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ČASŤ I. SAMOSPRÁVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
MsZ pracovalo v roku 2018 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 Štiav-
nica 
4. JUDr. Dušan Lukačko, NEKA, Ľ. Štúra č. 27/A, Banská Štiav-
nica 
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 2018: 8
1 zasadnutie bolo slávnostné – Salamandrové dni
V  rámci Salamandrových dní boli mestským zastupiteľstvom 
udelené tieto ceny:
Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Ban-
ská Štiavnica 
Ing. arch. Petrovi Chovanovi 
Výročná cena mesta Banská Štiavnica:
Ing. Jurajovi Čabákovi 
MUDr. Danielovi Kindernayovi
Ing. Erikovi Sombathymu
Ing. Janke Tynkovan a Ing. Michalovi Tynkovan
Cena primátora mesta Banská Štiavnica: 
Branislavovi Cengelovi
Jánovi Majsniarovi, Igorovi Brossmannovi – zakladatelia Epi-
centra Lásky 
Mgr. Cyrilovi Mihalovičovi
PaedDr. Róbertovi Petrovi 
Trubačom SOŠL v Banskej Štiavnici 
Počet prijatých uznesení 151 (v roku 2017 to bolo 189)
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach 
 83,5% (rok 2017 88,5%) 
Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ:
Renáta Antalová 7 x (87%), RNDr. Pavel Bačík 8 x (100%), Ľu-
bomír Barák 7 x (87%), Ivan Beňo 7 x (87%), Dušan Beránek 6 x 
(75%), Ing. Juraj Čabák 8 x (100%), Ing. Ján Čamaj 8 x (100%), 
Helena Koťová 6 x (75%), Mgr. Ján Kružlic 7 x (87%), JUDr. Du-
šan Lukačko 5 x (62%), Mgr. Karol Palášthy 6 x (75%), Mgr. Mi-
kuláš Pál 8 x (100%), Ing. Marian Zimmermann 4 x (50%).
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská 
Štiavnica: 2
VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2018 o  záväzných častiach 
ÚPN mesta Banská Štiavnica 
VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o  poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 
Počet prijatých Dodatkov k VZN: 1 
Dodatok č. 1 k  VZN č. 1/2017 o  financovaní ZUŠ, MŠ a  škol-
ských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
Niektoré materiály prerokované v MsZ:
všetky uznesenia sú zverejnené na www.banskastiavnica.sk
 Číslo uznesenia 
Ceny mesta – verejné ocenenie osôb podľa VZN 2/2009 
 104/2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ...
 6/2018
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, pozemky pre SOŠL B. Štiavnica
 95/2018 
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, pozemky pre SOŠL B. Štiavnica
 111/2018 
Dohoda o vysporiadaní pozemku na Katovej ulici, A. Polóni
 147/2018 
Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb, denný stacio-
nár  9/2018
Informatívna správa o stavebných akciách 2017 a plánovaných 
2018  23/2018
Informatívna správa Bratská ulica 14, 15, 16, cesta – prístup 
 24/2018
Informatívna správa o zmene organizačnej štruktúry  82/2018 
Informatívna správa o konaní VZ spol. Bytová správa, s. r. o.
 96/2018 
Informatívna správa o konaní VZ spol. StVS, a. s.  119/2018 
Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2018
 120/2018

Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín v roku 2017
 121/2018
Informatívna správa prepravná služba v meste Banská Štiavnica
 122/2018 
Informatívna správa voľby do orgánov samosprávy obce
 148/2018
Informatívna správa koncepcia rozvoja nemocnice v  Banskej 
Štiavnici  149/2018
Informatívna správa projekt výstavby parkoviska na Dolnej ulici
 150/2018
Informatívna správa zmena organizačnej štruktúry MsÚ v  B. 
Štiavnici  151/2018 
Komunitný plán sociálnych služieb  69/2018
Kúpa technickej infraštruktúry na ul. Budovateľská  – 
Kúpa technickej infraštruktúry na ul. Budovateľská  – 
Kúpa technickej infraštruktúry na ul. Budovateľská  140/2018 
Kúpa pozemkov pod parkovisko Dolná ulica, predávajúci ATJ 
Invest, s. r. o.  57/2018 
Kúpa pozemkov Dolná ul., predávajúci J. Tesák, Ľ. Obertíková, P. 
Klein  74/2018
Kúpa pozemkov Dolná ul., predávajúci E. Pepichová, M. Mu-
rančan  75/2018
Kúpa pozemkov Dolná ul., predávajúci JUDr. J. Šteffel  115/2018 
Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za 
rok 2017  97/2018 
Návrh na naloženie s majetkom mesta – 2. izb. byt, ul. Povrazník 
č. 17  39/2018
Návrh na naloženie s majetkom mesta budova na pozemku ul. 
Na Zigmund šachtu  50/2018 
Návrh UŠ – obytnej zóny Principlac (F.P.B. 14.1.1.1), M. Šurka
 35/2018
Návrh na zrušenie zámeru na zámenu pozemkov, Ing. P. 
Zorvan, PhD.  44/2018
Návrh VZN č. 1/2018, Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta B. Štiav-
nica  60/2018
Návrh VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
 125/201u
Návrh na poverenie vykonávaním obradov (JUDr. D. Lukačko)
 86/2018
Návrh na poverenie vykonávaním obradov (Ľ. Barák) 87/2018
Návrh rozpočtu Mesta B. Štiavnica na rok 2019 a  výhľadovo 
2020, 2021  126/2018
Návrh rozpočtu TS, m. p., na rok 2019  127/2018
Návrh na rozpočtové opatrenia – finančné zabezpečenie ZÚ 
TS, m. p.  128/2018 
Návrh na rozpočtové opatrenia – MK Brezová, OM Farská + pro-
jekty  129/2018 
Plán práce HK na II. polrok 2018  70/2018
Plán práce MsZ na II. polrok 2018 71/2018
Ponuka na kúpu nehnuteľnosti na základe predkupného práva, 
Horná Huta  26/2018 
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 6/2017
 8/2018
Prenájom časti pozemkov, záhradky Pálkovský majer 135/2018
Prevod časti pozemkov parc. č. CKN 3829/2 a 3829/18, K. Voš-
tiarová s manž.  43/2018 
Prevod časti pozemku p. č.CKN 339 v  k. ú. Banská Hodruša, 
Mgr. Zrebený  93/2018
Prevod časti pozemku p. č. EKN 6417 a 4751/3, K. Višňovská
 110/2018 
Prevod časti pozemku p. č. CKN 4795/1 a 4795/2 , R. Rücksch-
loss s manž.  132/2018 
Prevod časti pozemku p. č. CKN 316/1 v k. ú. Banky, M. Ihring 
 134/2018
Prevod majetku s obcou Vyhne  146/2018
Prevod pozemku p. č. CKN 1493/2, P. Kondač, A. Godová
 12/2018 
Prevod pozemku p. č. CKN 1493/3, M. Luptáková  45/2018
Prevod pozemku p. č. EKN 1790/2 vo vlastníctva mesta daro-
vaním  77/2018 
Prevod pozemku p. č. CKN 2180/44, R. Rückschloss 117/2018
Prevod pozemku p. č. CKN 3920/2, R-K cirkev, farnosť B. Štiav-
nica  118/2018 
Prevod priľahlých pozemkov, Mgr. L. Potančoková s manž.  –
Prevod priľahlých pozemkov, Mgr. L. Potančoková s manž.
 90/2018 
Prevod spoluvlastníckeho podielu 2/8 z pozemku EKN, p. č. 123, 
Kremnica  46/2018 
Prevod spoluvlastníckeho podielu EKN 276/4, J. Škarba s manž.
 133/2018
Priamy prenájom časti pozemku p. č. C KN 6698/1, A. Zúbeková
 42/2018
Priamy prenájom časti pozemkov, Max. šachta, Ľ. Hrubša 
 72/2018
Priamy prevod majetku – byty Nám. sv. Trojice 7, zmluvy na 20 
a 25 r.  38/2018 
Priamy prevod majetku – byty Nám. sv. Trojice 7, zmluvy na 20 
a 25 r.  116/2018 
Projekt „Nové stojiská v lokalite ŠOBOV,...“ 2/2018
Projekt „Rekonštrukcia komunitného centra v B. Štiavnici“
 3/2018
Projekt „Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v  B. 
Štiavnici“  30/2018
Projekt „Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice Štefultov“
 31/2018 
Projekt „Nízkouhlíková stratégia Mesta B. Štiavnica – strategický 
dokum.“  108/2018 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka, žiadosť 
o dotáciu  56/2018 
Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za rok 2017
 64/2018 
Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2018
 101/2018
Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za I. polrok 
2018  102/2018 
Schválenie poradia návrhov v OVS – budova s. č. 1653, Na Zig-
mund šachtu  79/2018
Správa HK z vykonanej kontroly v príspevkovej organizácii TS, 
m. p.  65/2018 
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 10/2018
Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2018 106/2018 
Správa o stave mesta B. Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 
2017  37/2018 
Správa o stave majetku mesta B. Štiavnica po inventarizácii v r. 
2017  62/2018
Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých podľa VZN č. 6/2017
 7/2018
Správa o zahraničnej služobnej ceste, Krakov  25/2018
Správa o  pridelení titulu Mesto kultúry 2019 mestu Banská 
Štiavnica  98/2018 
Správa o  plnení povinností verejných funkcionárov (zák. č. 
545/2005 Z. z.)  107/2018
Správa o príprave TS, m. p., na ZÚ a OP ZÚ MK a verej. priesto-
rov  130/2018
Správa o príprave BS, s. r. o., na zimnú vykurovaciu sezónu
 131/2018 
Určenie počtu poslancov MsZ a  volebných obvodov 2018 – 
2022 68/2018
Úprava ročného nájmu pre MsL Banská Štiavnica, spol. s. r. o.
 138/2018
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, vecné bremeno Pletiar-
ska ul., SSE-D  20/2018
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, vecné bremeno Klinger, 
SSE-D  22/2018
Uzatvorenie zmluvy vecné bremeno v prospech SSE-D, Kolpaš-
ská ul.  21/2018
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, Mgr. Gogová 
a spol.  137/2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny Štefultov – Sitnianska 
 61/2018 
Výročná správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok2017
 103/2018
Využitie býv. ihriska na Bratskej ulici, interpelácie  28/2018
Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 
2018  84/2018
Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 
2018  109/2018 
Zadanie pre spracovanie UŠ – Principlac a rozšírenie 11/2018
Zadanie pre spracovanie UŠ – Principlac a rozšírenie 34/2018
Zadanie pre spracovanie UŠ – obytná zóna Sitnianska Štefultov, 
R. Sasko  36/2018 
Zadanie UŠ obytnej zóny Belianska ulica  85/2018
Zámena lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zre-
teľa  144/2018 
Zámena pozemkov pod MK, V. Necpálová s manž.  13/2018
Zámena pozemkov Mgr. Slezáková s manž.  40/2018
Zámena pozemkov Tomáš Ciglan  41/2018
Zámena pozemkov pod MK, Ing. arch. R. Murgaš, JUDr. B. Špi-
reková  81/2018
Zámena pozemkov pod stavbou nemocnice a priľahlej plochy 
 139/2018
Zámer na kúpu pozemkov pod pož. zbrojnicou v B. Štiavnici 
 73/2018 
Zámer na prenájom časti pozemkov, záhradky Pálkovský majer
 48/2018
Zámer na prevod bytov Nám. sv. Trojice č. 7 (zmluvy 20 a 25 r.)
 14/2018
Zámer na prevod bytov Nám. sv. Trojice č. 7 (zmluvy 25 r.)
 94/2018 
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. CKN 3829/2 a 3829/18, 
Voštiarová  16/2018
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. EKN 6417 a 4751/3, K. 
Višňovská  49/2018 
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. CKN 339 Banská Hodru-
ša, Mgr. Zrebený  53/2018 
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. CKN 2180/44, R. 
Rückschloss  80/2018
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. CKN 316/1, M. Ihring 
 91/2018
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. CKN 4795/1 a 4795/2, R. 
Rückschloss s manž.  112/2018
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. CKN 5571/1, MUDr. Ur-
bančeková s manž.  142/2018
Zámer na prevod časti pozemkov p. č. EKN 1-5058/5 v  k. ú. 
Štiav. Bane, Turánek  145/2018 
Zámer na prevod priľahlých pozemkov, Mgr. L. Potančoková 
s manž.  51/2018 
Zámer na prevod pozemku p. č. CKN 3920/2, R-K cirkev, farnosť 
B. Š.  76/2018 
Zámer na prevod pozemku p. č. CKN 2078/2, Ing. Grossmanová
 114/2018
Zámer na prevod pozemkov p. č. CKN 3127 a  EKN 978/1, E. 
Sombathy  143/2018 
Zámer na prevod spoluvl. podielu na pozemku EKN 276/4, J. 
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Škarba s manž.  113/2018 
Zámer na prevod na priamy prenájom časti pozemku p. č. CKN 
6698/1, A. Zúbeková  15/2018
Zámer na prevod na priamy prenájom Maximilián šachta, Ľ. 
Hrubša  47/2018 
Zámer na priamy prevod pozemku, Klinger, SSE – Distribúcia, a. s. 
 18/2018 
Zámer na priamy prevod pozemku, ul. Drieňová, SSE – Distribú-
cia, a. s.  52/2018 
Zámer na zámenu pozemkov, Mgr. Slezáková s manž. 17/2018
Zámer na zámenu pozemkov pod ms. komunikáciou, Murgaš, 
Špireková  54/2018 
Zámer na zámenu pozemkov Ing. J. Pisoň s manž.,  92/2018
Zámer na zámenu pozemkov T. Rückschloss  141/2018
Zásady odmeňovania primátora, zástupcu primátora, HK, po-
slancov  67/2018 
Záverečný účet mesta, škôl za rok 2017  63/2018 
Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste B. Štiavnica
 27/2018
Zmena rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1 na rok 2018 
 66/2018
Zriadenie vecného bremena v prospech BBSK  19/2018
Zriadenie vecného bremena p. č. CKN 2824/1, I. Celder s manž. 
 55/2018 
Zriadenie vecného bremena p. č. EKN 2562/1 v prospech Neoso-
lium  136/2018 
Zrušenie uznesenia č. 146/2017, prevod pozemku Rückschlos-
sová  89/2018 
Žiadosť o zníženie nájmu Salamandra Resort, a. s.  88/2018

