  vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Väčšina žiakov, ktorí 

ukončili školu, pokračovala v štúdiu na OU Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. 

Projekty, v ktorých je škola zapojená: 
Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, Recyklohry, Elektronizácia vzdelávacieho systému,  

O prírode v prírode, Zelená škola. 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP, Dolná č. 2  

Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková 
Počet  zamestnancov:  5, z toho 4 odborní zamestnanci  

Centrum poskytovalo komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a 

preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich 

osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch 

psychického vývinu a porúch správania. Rodičom a pedagogickým zamestnancom poskytovali poradenské 

služby. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytovali preventívnu výchovnú a 

psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického 

vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov. 

Centrum vykonáva diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne a rehabilitačné činnosti. Všetky činnosti 

v CPPPaP sú poskytované zdarma.  

 

 

Vysoké školy 

 

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. 

Cieľ vedecko-výskumného centra Banská Štiavnica:  rozvoj, inovácie a progresívne formy vzdelávania 

a vedeckého výskumu v odborných oblastiach činnosti fakulty. Centrum organizuje aj podujatia korešpondujúce 

s rozvojom miestneho cestovného ruchu. Vo svojich činnostiach využíva  unikátny potenciál historickej Banskej 

Štiavnice – lokality zapísanej na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Pracovisko zorganizovalo 

viacero konferencií a workshopov, nielen pre študentov a ich pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť. Pracovisko 

nesie významný podiel na príprave a realizácii revitalizácie banskoštiavnickej Kalvárie. 

 

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj -  

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 názorovo tvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, implementácie 

princípov  trvalo udržateľného 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. 

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, HUAJA, odborná vysoká škola 

Adresa: Botanická 2, Banská Štiavnica 

Poskytuje akreditované bakalárske (Bc.) a magisterské (Mgr. art) študijné programy v odbore Hudobné umenie 

so špecializáciou: hudobné nástroje, spev (vážna, historická a jazzová hudba), dirigovanie (zborové a 

orchestrálne) a kompozícia s možnosťou voľby v oblasti vážnej hudby, jazzovej a populárnej hudby, zvukovej 

tvorby, réžie a elektroakustickej hudby. 

Bakalárske študijné programy:   Hudobná interpretácia a teória  

                                                    Hudobná tvorba a teória  

Magisterské študijné programy:  Hudobná interpretácia a teória  

                                                    Hudobná tvorba a teória   
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Iné formy štúdia: Doplňujúce pedagogické štúdium, vzdelávacie kurzy 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta je jedinou súkromnou vysokou školou na Slovensku, 

ponúkajúcou netradičné formy hudobného vzdelávania (kombinácia praktických a teoretických zručností 

umožňuje širšie uplatnenie v praxi), ako jediná škola ponúka štúdium jazzu, vyučujú tu poprední umelci zo 

Slovenska i zahraničia netradičnou formou workshopov, intenzívnych vzdelávaní a blokovou výučbou. Kvalitu 

vzdelávania zabezpečujú významné osobnosti prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. a prof. PhDr. Egon Krák, 

ArtD., ktoré sú garantmi študijných programov. Počas mnohoročnej vedeckej, umeleckej a pedagogickej 

činnosti rozvinuli spoluprácu s poprednými domácimi a zahraničnými umeleckými univerzitami a inštitúciami, 

profesormi a lektormi, ktorí sa v súčasnosti podieľajú na vzdelávaní bakalárskych a magisterských študijných 

programov na HUAJA v Banskej Štiavnici.  

Vedenie HUAJA: 

Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., vymenovanie do druhého funkčného obdobia prezidentom SR, 4. 5. 2016 

Prorektori: doc. Dr. Peter Šidlík, PhD., doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD. 

Konateľka a riaditeľka: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

 

Správna rada HUAJA:  

Riadiaci orgán Správnej rady HUAJA je štatutárny orgán – konateľ Hudobnej a umeleckej akadémie Jána 

Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o., členovia sú menovaní na základe Uznesenia Valného zhromaždenia a  

v súlade so stanovami Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica, s. r. o. 

Predseda: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.   

Podpredseda: Mgr. Andrea Martináková 

Členovia: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ľudovít Kaník, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Jana Valašťanová 

 

Ďalšie orgány vysokej školy: 

Akademický senát vysokej školy 

Umelecká a vedecká rada vysokej školy 

Disciplinárna komisia pre študentov 

Súčasti vysokej školy:  

Vysoká škola sa organizačne člení na tieto súčasti:  

a) rektorát (incl. hospodársko-správne pracoviská)  

b) študijné oddelenie, 

c) katedry: Katedra hudobnej interpretácie – vážna hudba, Katedra hudobnej interpretácie – jazzová 

hudba, Katedra hudobnej tvorby, Katedra hudobnej teórie, Katedra všeobecného základu 

d) informačné pracovisko – Akademická knižnica  

e) excelentné pracovisko pre vývoj a výskum s názvom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti 

umenia a vedy. 

Počet študentov v akademickom roku 2017/2018: 28 (2016/2017:26)  

Počet študentov v rámci Doplňujúceho pedagogického štúdia a vzdelávacích kurzov: 12 

 

Závažné medzinárodné aktivity HUAJA v roku 2017 

 Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS (apríl – júl 2017)  

Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS v roku 2017 ponúkol 5 jazzových koncertov, 5 koncertov 

vážnej hudby, 1 koncert Speváckeho zboru OMNIA a 1 koncert Slovenského komorného orchestra 

Bohdana Warchala. Koncerty boli realizované na rôznych miestach v Banskej Štiavnici a okolí. 

 9. Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry (8. – 10. 6. 2017) 

V rámci 9. Medzinárodných dní klasickej gitarovej hry boli pre verejnosť prístupné 3 koncerty  klasickej 

gitary, ktoré sa konali v Rytierskej sále Starého zámku a v Koncertnej sieni HUAJA v Banskej Štiavnici,  

1 koncert – recitál Duo Bandini & Chiacchiaretta „ESCUALO“ (klasická gitara a bandoneón), v Kultúrnom 

centre v Banskej Štiavnici a “Fingerstyle evening” koncert – jammsession (ArtCafé Banská Štiavnica).  

V rámci tohto podujatia sa konali aj Majstrovské kurzy a prednášky ktoré viedli siedmi lektori zo Slovenska, 

Veľkej Británie, Spojených štátov amerických a Talianska.  

 X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení (26. – 29. 

10. 2017)                                                 Téma: Hľadanie prienikov medzi hudbou, umením a filozofiou 

 Vzdelávacie podujatie s medzinárodnou účasťou. 

27. 5. 2017 HUAJA v spolupráci s festivalom Zvuk for Štiavnica usporiadala koncert zoskupenia 

KOMPOST3.   
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V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva Hudobná a umelecká akadémia usporiadala 3 koncerty:  

Komorný koncert študentov  v Dolnom kostole na Kalvárii v Banskej Štiavnici, Jazzový koncert pedagógov, 

absolventov a študentov v koncertnej sieni HUAJA a tiež Jazzový koncert absolventov a študentov v Kremnici. 

Adventné koncerty:   

Igor Herzog (13 zborová baroková lutna)  9. 12. 2017, koncertná sieň HUAJA 

Adventný jazzový koncert pedagógov, študentov HUAJA a hostí 16.12.2017, koncertná sieň HUAJA 

 

Viaceré workshopy, koncerty a vzdelávacie aktivity významných domácich i zahraničných osobností aj v rámci 

programu Erasmus+:  

Dr. Sándor Papp – University of Miskolc, 29. 5. – 2. 6. 2017 (HU) 

Prof. Gianpaolo Bandini – Instituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccerini di Lucca, 8. – 10. 6. 2017 (IT) 

Prof. Cesare Chiacchiaretta – Conservatorio di Musica Umberto Giordano, Foggia, 8. – 10. 6. 2017 (IT) 

Prof. Enrico Volpe – Coservatorio di Musica G. Martucci, Salerno, 7.6. – 12. 7. 2017 (IT), prednášky, koncert; 

 

Koncerty v spolupráci s Mestom a inštitúciami v Banskej Štiavnici 

 

V spolupráci s Mestom Banská Štiavnica: 

11. 1. 2017 – Krátky umelecký program študentov HUAJA v rámci Novoročného príhovoru primátorky, hotel 

Grand Matej 

10. 6. 2017 Koncert – Duo Bandini & Chiacchiaretta „ESCUALO“ (klasická gitara a bandoneón), v Kultúrnom 

centre v Banskej Štiavnici 

23. 6. 2017 Umelecký program študentov HUAJA v rámci osláv 300. výročia narod. Márie Terézie, 800 výročia 

prvej  písomnej zmienky o Banskej Štiavnici a ostatných výročí 

8. 9. 2017 Krátky umelecký program študentov HUAJA v rámci Salamandrových dní v kostole Sv. Kataríny 

V spolupráci so SVP: 

26. 9. 2017 – koncertné účinkovanie pedagógov HUAJA (doc. Adam Marec, ArtD. – gitara a Mgr.art. Ivan 

Zvarík, ArtD. – spev) v rámci podujatia _Slávnostná konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku 

V spolupráci so Slovenským banským múzeom: 

9. 12. 2017, 14:00 Adventné hudobné intermezzo – vystúpenie študentov HUAJA na Štjavnyckom vjanočnom 

jarmoku.  