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 6
Počet prijatých uznesení 141
% účasti členov MsR na zasadnutiach 83%
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR
Ing. Juraj Čabák 6 x (100%) 
Mgr. Karol Palášthy  6 x (100%)
Ing. Marian Zimmermann  3 x (50%) 

Komisie MsZ
V roku 2018 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 
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 pros-
tredia 
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 ve-
rejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
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 ob-
čanov mesta. Komisie prerokovávali v rámci okruhu svojej pô-
sobnosti 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 potreb-
né prijať odborné stanovisko príslušnej komisie.
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili komunálne voľby pre 
volebné obdobie 2018 – 2022. Zvolených bolo 13 poslancov, 

rozdelených do 3 volebných obvodov: 
Volebný obvod č. 1: 
1. Mgr. Peter Ernek, SMER – SD, SNS
2. Ing. Ján Čamaj, SMER – SD, SNS
3. JUDr. Dušan Lukačko, SAS, Demokrati Slovenska
4. Mgr. Martin Macharik, SPOLU – občianska demokracia 
5. Mgr. Mikuláš Pál, NEKA 
6. Ing. Marian Zimmermann, SMER – SD, SNS
Volebný obvod č. 2: 
1. RNDr. Pavel Bačík, NEKA
2. Ľubomír Barák, SMER – SD, SNS
3. Mgr. Milan Kabina, KDH, OĽANO, NOVA
4. Helena Koťová, SPOLU – občianska demokracia 
5. Mgr. Ján Kružlic, KDH, OĽANO, NOVA 
6. Ing. Matej Michalský, KDH, OĽANO, NOVA 
Volebný obvod č. 3: 
1. Štefan Mičura, NEKA 
Dňa 5. decembra 2018 sa konalo ustanovujúce mestské za-
stupiteľstvo, kde novozvolení: primátorka mesta a  poslanci 
mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. 
Boli konštituované orgány mestskej samosprávy, bola zriadená 
mestská rada v počte 3 členov: Mgr. Ján Kružlic, Mgr. Mikuláš 
Pál a  Ing. Marian Zimmerman. Primátorka mesta vymenovala 
za svojho zástupcu na celý úväzok Ing. Mariana Zimmermanna 
od 06. 12. 2018.
Ďalej bolo zriadených 8 stálych komisií MsZ:
a) Komisia cestovného ruchu a kultúry
b) Komisia ekonomická
c) Komisia výstavby a životného prostredia
d) Komisia školstva, práce s deťmi a mládežou
e) Komisia športu
f) Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva
g) Komisia pre pamätihodnosti mesta 
h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. v znení neskorších zmien a doplnkov 
Celkovo nová samospráva prijala v  roku 2018 12 uznesení. 
Účasť na zasadnutí bola 100%. 

Primátorka mesta – Mgr. Nadežda Babiaková
Do funkcie primátorky mesta bola tretíkrát zvolená v komunál-
nych voľbách v novembri 2018. Primátorka mesta plnila úlohu 
najvyššieho výkonného orgánu, štatutárneho orgánu v  majet-
kovo – právnych vzťahoch, pracovno – právnych vzťahoch mesta 
a funkciu správneho orgánu v administratívno – právnych vzťa-
hoch mesta. 
Primátorka mesta plnila najdôležitejšie úlohy súvisiace s výko-
nom samosprávy, s rozvojom mesta a úlohy, ktoré jej odporučilo 
mestské zastupiteľstvo. Rokovala s prezidentom SR, predsedom 
vlády SR, poslancami NR SR, členmi vlády, poslancami Európ-
skeho parlamentu, 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 záujmy miest 
a obcí, a to najmä v oblasti odmeňovania vo väzbe na rozpočet 
samosprávy, financovanie školstva, osobitného financovania 
pamiatkovej obnovy v lokalitách UNESCO v štátnom rozpočte, 
podporu rozvoja cestovného ruchu a  dopravy a  riešenie zdra-
votníctva v  menších okresoch a  poskytovanie a  zachovanie 
zdravotníckych služieb LSPP, ambulanciu pevnej ambulant-
nej pohotovostnej služby. 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, stavebného 
zákona ako aj ďalších pripravovaných materiálov a  právnych 
predpisov, týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu, štrukturál-
nych fondov, financovania miest a  obcí a  financovania oblasti 
originálnych kompetencií školstva. Presadzovala zvýšenie pla-
tov zamestnancov samosprávy a  štátnej správy. Okrem iného 
aktívne spolupracovala s Úradom podpredsedu vlády SR pre in-
vestície a informatizáciu pri príprave projektov, ktoré budú apli-
kované 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 hor-
ských sídiel Slovenska, kde vykonávala funkciu podpredsedu 
asociácie. Ďalej pracovala ako predsedníčka Valného zhromaž-
denia 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., 
v správnej rade Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta, 
vo výbore pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR v Banskej Štiavni-
ci. Ďalej pracovala v komisii pre koordináciu lokalít UNESCO ako 
členka komisie vymenovaná ministrom kultúry SR a ako pred-
seda riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva UNESCO 
„Mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“. 
Na začiatku roku 2018 sa už tradične uskutočnilo spoločné 
stretnutie samosprávy mesta s predstaviteľmi mestských pod-
nikov, závodov, firiem, organizácií, inštitúcií, škôl, politických 
strán a hnutí pôsobiacich v Banskej Štiavnici, ako aj so starosta-

mi okolitých obcí okresu Banská Štiavnica. 
Primátorka mesta v  priebehu roka prijala mnohé významné 
návštevy a  delegácie. Významnými osobnosťami, ktoré v  prie-
behu roka navštívili naše mesto boli: prezident Ivan Gašparo-
vič a prezident Rudolf Schuster, podpredseda vlády a minister 
životného prostredia Lászlo Sólymos, poslanec NR SR Miroslav 
Číž, minister hospodárstva SR Peter Žiga, ministerka kultúry 
SR Ľubica Laššáková,  štátny tajomník MH SR Vojtech Ferenc, 
štátny tajomník ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bra-
nislav Ondruš a Ivan Švejna, štátni tajomníci MŽP Norbert Ku-
rilla a Boris Susko, mnohí veľvyslanci akreditovaní v Slovenskej 
republike a mnohé ďalšie významné osobnosti nášho politické-
ho, kultúrneho, vedeckého 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, mest-
ské cintoríny a  verejné priestranstvá, teda v  plnej miere boli 
zabezpečené všetky základné služby pre občanov a zároveň rea-
lizované aj rozvojové investície. Mestská samospráva musela do-
financovať činnosť školstva a školských zariadení. Vo zvýšenej 
miere mesto naďalej zodpovedne pokračovalo v úsporných opat-
reniach, ktoré sme si nastavili už v predchádzajúcich rokoch. 
Rok 2018 bol pre mesto ekonomicky pomerne dobrý. V  príj-
movej časti rozpočtu bol zaznamenaný nárast v plnení niekto-
rých príjmových položiek rozpočtu, a to výnos dane z príjmov 
bol poukázaný územnej samospráve vo výške 4 110 008€, čo je 
o 420 008€ viac ako sa predpokladalo.
Na miestnych daniach sa dosiahol príjem o 13 878€ vyšší ako sa 
očakávalo v rozpočte. Aj vďaka vyšším príjmom boli realizované 
významné investičné aj neinvestičné akcie, na ktoré mesto do-
stalo dotáciu, resp. boli financované z vlastného rozpočtu. 
Mesto v  roku 2018 získalo účelové dotácie celkove vo výške 
1 483 964,37€. 
V roku 2018 boli realizované investičné a neinvestičné akcie 
mesta, z najvýznamnejších uvádzame: 
• III. etapa rekonštrukcie Ul. A. Sládkoviča a I. etapa rekonštruk-

cie Ul. Antona Pécha v náklade 700 tis. € (účelové prostriedky 
zo štátneho rozpočtu), rekonštrukcia verejných priestranstiev 
vrátane inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry, celko-
vá rekonštrukcia cesty s povrchovou úpravou vrátane nového 
historického verejného osvetlenia a  drobnej architektúry. 
Uvedenou úpravou sa dosiahol ďalší zrekonštruovaný verej-
ný priestor v meste Banská Štiavnica v podobe úpravy jednej 
z ťažiskových komunikácií vrátane technickej infraštruktúry. 

• I. etapa vybudovania vodovodu na Jergištôlni v celkovej čiast-
ke 256 071€ , pričom 200 000€ sa uhradilo z dotácie poskyt-
nutej mestu z Environmentálneho fondu. 

• Mesto v  roku 2018 kúpilo pozemok na ul. Dolná v  hodnote 
158  220€, za účelom realizácie výstavby parkoviska. V  roku 
2018 mesto zabezpečilo aj vyhotovenie projektovej dokumen-
tácie na realizáciu uvedeného parkoviska v sume 16 980€.

• Pokračovalo sa v  majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov 
a  prípravných aktivitách potrebných k  výstavbe parkovis-
ka na ul. Mierová, Lesnícka, kde sa zrealizoval aj geologický 
prieskum územia v hodnote 12 126€.

• V  rámci rekonštrukcie oporných múrov bol rekonštruovaný 
oporný múr na ul. Farská v celkovom náklade 71 531€.

• Zrealizované boli práce na tribúne na futbalovom štadióne 
34 462€ a na ihrisku na Štefultove 7 338€.

• Z dotácie Audiovizuálneho fondu a z rozpočtu mesta boli vy-
menené sedadlá v Kine Akademik v sume 29 724€.

• Tiež boli vyhotovené posledné reliéfy pred radnicou v  sume 
8 500€

• V roku 2018 pokračovali Technické služby, m. p. , s budovaním 
kompostárne, pričom mesto participovalo na tomto projekte 
spolufinancovaním v  čiastke 48  232€ a  pre posilnenie tech-
nikou pre zabezpečenie zimnej údržby z rozpočtu mesta bolo 
zakúpené viacúčelové vozidlo na zimnú údržbu v  hodnote 
214  680€. V  rámci komponentov vozidla jednu nadstavbu 
tvorí aj cisterna s využitím pre letné obdobie na kropenie ko-
munikácií a zavlažovanie verejnej zelene.

• Realizovaná bola výmena okien v  pavilóne B ZŠ J. Kollára 
v náklade 17 198€, rekonštrukcia sociálnych zariadení a elek-
trozariadení v MŠ Bratská 9 123€, nákup konvektomatov do 
školských jedální v základných školách 20 231€.

• Realizovaná bola rekonštrukcia ulice SNP 77 929€ ako aj ce-
loplošná povrchová úprava asfaltovaním miestnych komuni-
kácií: ul. Brezová v náklade 39 374€ a bežné vysprávky miest-
nych komunikácií v hodnote 177 194€ 

• Mesto Banská Štiavnica vypracovalo a podalo v roku 2018 30 
projektov o získanie finančných prostriedkov, a to napr. vybu-
dovanie vodovodu na Jergištôlni, kde sme boli úspešní a zís-
kali sme nenávratnú dotáciu vo výške 200 000€ z  Environ-
mentálneho fondu. Ďalej to bola rekonštrukcia majetku mesta 
objektu klubu dôchodcov Denné centrum Štefultov vo výške 
7 447€, kde mesto získalo dotáciu z MF SR vo výške 6 531€. 
Na úseku zlepšenia odpadového hospodárstva a  ochrany ži-
votného prostredia pokračoval projekt s názvom Zhodnocova-
nie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici.

Mesto získalo ďalšie finančné prostriedky na podporu kultúr-
nych a  športových podujatí, na projekt Klub Rubigall, ktorý 
sa realizuje v  roku 2019. Pre sociálne znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva pokračoval projekt financovaný z ESF operačného 
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programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s názvom Podpora 
miestneho obyvateľstva z lokality Šobov so zriadením komunit-
ného 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 sociálne-
ho poradenstva a  na tento projekt mesto získalo v  roku 2018 
32 000€. V roku 2019 budú mestu uhradené finančné prostried-
ky na mzdy zamestnancov, odvody a náklady za prácu s  touto 
komunitou.
V roku 2018 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 do-
pravy. 
V  meste bol zaznamenaný značný rozvoj CR s  mimoriadne 
vysokou návštevnosťou mesta. V  roku 2018 mesto z  rozpočtu 
uhradilo členský príspevok vo výške 25 000€ do OOCR Región 
Banská Štiavnica, kde mesto je zakladajúcim členom. V  roku 
2018 navštívilo Informačné centrum Banská Štiavnica 60 949 
návštevníkov, čo je o 1 103 návštevníkov viac ako v roku 2017. 
V  rámci vyhodnotenia turistickej sezóny 2018 informačným 
centrom sa zvýšil počet návštevníkov mesta, kde napríklad 
v  mesiaci august počet návštevníkov kancelárie informačného 
centra dosiahol 12 470, čo je o 218 návštevníkov viac ako v au-
guste 2017 a čo je najvyššia mesačná návštevnosť v histórii exis-
tencie informačného centra. 
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 historic-
kých pamiatok a organizovaní spoločných výstav a kultúrnospo-
ločenských podujatí. Rovnako veľmi dobrá je spolupráca so 
Združením banských miest a obcí Slovenska a Banskoštiavnic-
ko-hodrušským baníckym spolkom, spoločnou aktivitou sa nám 
darí udržiavať duchovné dedičstvo našich predkov a každoročne 
organizovať náročné mestské podujatie Salamandrové dni.
Aj v roku 2018 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 po-
trebné, pretože nahrádzajú MHD. Za rok 2018 bola táto strata 
vyčíslená na 21 000€. 
Ku koncu roku 2018 bola rozšírená a nainštalovaná ďalšia nová 
vianočná výzdoba. 
Primátorka mesta sa zasadzovala aj o financovanie športu, kul-
túry a sociálnych vecí. 
Mesto naďalej financovalo prevádzkovanie mestských kúpe-
ľov, futbalový štadión, ako aj športoviská v  meste a  prispie-
valo finančne na podporu kultúrnych a  športových aktivít pre 
deti, mládež a dospelých. 
Pre oblasť kultúry mesto z rozpočtu vyčlenilo 336 774€ (vrátane 
kina a knižnice) na organizovanie a spolufinancovanie kultúry. 
V  roku 2018 sa na základe úspešného projektu mesto Banská 
Štiavnica stalo prvým mestom, ktoré získalo prestížny titul 
Mesto kultúry 2019 s názvom Renovácia identity.
Pre oblasť športu bolo vyčlenených 217 746€, z  toho 44 000€ 
štadión a 126 000€ na prevádzku mestských kúpeľov.
Mesto financovalo z rozpočtu významné kultúrne podujatia ako 
Salamandrové dni 2018 vrátane Salamandra, Živé šachy, Neza-
budnuté remeslá, podujatia k významným výročiam mesta. Rok 
2018 bol významným rokom pre Banskú Štiavnicu vzhľadom na 
25. výročie Zápisu mesta Banská Štiavnica na Zoznam svetové-
ho dedičstva UNESCO. V tento významný rok pre mesto Banská 
Štiavnica sa v dňoch 18. – 31. mája 2018 uskutočnila v Banskej 
Štiavnici 12. regionálna konferencia OMSD pre členské mestá 
strednej a  východnej Európy pod záštitou ministra zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka za účas-
ti generálneho tajomníka OMSD Denisa Ricarda a konzultantky 
pre svetové dedičstvo z  Centra svetového dedičstva UNESCO 
Cristiny Iamandi. V rámci programu konferencie sa uskutočnila 
aj vernisáž výstavy Svetové dedičstvo očami detí 2018 za účasti 
generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO a veľvy-
slankyne Márie Krasnohorskej.
Významným podujatím pre mesto bola úspešná prezentácia 
Banskej Štiavnice v  Európskom parlamente, kde sa v  mesiaci 
október uskutočnila výstava s  názvom Banská Štiavnica – 25 
rokov lokalitou UNESCO, ktorá bola inštalovaná v priestoroch 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu. 
Na financovanie sociálnej oblasti mesto z rozpočtu vyčlenilo fi-
nančné prostriedky vo výške 390 004€. 
V sociálnej oblasti poskytovalo opatrovateľskú službu, prevádz-
ku zariadenia pre bezdomovcov, komunitné centrum, prevádz-
ku a  činnosť denných centier pre seniorov, prepravnú službu 
(sociálny taxík). Na základe zmluvy mesto poskytlo aj dotáciu 
na podporu denného stacionára, ktorý prevádzkuje OZ Marga-
rétka.
Pre zníženie nezamestnanosti a v rámci aktivačných prác a ma-
lých obecných služieb mesto zamestnávalo 111 aktivačných 

pracovníkov v  rámci jednotlivých projektov pre zníženie ne-
zamestnanosti. Na projekty na zníženie nezamestnanosti boli 
poskytnuté mestu cez  ÚPSVaR finančné prostriedky vo výške 
20 748€. 
V roku 2018 uhradilo mesto úvery v celkovej výške 188 411€. 
V ekonomickej oblasti treba vyzdvihnúť aj tú skutočnosť, že Ná-
rodné 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 verej-
ných 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 finan-
cie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. 
Počas roka 2018 venovala primátorka, spoločne s vedením mes-
ta veľkú pozornosť plneniu úloh vyplývajúcich zo strategické-
ho dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
ktorý zároveň obsahuje aj environmentálny rozvoj. Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja je pravidelne aktualizova-
ný, spracovaný je na programovacie obdobie 2015 – 2024 a je 
rozhodujúcim pre strategické plánovanie, ďalší hospodársky 
a  sociálny rozvoj mesta, ale tiež rozhodujúci pri získavaní fi-
nančných 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, rekonštruk-
cii, úprav verejných priestranstiev, parkov a oddychových zón. 
V roku 2018 boli v meste zrekonštruované aj ďalšie pamiatko-
vé objekty inými investormi, tak právnickými ako aj fyzickými 
osobami, a  to: Slovenským banským múzeom, rekonštrukcia 
sakrálnych objektov rímskokatolíckou cirkvou a  evanjelickou 
cirkvou, rekonštrukcia budovy Slovenského banského archívu, 
výstavba polyfunkčného objektu na Križovatke, rekonštrukcia 
obchodných prevádzok na objekte na Ulici A. Kmeťa 4 a mnohé 
ďalšie. Pokračovala výstavba hotela ERB, výstavba ZŠ so športo-
viskami súkromným investorom, rekonštrukcia Detské centrum 
voľnočasové Povrazník, 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 2018 venovala primátorka, spoločne s vedením mes-
ta veľkú pozornosť strategickému dokumentu Programu hospo-
dárskeho, 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 parkoviska a vytvoreniu návrhu architektonického rie-
šenia pešej zóny na Námestí sv. Trojice, štúdii úpravy verejného 
priestranstva „Pomník padlých hrdinov“. V roku 2018 pokračovali 
práce aj na spracovávaní Územného plánu zóny – Pamiatková 
rezervácia časť historické jadro Banská Štiavnica. Veľká pozor-
nosť bola venovaná aj rozvoju a vytváraniu podmienok pre roz-
voj 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 pra-
covných miest.
Mimoriadnu pozornosť a úsilie venovala primátorka mesta pre-
zentácii Banskej Štiavnice a  projektom vo väzbe na UNESCO 
závermi a povinnosťami štátu vo väzbe na Dohovor o ochrane 
svetového dedičstva, ktorý ukladá povinnosť chrániť, zveľaďo-
vať a zachovať toto dedičstvo pre budúce generácie. Nadväzne 
tiež predstavenie zámerov a  očakávaní vo vzťahu k  programu 
Svetové dedičstvo – udržateľný turizmus so zameraním na valo-
rizáciu značky UNESCO pre sociálno-ekonomický rozvoj miest 
a regiónov vo vzťahu k implementácii a pokračovaniu 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 dedič-
stva. 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 Ame-
rike, 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 Banskú Štiavnicu 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 Geogra-
phic bola vybraná práve Banská Štiavnica a stala sa v Slovenskej 
republike lídrom tohto projektu na Slovensku. 
Celý rok 2018 sa niesol v duchu významného výročia 25. rokov 
od historického Zápisu mesta Banská Štiavnica a  technických 
pamiatok v  okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 
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 
a samozrejme tradičné Salamandrové dni za účasti významných 
štátnych a  politických predstaviteľov, zahraničných delegácií, 
stavovských organizácií, ako aj ďalších vzácnych hostí.
 Všetky tieto výsledky sme dosiahli aj napriek zložitým prob-
lémom, ktoré bolo treba v meste riešiť pre zlepšenie sociálno-
-ekonomickej situácie. Evidovaná miera nezamestnanosti 
k  31.12.2018 v  našom okrese bola 6,49%, v  meste Banská 
Štiavnica 7,57% (pre porovnanie k 31.12.2017 v okrese Banská 