 

ZDRAVOTNÍCTVO 
 

Zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Banskej Štiavnici na Bratskej ulici č. 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,  

- od 3. 11. 2014 - 30.09.2016 bola riaditeľkou Ing. Eva Páleníková  

- od 01.10.2016 do 11.1.2018 bol riaditeľom Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

- v súčasnom období je zastupujúcim riaditeľom Ing. Ivan Mokrý 

 

Zdravotnú starostlivosť poskytovala nemocnica v roku 2017 nasledovne: 

lôžková časť: oddelenie dlhodobo chorých,  dom ošetrovateľskej starostlivosti 

ambulancie: chirurgická, interná, pľúcna, dermatovenerológia - kožná, oftalmologická 

Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická biochémia  od 28. 08. 2015 prevádzkuje Alpha 

medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin.  

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfúziológia od 21.12.2015 

prevádzkuje Alpha medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin. 

 

Praktickí lekári pre dospelých 

MUDr. Hana Gubricová 

MUDr. Adamovicová, s. r. o. Prenčov 

MUDr. Dana Kindernayová 

MUDr. Dana Žemberová 
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Praktický lekár pre deti a dorast 

MUDr. Alica Kubinská 

MUDr. Katarína Višňovská 

 

Špecializované privátne ambulancie: 

ALEX 1. s. r. o – gynekologická ambulancia – Bratská ulica 18 v Banskej Štiavnici  

MUDr. Marcela Mačajová – všeobecná otorinolaryngológia, lekárska imunológia 

MUDr. Magdaléna Vojtášová – všeobecná oftalmológia 

MUDr. Ivan Vojtáš – dermatovenerologická ambulancia  

NEUROPET, s. r. o., MUDr. Eva Petrášková – všeobecná neurológia 

PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r.o.  – klinický psychológ 

MUDr. Renáta Koreňová – gastroenterologická ambulancia   

MUDr. Angelika Žoltická – pneumologická a ftizeologická ambulancia  

MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria – Ul. križovatka 

MUDr. Renáta Podobeňová (Lakme, s.r.o.) – gynekologická ambulancia – Dolná ulica 906/33 

 

V objekte na Ulici bratská 17 sa nachádza Lekáreň BS, s.r.o. – Lekáreň Dr. Max 

 

Medi. farm centrum – MF Centrum na sídlisku Drieňová, na Ulici energetikov 1, kde ordinujú praktickí lekári 

MUDr. Eva Luptáková (Vitael, s.r.o.) a MUDr. Oľga Ferjančíková (PlusCare, s.r.o.) a nachádzajú sa tu ďalšie 

odborné ambulancie: 

 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 

 MUDr. Štefan Kóňa – KLINIKASK, s.r.o. – ortopedická a chirurgická ambulancia – ordinuje v sobotu 

od 09:00 – 17:00 hod.  

 MB FEMINA, s.r.o. – gynekologická ambulancia – MUDr. Brosková Martina 

 

V objekte sa nachádza Lekáreň MIMA.    

  

Stomatologická starostlivosť 

v ambulanciách na Ulici bratská 17 (budova nemocnice): 

MUDr. Gürtler Ervín, MDDr. Diana Filusová, MUDr. Piteková Alžbeta   

MUDr. Dušan Hric – Mládežnícka ulica 6 

MDDr, MUDr. Lucia Kminiaková – MF Centrum, Ulica energetikov 1  

 

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých – od 01. 06. 2016 prevádzkovanie LSPP  v Banskej Štiavnici  

Prevádzkovateľ: H. A. M. Academy, s.r.o., 9. mája 2137/3, 977 03 Brezno, zastúpená MUDr. Hatem Ahmed 

Mohd Abu Muradom, odborný zástupca: MUDr. Ivan Olos 

Miesto výkonu: Bratská 17, 969 01  Banská Štiavnica, tel.: 0910 864 864 

LSPP pre deti a dorast pre okres Banská Štiavnica zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Zvolen 

Prevádzkovateľ: MUDr. Mahútová, s. r. o., SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina 

Miesto výkonu: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, tel.: 045/5201802 

LSPP stomatologická – pre okres Banská Štiavnica je vo Zvolene 

prevádzkovateľ: JK - dent, s.r.o., Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen, odborný zástupca: MUDr. Ján Králik 

Miesto výkonu: Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen 

 

Ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci – dve pozemné ambulancie RZP prevádzkuje:  

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava, odborný zástupca: MUDr. 

Miroslav Chraboň 

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Banská Štiavnica 

ADOS – ŽIVOT, Mgr. Darina Lalíková, Bratská 17, Banská Štiavnica. 

 

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok 

 

Okres Obec Názov zariadenia Adresa zariadenia Typ zariadenia 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica Lekáreň Križovatka 3,  Verejná lekáreň 
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AMETYST 969 01 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica Lekáreň Dr. Max Ludvika Svobodu 

42, 969 01 

Verejná lekáreň 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica Lekáreň Dr. Max Bratská 17, 969 01 Verejná lekáreň 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica Lekáreň HELIOS Dolná 3, 969 01 Verejná lekáreň 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica Lekáreň MIMA Energetikov 1,  

969 01 

Verejná lekáreň 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica MARTA Bratská 17, 969 01 Výdajňa 

zdravotníckych 

pomôcok 

Banská Štiavnica Banská Štiavnica PARTNER Kolpašská, 969 01 Výdajňa 

zdravotníckych 

pomôcok 

 

 

POŽIARNA OCHRANA 
 

Hasičský záchranný zbor 

OR HaZZ Žiar nad Hronom hasičská stanica Banská Štiavnica 

 

Ochranu pred požiarmi mesta Banská Štiavnica zabezpečoval HaZZ z hasičskej stanice na Pletiarenskej ulici č. 

13, pod vedením mjr. Ing. Milana Hrudku. Stálu službu zabezpečoval s 18 príslušníkmi hasičskej stanice v troch 

smenách s dostupnou hasičskou technikou AHZS Mercedes G 209 GDT, IVECO Traker- cisternové vozidlo, 

CAS- 30 Tatra T 815-7 cisternové vozidlo, ARS PV3S CAS 8, automobilová plošina AP-27 T 815, MB Atego, 

Kia Sportage, Polaris Ranger  4x4. 

 

         V roku 2017 zasahovali príslušníci hasičskej stanice Banská Štiavnica v okrese 215 krát. 

Z toho k požiarom 34 krát, technická pomoc 84 krát, dopravné nehody 76 krát, nebezpečné   látky 10 krát, plané 

poplachy 1 krát, cvičenia 4 krát, požiar bez zásahu 6 krát. 

        Priame škody pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 31 435 €. V roku 2017 nedošlo k usmrteniu žiadnej 

osoby, zranená bola jedna. 

Koncom roka došlo k odchodu mjr. Ing. Milana Hrudku na OR HaZZ Banská Bystria, 

nahradil ho kpt. Ing. Štefan Kliman. Za dobrú spoluprácu Mesto Banská Štiavnica mjr. Ing. Milanovi Hrudkovi 

ďakuje. 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica 

Veliteľom dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica bol Mgr.  Anton Golian, zástupca veliteľa 

Miroslav Krkoška, členovia Ing. Vladimír Kotilla, Martin Komorník, Tomáš Zábudlý, Michal Bokroš, Zdeno 

Soldan  st., Zdeno Soldan ml., Patrik Dobrota, Pavol Pivarči so sídlom na hasičskej zbrojnici Ulica Andreja 

Sládkoviča 15. 

 

Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo AVIA A30 s hasičskou striekačkou  PPS 12 a hadicovým 

vedením, genfovak, lopaty, rebrík a hasiace zariadenie HIRO. 

Zbor bol v celoplošnom rozmiestení síl a prostriedkov zaradený do skupiny B a dostal štátnu dotáciu 3000 €. 

Získané finančné prostriedky boli použité na zdokonaľovaciu prípravu a  školenie vodičov a psychotesty pre 

jazdu s vozidlom s použitím výstražných svetiel a zvukového zariadenia a nákupu ochranných  prostriedkov pre 

hasičské družstvo. 

 

Zásahová činnosť  

Na výzvu tiesňovej linky 112 a operačného strediska HaZZ Banská Bystrica zasahovali členovia DHZM pri 

požiaroch  6 krát. Požiar trávnatého porastu a lesa na  Šobove, komorovské lúky Štefultov, Sitnianska, požiar 

komína1-krát. Ukážkové cvičenie pre komunitné centrum na Šobove, uhasenie horiaceho auta za pomoci 

hasiaceho zariadenia HIRO. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov 

Veliteľom dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica  bol Vladimír Jarábek ml., zástupca veliteľa 

Dušan Beránek, členovia Martin Kollár, Branislav Voštiar, Vladimír Jarábek st., Ľubomír Povinský, Ing. Ľuboš 

Škvarka, Pavol Mlynárik, Marek Zigler zo sídlom na hasičskej zbrojnici Požiarnická ulica č. 8. 
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Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo IVECO CAS 15 s požiarnou výbavou,  hadicovým vedením, 

hasičskou striekačkou  PPS 12,  dva genfovaky, rebrík, lopaty  a protipovodňový  vozík s výbavou. Zbor bol 

v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov zaradený do skupiny B a dostal štátnu dotáciu 3000 €. Získané 

finančné prostriedky boli použité na zdokonaľovaciu odbornú prípravu členov, oprávnenie vodiča viesť požiarne 

vozidlo pri použití svetelných a zvukových zariadení s právom prednosti v jazde, nákup ochranných  

prostriedkov pre hasičské družstvo. 

 

Zásahová činnosť 

Na výzvu tiesňovej linky 112 operačného strediska HaZZ Banská Bystrica zasahovali členovia DHZ pri 

požiaroch  6 krát: požiar trávnatého porastu a lesa na Šobove, komorovské  

lúky, Sitnianska1-krát, povodeň na Ulici 1. mája. Súčinnosť DHZM pri ukážkovom cvičení na Šobove, 2-krát 

technické zásahy.  