Štiavnica bola 9,97%, v meste Banská Štiavnica 8,94%), pričom 
samospráva mesta a okolité obce plne využívali projekty na zní-
ženie nezamestnanosti. 
Rok 2018 nebol len rokom úspešným, ale priniesol mestskej 
samospráve a obyvateľom mesta aj mnohé starosti a riešenie dl-
horočných problémov, ktoré nám spôsobili starosti. Išlo hlavne 
o  riešenie pretrvávajúceho problému zdravotníctva v  Banskej 
Štiavnici, riešenie akútnej starostlivosti. 
Samospráva v tejto oblasti robila a stále robí permanentné kro-
ky 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. Mesto je a vždy 
bolo nápomocné pri riešení stabilizácie lekárov a zdravotnícke-
ho 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 poskyto-
vanie ambulantných služieb s  ich rozšírením v  našom meste. 
Primátorka mesta viackrát rokovala s  ministerkou zdravot-
níctva 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 do-
hodnuté rozšírenie zdravotníckych služieb privátnymi lekármi 
a sektorom. 
Ďalším problémom, ktorým sa primátorka zaoberala je zachova-
nie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., v Ban-
skej Štiavnici, aj napriek tomu, že mesto oficiálne stanovisko 
k presťahovaniu SVP, š. p., neobdržalo. Primátorka v tejto zále-
žitosti sa obrátila na predsedu vlády, predsedu parlamentu, mi-
nistra životného prostredia, predsedov koaličných politických 
strán s tým, že na zachovaní sídla SVP, š. p., v Banskej Štiavnici 
trvá, že sídlo má svoje opodstatnenie aj vo väzbe na zákon č. 
100/2002 Z. z., ako aj vzhľadom na to, že sa jedná o  lokalitu 
UNESCO. 
V r. 2018 pokračovala spolupráca s partnerskými mestami, pri-
jatím delegácií z partnerských miest Šoproň (Maďarsko) a Mo-
ravská Třebová (ČR). Mesto podporovalo zachovanie duchov-
ných 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 his-
torických miest v  zahraničí s  Prahou, Varšavou, Budapešťou 
a  ďalšími v  oblasti napĺňania Dohovoru o  ochrane svetového 
dedičstva v lokalitách UNESCO, týkajúcej sa nielen obnovy pa-
miatok, ale aj zachovania pre budúce generácie. Veľký význam 
je tu aj vo výmene skúseností v  stavebnotechnickom riešení, 
financovaní obnovy, pamiatkovej ochrane a starostlivosti, vy-
užití moderných technológií, ale aj v  riešení rozvoja cestovné-
ho 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. 
Mesto počas celého roka vytváralo podmienky pre kultúrny 
a spoločenský život v meste, pre využívanie športovísk a  telo-
cviční 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 pod-
mienky 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 2018 finančne náročný, podarilo sa zabezpečiť 
úlohy spojené s  činnosťou a  rozvojom mesta Banská Štiavni-
ca. Primátorka mesta s vedením mesta sa pravidelne stretávali 
s obyvateľmi mesta a jeho častí, záujmovými skupinami a zdru-
ženiami. 
Mesto v rámci malých grantov podporilo kultúrne súbory, špor-
tové kluby a kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ale aj 
sociálnu oblasť. Veľmi dobrá bola spolupráca mesta s inštitúcia-
mi na území mesta, tak so zástupcami štátneho, verejného, ako 
aj súkromného sektora a podnikateľmi.
Riadenie mesta bolo zabezpečované prostredníctvom gremi-
álnych porád primátorky, kde boli ukladané konkrétne úlohy 
zástupcovi primátorky, prednostke MsÚ, náčelníkovi MsPo, ve-
dúcim oddelení a riaditeľom organizácií zriadených MsZ.
Primátorka mesta okrem iného zabezpečovala prijatia ofici-
álnych návštev, delegácií, akcie ZPOZ-u  a  významné akcie na 
úseku kultúry, športu a  propagácie mesta. Veľkú pozornosť 
venovala získavaniu finančných zdrojov pre mesto, investič-
ným 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 vede-
ním inštitúcií, škôl, organizácií a  firiem pôsobiacich na území 
mesta a okresu a veľkú pozornosť venovala aj potrebám a po-
žiadavkám 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 06. decembra 2018 na plný pracovný úväzok, v sú-
lade s §13b ods. 1/ počas jej neprítomnosti v rozsahu zverených 
kompetencií a podľa jej pokynov v konkrétnych prípadoch v na-
sledujúcom rozsahu: 
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a) rokuje za Mesto Banská Štiavnica s orgánmi štátnej správy, 
územnej samosprávy a ďalšími orgánmi a organizáciami v oblas-
tiach, ku ktorým ho poverí primátorka mesta, 
b) podieľa sa na rozpracovaní koncepčných materiálov súvisia-
cich s  rozvojom (zámermi) mesta, jednotlivých oblastí života 
v meste, 
c) požaduje od prednostu mestského úradu podklady, ktoré po-
trebuje pre plnenie svojich úloh, 
d) predkladá materiály na porady vedenia Mesta Banská Štiav-
nica, ktorých spracovaním bol poverený primátorkou mesta, 
e) pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné pred-
pisy a iné riadiace akty, 
f) zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupi-
teľstva, 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 sťaž-
nostiach, 
i) podieľa sa na vykonávaní občianskych obradov a slávností, 
j) vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskych sobášoch v sú-
lade 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 or-
ganizácií, 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 hospodár-
stva, údržbu miestnych komunikácií a čistotu mesta. 
n) podieľa sa na tvorbe vnútorných predpisov a smerníc,
o) podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby 
mesta,
p) podpisuje platobné výmery za komunálny odpad a  drobné 
stavebné odpady,
q) po dohode s  primátorkou mesta je oprávnený zastupovať 
mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej, reprezentačnej
r) počas krátkodobej neprítomnosti primátorky mesta vedie ro-
kovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
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 zastupiteľ-
stva, 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 2018 bola v súlade s príslušnými usta-
noveniami zákona SNR 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 čin-
nosti v  podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica 
schválených uznesením MsZ č. 72/2007.
Zámer kontrolnej činnosti na rok 2018 bol určený plánmi kon-
trolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2018, ktoré boli schválené prí-
slušnými uzneseniami MsZ č. 183/2017 zo dňa 13. 12. 2017 
a na druhý polrok 2018 – UMZ č. 70/2018 zo dňa 27. 06. 2018.
Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica boli splnené 
aj zákonné povinnosti vyplývajúce z  príslušných ustanovení 
§18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov, t. j. vypracovanie odborného 
stanoviska k záverečnému účtu na rok 2017, odborného stano-
viska k návrhu rozpočtu na rok 2019 a programového rozpočtu 
na rok 2019 a roky 2020 – 2021 pred schválením v MsZ. Hlav-
ný kontrolór ďalej zabezpečoval evidenciu v zmysle zákona č. 
307/2014 Z. z. o  niektorých opatreniach, súvisiacich s  ozna-
movaním 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 po-
daných podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z.. Zároveň je 
zodpovednou osobou pre Mesto Banská Štiavnica pre evido-
vanie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti.
Celkový rámec kontrolnej činnosti v prvom polroku 2018 bol 
určený plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, schvále-
ný uznesením MsZ č. 183/2017 zo dňa 13. 12. 2017. Na jeho 
základe bolo v  1. polroku 2018 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.).
• Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 2. polroku 

2017
• Finančná kontrola vedenia a  nakladania s  finančnou hoto-

vosťou pokladnice mesta za druhý polrok 2017 – ako pod-
klad pre vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mes-
ta za rok 2017 v zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

• Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiav-
nica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská 

Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v  druhom polroku 
2017 – podklad pre vypracovanie odborného stanoviska 
k záverečnému účtu za rok 2017.

• Následná finančná kontrola hospodárenia s finančnými pro-
striedkami mesta a majetkom mesta so zameraním na auto-
dopravu, stav a využívanie automobilovej techniky a prídav-
ných zariadení k tejto technike – v príspevkovej organizácii 
mesta – Technických službách, m. p., Banská Štiavnica.

• Kontrola plnenia vybraných položiek za 1. štvrťrok 2018 
schváleného rozpočtu na rok 2018 v  jednotlivých rozpoč-
tových organizáciách Mesta Banská Štiavnica, výberovým 
spôsobom.

Správa o  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 
Banská Štiavnica v  zmysle internej smernice mesta, spolu 
s výsledkami kontroly (Zásady kontrolnej činnosti v podmien-
kach samosprávy Mesta Banská Štiavnica) za 1. polrok 2018 
bola v MsZ prerokovaná dňa 27. 06. 2018 a uznesením MsZ č 
65/2018 – zobratá MsZ na vedomie.
Vykonané kontroly v 2. polroku 2018:
Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený plánom kontrol-
nej činnosti na 2. polrok 2018, schválený uznesením MsZ č. 
70/2018 zo dňa 27. 06. 2018.
V  súlade s  plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 
2018, boli vykonané kontroly predovšetkým na dodržiavanie 
zákonnosti, dokladovej preukaznosti, účelnosti a  hospodár-
nosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Banská 
Štiavnica.
Celkove boli v 2. polroku vykonané 4 kontroly, ďalej boli vyko-
nané 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.).
• Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v predchá-

dzajúcich obdobiach.
• Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostried-

kami z rozpočtu mesta, prostredníctvom pokladnice mesta, 
ktoré sa vykonali v  prvom polroku 2018 so zameraním na 
úplnosť, jednoznačnosť a  transparentnosť pokladničných 
účtovných dokladov

• Finančná kontrola pri výdavkoch mesta cez jednotlivé účty 
mesta za rok 2018

• (Overovanie bankových operácií a príslušných výpisov).
• Kontrola výdavkov mesta pri poskytnutých dotáciách podľa 

– VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2017 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, v znení neskorších 
zmien a doplnkov.

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
V zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v  platnom znení, hlavný kontrolór mes-
ta vypracoval odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta 
Banská Štiavnica za rok 2017.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 bola prerokovaná na 
MsZ dňa 6. 2. 2019 a uznesením MsZ č. 6/2019 bola vzatá MsZ 
na vedomie.
Hlavný kontrolór v  priebehu hodnoteného roka vykonával 
kontrolnú činnosť, rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustano-
vení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-
nom znení. Kontrolnú činnosť vykonával v rámci plánovaných 
kontrol na príslušné obdobia. V  súlade so zákonom SNR č. 
369/1990 Zb. a zákonom NRSR 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 zame-
raná na:
• výkon kontrolnej činnosti,
• výkon iných odborných činností, najmä vypracovanie od-

borných 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, ná-
vrhu rozpočtu, záverečného účtu. Ďalej pripomienkovanie 
interných predpisov, VZN a  iných koncepčných materiálov 
predkladaných na schvaľovanie MsZ. 

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra v roku 2018:
1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z  námetov 
a podnetov od občanov mesta, zamestnancov mesta, vlastných 
poznatkov a zistení,
1. analýza výsledkov hospodárenia mesta a organizácií zriade-
ných, resp. založených mestom,
2. následné finančné kontroly na základe úloh upravenými ďal-
šími právnymi predpismi, najmä zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v platnom znení.
V súlade s týmto boli realizované kontroly:
• v  rozpočtových organizáciách a  príspevkovej organizácii 

mesta,
• na Mestskom úrade Banská Štiavnica.
Pri následných kontrolách plnenia niektorých opatrení v  prís-
lušných subjektoch kontroly nebolo zistené pretrvávanie nedo-
statkov a prijaté opatrenia odstránili nežiaduci stav.
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe pred-
chádzať vzniku kontrolných zistení sa podľa výsledkov kontrol 
osvedčili v rozpočtových organizáciách mesta úkony, kedy hlav-
ný 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 tý-
kajú výkonu ich činností.

Mestský úrad 
Prednostka mestského úradu – Ing. Ivana Ondrejmišková 
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľ-
stva a primátora mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý za-
bezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastu-
piteľstva 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 2018 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 rozvojo-
vé a  strategické dokumenty mesta a  podklady pre žiadosti na 
získanie finančných prostriedkov z  operačných programov EÚ 
a žiadosti do grantových programov. 
V roku 2018 bolo zaevidovaných 28 244 záznamov, 3 911 spi-
sov, 29 žiadostí v zmysle zákona o informáciách a 0 petícií. Pre 
porovnanie v roku 2017 bolo zaevidovaných 26 783 záznamov, 
3 630 spisov, 38 žiadostí v  zmysle zákona o  informáciách a  2 
petície.
Mestský úrad fungoval počas roka 2018 v nezmenenej organi-
začnej štruktúre. Činnosť Mestského úradu zabezpečovali tieto 
oddelenia: oddelenie ekonomické, oddelenie právne a  správy 
majetku, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja a  medzinárodných 
vzťahov, oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych 
vecí, oddelenie kultúry športu a mediálnej komunikácie, školský 
úrad, stavebný úrad a matričný úrad. 
Jednotlivé pracoviská úradu sú lokalizované v objektoch v his-
torickom centre mesta: 
• objekt Radničné námestie 1 (historická radnica): primátor 

mesta, zástupca primátora, prednosta úradu, školský úrad, 
oddelenie výstavby, územného plánovania a životného pros-
tredia a oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych 
vecí, 

• objekt Námestie sv. Trojice 1 (Žemberovský dom): oddelenie 
právne a správy majetku, ekonomické oddelenie a hlavný kon-
trolór, v priebehu roku 2018 bol do uvoľnených priestorov po 
klientskom centre presťahovaný stavebný úrad,

• objekt Kammerhofská 1, kde má pracovisko: odd. kultúry, 
športu a mediálnej komunikácie,

• objekt Námestie sv. Trojice 3 (Rubigall): mestská knižnica 
a oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov. 
V mesiaci február 2018 bolo v zrekonštruovaných priestoroch 
prízemia  objektu Rubigall otvorené pracovisko klientskeho 
centra pre občanov a matrika. 

Mestský úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci, 
potrebné pre rokovanie a  rozhodovanie mestského zastupiteľ-
stva, ktoré v roku 2018 pracovalo v zložení 13 poslancov, zvo-
lených v  priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali 
dňa 15. novembra 2014. V roku 2018 pracovala v trojčlennom 
zložení mestská rada.
Mestský úrad v roku 2018 zabezpečoval zo zákona všetky legis-
latívne a všetky technicko – organizačné požiadavky pre voľby 
do orgánov samosprávnych obcí (komunálne voľby), ktoré sa 
konali dňa 10. novembra 2018, v čase od 07:00 – 22:00 hod. 
Občania Banskej Štiavnice si zvolili svojich volených zástupcov 
na post primátora mesta (1 z  3 kandidátov) a  poslancov MsZ 
(13 z  39 kandidátov). Prvenstvo získala po tretíkrát súčasná 
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Do mestského za-
stupiteľstva boli zvolení: volebný obvod č. 1: Ing. Marian Zim-
mermann, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Ján 
Čamaj, Mgr. Peter Ernek, Renáta Antalová, volebný obvod č. 2: 
RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Ján Kružlic, Ľubomír Barák, Mgr. Milan 
Kabina, Helena Koťová, Ing. Matej Michalský, volebný obvod č. 
3: Štefan Mičura. 
Pani Renáta Antalová sa písomne vzdala svojho mandátu, a pre-
to v príslušnom volebnom obvode, v poradí ďalší kandidát bol 
doplnený Mgr. Martin Macharik. 
V stredu 05. 12. 2018 sa v budove historickej radnice uskutoč-
nilo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, kde novozvolená pri-
mátorka mesta a poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub 
a ujali sa svojich mandátov. 
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 bola spraco-
vaná Správa o stave mesta za rok 2017, ktorá podrobne zachy-
táva činnosť mestského zastupiteľstva, Mesta Banská Štiavnica, 
mestského úradu a jeho jednotlivých oddelení, organizácií zria-
dených mestom, inštitúcií na území mesta a pod.. 
Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slo-
venskej republiky č. 170/07, zo dňa 04. 06. 2018 bola v čase od 
25. 06. 2018 do 06. 11. 2018 vykonaná kontrola efektívnosti 
a  účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v  meste 
Banská Štiavnica. Dôvodom pre zaradenie kontroly do plánu 
kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2018 bola nízka úroveň 
triedenia komunálneho odpadu v SR, v porovnaní s ostatnými 
členskými krajinami EÚ a vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ v od-
padovom hospodárstve, ktoré musí SR splniť do roku 2020. 
V súčasnosti sa podľa aktuálnych štatistík a tempa rastu javí spl-
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nenie týchto cieľov ako nereálne. V sledovaných ukazovateľoch, 
týkajúcich sa kontrolovanej oblasti je SR na jednom z  posled-
ných miest v rámci členských krajín. Téma triedenia odpadov je 
dôležitá aj pre samotného občana, ktorý za nakladanie s odpa-
dom platí vo forme miestneho poplatku. Účelom kontroly bolo 
zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo 
vzťahu k plneniu cieľov EÚ. Cieľom kontroly bolo preveriť efek-
tívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach 
a plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu 
triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. Preverený 
bol miestny poplatok v znení platného VZN za rok 2017. Tento 
pokrýval náklady mesta na odpadové hospodárstvo na 89,95%. 
Na základe vykonanej kontroly bol spracovaný protokol o  vý-
sledku kontroly, ktorý bol prerokovaný s  primátorkou mesta. 
Následne primátorka mesta prijala a uložila zodpovedným za-
mestnancom MsÚ a riaditeľovi TS, m. p., opatrenia na odstráne-
nie nedostatkov, zistených kontrolou NKÚ SR. Podrobná správa 
bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bolo v roku 2018 re-
alizovaných viac ako 63 verejných obstarávaní, z toho: zákazky 
s nízkou hodnotou v počte 58 a podlimitné zákazky v počte 5 
zamestnancami mestského úradu, resp. v súčinnosti s externou 
technickou pomocou. 
Mesto Banská Štiavnica v  roku 2018 uzatvorilo 35 kúpnych 
zmlúv na prevod pozemkov, z toho 8 zmlúv v hodnote 184 473€ 
na kúpu pozemkov a 26 zmlúv v hodnote 48 800€ na predaj po-
zemkov, 4 zámenné zmluvy na zámenu pozemkov a jednu daro-
vaciu zmluvu na prevod pozemku do majetku mesta.
Mesto v priebehu roka realizovalo aj prevody majetku v zmysle 
osobitných zákonov, resp. v zmysle uzatvorených zmlúv a záro-
veň uskutočnilo obchodné verejné súťaže. 
Námestie sv. Trojice č. 7
7 bytov v bytovom dome súp. č. 11 na Námestí sv. Trojice č. 7 
v Banskej Štiavnici bolo odpredaných na základe zmluvy o kúpe 
prenajatej veci, nakoľko uplynula doba nájmu, nájomníci uhra-
dili celú kúpnu cenu a požiadali o odkúpenie bytu. Majetok bol 
odpredaný za sumu vo výške 0,21€.
Povrazník č. 16 a 17
1. byt v bytovom dome súp. č. 1351 na Ulici Povrazník 16 v Ban-
skej Štiavnici: majetok bol odpredaný pôvodnému nájomcovi za 
sumu vo výške 1 578,06€,
2. byt v bytovom dome súp. č. 1351 na Ulici Povrazník 17 v Ban-
skej Štiavnici: majetok bol odpredaný na základe obchodnej ve-
rejnej súťaže za sumu vo výške 10 550€.
Križovatka č. 6
1 byt v bytovom dome súp. č. 913 na Ulici Križovatka 6 v Ban-
skej Štiavnici: majetok bol odpredaný pôvodnému nájomcovi za 
sumu vo výške 570,40€.
Budova na Počúvadlianskom Jazere v Banskej Štiavnici 
Sociálna budova, súp. č. 4, postavená na par. č C-KN 6321 na 
Počúvadlianskom Jazere bola odpredaná priamym predajom. 
Majetok bol odpredaný za sumu vo výške 21 900€. 
V roku 2018 sa pokračovalo v prácach na zadaní Územného plá-
nu zóny – Pamiatková rezervácia, časť historické jadro Banská 
Štiavnica, ktorého spracovateľ, Ing. arch. Anton Supuka, autori-
zovaný architekt, LANDURBIA B. Bystrica bol vybratý procesom 
verejného obstarávania. Zadávacie podmienky pre výber spraco-
vateľa ÚPN zóny Pamiatková rezervácia boli schválené uznese-
ním MsZ č. 37/2016.
V  roku 2018 boli mestským zastupiteľstvom schválené doku-
menty Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Banská Štiavnica, ktoré 
riešili plochy bývania pre súkromných investorov v dvoch lokali-
tách 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 úze-
mia vypracovať urbanistické štúdie, ktoré boli použité na ove-
renie, 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 (časť rozvojovej lokality F.P.B.18.1.1 – A), 
Banská Štiavnica 
Sitnianska – Štefultov (F.P.B. 18.2.1. – časť A – pokračovanie Ul. 
Š. Moyzesa)
V priebehu roka 2018 boli obstarané viaceré projektové doku-
mentácie potrebné k  realizácii: PD na výstavbu parkoviska na 
Dolnej ulici, spracovateľ Dopravoprojekt, a. s., v sume 16 500€, 
PD hasičské zbrojnice (Banská Štiavnica, Štefultov) 2 730€, PD 
zníženie stropu plaváreň v sume 7 980€, geologický prieskum 
parkoviska na Mierovej ulici v sume 12 126€. 
Pre riešenie parkovania bol do vlastníctva Mesta Banská Štiav-
nica odkúpený pozemok na Dolnej ulici v sume 158 000€, s cie-
ľom výstavby záchytného parkoviska.
Boli zrekonštruované ďalšie verejné priestranstvá v  sume 
700 000€, a to ulice: Andreja Sládkoviča, Antona Pécha – I. eta-
pa, vrátane povrchovej úpravy komunikácií, oporných múrov, 
chodníkov, verejného osvetlenia a  inžinierskych sietí. V  roku 
2018 Mesto Banská Štiavnica realizovalo prvú etapu výstavby 
vodovodu Jergyštôlňa v sume 256 071€ z Environmentálneho 
fondu a rozpočtu mesta. Z rozpočtu mesta boli realizované opra-
vy a  rekonštrukcie oporných a  ohradových múrov na uliciach: 
Jozefa Karola Hella v sume 29 788€ a Farská v sume 71 535€.
V  roku 2018 pribudol na múre pred radnicou ďalší keramický 
reliéf od akad. sochára V. Oravca a  akad. maliarky M. Oravco-
vej, prezentujúci zápis Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO pri príležitosti 25. výročia od zápisu v sume 

14 000€. Zároveň bola realizovaná s tým súvisiaca rekonštruk-
cia podkladových plôch v sume 12 756€.
Mestský úrad a  jeho zamestnanci sa podieľali a  pracovali na 
všetkých investičných akciách, ktoré sú ďalej podrobne rozpísa-
né v zozname investičných akcií mesta a zozname podporených 
a realizovaných projektov. 
Mestský úrad zabezpečoval oblasť sociálnu a  oblasť seniorov. 
Pre občanov mesta bola poskytovaná činnosť opatrovateľskej 
služby vo finančnom vyčíslení 130  000€. Prevádzkovali a  za-
bezpečovali sme činnosť denných centier pre seniorov v Banskej 
Štiavnici a v časti mesta Štefultov. Opravená a zmodernizovaná 
bola budova klubu dôchodcov v  časti mesta Štefultov v  sume 
30 000€. Z rozpočtu mesta bola zabezpečená služba sociálneho 
taxíka v sume 10 000€.
V  roku 2018 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 946 prenocovaní, pre porovnanie v roku 2017 to bolo 545 
prenocovaní. 
Rómsky klub, ktorý sa v roku 2016 podarilo pretransformovať 
na komunitné centrum a ktoré je zaregistrované v registri po-
skytovateľov sociálnych služieb na Úrade Banskobystrického 
samosprávneho kraja, vykonávalo svoju činnosť aj v roku 2018. 
V komunitnom centre sa občanom v nepriaznivej sociálnej si-
tuácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňova-
ní práv a  právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na 
školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťa-
ťa do a  zo školského zariadenia, vykonáva preventívna aktivi-
ta a  zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum je 
otvorené každý pracovný deň od 08:00 hod. do 15:00 hod. a sú 
v ňom zamestnaní traja zamestnanci v rámci národného projek-
tu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni, ktorý bol vyhlásený Implementačnou agen-
túrou MPSVaR SR.
Mestský úrad pripravoval pre rokovanie mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva viacero návrhov všeobecne záväzných 
nariadení. Mestský úrad zabezpečoval agendu na úseku samo-
správnych funkcií, miestnych daní, správy mestského majetku, 
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, opatrovateľskej služby, 
územného plánovania, úlohy prenesených kompetencií štátnej 
správy na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodár-
stva, vedenia matrík, ochrany prírody, školstva, stavebného úra-
du, agendy ŠFRB, priestupkovú agendu, povinnosti vyplývajúce 
z oblasti sociálnej agendy, sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej 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 Programo-
vý 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 mestské-
ho zastupiteľstva, komisií pri MsZ a okrem pracovným povin-
ností, vyplývajúcich priamo z náplní práce jednotlivých oddele-
ní, 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 primá-
tora 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, prevádz-
ku 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 zá-
konom č. 145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch v  znení ne-
skorších 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, preven-
tívnu požiarnu kontrolu, administratívu orgánom samosprávy, 
agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, vyúčtovanie PHM, 
materiálno-technické zabezpečenie MsÚ, správu a budovanie in-
formačného systému úradu, internetovú stránku mesta, správu 
budov Radničné nám. č. 1 (historická radnica), Nám. sv. Trojice 
č. 1 a č. 3 (Žemberovský dom a Rubigallov dom).
Klientske centrum pre občanov bolo od januára 2018 presťa-
hované do  priestorov prízemia objektu Nám. sv. Trojice č. 3 
(Rubigallov dom), kde poskytuje informácie a tlačivá, súvisiace 
s  agendou jednotlivých oddelení mestského úradu, občania tu 
môžu zaplatiť poplatky vyrubené Mestom Banská Štiavnica, je 
tu evidencia obyvateľstva a vydávanie rybárskych lístkov a so-
ciálne veci. 
Oddelenie organizuje aj menšie obecné služby, aktivačnú čin-
nosť a  iné formy aktivácie uchádzačov o  zamestnanie, v  spo-
lupráci s  ÚPSVaR Banská Štiavnica. Cez uvedené aktivity sa 