 

Preventívna činnosť 

Preventívne protipožiarne kontroly mesta vykonávali členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská 

Štiavnica a dobr,ovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica Šefultov. 

Mesto malo šesť kontrolných skupín, vedúci boli Jozef Borský, Vladimír Poprac, Miroslav Krkoška, Tomáš 

Zábudlý, Marek Zigler, Vladimír Jarábek st.. Bolo realizovaných  252  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. 

Kontroly boli zamerané na strechy, povalové priestory, komíny, pivnice, drevárne a garáže. 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 Banská Štiavnica a DHZ mesta Banská Štiavnica Štefultov zabezpečovali asistenčné 

služby na podujatiach Živé šachy, Salamandrové dni, Štiavnické trhy, Nezabudnuté remeslá. Na  informovanosť 

občanov o možnostiach vzniku požiarov bola využitá stránka mesta, informačné tabule, Štiavnické noviny 

a relácie v mestskom rozhlase. 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

V roku 2017 vyvíjali činnosť dva dobrovoľné hasičské zbory: 

DHZ Banská Štiavnica, predseda Vladimír Poprac, počet členov 54. V mesiaci júl navždy opustil rady DHZ-M 

dlhoročný člen Martin Komorník. Vďaka mu za jeho obetavú prácu.  

DHZ Banská Štiavnica  Štefultov,  predseda Dušan Beránek, 126 členov.  

 

Obe DHZ zabezpečovali protipožiarne kontroly v meste. DHZ Banská Štiavnica vymenila garážové dvere, 

pomohla pri organizovaní Šmintorinskej púte. DHZ Banská Štiavnica Štefultov zorganizovala zájazd do 

Kováčovej, fajermanskú zabíjačku, sv. Floriána a vianočné posedenie pod jedličkou. 

 

Cvičenie a športová činnosť 

DHZM Banská Štiavnica Štefultov sa zúčastnil na  územnom kole hasičských družstiev v Hliníku nad Hronom, 

kde obsadil 4 miesto, Memoriálu Vladimíra Ružičku v Bratislave –schody  sa zúčastnili členovia Dušan Beránek 

a Ing. Ľuboš  Škvarka, bol výstup s dýchacím prístrojom a obsadili 43. miesto. Na celoslovenských hasičských 

dňoch v súťaži IVCO  CAS 15 obsadilo  1. miesto. Na súťaži Železný hasič Novohradu vo Fiľakove Veronika 

Zacharová obsadila 4. miesto.  

Spoločným cvičením oboch DHZM bolo organizovanie podujatia na Šobove,  uhasenie horiaceho auta hasiacim 

zariadením HIRO. Bola to i ukážka hasenia pre komunitné centrum na Šobove. 

Pri zásahu bolo zistené, že na uhasenie auta hasiace zariadenie HIRO nestačilo a muselo sa hasiť aj z hydrantu 

a hasičského vozidla Iveco CAS 15. Bola precvičená súčinnosť oboch hasičských zborov. Zúčastnili sa na 

cvičení s protipovodňovým vozíkom vo výcvikovom stredisku Lešť. 

                     

KULTÚRA A ŠPORT 
Mestský úrad: oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

 

Organizovanie kultúrnych podujatí 

Rok 2017 bol opäť bohatý na kultúrne podujatia v réžii alebo v spolupráci s mestským úradom, oddelením 

kultúry, športu a mediálnej komunikácie (ďalej OKŠMK). 

V januári pokračoval cyklus divadiel pre deti predstavením Hrnček var, otvorila sa aj výstava Mystérium krajiny 

fotografa Juraja Gavuru. Vo februári sa konala netradičná Balkánska fašiangová veselica, na ktorej zahrali 

slovenský Balkansambel a rumunská dychovka Fanfara Transilvania. Pre deti bol pripravený Detský maškarný 
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bál a už tradičné Zimomravenie (okrem iných vystúpili Paci Pac, Divadlo Juraja Benčíka, bublinový šouman Jan 

Kodeš a iní). 

V marci predstavil svoj program Kórejské denníky Oliver Filan, po dlhšom čase na verejný koncert dorazilo (a 

vypredalo) aj mimoriadne populárne Spievankovo. Nechýbalo predstavenie Strašiak Tomáš pre deti. 

V apríli sa nadviazalo na úspešné Kurzy kreativity, ktoré už boli organizované v minulosti, pre deti vystúpilo 

divadlo Na hojdačke s predstavením Žabí princ. 

Máj priviedol do nášho mesta stand – up comedy Temné kecy. 

V júni bolo hosťom v kultúrnom centre divadlo GUNAGU s predstavením Nízkotučný život, v evanjelickom 

kostole vystúpili Donskí kozáci, spolu s Ivom Gogálom bola uvedená nová kniha Juraja Červenáka, deti sa 

zabavili na Budení sitnianskych rytierov a stretli sa s Umením na Trojici. V tomto mesiaci sa oddelenie 

podieľalo aj na príprave osláv výročí mesta. 

Prvý prázdninový mesiac – júl – oživil Štiavnický živý šach, ktorého hosťom okrem Sergeja Movsesiana bol 

slovenský špecialista v hre na slepo Milan Pacher. Okrem ich živej partie, v ktorom zvíťazil arménsky šachista si 

diváci vychutnali šermiarske, hudobné, tanečné predstavenia, ohňovú a sokoliarsku šou či vystúpenie Mareka 

Majeského, Júlie Horváthovej, Milana Bahúla a Mariána Labudu ml. v scénkach z pera Moniky Maňkovskej. 

Mimoriadne úspešnou júlovou akciou bol koncert Hrana, ktorý pripravilo oddelenie v spolupráci s Oskarom 

Rózsom a ktorý vypredal štiavnický amfiteáter.  

Augustové Nezabudnuté remeslá boli znovu vydarené, o čom svedčí aj neustály nárast predajcov i účastníkov 

podujatia. Témou akcie boli výročia mesta, predstavili sa domáce súbory Štiavničan a Sitňan, ale aj hostia zo 

Stožku a Podpoľania. Výstavné aktivity pokračovali otvorením insitnej výstavy Anny Kotvašovej z Kovačice. 

Septembrové Salamandrové dni ukončili kultúrne leto. Akcii dominoval samotný Salamandrový sprievod so 

stovkami účastníkov, pre návštevníkov bol okrem neho pripravený bohatý program, v ktorom vystúpili kapely 

Komajota a Hrdza, uvádzalo sa do života CD miestnych hudobníkov Štiavnické hudobné podzemie či počas 

soboty detské divadlá a iní umelci. V tomto mesiaci sa konala aj séria podujatí pre novinárov zo Slovenska 

žijúcich v zahraničí a v tejto súvislosti bola v kine Akademik aj otvorená výstava fotografií zo života krajanov. 

V októbri zavítal do mesta Boris Filan so svojou talkshow a aj počas jesene sa vrátilo k deťom divadlo, tentoraz 

príbehom o Lenke Kikilienke. 

V novembri pre deti vystúpilo divadlo Ludus s predstavením Hugo, Frigo, Bublina, v decembri ho nasledovalo 

ďalšie predstavenie Vyšla hviezda nad Betlehemom. V poslednom mesiaci roka nechýbal ani tradičný Mikuláš, 

spojený s detskou diskotékou. 

Pracovníci oddelenia sa každoročne spolupodieľajú na príprave kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú v meste.   

Medzi najvýznamnejšie patrili: 

letné a zimné 4 živly, Festival peknej hudby, Capalest, Amplión, Zvuk for Štiavnica, či Vlnoplocha. Mesto sa na 

nich podieľalo zabezpečením priestorov, ako aj podporou v propagácii. Išlo o akcie, ktorých kvalita a meno 

prekročili náš región. 

Dôležitou úlohou oddelenia je aj príprava projektov a získavanie externého financovania na rôzne aktivity. Cez 

externé zdroje sa podarilo podporiť kultúrne leto, vydanie CD Štiavnické hudobné podzemie či zabezpečiť 

prostriedky na výmenu sedačiek v kine Akademik. V závere roka sa v rámci spolupráce medzi Mestom Banská 

Štiavnica, neziskovým a súkromným sektorom začala príprava projektu Mesto kultúry 2019, o ktorý sa Banská 

Štiavnica plánuje uchádzať. 

 

Kultúrne centrum ako miesto stretávania 

Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity a pre nájmy. 

Vo viacerých prípadoch išlo o aktivity po bežnej pracovnej dobe, ktoré bolo potrebné zabezpečiť jedným alebo 

viacerými zamestnancami oddelenia. Subjekty, ktoré využívali priestory KC na kultúrne a iné aktivity: Živena, 

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Únia nevidiacich, školy (materské, základné, stredné), Fotoklub 

Blur, Šachový klub Opevnenie, OOCR Región Banská Štiavnica, Pohronské osvetové stredisko, Paradajz  Pikčr 

a ďalšie. Kultúrne centrum bolo zároveň miestom nájmu pre viaceré kultúrne podujatia (výchovné koncerty, 

verejné vystúpenia a iné), ako aj podujatia spoločenského charakteru (svadby). 

 

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 

Oddelenie vykonávalo svoju činnosť v budove kultúrneho centra. Táto sa stala za niekoľko rokov svojej 

existencie centrom množstva pravidelných 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, tai - chi, Živena, Klub zdravia, kurzy čipky, atď. Robila sa  

bežná údržba na objektoch kultúrneho centra a kina Akademik.  V kine Akademik sa vymenila podlahová 

krytina v sále, zároveň bol vypracovaný úspešný projekt na výmenu sedačiek, ktorý by mal byť realizovaný 

v roku 2018. Na objekte kultúrneho centra bol vykonaný nový náter na časti korodujúcej strechy. 
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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. 

Boli realizované práce na výmene striech objektov areálu. 

V roku 2014 vyvrcholili problémy v objekte Kultúrneho domu Štefultov, v roku 2015 ostal naďalej v havarijnom 

stave. Uvedený objekt bol aj v roku 2017 mimo prevádzky. 

 

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, ale aj „svojho“ malého výstavného priestoru v Galérii Jozefa Kollára 

(rezidencie, výstavy, workshopy, sympóziá a iné – viac na www.banskastanica.sk), Pivovar ERB so svojimi 

divadelnými predstaveniami a koncertmi,  Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok so zameraním na 

tradičné podujatia spojené s baníctvom a kaviarne Art Café, Trotuar Café, Divná Pani, Spojár, Libresso 

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.  

Svoju novú hru s názvom Priebežne uviedlo zoskupenie Paradajz Pikčr, vo svojej činnosti pokračoval 

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. Ku kultúrnemu životu prispeli aj vystúpenie divadielka Concordia, viaceré koncerty najmä hip – 

hopového žánru zorganizoval disko klub Pražovňa. 

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 2017 opäť osviežili aj viaceré aktivity pod hlavičkou Antikvariátik (okrem 

pravidelných „čítačiek“ slovenských autorov aj Noc literatúry). Osobitnú úlohu majú v rozvoji kultúry cirkvi, 

ktoré poskytujú svoje priestory, organizujú alebo spoluorganizujú rôzne podujatia, ako aj základná umelecká 

škola, ktorá nielen vzdeláva, ale aj prezentuje výsledky svojej práce množstvom podujatí.  Úlohu v štiavnickej 

kultúre zohráva aj nájomca Amfiteátra IMT Smile media s.r.o., ktorý zabezpečil vystúpenia IMT Smile, Jany 

Kirschner, Pary, Katky Koščovej a Geišbergovcov, či Temných kecov. Medzi žánrové hudobné podujatia patrili:  

Festival Bachovej hudby a Jašterice Metal Fest.  

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.  

 

Správa inej infraštruktúry 

OKŠMK spravuje aj detské ihriská (Križovatka, Drieňová, Štefultov) a vykonáva na nich údržbu a inovuje ich.  

V roku 2017 došlo k úprave terénu a rozšíreniu vybavenia ihriska na sídlisku Drieňová. 

 

Kino Akademik 

Rok 2017 bol pre všetky slovenské kiná prelomový. Počet návštevníkov prekročil návštevnosť v počte divákov 

nad jeden milión. Tento fakt okrem iného svedčí aj o schopnosti slovenských tvorcov točiť divácky zaujímavé a 

predajné tituly. Vďaka tomu kino Akademik zažilo návštevnícky vrchol svojej existencie v období digitalizácie. 

Do kina si počas 372 predstavení našlo cestu 14.547divákov a celková tržba za rok 2017 bola 54 685€. 

Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie bol 39. 

Slovenskými trhákmi, ktoré do kina pritiahli najviac ľudí boli: Všetko alebo nič, Čiara, Únos a Cuky Luky film. 

Mimoriadne úspešné boli aj zahraničné tituly Chatrč, 50 odtieňov temnoty, Baby šéf, Spievaj, Ja zloduch 3, 

Šmolkovia: Zabudnutá dedinka a Po strništi bos. 

Premietania v kine boli obohatené o ďalšie ročníky Expedičnej kamery a Snow film festu či zimných a letných 4 

živlov. 

Špeciálne premietania pre školy, prázdninové premietania či projekcie na Počúvadlianskom Jazere mali v tomto 

roku takisto veľký úspech. 

Premietanie filmu Špina, ktoré získalo mnoho cien na festivaloch sme uviedli v premiére s uvedením 

protagonistov filmu Dominikou Morávkovou, Annou Šiškovou a Robom Jakabom. 

V dobe, keď si ľudia pozrú stiahnutý film vo svojej obývačke, sa kino stáva miestom, kde chodia „fajnšmekri“. 

Pozrieť si zaujímavý či komerčný titul na veľkom plátne, s dobrým zvukom, prináša bonus v podobe 

spoločenského zážitku. Prežiť tieto chvíle v plnom kine má úplne inú hodnotu a iný sociálny rozmer. 
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Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 

Vedúca knižnice: Katarína Kissová 

Knižný fond ku koncu roka 2017 tvorilo 28 274 registrovaných knižných zväzkov. 

Odborná literatúra pre dospelých        7 676 kníh  

Beletria pre dospelých                       13 278 kníh  

Odborná literatúra pre deti                     900 zväzkov kníh  

Beletria pre deti                                   5 916 kníh.  

Ročný prírastok v roku 2017 bol 730 kníh, z toho 114 kníh dostala knižnica darom. Z Fondu na podporu umenia 

bolo zakúpených 267 kníh (2 800 €). Do úbytkov knižnica zaradila 247 kníh. V minulom roku knižnica 

uskutočnila na dospelom oddelení 16 257 výpožičiek. Beletria pre dospelých činí 12 457 a odborná literatúra pre 

dospelých tvorí 3 800 kníh. Na detskom oddelení sa vypožičalo 882 odbornej literatúry a 3452 beletrie. 

Prezenčne sa vypožičalo v minulom roku 1 207 kníh v priestoroch knižnice. O odbornú literatúru 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby bolo požiadané v roku 2017 24 krát. Knižnica odoberá aj 10 

periodík, z ktorých sa v roku 2017 vypožičalo prezenčne aj absenčne 1654 kusov.  

Aktívnych používateľov knižnice v roku 2017 bolo 896, ktorí uskutočnili spolu s neregistrovanými používateľmi 

7 803 návštev. Detských čitateľov bolo registrovaných 386 a výpožičiek na odd. pre deti a mládež sa uskutočnilo 

4 334. Počet vstupov do on- line katalógu či osobného používateľského konta z priestoru mimo knižnice bol 687. 

Knižnica počas roka 2017 pripravila, resp. spoluorganizovala 80 podujatí väčšieho aj menšieho rázu. Z toho 69 

bolo výchovno-vzdelávacích, v tom 13 bola informačná príprava pre deti a mládež a 11 tvorili kultúrno-

spoločenské podujatia. Počas celého školského roka bol raz za týždeň v knižnici k dispozícii čitateľský krúžok.  

Mestská knižnica spolupracovala so seniormi z Domova Márie, hendikepovanými deťmi zo sociálnych zariadení 

Margarétka a Červený kríž, špeciálnou ZŠ, ako aj s MŠ, ZŠ a SŠ Banskej Štiavnice a okolia. Taktiež s inými 

organizáciami, ktoré vyvíjajú osvetovú a kultúrno- spoločenskú činnosť, a to s Pohronským osvetovým 

strediskom, A- klubom literátov, hudobníkov a výtvarníkov či ZUŠ. V r. 2017 pokračovala revitalizácia knižnice 

zakúpením technického a interiérového vybavenia priestorov MsK, aj vďaka štátnej podpore (FPU) vo výške 

1.800€. 

 

Štiavnické noviny 

Redakčná rada v počte 7 členov pracuje v zložení: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Ivan 

Beňo, Janka Bernáthová, Filip Golian, Mgr. Ingrid Kosmeľová a Miroslava Luptáková (od 22. 2. 2017). 

 

 V roku 2017 vyšlo spolu 45 čísel Štiavnických novín (ŠN), v týždennom náklade 1150  ks 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 

2017 nezvýšila, ostala na 0,40 €/výtlačok. Cena za vyhotovenie čísla ŠN sa nezvýšila, bola 165,60 € s DPH bez 

príloh. Tlač Štiavnických novín zabezpečuje naďalej tlačiareň Nikara, Krupina. Štiavnické noviny sa distribuujú 

na 26 predajných miestach v Banskej Štiavnici a okolí. Priemerná predajnosť Štiavnických novín v roku 2017 

bola 761 ks/týždeň. 

 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, Spoločenská kronika, Ponuka práce, Kam v BŠ a okolí?, Záhradkárske okienko, Kino Akademik, 

Krížovka, Ankety, Z vlastnej tvorby, Kultúra, Šport a Inzercia. 

 V roku 2017 pribudli súťaže o zaujímavé ceny a vstupenky na kultúrne podujatia, ktoré si našli svojich 

čitateľov. Mimoriadna pozornosť bola venovaná témam zdravotníctva, rozširovania zdravotnej starostlivosti, 

800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici, mestským oslavám, Roku Márie Terézie, návšteve 

prezidenta SR a voľbám do orgánov BBSK. Ďalšími témami boli napr.: nové obchodné centrum, Smart City, 

lekárska služba prvej pomoci, kompostáreň, kamerový systém, parkovanie, Európske mesto reformácie, 

rekonštrukcie tajchov, Piarskej brány, plavárne, starej nemocnice, Domu Maríny, sociálny taxík, nové partnerské 

mesto Tatabánya, 20. rokov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., 25. výročie baníckeho 

spolku a ďalšie spoločensko-kultúrne a športové podujatia. 

 Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č. 24, 25 a 45 s témami Mesto svetového dedičstva UNESCO, 

Kultúrne leto a vianočné číslo. 

 V roku 2017 boli vydané špeciálne prílohy ŠN: Správa o stave mesta s predajom 766 ks, Kultúrne leto s 

predajom 954 ks a vianočné číslo s najvyšším predajom 879 ks. 