realizujú podporné činnosti pre samosprávu pri realizovaní ve-
rejno-prospešných prác, starostlivosti o  verejné priestranstvá, 
starostlivosti o mestské cintoríny, športové zariadenia, pomoc-
né práce pri činnostiach MsÚ. 
Matričný úrad Banská Štiavnica 
Počet pracovníkov: 2
Matričný úrad Mesta Banská Štiavnica vedie matričnú agen-
du 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 ne-
skorších 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 za-
mestnankyňu pre funkciu matrikárky 1,0 úväzku a 0,5 úväzku 
pre zastupujúcu matrikárku + osvedčovanie podpisov a  úrad-
ných listín a činnosť ZPOZ. 
Štatistický prehľad o matričných udalostiach za rok 2018:
Rodná matrika – 0 narodených detí
Sobášna matrika – 117 uzavretých manželstiev
Úmrtná matrika – 150 úmrtí
Dodatočné záznamy – 121 (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 úra-
dom BŠ – 55
Zápis do osobitnej matriky – 26
Vydanie druhopisov z matričných kníh – 451
Potvrdenia z matričnej evidencie
Vydané potvrdenia – delegovanie sobáša – 6
Iné potvrdenia z  matričnej agendy – 1115 (potvrdené tlačivo 
príspevok pri narodení, pri pohrebe, pri uzavretí manželstva 
pre zamestnávateľa, potvrdenie pre uzavretie manželstva v za-
hraničí, potvrdenie o  zmene priezviska manželky po rozvode, 
dožiadania alebo potvrdenia pre – okresné súdy, exekútorské 
úrady, okresné 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 čin-
nosťou matričného úradu vykazovaných v štatistickej správe pre 
ministerstvo vnútra za rok 2018: 2041
ZPOZ – zbor pre občianske záležitosti 
Činnosť ZPOZ pri MsÚ v  Banskej Štiavnici vykonáva zástup-
kyňa matrikárky Jarmila Simonidesová. Úzko spolupracuje 
s predstaviteľmi mesta. K plnosti ľudského života patria nielen 
hodnoty materiálne, ale aj nie menej dôležité hodnoty duchov-
né, o rozvíjanie ktorých sa snaží ZPOZ v Banskej Štiavnici. Teplé 
ľudské slovo, úprimná spolupatričnosť v  radostných i  nešťast-
ných chvíľach a v mnohých iných chvíľach života človeka, to sú 
tie vzácne momenty , ktoré formujú pozitívne vzťahy medzi ľuď-
mi, ich vzťah k mestu a k celej našej spoločnosti. 
V roku 2018 boli vykonané tieto podujatia: 
Uvítanie do života: individuálne uvítanie v počte 6 – s počtom 
ľudí 30
spoločné uvítanie detí do života 2 – s počtom detí 24 – s počtom 
rodičov 50
Sobáše celkom: 117 Z toho: civilné 87
cirkevné 30
Zlatý sobáš 1 
Úmrtie celkom 150, z toho Štiavničania – 98, občianske rozlúčky 
40
cirkevné rozlúčky 58
Prijatie jubilantov: 5 akcií s počtom občanov 470 ľudí
Individuálne prijatie jubilantov: 3 akcie s počtom ľudí – 139
Okresná súťaž poézie Sládkovičova Štiavnica – s počtom ľudí 20
8. stretnutie banských inžinierov – 1 akcia s počtom 35 ľudí
Zrkadlo našich dejín v  mestách svetového dedičstva – 1 akcia 
s počtom 26
Prijatie absolventov Gymnázia pre prípravu na štúdium v zahra-
ničí po 43 rokoch štúdia 1 akcia s počtom 36 ľudí
Prijatie – 12. regionálna konferencia OMSD pre členské mestá 
strednej a východnej Európy s počtom 31 ľudí
Prijatie absolventov SVŠ po 50 rokoch – v počte 11 ľudí
Prijatie LIONS Club Internacionál v počte 30 ľudí
Prijatie krajanov žijúcich v zahraničí – v počte 55 ľudí 
Prijatie absolventov SLŠ po 50 rokoch štúdia – v počte 19
Prijatie – 145. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zbo-
ru – v počte 42 ľudí
Prijatie hostí v rámci sviatku mesta Salamandrové dni – 35 ľudí
Prijatie absolventov SLŠ po 25 rokoch štúdia – 40 ľudí
Prijatie zahraničnej delegácie pri príležitosti Majstrovstvá sveta 
v hasičskom športe – 30 ľudí
Prijatie po 50 rokoch SPŠCH – 15 ľudí
Prijatie zahraničnej delegácie European Association of State Te-
ritorial reprezentatíve AERTE
a zástupcov UMB – 25 ľudí
Prijatie členov Únie nevidiacich – 30 ľudí
Prijatie 17. november – Medzinárodný deň študentstva – 25 
ľudí
Slávnostné prijatie bývalých zamestnancov MsÚ v  počte – 25 
ľudí
Október úcta k starším s počtom ľudí – 1100
Pamiatka zosnulých s počtom ľudí – 50 
Prijatie členov SČK – 30 ľudí
a  mnohé prijatia významných osobností , vzácnych hostí, zá-
stupcov parlamentu, kancelárie prezidenta, ministerstiev a iné. 



7
Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lieva-
jová
počet pracovníkov: 9
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, 
čerpania finančných prostriedkov, vedenie účtovníctva, zostavo-
vanie 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 záko-
na, ekonomické a  finančné vzťahy k  priamo riadeným organi-
záciám 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 zá-
väzného 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-predaj-
ných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z rozpočtu mesta, 
kúpne zmluvy k predaju bytov, majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov a nehnuteľností, zastupovanie mesta v súdnych spo-
roch, vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajú-
cich sa vymáhania pohľadávok, podáva návrhy na výkon exe-
kúcií, zabezpečuje súčinnosť v exekučných konaniach súdnych 
exekútorov. Oddelenie tiež objednáva geometrické plány a zna-
lecké posudky a  spolupracuje s  geodetmi a  súdnymi znalcami. 
Takisto zabezpečuje údržbu a poistenie majetku mesta. Posky-
tuje podklady k zverejňovaniu materiálov ohľadom nakladania 
s majetkom mesta. Oddelenie pripravuje podklady pre mestskú 
radu a mestské zastupiteľstvo týkajúce sa predaja majetku mes-
ta, zabezpečuje konkurzné predaje Mesta Banská Štiavnica. 
Vedie evidenciu majetku daného do správy, nájmu a výpožičky 
organizáciám zriadených Mestom Banská Štiavnica, zabezpeču-
je kúpu, predaj a prenájom majetku mesta, vklad do spoločností 
s účasťou mesta, bytové a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, 
vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, koordinuje úsek čin-
nosti 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 kúpe-
ľov. 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 
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 vý-
stavbu 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 po-
vinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu smerné-
ho územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk 
k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, koordináciu archi-
tektonickej a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzova-
nie 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, odbor-
né kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska 
životného prostredia. 
Oddelenie vydáva rozhodnutia v  oblasti životného prostredia 
– ČOV, studne, malé zdroje znečistenia ovzdušia 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 ovzdu-
šia (podľa §1, ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niekto-
rých 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).
Od roku 2003 plní toto oddelenie aj úlohy v  rámci prechodu 
kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených 
zákonom č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov, a  to 
úlohy stavebného úradu ako aj výkon úloh na úseku pozemných 
komunikácií a agendu Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Od mája 2015 pracuje na oddelení výstavby 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 2018 evidoval 357 
podaní, z toho: 
• 7 územných rozhodnutí
• 43 stavebných povolení
• 10 dodatočných povolení stavby
• 5 povolení na zmenu účelu užívania stavby
• 18 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením 
• 37 kolaudačných rozhodnutí
• 4 povolení na odstránenie stavby
• 24 nariadení (na údržbu stavieb a  zabezpečovacích prác, na 

povolenie terénnych úprav, a pod.)
• 17 povolení na predĺženie platnosti rozhodnutí 
• 102 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drob-

nej stavby 
• 6 povolení reklamných, informačných a propagačných zaria-

dení 
Mesto Banská Štiavnica – prenesený výkon štátnej správy na 
úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy a ochra-
ny ovzdušia vydalo povolenia, stanoviská a rozhodnutia nasle-
dovne:
ochrana prírody a krajiny 45
štátna vodná správa  17
ochrana ovzdušia  78

Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, vedúci 
oddelenia Ing. Rastislav Marko
počet pracovníkov: 10
Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval mestský úrad – oddele-
nie kultúry, športu a mediálnej komunikácie v roku 2018:
• Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí
• Prevádzka kina Akademik
• Prevádzka mestskej knižnice 
• Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy kul-

túrneho centra a kina Akademik)
• Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu
• Tvorba a distribúcia Štiavnických novín
• 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: 4 
Oddelenie v priebehu roka 2018 zabezpečovalo činnosti a úlohy 
súvisiace s plynulým zabezpečovaním realizácie schválených pro-
jektov a prípravy nových projektových zámerov v rôznych oblas-
tiach a zároveň ostatných úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho činnos-
ti. Súčasťou oddelenia je aj Informačné centrum Banská Štiavnica. 
Okrem realizácie schválených projektov a prípravy nových pro-
jektových 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, Zák-
ladná umelecká škola, Bytová správa), prípadne iných organi-
zácií, ktoré sa aktívne podieľajú na získavaní nenávratných fi-
nančných 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 príspe-
vok. 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 uve-
deného zároveň prebieha pravidelná komunikácia a spolupráca 
s  OOCR Región Banská Štiavnica k  aktivitám, týkajúcich sa 
rozvoja cestovného ruchu v štiavnickom regióne a koordinácia 
podujatí cestovného ruchu, organizovaných mestom a ostatný-
mi organizátormi.
Súčasťou oddelenia je tiež spolupráca a kontakty so sieťou miest 
svetového dedičstva a s partnerskými mestami, komunikácia so za-
hraničím v rámci každoročnej súťaže Svetové dedičstvo očami detí, 
zabezpečovanie permanentnej cezhraničnej spolupráce s partner-
skými mestami a organizovanie výmenných pobytov a iných spo-
ločných 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 zača-
tiu podnikateľskej činnosti, obchodnej činnosti fyzických a právnic-
kých osôb a spolupracuje so Živnostenským oddelením Okresného 
úradu. Vydáva povolenia na predaj tovaru v meste, stanovuje pod-
mienky pre stánkový, ambulantný a príležitostný predaj, zabezpe-
čuje tradičné Salamandrové trhy v meste. Okrem uvedeného tiež 
pravidelne kontroluje dodržiavanie predajných miest, povolení na 
predaj, sortiment predávaných tovarov, vedie evidenciu súkrom-
ných podnikateľov, živnostníkov, poskytujúcich služby na území 
mesta a vydáva záväzné stanoviská pre záber verejného priestran-
stva v prípade cirkusov, kolotočov, pojazdných predajní a pod.

Stav projektov mesta podaných v roku 2018

Názov projektu Zdroj (napr. MK SR)
Program /
podprog. 

Opatrenie

Dátum 
podania

Informácie k podanému projektu
Stav 

(v hodnotení / 
schválené /nepod-

porené)

Celkový 
rozpočet 
projektu 

v €

Požadovaná 
dotácia v €

Spolufinan. 
v €

Rekonštrukcia Komunitného centra v Banskej Štiavnici MV SR OPĽZ 15.01.2018 102.591,99 97.462,39 5.129,60
späť vzatie 

žiadosti

Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne Slovenský futbalový zväz   31.01.2018 66.251,60 50.000,00 16.251,60
Podporené 

dotácia: 21.500, – 

Presun a rozšírenie detského ihriska Jašterička 
(pozn. pôvodne Permoník)

Úrad vlády SR   02.03.2018 18.500,00 12.000,00 6.500,00
Podporené 

dotácia: 9.500, – 

Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica MV SR
Výzva č. I.  

PPZ SR
09.03.2018 25.646,88 24.000,00 1.646,88

Podporené 
dotácia: 24.000, – 

Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej 
Štiavnici

MV SR
Výzva č. VI 

PHaZZ
15.03.2018 31.500,00 29.925,00 1.575,00

Podporené 
dotácia: 29.925, – 

Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej 
Štiavnici – Štefultove

MV SR
Výzva č. VI 

PHaZZ
15.03.2018 31.500,00 29.925,00 1.575,00

Podporené 
dotácia: 29.925, – 

MŠ ul. Bratská – nadstavba sedlových striech, obnova materskej 
školy (2. etapa)

Environ. fond L4 27.03.2018 191.030,40 169.203,00 21.827,40 nepodporené

Oprava a modernizácia budovy – stropnej konštrukcie v dennom 
centre v miestnej časti Štefultov, Banská Štiavnica, súp. č. 40, LV č. 1

MF SR   28.03.2018 8.496,00 7.646,00 850,00
Podporené 

dotácia: 7.646, – 

Klub Rubigall Fond na podporu umenia   29.03.2018 34.900,00 31.900,00 3.000,00
Podporené 

dotácia: 20.000, – 

Revitalizácia knižného fondu Fond na podporu umenia   29.03.2018 5.000,00 4.750,00 250,00
Podporené 

dotácia: 3.000, – 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Kollára – rekonštrukcia cvičebného 
priestoru vrátane náraďovne