Jazykovú úpravu Štiavnických novín robila Mgr. Tatiana Protopopová 4 hodiny týždenne, v stredu 

popoludní (13:00 - 17:00 hod.), ktorú v priebehu roka od č.15 nahradila Katarína Kissová. Grafické spracovanie 

vykonávala grafička Mgr. Mária Sisková, počas dvoch dní (utorok, streda), spolu cca 15 hodín. Štiavnické 

noviny sa spracovávajú v programe Adobe InDesign, fotky sa upravujú v Adobe Photoshop. Redakčná rada 
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Štiavnických novín zasadá vždy v pondelok o 14:00 hod. v redakcii ŠN (budova kultúrneho centra, 

Kammerhofská 1 v Banskej Štiavnici). 

 29. januára 2017 sa konalo slávnostné vyhodnotenie Štiavnických novín za rok 2017. 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. 

 

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica  

Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH: Mgr. Renáta Taligová 

Sídlo: P. Dobšinského 17,  Banská Štiavnica  

 

 Pohronské osvetové stredisko (ďalej POS)  - Pracovisko Banská Štiavnica realizovalo počas celého 

roku 2017 voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie predovšetkým v meste Banská Štiavnica, v 

okolitých obciach, ako súčasť regionálneho osvetového strediska aj v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica.  

 Činnosť POS bola zameraná na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti detí, mládeže i dospelých 

prostredníctvom kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích aj odborných podujatí, formou súťaží, 

prehliadok, výstav i klubovej činnosti. Do podujatí zapájala autorov a interpretov umeleckého slova, hudby, 

spevu, tanca, výtvarníkov, fotografov a ďalších záujemcov - jednotlivcov i kolektívov.  

 Naše lokálne pracovisko pripravilo v minulom roku podujatia k významným výročiam, prednášky, 

besedy, autorské večery, prezentácie nových kníh, zaoberalo sa edičnou činnosťou, archivovalo nehmotné 

kultúrne dedičstvo spojené s Banskou Štiavnicou a okolitými obcami.  

 Z najvýznamnejších podujatí POS –pracovisko Banská Štiavnica v roku 2017  v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica (často aj s inými spoluusporiadateľmi) vyberáme:  

- Láska nie je len slovo – valentínska prezentácia tvorby členov Autorského klubu (AK) literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici, v spolupráci s AK v BŠ.  

              Miesto:  Reštaurácia Gallery Banská Štiavnica  /  február 

- Salamander očami detí a mládeže – vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže, výstava, v spolupráci s 

Mestom Banská Štiavnica.  

              Miesto: ZUŠ BŠ  /  február 

- Štiavnický permoník – nesúťažná prehliadka v prednese umeleckého slova s baníckou tematikou a 

tematikou mesta BŠ a podsitnianskeho regiónu, v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica.  

              Miesto: ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica   /  apríl 

- Sládkovičova Štiavnica – regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie, postup na krajské kolo.  

              Miesto: Libresso Banská Štiavnica   /  apríl  

- ART  PÓDIUM mladých – prezentácia záujmovo-umeleckej činnosti a tvorby mládeže, v spolupráci s 

Mestom BŠ a Školským internátom pri SOŠ  služieb a lesníctva v BŠ.  

              Miesto:  ŠI pri SOŠ služieb a lesníctva  /  apríl  

- My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou, vyhodnotenie, 

vernisáž, výstava. V spolupráci so  SBM a Mestom BŠ.  

              Miesto: Galéria J. Kollára Banská Štiavnica  /   apríl 

- Náckova Štiavnica  -  súťažná prehliadka v prednese Náckových vtipov, príhod, anekdot, hlavný 

usporiadateľ Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica.  

              Miesto: ŽS B. Štiavnica / apríl 

- Významné osobnosti nášho regiónu – Jozef Miloslav Hurban: “Pravde a národu” poeticko-hudobné 

pásmo o živote a diele spisovateľa. V spolupráci s ECAV a Mestom BŠ 

              Miesto: Evanjelický kostol BŠ  /  jún 

- Významné osobnosti nášho regiónu  - Daniel Šovc: “Čo čas dával a čo bral”, poeticko-hudobné pásmo 

o živote a diele publicistu a básnika pri príležitosti jeho životného jubilea. V spolupráci s ECAV a 

Mestom BŠ 

              Miesto: Evanjelický kostol BŠ  /  jún 

- Súčasné umenie nášho regiónu – prezentácia umeleckej tvorby štiavnických autoriek (výtvarná a 

textilná tvorba) 

              V spolupráci so Živenou a Mestom BŠ 

              Miesto: Kaviareň u Blaškov, Jazero Počúvadlo /  júl 

- Seniortalent – nesúťažná prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti seniorov, v spolupráci s klubom 

dôchodcov a Mestom BŠ.  

              Miesto: Kultúrne centrum BŠ  / október 

- Najkrajšia dovolenková fotografia – celoslovenská fotografická súťaž, vyhodnotenie, výstava, vernisáž. 

XX. ročník, v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Múzeom vo Svätom Antone.  

              Miesto: Múzeum vo Svätom Antone / november 

http://www.banskastiavnica.sk/
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- Banská Štiavnica v našich spomienkach – prezentácia knihy Vladimíra Bártu a autorského kolektívu 

              Miesto: SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica  /  december 

 

 Pri POS pôsobí Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici, má 20 členov, 

ktorí sa stretávajú raz za mesiac. Okrem toho členovia klubu úspešne reprezentovali naše mesto na súťažiach či 

kultúrno-spločenských podujatiach v regióne i na celom Slovensku ako súťažiaci, recitátori, moderátori, 

spoluorganizátori.  

Poďakovanie patrí:  

- Mestu Banská Štiavnica a pani primátorke za poskytnutie priestorov pre doterajšiu činnosť,   

- Autorskému klubu 

- Kultúrnemu centru v BŠ 

- Klubu dôchodcov v BŠ 

- ECAV 

- ZUŠ 

- SBM, 

- ďalším spoluusporiadateľom a sponzorom, vďaka ktorým mohli byť pripravené  zaujímavé a hodnotné 

podujatia pre obyvateľov Banskej Štiavnice všetkých vekových kategórií i pre návštevníkov mesta. 

                    

Živena - spolok slovenských žien, miestna organizácia  Banská Štiavnica 

Predsedkyňa: Mgr. Renáta Taligová  

 

Počas celého roka 2017  spolok aktívne pôsobil v kultúrno-spoločenskej, osvetovej i sociálno-humanitnej 

oblasti, čím prispieval k sociálnemu rozvoju obyvateľov, generačnému spájaniu a k dôstojnej propagácii nášho 

mesta. Pôsobenie spolku je dobre známe i v ostatných regiónoch Slovenska, k čomu prispeli mnohé aktivity 

členov: 

- 6. 3. sa v kultúrnom centre uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Medzinárodného 

dňa žien.  Hlavným bodom bohatého programu bolo vystúpenie známeho zoskupenia AT-Band, 

- 14. - 17. 4. Mgr. R. Taligová, členka Predsedníctva Živeny, na pozvanie europoslanca Ivana Štefanca 

navštívila Európsky parlament v Štrasburgu, 

- 21. 4. sa členky zúčastnili tradičného podujatia Štiavnický Nácko, 

- 19. 5. v spolupráci s materskými a základnými školami zorganizovali v kultúrnom centre program ku 

Dňu matiek, členky pripravili pre všetky mamičky i vystupujúce deti občerstvenie a milé darčeky, 

- 27. 5. členky absolvovali turistický výlet  s trasou: Banská Štiavnica – Zvolen – Pustý hrad,  

- 11. 6. pre členky aj nečlenky spolku sa uskutočnil výlet za „živou kultúrou“ do divadla J. G. Tajovského 

vo Zvolene, 

- 13. 6. spolupráca pri organizovaní literárneho popoludnia „Čo čas dával a čo bral“ pri príležitosti 

životného jubilea publicistu, básnika a evanjelického kňaza Daniela Šovca, 

- 22. 6. pri príležitosti oslavy Dňa otcov členky pripravili zaujímavý a netradičný program, odovzdali  

Dekréty o udelení čestného členstva 11 mužom, ktorí dlhodobo morálne, organizačne či materiálne 

pomáhali spolku Živena, 

- 8. 7. účasť na Celoslovenskom zasadnutí predsedníctva spolku Živena v Jelšave, rokovania sa zúčastnili 

zástupkyne všetkých miestnych odborov z celého Slovenska, na čele s predsedníčkou Magdalénou 

Vášáryovou,  

- 20. 7. spolu s POS zorganizovali podujatie Autori nášho regiónu na Jazere Počúvadlo, kde predstavili 

výtvarnú, textilnú aj literárnu tvorbu Štiavničaniek, 

- 22. 9. vyhodnotili 23.ročník našej literárnej súťaže Inšpirácie spod Sitna v Divadelnej sále Spolkového 

domu Živeny v Martine. Víťazi jednotlivých kategórií z celého Slovenska veľmi ocenili organizačné aj 
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finančné zabezpečenie súťaže (finančné prostriedky sme získali vďaka úspešnému projektu z Fondu na 

podporu umenia). Po vyhodnotení sme sa zúčastnili 18.ročníka kultúrno-vzdelávacieho podujatia 

Šoltésovej Martin, navštívili sme Martinský cintorín a Literárne múzeum. 

- 13. 10. vystúpili na nesúťažnej prehliadke Seniortalent 2017. 

- Mesiac úcty k starším je tiež tradičným kultúrno-spoločenským podujatím, 19. 10. pre seniorov 

pripravili v KC pohostenie a bohatý kultúrny program, v podaní obľúbenej hudobnej skupiny Jewel, 

- 17. 11. sa 3 delegátky MO zúčastnili v Pisztoryho paláci v Bratislave na Valnom zhromaždení 

najstaršieho ženského spolku na Slovensku – Živeny, zástupcovia miestnych odborov z celého 

Slovenska sa zišli, aby bilancovali uplynulé 4-ročné volebné obdobie, zvolili si nové vedenie spolku i 

nové smerovanie. Slávnostná časť valného zhromaždenia mala názov Pocta Božene Slančíkovej 

Timrave a vyvrcholil ňou Živeniarsky rok Timravy k 150. výročiu jej narodenia. V pracovnej časti 

valného zhromaždenia predsedníčka spolku Magda Vášáryová zhodnotila doterajšie 4 roky činnosti 

Živeny pod jej vedením a načrtla najdôležitejšie úlohy do budúcich 4 rokov. Delegátky a delegát 

valného zhromaždenia si jednohlasne zvolili nové predsedníctvo. Predsedníctvo spolku bude v 

najbližších 4 rokoch pracovať v zložení: Magda Vášáryová – predsedníčka spolku 

Renáta Taligová - podpredsedníčka celoslovenského spolku a predsedníčka MO Ž Banská Štiavnica 

- 22.11. Stretnutie generácií, ktoré sa konalo na Starom zámku a usporadúva ho SBM, 

- 13. 12. návšteva Divadla JGT vo Zvolene a Vianočnej dediny v centre mesta, 

- 18. 12. stretnutie pri predvianočnom stole, toto posedenie bolo spojené s tradíciami a výmenou 

rodinných receptov.  

Počas celého roka výbor spolku zasadal 8 krát, vďaka čomu dokázal organizačne zabezpečiť hore uvedené 

podujatia. Aktivity boli propagované prostredníctvom Štiavnických novín, ktoré verejnosť pravidelne 

informovali o všetkých podujatiach, aktivitách a živote spolku, za čo im patrí poďakovanie. 

Činnosť by nebola možná bez morálnej a finančnej podpory vedenia mesta Banská Štiavnica. Vďaka 

finančnému príspevku, poskytnutému prostredníctvom komisie CR a kultúry mohli zrealizovať väčšinu 

plánovaných podujatí, za čo veľmi ďakujú. 

 

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH KLUBOV V BANSKEJ ŠTIAVNICI 
Športová činnosť v BŠ svojim rozsahom a úspešnosťou v roku 2017 nadviazala na dobré výsledky 

z predchádzajúceho obdobia.  

 
Športový klub ATLÉTI BS Banská Štiavnica 

Členská základňa:  68 osôb. 

Výsledky iba z Majstrovstiev Slovenska, ME a MS a MeS:  

Halová sezóna, január – marec 2017 Ml. žiaci: Boris Bátovský 1500m – 4. miesto, Juraj Jurica 600m – 8. miesto, 

St. žiačky: Barbora Švenková – 800m – 3. miesto, Dorastenci: 3000m Marko Ján – 1. miesto, Juniori: 3000m: 

Verbovský Matúš  1. miesto, Ursíny Peter 3. miesto, Marko  800m  2. miesto, Muži: 3000m Verbovský  4. 

miesto, Marko 800m – 6. miesto, Vetráni: Sumerling Štefan  3000m – 1. miesto. 

Letná hlavná – dráhová sezóna aj napriek dráhe v katastrofálnom stave, ktorú máme na mestskom štadióne, 

získali z M SR: Dorastenci: 3000m Marko – 2. miesto a 1500m – 1. miesto, Juniori: Ursíny – 5000m – 3. miesto, 

Verbovský 10 000m – 1. miesto, Muži: Marko 800m – 4. miesto 

M SR v cezpoľnom behu: ml. žiaci: 3. miesto v družstvách v zložení Bátovský, Červenák a Jurica, Dorastenci: 

Marko 2. miesto, Juniori: Verbovský 2. miesto, Kristián Jánošík 3. miesto a Ursíny 8. miesto, M SR polmaratón 

Rajec: Marián Zimmermann 7. miesto, MMM Košice: Marek Vidlička 14.miesto celkovo a 6. miesto spomedzi 

Slovákov, ME SpartanraceAndora: Po kategóriách po 5. rokov: Peter Prokeš – 36. miesto, Tomáš Počai 10. 

miesto a Marek Rudinský 18. miesto, MS dorastu v behu do vrchu –Italia: Ján Marko 35. miesto 

Medzištátne stretnutie dorastu Miškolc: Marko 800m – 4. miesto, Trnava juniori 800m taktiež 4. miesto., 

klub získal  z Majstrovstiev Slovenska päť titulov, štyri druhé miesta a štyri tretie miesta.  

 

Plavecký klub Banská Štiavnica 
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Plavecký klub Banská Štiavnica mal v roku 2017 celkom 56 členov, z toho 43 aktívnych plavcov, 

v predškolskom veku 5 detí, žiactvo C/9-10roční/ 9 plavcov, žiactvo B/11-12roč./ 

8 plavcov, žiactvo A/13-14roč./ 2 plavcov, juniori/15-18roč./ 7 plavcov, muži 5 plavcov  

a veteráni nad 25rokov 5 plavcov a 2 plavkyne. Plavci klubu sa v roku 2017 zúčastnili mnohých regionálnych 

pretekov, Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti, Majstrovstiev Slovenska a iných medzinárodných podujatí. 

Z regionálnych pretekov je potrebné spomenúť preteky Banskobystrický pohár 2017, v rámci nášho kraja. Na 

tomto celoročnom podujatí, ktoré pozostáva z 5 kôl, už každoročne patrí banskoštiavnický  klub k najlepším. 

Celkom na 5 pretekoch získali 164 prvých miest, 105- krát boli naši plavci na 2. mieste a 98-krát na 3. mieste. 

Na Majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti zvíťazili naši plavci 60-krát, 57-krát získali 2. miesto a 39-krát tretie 

miesto. Na Majstrovstvách Slovenska získali najmladší plavci v kategórii C 2-krát 3. miesto, a to Patrik Holcz na 

200m znak a 100m motýlik. Adam Buzalka bol 2x na 7. mieste a 1x na 8. mieste v disciplíne znak a prsia 

a Tatiana Kašiarová bola na 6. mieste na 100m motýlik.  Na M SR mladších žiakov sa umiestnil do 10. miesta:   

Nikolas Harčár  1x5. miesto, 2x6. miesto a 1x7. miesto v disciplíne motýlik a Patrik Maruniak 1x6. miesto 

a 1x9. miesto v disciplíne prsia.  Na M SR juniorov a seniorov získali do 10. miesta bratia Ernekovci 6 

umiestnení a to Matej Ernek bol na 4. a5. mieste na 200m motýlik, 2x na 8. mieste na 100m motýlik a Šimon 

Ernek bol na 5. mieste na 200m znak , na 100m znak bol raz na 7. mieste a raz na 8. mieste. Na jeseň sa do klubu 

vrátila Timea Potančoková a bola strieborná na 100m motýlik, 7. miesto získala na 200m motýlik a 8. miesto na 

50m prsia. Tradične dobre sa darí aj veteránom nášho klubu na Majstrovstvách Slovenska, keď získali 4 tituly 

Majstra Slovenska. 

 

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. 

Práca prípraviek v našom 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 súťaži Miniliga Adama Nemca sa pravidelne zúčastňujú 

miniturnajov podľa vylosovania.  

 

Šachový klub Opevnenie 

Banskoštiavnický šachový klub sa stal výrazne profesionálnejším. Vďaka podpore Mesta Banská Štiavnica si 

klub doplnil vybavenie o kvalitné šachové súpravy, šachové digitálne hodiny. Vďaka tomuto vybaveniu je 

schopný zabezpečiť všetky štandardné činnosti, ako sú ligové súťaže, tréningový proces dospelých, turnaje a 

detský šachový krúžok, ktorý od začiatku roka 2012 pravidelne funguje. V novembri roku 2017 klub organizoval 

turnaj pre základné školy, na ktorom sa zúčastnili hráči škôl celého banskoštiavnického okresu, v počte 43 

hráčov, sedem postúpilo do krajského kola v Banskej Bystrici. Najlepšie umiestnení v krajskom kole boli: Jakub 

Weis 6. miesto a Miriam Stodúlková 4. miesto. Každý utorok od 15:00 – 17:30 je v spolupráci s 

banskoštiavnickým Centrom voľného času a s podporou Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

MsÚ Banská Štiavnica otvorený detský šachový krúžok, ktorý eviduje 20 členov s priemernou návštevnosťou 10 

- 15 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. Tréning dospelých prebieha každý utorok a 

štvrtok od 17:00 – 20:00. Mestský šachový klub sa podieľal na zabezpečovaní Medzinárodných majstrovstiev 

Slovenska, ktoré sú podujatím medzinárodného charakteru. Citácia slov vedenia slovenského šachového zväzu: 

„Štiavnica sa podieľa na medzinárodnej propagácii šachu jedinečným spôsobom.“ 

Šachová ligová súťaž banskobystrického kraja priniesla v sezóne 2016 - 2017 do herného systému zmeny. 