MŠVVŠ SR   09.05.2018 38.814,00 34.932,00 3.882,00 nepodporené
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Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
počet pracovníkov: 3
V roku 2018, počas hlavnej turistickej sezóny, v mesiacoch jún, 
júl a august, navštívilo Informačné centrum Banská Štiavnica 29 
801 návštevníkov. Najviac ľudí si prišlo pre informácie v mesiaci 
august, kedy priemerná návštevnosť bola 402 turistov za deň. 
V auguste bola aj dosiahnutá historicky najvyššia mesačná náv-
števnosť IC, keď toto navštívilo 12 470 návštevníkov, čo je o 218 
návštevníkov viac, ako v auguste roku 2017. Od začiatku roka 
do 31. 08. 2018 využilo služby Informačného centra 45 554 ľudí, 
čo je o 231 ľudí viac, ako minulý rok. Za celý rok 2018 navštívilo 
IC 60949 ľudí čo bolo o 1103 viac ako v roku 2017.
Najväčší podiel – 76%, mali ako obvykle návštevníci zo Sloven-
ska. V  rámci zahraničných návštevníkov bolo najviac návštev-
níkov z ČR. Počas letnej sezóny boli za nimi približne rovnako 
zastúpení anglicky, nemecky a maďarsky hovoriaci návštevníci. 
Narástol počet návštevníkov z Rakúska, klesol záujem z Ruska.
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 hlavný-
mi turistickými trasami. Neklesajúci záujem bol aj o  cyklotra-
sy. 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 špe-

ciálne vstupy v expozícii SBM Kammerhof alebo geobádateľňa. 
Problematický bol vstup do geobádateľne, kde – pokiaľ nebude 
umožnený vstup okamžite, spravidla na garantovaný v stredu už 
neprídu. Okrem prevádzok SBM, ktoré tvoria hlavnú oblasť zá-
ujmu návštevníkov, bol veľký záujem aj o Banskoštiavnický dre-
vený betlehem a Banku Lásky. Neklesá ani záujem o návštevu 
miestnych kostolov, obzvlášť Kostola sv. Kataríny.
  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 mes-
ta 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 návštevní-
kov v mesiaci august dosiahol číslo 12 471, čo je ako už bolo spo-
menuté, 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 obsade-
né. To svedčí o tom, že pribúda ľudí, ktorí strávia v našom meste 
viac dní a nie tak ako v minulosti, len pár hodín. Veľkým problé-
mom je nedostatok parkovacích miest v centre, keďže ľudia ne-
majú záujem chodiť pešo, a zároveň kritzujú samosprávu, že Ná-
mestie sv. Trojice nie je pešou zónou. Turisti si zvykli na vláčik 

prevádzkovaný v roku 2017 a jeho tohtoročnú absenciu vnímali 
negatívne. Veľkým problémom je nedostatočná informovanosť 
turistov o verejných toaletách a vôbec ich spoplatnenie. Turis-
ti sa snažia tento problém riešiť vytváraním tlaku, vyhrážkami 
a  agresívnym správaním voči personálu informačného centra, 
aby im bol umožnený bezplatný vstup na toaletu SBM.
Predaj v informačnom centre
Propagačný materiál v  informačnom centre, ktoré je v  správe 
Mesta Banská Štiavnica, tvoria v najväčšej miere materiály, kto-
ré turisti dostávajú zdarma. 
Tržby sú tvorené hlavne predajom magnetiek, pohľadníc, drob-
ných publikácií, turistických máp a rôzneho propagačného tova-
ru 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 opäť rožírená ich ponuka.
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 koncert I.M.T Smile 
a mnohé ďalšie. Služby predpredaja vo veľkej miere využívali tak 
domáci obyvatelia Banskej Štiavnice, ako aj návštevníci mesta. 
Problémom je stála absencia možnosti platby kartou.
Sprievodcovské služby 
Po určitom poklese sprievodcovských služieb v  roku 2015, na 

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
Riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia  

na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici
MH SR, KaHr, Pr.os 2.2 Monitoring

4. 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

5. Podaný v roku 2010, Schválený v roku 2011, Ukončený v roku 2015
Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnic-

kom regióne
MPaRV SR, ROP, Pr.os.3.2 Monitoring

6. Podaný v roku 2007, Schválený v roku 2008, Ukončený v roku 2011
Rekonštrukcia Základnej školy Jozefa Horáka v Ban-

skej Štiavnici 
MPaRV SR, ROP, Pr.os.1.1 Monitoring

7. 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

Stav projektov mesta podaných v roku 2018

Názov projektu Zdroj (napr. MK SR)
Program /
podprog. 

Opatrenie

Dátum 
podania

Informácie k podanému projektu
Stav 

(v hodnotení / 
schválené /nepod-

porené)

Celkový 
rozpočet 
projektu 

v €

Požadovaná 
dotácia v €

Spolufinan. 
v €

Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Horáka – rekonštrukcia elektroin-
štalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)

MŠVVŠ SR   09.05.2018 42.405,00 38.164,00 4.214,00 nepodporené

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Banskej Štiavnici na 
ulici Dolná

Nadácia Allianz   15.05.2018 1.700,00 1.500,00 200,00
Podporené 

dotácia: 1.500, – 

Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity 
(realizácia projektu Mesto kultúry FPU 2019)

Fond na podporu umenia 6.1.7  21.05.2018 369.035,00 286.925,00 73.810,00
Podporené 

dotácia: 286.925, 
– 

Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity 
(realizácia prípravy projektu Mesto kultúry FPU 2019)

Fond na podporu umenia  6.1.1   10 000, – 8 000, – 2 000, – 
Podporené 

dotácia: 8.000, – 

Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite 
Banskej Štiavnice prostredníctvom produktov zážitkového 
turizmu

Úrad vlády SR podpora RR 19.06.2018 52.147,00 46.932,00 5.215,00
Podporené 

dotácia: 46.932, – 

Národný projekt: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraš-
truktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska 

SAŽP Zelené obce 27.09.2018 17.448,77 16.448,77 1.000,00
Podporené 

dotácia: 16.448,77

Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica – strategický 
dokument

SIEA   28.09.2018 33.567,00 31.888,65 1.678,35
Podporené 

dotácia: 29.640, – 

Banská Štiavnica – Jergištôlňa, vodovod (2. etapa) Environ. fond BV3 31.10.2018 234.982,73 189.632,00 45.350,73 v hodnotení

Dom meštiansky Zsemberyovský dom č. ÚZPF 2503/12 – oprava 
fasády

MK SR 1/1.2 22.11.2018 45.810,00 43.519,00 2.291,00 v hodnotení

Kaplnka, r. k. sv. Alžbety – sanácia vlhkosti MK SR 1/1.2 14.12.2018 31.876,00 30.282,00 1.594,00 v hodnotení

3. rozšírené vydanie publikácie Banskoštiavnický Salamander v Sj/
Aj verzii

MK SR 1/1.3 17.12.2018 11.000,00 10.400,00 600,00 v hodnotení

Dom meštiansky – Szitnyayovský dom, Sv. Trojice nám. 4, Banská 
Štiavnica, č. ÚZPF: 2551/1

MK SR 1/1.2 18.12.2018 11.524,00 10.947,00 577,00 v hodnotení

Dom meštiansky – Rubigallovský dom, Sv. Trojice nám. č. 3, 
Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2568/1

MK SR 1/1.2 18.12.2018 30.286,00 28.771,00 1.515,00 v hodnotení

Otvárací ceremoniál Dní európskeho dedičstva 2019 a odovzdáva-
nie cien Pamiatky a múzeá

MK SR 1/1.3 19.12.2018 13.500,00 12.000,00 1.500,00 v hodnotení

Dom meštiansky – nárožný tzv. Belházyovský, Banská Štiavnica, 
Sládkovičova 1, č. ÚZPF 2503/7 – výmena vnútorných okenných 
výplní

MK SR 1/1.2 20.12.2018 156.949,00 149.101,00 7.848,00 v hodnotení

Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine 
Akademik v roku 2019

Audiovizuálny fond 2.3        
Podporené 

dotácia: 2.359, – 

Salamandrové dni 2019 Fond na podporu umenia 4.4.1 23.10.2018 25 000, – 15 000, – 10 000, – 
Podporené 

dotácia: 9.000, – 

Nezabudnuté remeslá 2019 Fond na podporu umenia 4.4.1 23.10.2018 11 770, – 7 100, – 4 670, – 
Podporené 

dotácia: 3.000, – 

Živá knižnica Fond na podporu umenia 5.1.3 17.12.2018 6 800, – 6 460, – 340, – 
Podporené 

dotácia: 2 500, – 
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propagačného materiálu návštevníci veľmi oceňovali, hlavne, keď 
tento prvok porovnávali s inými IC v rámci Slovenska. Taktiež veľmi 
oceňovali ochotu a záujem zamestnancov, čoho dôkazom sú recen-
zie na portáloch Google (4,5*/5) a TripAdvisor (4,5*/5). Pre zvýšenie 
kvality informovanosti potenciálnych návštevníkov, boli oba tieto 
portály získané do priamej správy personálom IC.

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-vzdeláva-
cieho procesu. 
Zamestnanec spĺňal kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifi-
kačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. Zá-
kona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov.
Finančné prostriedky na mzdu a odvody zamestnanca školského 
úradu, ako aj finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti úra-
du poskytoval mestu štát v rámci preneseného výkonu štátnej 
správy.
Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prenesených a ori-
ginálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pre neštátne školské zaria-
denia zabezpečovali zamestnankyne 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 2018 plnila úlohy 
v  zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o  obecnej polícii na území 
mesta Banská Štiavnica a v  jeho častiach: Banky, Počúvadlian-
ske Jazero, Štefultov, Sitnianska, čo tvorí jeden služobný obvod. 
Tento 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 poskyt-
nutá. Tak isto toto rozdelenie služobných obvodov je uvedené na 
internetovej stránke mesta. 
V roku 2018 MsPo preverila 1290 oznámení od občanov, čo je 
o 355 viac ako v roku 2017. Oznámenia sú evidované v protoko-
le udalostí. Išlo hlavne o prípady porušenia:
• občianskeho spolunažívania,
• verejného poriadku, 
• nočného pokoja, 

ktorom sa výrazne podpísalo okresnou prokuratúrou vynútené 
zrušenie VZN mesta o  sprievodcovskej činnosti, čo umožňuje 
v súčasnosti sprevádzať komukoľvek, pričom nie je potrebné po-
užiť služby mestských certifikovaných sprievodcov z  databázy 
IC, záujem o tieto služby od roku 2017 narastá. Tento nárast po-
kračuje aj v sezóne 2018, keď do 31. augusta bolo prijatých viac 
ako 130 objednávok. Najviac sprevádzaní bolo v  slovenskom 
jazyku, potom nasledoval anglický, maďarský a nemecký jazyk.
Návštevnosť
Návštevnosť v informačnom centre tento rok v sezóne dosiahla 
očakávaný vrchol. Výrazne stúpla v júni (+1133), nepatrne kles-
la v júli (-385). Nosným mesiacom návštevnosti je už niekoľko 
rokov august, čoho dôkazom je už spomínaná absolútna histo-
ricky rekordná návštevnosť (+218). 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. Rok 2018 priniesol klesajúcu tendenciu v prvom štvrť-
roku, kde sa najviac podpísalo rekordné zvýšenie návštevnosti 
v apríli 2017, zatiaľ čo apríl 2018 priniesol „len“ prirodzenejšie 
zvýšenie návštevnosti oproti roku 2016. 
Do Banskej Štiavnice prichádzajú ľudia z celého sveta. Zo zahra-
ničných návštevníkov boli najpočetnejšie zastúpení českí, nasle-
dovali maďarsky, nemecky a anglicky hovoriaci návštevníci. Stú-
pol 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 napr. aj 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.
Návštevnosť v Informačnom centre Banská Štiavnica 2018
mesiac: počet návštevníkov: priemerný počet návštevníkov
jún 7047 234
júl 10284 331
august 12470 402
Spolu: 29801 322

Zahraniční návštevníci v hlavnej sezóne jún – august 2018
Jazyk Počet návštevníkov
Česká republika (slovensky) 1931
Maďarsko (maďarsky) 1270
Nemecko (nemecky, anglicky) 199
Spojené kráľovstvo (anglicky) 230
Poľsko (poľsky, anglicky) 371
Francúzsko (francúzsky) 381
Holandsko (anglicky, nemecky) 152
Izrael (anglicky) 219
Zhodnotenie
IC aj tento rok poskytovalo informácie a služby návštevníkom počas 
7 dní v týždni, od 8-mej do 16-tej hodiny, resp. v mesiacoch máj a jún 
od 9-tej do 17-tej hodiny. V hlavnej sezóne júl, august bolo IC otvo-
rené od 9-tej do 18-tej hodiny. Najväčší záujem je stále o propagačný 
materiál, ktorý je zabezpečovaný v spolupráci s OOCR, ktorá dodáva 
skladaciu mapku mesta s popisom najdôležitejších pamiatok, ma-
teriály o okolitých obciach, mapy cyklotrás a pod. Od „Združenie tu-
rizmu“ v Banskej Štiavnici ponúkame tlačené mapy mesta, Kalvárie 
a okolia, resp. aj predajné prospekty ako „Turistický sprievodca Ban-
ská Štiavnica“, „Náučné chodníky“ resp. „Potulky“, ktoré možno dostať 
aj v rôznych jazykových mutáciach. Možnosť obdržania rozsiahleho 