Najzásadnejšou zmenou bolo opätovné rozčlenenie tímov banskobystrického kraja do 3. a 4. ligy. Zároveň sa 

upustilo od hracieho tzv. Švajčiarskeho systému a súťaže sa vrátili k staršiemu modelu, v ktorom hrá každý s 

každým. Takýto model má samozrejme mnoho predností, ale prináša klubom aj určité ťažkosti, preto 

predchádzala zavedeniu týchto inovácii búrlivá diskusia. Štiavnica mala v predošlej sezóne družstvo v 3. aj v 5. 

lige súbežne, kde si hráči jednotlivých družstiev mohli čiastočne pomôcť nastupovaním na zápasy vo viacerých 

súťažiach, a tak odohrať čo najviac zápasov. V ligách Banskobystrického kraja mala v sezóne 2016 - 17 

Štiavnica jedno družstvo v 3. lige a dve družstvá v 5. lige, ktoré dáva príležitosť aj hráčom s kratšou praxou, ale 

s odhodlaním zbierať cenné skúsenosti v náročných ligových, často až niekoľkohodinových zápasoch. 
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Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica  

KST Dr. Téryho v  Banskej  Štiavnici má 70 členov vo všetkých vekových kategóriách. Aktivity členov sú 

zamerané na pešiu turistiku – letnú a zimnú, turistiku lyžiarsku vodnú a vysokohorskú. Klub má vyškolených 

troch vlastných značkárov a troch cvičiteľov pešej turistiky. Financovanie klubu je z vlastných zdrojov, 

z príspevku Mesta Banská Štiavnica a z dobrovoľných príspevkov. Činnosť prebiehala v súlade s kalendárom 

turistických podujatí na rok 2017. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú aj turistických akcií organizovaných 

inými klubmi  turistov, mimo klubového kalendára a mimo nášho regiónu. Hlavná činnosť bola zameraná na 

preznačenie a úpravu turistických trás a turistických objektov. Značkári klubu zabezpečovali preznačenie 

turistickej trasy zo sedla Červená studňa po Bartkov majer. Trasa z Banskej Štiavnice Námestia sv. Trojice po 

TIM Konôpkovci a trasa z Banskej Štiavnice Križovatky po Mária šachtu bola preznačená samolepiacimi 

značkami.  V rámci úprav turistických trás bola vykonaná údržba turistických smerovníkov (opatrené novým 

náterom), výmena a doplnenie turistických smeroviek na Križovatke, Pažitiach, Tanáde, Vlčej jame. Úplne nový 

smerovník aj so smerovkami bol osadený (zabetónovaný) na vrchole Tanádu, kde bol turistický smerovník 

zničený. Značkári preznačili celkove v roku 2017 27 km turistických trás a vymenili 36 turistických smeroviek. 

Otvorenie turistickej sezóny prebieha  v  druhú januárovú  sobotu  prechodom z Červenej studne do Sklených 

Teplíc, akcia je určená pre všetky vekové kategórie, ide o lyžiarsku ako aj pešiu turistiku. Po vyčerpávajúcej túre 

(hlavne pre peších účastníkov) je možnosť  kúpania v termálnych bazénoch v Sklených Tepliciach.  V  priebehu 

zimnej sezóny  sa členovia zúčastnili nasledovných lyžiarsko - turistických akcií: zimného zrazu turistov 

v Ružomberku na Malinom Brde, prechodu z Banskej Štiavnice cez sedlo Červená studňa do Sklených Teplíc, 

zimného prechodu pohorím Vtáčnik, s výstupom  na najvyšší vrch uvedeného pohoria Vtáčnik, uskutočnili 

zimný prechod Pohronským  Inovcom. Letnú turistickú sezónu tradične otvára Jarné prebudenie s výstupom na 

Kerling.  

Z ďalších turistických akcií KST uvádzame: Krupinské bralce – Štangarígel, náučné chodníky Žibritova, 

Vartovka v Krupine, Koháryho dub, nočný prechod Štiavnickým pohorím.  Záver turistického roka už tradične 

patrí stretnutiu s Mikulášom, akcia je zameraná hlavne pre deti ale aj dospelých turistov. Stretnutie s Mikulášom  

sa uskutočnilo v areáli Biatlonu Vyhne. 

 

Plavecký oddiel TJ SITNO Banská Štiavnica 

Členovia Plaveckého oddielu TJ SITNO Banská Štiavnica, o. z (ďalej SIBS) sa v sezóne 2017 zúčastnili 

plaveckých, triatlonových a aquatlonových pretekov  na regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej 

úrovni. Boli to závody Banskobystrického plaveckého pohára, kde plavci SIBS obsadili 8x 2. a 4x 3. miesto. Na 

jarných a jesenných majstrovstvách stredoslovenskej oblasti v plávaní obsadili plavci SIBS jedno 1.,  tri 2. a tri 

3. miesta. Na majstrovstvách Slovenska v plávaní žiakov sa Alexandra Nemčoková 2x umiestnila v prvej 

desiatke plavcov. Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v plávaní – masters 1. a 2. apríla v Bratislave  

obsadil Radoslav Nemčok tri 1. a jedno 2. miesto vo svojej kategórii.  Tak isto na majstrovstvách Slovenska 

v diaľkovom plávaní v závode na 3000 m obsadil Radoslav Nemčok 1. miesto. Vrcholom plaveckej sezóny boli 

Majstrovstvá sveta v plávaní – masters, ktoré sa konali v Budapešti a na Balatónskom jazere. A práve tam 

v disciplíne 3000 m získal Rado Nemčok vo svojej kategórii v konkurencii 59 pretekárov z 29 krajín sveta 

hodnotné 14. miesto. Popri plávaní sa pretekári za SIBS zúčastnili aj pretekov v Aquatlone. Alexandra 

Nemčoková získala vo finále Slovenského pohára v aquatlone, ktoré sa konalo v Piešťanoch 3. miesto. Na 

majstrovstvách Európy v aquatlone získal Radoslav Nemčok v kategórii masters 6. miesto. Úspešne si počínali 

aj v Slovenskom pohári v triatlone, kde získali Rado a Tomáš Nemčokovci celkovo 9 pódiových umiestnení 

a Rado vo svojej kategórii sa umiestnil celkovo na 3. mieste pre rok 2017. 

 

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, vypilovanie náletových drevín, 

popadaných stromov a pod. Pravidelná údržba tratí prebieha na trasách: 

Červená studňa – Rosniarky – Veterné sedlo, Červená studňa – Hornohodrušský banský jarok – zjazdovka 

Salamandra – Sedlo Pleso, Červená studňa – Dolnohodrušský banský jarok – zjazdovka Salamandra – Sedlo 

Pleso, Červená studňa – ponad Ottergrund – Horná Roveň 

Horná Roveň – Farárova hôrka – Sedlo Pleso, Spojka Pamätník – HHBJ, Spojka DHBJ – HHBJ pri zjazdovke, 

Spojka Farárova hôrka – HH banský jarok, Okruh na futbalovom štadióne. V mimosezónnom období sú trate 

monitorované a priebežne podľa potreby čistené, vypilované, kosené, udržiavané a pripravované na ďalšiu 
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sezónu. Celkový rozsah je približne 30 - 35 km bežeckých tratí. V sezóne 2016/2017 boli v prevádzke trate len 8 

týždňov. Ak sú podmienky dobré, navštevujú tieto trate nielen štiavnickí športovci, ale aj bežkári zo širokého 

okolia (Levice, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra ...). Zjazdnosť trás sa aktualizuje na stránkach www.nabezky.sk, 

 www.bezkar.sk a na fcb stránke. Združenie neorganizuje žiadne preteky a v blízkej budúcnosti tak ani 

neplánuje. Sústreďuje sa hlavne na turistický rozmer bežeckého lyžovania. Organizuje tzv. „večerné“ bežky, 

nočné pochody po banských jarkoch s čelovkami. Spolupracuje s Regiónom Banská Štiavnica na úprave tratí, 

chodníkov, osádzaní informačných tabúľ. 

 

Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica  
ŠKST sa pred začiatkom súťažného obdobia zúčastnil na troch turnajoch v Martine, Dudinciach a Mútnom. Vo 

všetkých obsadili prvé miesto. V sezóne 2016/2017 hrali  4. ligu  Banskobystrického regiónu. V novo vytvorenej 

súťaži si oddiel počínal nad očakávanie úspešne a v konečnej tabuľke obsadil výborné 4. miesto. Najlepším 

hráčom bol Dobrovič Martin. Veľmi dobré výkony podávali aj D. Marko, M. Buzalka a J. Maďar. Ďalším 

úspechom bolo vytvorenie krúžku pre mladých záujemcov stolného tenisu, ktorým sa venuje M. Dobrovič. 

 
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 15 

rokov dozadu prešiel na tradičné okinawské karate. Stalo sa tak pod vplyvom seminárov okinawských majstrov, 

ktorí v tom čase začali chodiť na Slovensko. U nás je zastúpená široká veková kategória. Máme 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. Preto ak chcú, môžu ísť na súťaž. 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 

Športové akcie:  Volejbalový turnaj  pre obyvateľov Štefultova 6 družstiev, Volejbalový turnaj: "Púťový" 8 

družstiev z BŠ. Kultúrne akcie:  Stavanie mája - sprievod obcou, Štefultovská vatra, Púťová zábava.  

 
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 2017 sa tréningového procesu zúčastňovalo 25 – 35 žiakov. Tréningy prebiehali 1x týždenne v 

utorok v telocvični SOŠ SaL Banská Štiavnica. 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 hráčov. Súčasťou 

turnajov je aj kategória dospelých.  

 

Rádioklub OM3RBS 

Rádioklub združuje skupinu nadšencov – vyznávačov rádioamatérskeho športu. 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. 

 
1. Letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici 

1. Letecko - modelársky klub v Banskej Štiavnici svoju činnosť v roku 2017 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 zúčastňuje 

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 vyvoláva záujem širokej 

verejnosti o činnosť v oblasti modelárstva a zároveň propaguje naše mesto prizvaným hosťom – pilotom 

http://www.nabezky.sk/
http://www.bezkar.sk/
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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 klubom a mestom vracať sa na akciu Lietanie pre radosť. 

 

 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 
 

Svetové dedičstvo  očami detí  

23. 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 do súťaže prišlo 2 052 prác z viac ako 90 škôl 

v 28 mestách svetového dedičstva v 13 krajinách (ČR, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Bosna 

a Hercegovina, Rusko, Turecko, Malajzia, Rumunsko, Taliansko a Slovensko). Vernisáž výstavy víťazných prác 

sa uskutočnila dňa 14. 6. 2017 v Trámovej miestnosti Rubigallu. Tento rok boli víťazné práce vystavené 

v mesiacoch november – december v budapeštianskej galérii pre mladých Galéria 17 Deák Ferenc a začiatkom 

roka 2018 v Luxemburgu.  

 

Akademici v Banskej Štiavnici 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci programu osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste, 780. výročia 

udelenia mestských výsad, 255. výročia založenia Baníckej akadémie a ďalších výročí, ktoré sa konali dňa 23. 6. 

2017.  

 

Medzinárodný projekt Cesty po európskych lokalitách svetového dedičstva UNESCO – Podzemná Európa  

Projekt s názvom Cesty po lokalitách svetového dedičstva v Európskej únii (World Heritage Journeys in the 

European Union) je zameraný na prezentáciu výnimočného kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorým Európa 

oplýva. Do projektu sú zapojené lokality svetového dedičstva UNESCO, v ktorých sa odráža hĺbka 

a rôznorodosť európskej kultúry, bohatá história a spôsoby, akými európske myšlienky, nápady, vynálezy, ľudia 

a kultúry spájali a spájajú svet. Projekt má štyri témy: Staroveká Európa, Kráľovská Európa, Romantická Európa 

a Podzemná Európa. Cieľom projektu je prezentácia a propagácia európskych lokalít svetového dedičstva 

UNESCO v Ázii a Amerike, prilákanie návštevníkov z týchto kontinentov do Európy a udržateľný cestovný 

ruch. Banská Štiavnica bola vybratá do témy Podzemná Európa, ktorá je reprezentovaná banskými a vinárskymi 

lokalitami, pretože ako veľkoleposť Európy v priebehu storočí v mestách rástla, generácie robotníkov sa lopotili 

v podzemí, aby kŕmili nezastaviteľný rozvoj. Od zlata, ktoré zdobilo stredovek, po víno, ktorým sa pripíjalo na 

revolúcie, až po uhlie, ktoré poháňalo novovek, svet by nikdy nebol taký, aký ho poznáme dnes, bez ťažkej 

a nebezpečnej práce odohrávajúcej sa hlboko v podzemí. Tunely, jaskyne, bane a pivnice,  neviditeľné 

a zabudnuté, skrývajú úžasné príbehy o živote ľudí, ktorí pomáhali budovať Európu. Úchvatné lokality 

svetového dedičstva UNESCO, teraz prístupné verejnosti, často prekvapia tajomnou priemyselnou krásou alebo 

príležitosťou na dobrodružné objavovanie. Či už je to jazda do podzemia na starom banskom vlaku, katedrála 

vytesaná zo soli alebo sudy vína uložené v sopečnej hornine, všetky ponúkajú návštevníkom možnosť podniknúť 

cestu hlboko do podzemia a ďaleko do histórie, aby zažili život a kultúru v tmavých hĺbkach Európy. Okrem 

Banskej Štiavnice tému Podzemná Európa zastupujú aj Kráľovské soľné bane Wieliczka a Bochnia (PL), Bane 

v Rammerlsbergu, historické mesto Goslar a Horný harzský vodohospodársky systém (D), Šampanské stráne, 

domy a pivnice (FR), Banícka oblasť a Veľká medená hora vo Falune (S), Historická kultúrna krajina tokajského 

vínneho regiónu (HU), Priemyselný komplex uhoľnej bane Zollverein v Essene (D) a Bane v regióne Nord-Pas 

de Calais (FR). V rámci prípravy projektu sa uskutočnili dva workshopy – 1. workshop v dňoch 29. 3. – 1. 4. 

2017 vo francúzskom meste Remeš, 2. workshop v dňoch 21. – 22. 9. 2017 v Poľsku v kráľovských soľných 

baniach Wieliczka a Bochnia. V súčasnosti sa pripravuje internetová stránka projektu. Projekt sa oficiálne spustí 

v máji 2018 tlačovou konferenciou v Paríži.  

 

Dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť 

Taký malo názov diskusné fórum s riaditeľkou Centra pre svetové dedičstvo UNESCO Mechtild Rössler, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 19. 9. 2017 vo Víglaši – Pstruši. 

Diskusného fóra sa zúčastnili zástupcovia lokalít svetového dedičstva na Slovensku, stála delegátka SR pri 

UNESCO p. Klára Novotná, zástupcovia ministerstiev, múzeí, samosprávnych krajov, štátnych inštitúcií 

i podnikateľov a predstaviteľov tretieho sektora. Mesto Banská Štiavnica reprezentovali primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková,  Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov 

a Mgr. Milan Kabina. Hlavnými témami diskusného fóra boli udržateľný rozvoj a Dohovor o ochrane svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva, ochrana svetového dedičstva a úloha komunít a význam dialógu a spolupráce 
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manažérov a všetkých účastníkov procesu. Súčasťou programu boli aj krátke prezentácie vybraných lokalít 

svetového dedičstva na Slovensku. Úvodné slovo fóra patrilo riaditeľke Centra pre svetové dedičstvo UNESCO 

p. Mechtild Rössler, nasledoval príhovor štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR p. Borisa 

Suska. Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica v rámci svojej prezentácie zdôraznila, že 

máme za to, aby sa Dohovor o ochrane svetového dedičstva premietol do legislatívy SR. To samozrejme platí 

nielen pre Banskú Štiavnicu, ale pre všetky  lokality UNESCO v SR. Je totiž všeobecne známe, že žiadna 

lokalita UNESCO v SR nemá legislatívny nárok na žiadnu výhodu v porovnaní s ostatnými lokalitami. Považuje 

preto za dôležité pripraviť Koncepciu ďalšej ochrany, financovania a zviditeľňovania lokalít UNESCO v SR.  

Záverečnou časťou fóra bola diskusia s otázkami smerovanými na riaditeľku Centra pre svetové dedičstvo 

a ďalších kompetentných v oblasti riadenia, ochrany a zachovania svetového dedičstva.  

 

Praha svetová 2017 

Na konferenciu organizovanú pri príležitosti 25. výročia zápisu historického mesta Prahy do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO pozvali aj primátorku mesta Mgr. Nadeždu Babiakovú. 

Konferencia s názvom Praha svetová 2017 sa konala v dňoch 6. – 7. 12. 2017 v novej budove Národného múzea 

v Prahe a jej hlavnou myšlienkou bolo: bez histórie nie je budúcnosť. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia 

verejnosti a štátnej správy v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ľudia, ktorí sa podieľajú na chode a vytváraní 

budúcnosti Prahy a ďalších významných historických miest, ako aj investori, miestni podnikatelia, občianske 

iniciatívy a experti z rôznych oblastí rozvoja miest. Program konferencie bol veľmi rozmanitý a bohatý 

a ponúkol priehrštie tém zaoberajúcich sa riešením rôznych aktuálnych otázok a problémov týkajúcich sa 

rozvoja, udržateľnosti, ochrany a zachovania svetového dedičstva nielen Prahy, ale aj iných historických miest 

zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva. Konferenciu otvorili Petra Kolínská, zástupkyňa primátorky 

hlavného mesta Prahy, Jan Wolf, radný hlavného mesta Prahy pre kultúry, pamiatkovú starostlivosť, 

výstavníctvo a cestovný ruch, Yonca Erkan, koordinátorka programu historických miest pre Centrum svetového 

dedičstva UNESCO a Martin Sekera, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa Národného múzea. Banskej 

Štiavnici sa dostalo tej cti, že bola na konferenciu pozvaná ako jedno z miest, ktorému zápis do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO priniesol možnosť rozvíjať sa a zachrániť vzácne architektonické a banské 

technické pamiatky v meste a okolí. Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka nášho mesta, vystúpila s prezentáciou 

o Banskej Štiavnici v bloku s názvom 25 rokov UNESCO: Klady a zápory, spolu s mestami oslavujúcimi 25. 

výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO z ČR, Českým Krumlovom a Telčou. Zástupcovia 

uvedených miest zhodnotili pozitívne i negatívne stránky zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 

zmeny, ktorými tieto historické mestá za 25 rokov prešli, výzvy, ktorým museli čeliť a ešte stále čelia, ako 

pamiatková ochrana a starostlivosť, moderné technológie, nekoordinovaný rozvoj cestového ruchu a vytváranie 

a modernizácia jeho infraštruktúry a pod. Tiež načrtli smerovanie miest v budúcnosti a riešenia v súvislosti so 

zlepšením ochrany a financovania obnovy pamiatok.  

 

Partnerské mestá  

V roku 2017 sa uskutočnilo niekoľko návštev medzi partnerskými mestami. V apríli  navštívila delegácia 

z Banskej Štiavnici mesto Moravská Třebová pri príležitosti 22. ročníka Dní slovenskej kultúry. V júli sa už 

tradične zúčastnila delegácia z Moravskej Třebovej podujatia Štiavnický živý šach.  

Počas Salamandrových dní 2017 slávnostne podpísali primátorka  Banskej Štiavnice a primátor maďarského 

mesta Tatabánya Dohodu o partnerskej spolupráci, čím Banskej Štiavnici pribudlo šieste partnerské mesto.  

 

 

 

 