• čistoty v meste,
• úsek dopravy, 
• poškodzovanie majetku,
• životné prostredie, 
• nedovolené skládky a iné. 
Počas hliadkových služieb MsPo zistila 142 rôznych nedostatkov 
vo svojich služobných obvodoch, na týchto úsekoch:
• miestne komunikácie, 
• kanalizácie,
• vývoz smetí,
• verejné osvetlenie,
• čistota v meste, čierne skládky,
• nedovolené vylepovanie plagátov.
V  jednotlivých prípadoch boli zistené zodpovedné osoby a ne-
dostatky boli odstránené, alebo boli vyrozumené zodpovedné 
orgány. 
MsPo rieši i prípady strát a nálezov. Vedie sa podrobná evidencia 
týchto prípadov. Konkrétne MsPo riešila 31 prípadov strát a 84 
prípadov nálezov, boli to najmä:
• mobilné telefóny,
• osobné doklady,
• evidenčné poznávacie značky, 
• peňaženky s finančnými hotovosťami,
• kľúče, kabelky a pod.
Policajti vykonali zistenie majiteľov a  následne im tieto veci 
odovzdali.
Veľký problém predstavujú tzv. túlavé psy, ktorých sa majiteľ 
chce zbaviť alebo ich nedostatočne zabezpečí proti voľnému 
pohybu. V 53 prípadoch MsPo vykonala odchyt psov, ktoré sa 
voľne pohybovali a  ohrozovali život, zdravie, ale i  cestnú pre-
mávku. Tieto psy boli následne umiestnené do karanténnej sta-
nice. Po zistení majiteľa boli psy vrátené a majiteľ bol postihnutý 
za priestupok.
MsPo v  roku 2018 vykonala objasňovanie 426 priestupkov, 
čo je o 72 viac ako v roku 2017. Tieto sú evidované v denníku 
priestupkových spisov a išlo hlavne o priestupky na úseku:
• verejného poriadku, 
• občianskeho spolunažívania, 
• porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta, 
• priestupky voči majetku mesta,
• ochrany pred alkoholizmom,
• cestnej premávky. 
419 priestupkov bolo vybavených uložením blokovej pokuty, čo 
je o 65 viac ako v roku 2017. Ďalej bolo riešených 794 priestup-
kov, ktoré boli riešené napomínaním, čo je o 203 viac ako v roku 
2017. 
V roku 2018 MsPo riešila spolu 1220 priestupkov, čo je o 275 
viac ako v roku 2017. 
Počet priestupkov vybavených pohovorom výrazne prevyšu-
je 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 ide o závažné ale-
bo opakované protiprávne konanie. Tento postup sa uplatňuje 
hlavne pri riešení dopravných priestupkov z dôvodu, že parko-
vanie v  našom meste je veľmi problematické. Napriek tomuto 
ústretovému prístupu sa policajti veľmi často stretávajú s veľ-
mi arogantným a  vulgárnym správaním vodičov, ktorí reagujú 
podráždene už len preto, že ich policajt upozorní na porušenie 
pravidiel cestnej premávky a keď ide o  ich osobu, porušovanie 
pravidiel o parkovaní bagatelizujú. Postoj týchto osôb k problé-
mu parkovania sa však radikálne mení, keď v dôsledku nespráv-
neho parkovania iného vodiča sú dotknuté ich práva. Vtedy 
okamžite volajú políciu a žiadajú ten najprísnejší trest pre vo-
diča.
MsPo vykonáva pešiu hliadkovú službu na sídlisku Drieňová, 
s  cieľom kontroly tzv. psičkárov. Tieto kontroly sú vykoná-
vané i  v  iných častiach mesta. Hlavne Križovatka, centrum 
mesta, pod Kalváriou a iné. Na tomto úseku bolo zistených 78 
priestupkov. Občania píšu do čiernej skrinky a apelujú na prís-
nejší postih psičkárov, ktorí si neplnia svoje povinnosti, hlavne 
čo sa týka zbierania psích exkrementov. Z tohto dôvodu lepšej 
kontroly bola zvýšená hliadková služba hlavne na Drieňovej, ale 
dvojčlenná hliadka neustriehne všetkých, ktorí venčia psy. Hlav-
ne tu je vítaná spolupráca od občanov.
Vo zvýšenej miere je vykonaná pešia hliadková služba na Drie-
ňovej, 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 mláde-
že evidujeme hlavne na sídlisku Drieňová. 
Tu bolo zistených 37 priestupkov, ktoré boli riešené v  zmysle 
priestupkového zákona. 
MsPo spolu vybavila 881 dožiadaní, písomných správ a  iných 
písomností pre iné subjekty, čo predstavuje o  256 písomností 
viac ako v roku 2017. 
Mestská polícia na základe dožiadania vykonala doručenie 
písomností v  92 prípadoch, pričom išlo hlavne o  dožiadanie 
Okresnej prokuratúry, Okresného súdu, Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva, Bytovej správy, Obecných úradov a iné. 
Na základe dožiadania v  71 prípadoch bolo vykonané regu-
lovanie cestnej premávky pri smútočných obradoch, nakoľko 
umiestnenie domu smútku je v  tesnej blízkosti komunikácie 
a bezpečnosť občanov si to vyžaduje. 
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Bola poskytnutá asistencia v 352 prípadoch, čo je o  47 viac 
ako v  roku 2017. Išlo o  zdravotníkov, hasičov, policajný zbor 
SR, technické služby, regionálnu správu ciest, slovenský po-
ľovný zväz, bytový podnik, úrad práce a  sociálnych vecí a  iné 
inštitúcie, ktoré požiadali o asistenciu s cieľom ochrany života 
a zdravia ich pracovníkov pri výkone právomoci, alebo riadenie 
a usmerňovanie cestnej premávky.
V 14 prípadoch boli vykonané kontroly v pohostinských zaria-
deniach. Kontroly boli zamerané na podávanie alkoholu osobám 
mladším ako 18 rokov. Ďalej boli vykonávané kontroly na poží-
vanie alkoholu na verejnosti. V 21 prípadoch bolo zistené poru-
šenie zákona a všeobecne záväzných nariadení. Kontroly boli vy-
konávané hlavne na: sídlisku Drieňová, v parku na Križovatke, 
v okolí Barbory, Ametystu a i v centre mesta Pod Hríbom, kde 
sa najčastejšie stretávame s týmto problémom. Veľmi problema-
tický je však postih hlavne bezdomovcov, kedy uloženú sankciu 
nevieme vymôcť ani cestou exekútora.
V 9 prípadoch boli vypátrané osoby a v 8 prípadoch veci, po kto-
rých bolo vyhlásené pátranie. 
MsPo plní úlohy na úseku kontroly dodržiavania režimu v uby-
tovni pre bezdomovcov, ktorá v našom meste funguje v zimných 
mesiacoch. Príslušníci MsPo vykonali 187 kontrol tejto ubytov-
ne, 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 2018 od 
1. 1. do 31. 3. a od 1. 12. do 31. 12. 2018 MsPo evidovala 994 
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 ubytov-
ne tieto osoby vykázané a to v 4 prípadoch. 
Mestská polícia v 104 prípadoch, čo je o 22 viac ako v roku 2017 za-
bezpečovala 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 naru-
šeniu verejného poriadku. V 57 prípadoch bolo zabezpečené regulo-
vanie a usmerňovanie dopravy počas konania sobášov.
V  oblasti preventívno-výchovnej činnosti MsPo vykonala 5 
prednášok pre žiakov materských a  základných škôl, zamera-
ných na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Jedna pred-
náška bola vykonaná pre občanov na Šobove, so zameraním na 
trestnú činnosť. 
V  rámci prevencie kriminality a ochrany verejného poriadku 
v meste Banská Štiavnica má MsPo vybudovaný mestský kame-
rový systém. Tento bol v roku 2017 rozšírený a v súčasnej dobe 
MsPo Banská Štiavnica využíva celkovo 23 bezpečnostných ka-
mier. V roku 2013 bolo zriadené chránené pracovisko Obsluha 
kamerového systému. V  roku 2018 na tomto pracovisku boli 
zamestnané 2 osoby.
V  roku 2018 bolo pomocou bezpečnostných kamier zistených 
215 rôznych porušení, hlavne na úseku:
• verejného poriadku, 
• čiernych skládok, 
• znečistenia verejných priestranstiev,
• a úseku dopravy. 
Vysoký počet preverovaných oznámení od občanov v roku 2018, 
ktorých bolo 1290, svedčí o tom, že občania sa obracajú na MsPo 
so svojimi problémami veľmi často. 
Čísla uvedené v tejto správe svedčia o širokom rozsahu a rôzno-
rodosti úloh, ktoré MsPo plní.

ČASŤ II. MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE S MAJET-
KOM MESTA

Majetok Mesta Banská Štiavnica K 31. 12. 2018
Dlhodobý nehmotný majetok
– 013 – Softvér 67 175,16€
– 018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok 5 727,57€
– 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 51 232,39€
Dlhodobý hmotný majetok
– 021 – Stavby, budovy 27 368 471,92€
– 022 – Stroje a zvláštne technické zariadenia 3 007 682,70€
– 023 – Dopravné prostriedky 1 210 577,93€
– 028 – Dlhodobý drobný hmotný majetok 320 287,03€
– 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok 703 051,15€
– 031 – Pozemky 39 875 346,40€
– 032 – Umelecké diela 206 732,88€
Nedokončené investície – 042 1 088 558,67€
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 pod-
statným vplyvom Joergesov dom, a.s. 97 822,48€
062 35 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s pod-
statným vplyvom

Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. 12 414,53€
063 04 Realizovateľné cenné papiere a podiely v Stredosloven-
skej vodárenskej spoločnosti; 2 079 372,00€

61 158 akcií v menovitej hodnote á 34,00€; podiel emi-
sie 1,41%

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou
Dlhodobý nehmotný majetok
– 013 – Softvér 600,24€
Dlhodobý hmotný majetok
– 021 – Stavby, budovy 5 773 461,30€

– 022 – Stroje a zvláštne technické zariadenia 179 075,56€
– 028 – Dlhodobý drobný hmotný majetok 116 910,29€
– 031 – Pozemky 1 317,63€
Spolu majetok v správe škôl: 6 071 365,02€
Majetok v správe Technické služby, m.p., Banská Štiavnica
Dlhodobý hmotný majetok
– 021 – Stavby, budovy  5 062 043,94€
– 022 – Stroje a zvláštne technické zariadenia  378 168,70€
– 023 – Dopravné prostriedky  1 110 597,72€
– 028 – Dlhodobý drobný hmotný majetok  47 061,50€
– 031 – Pozemky  115,75€
Spolu majetok Technické služby, m.p., Banská Štiavnica: 
 6 597 987,61€
Majetok Mesta Banská Štiavnica spolu:  88 777 144,44€
Výnosy z majetku Mesta Banská Štiavnica
 – predaj budov a bytov 298 691€
 – predaj pozemkov  61 160€
 – príjem z prenájmov  285 997€
Spolu výnosy z majetku Mesta Banská Štiavnica:  645 848€

Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica K 31. 12. 2018
Príjmy
Položka rozpočet skutočnosť 
Bežné príjmy  údaje v €
100 Daňové príjmy 4 489 340 4 947 742
z toho:
výnos dane pre územnú samosprávu 3 690 000 4 110 008
daň z nehnuteľností 439 000 452 878
domáce dane a poplatky 360 340 384 856
200 Nedaňové príjmy 545 350 620 697
z toho:
prenájom majetku 320 980 285 997
administratívne a iné poplatky 224 370 334 700
úroky 550 1 279
iné nedaňové príjmy 30 000 67 193
300 Granty a transfery 1 624 000 1 999 703
z toho:
sponzorské dary  200
dotácia na voľby 0 5 407
MV SR – dotácia na vojnové hroby 0 648
Dotácia na humanitárnu pomoc 0 750 
Dotácia z Audiovizuálneho fondu 0 2 218
Dotácie MK SR 
• rekonštrukcia Rubigallu 0 80 000
• oprava ohradového múru Frauenberg  0 22 195
• oprava krovu na radnici 0 30 000 
• oprava premostenia KC a kostol  0 4 888
• dotácia na vydanie publikácie 0   3 000
Dotácie z Fondu na podporu umenia:
• Mesto kultúry 0 122 606
• Nezabudnuté remeslá 0 2 500
• Salamander 0 9 000
• knižnica 0 23 000 
Dotácia na podporu sociálnych služieb
• komunitné centrum  36 000 32 053
Dotácia MF SR na klub dôchodcov Štefultov  0 6 531
Dotácia Úradu vlády SR na zážitkový turizmus  0 45 104
Dotácia DPO na hasičské zbory 0 6 000
Dotácie z ÚPSVaR 208 000 179 799
Decentralizačné dotácie: 
• Školy  1 332 000 1 363 551
• Úrady  48 000 45 933
Dotácia BBSK – kultúrne leto 0 3 960
Dotácia OMSD na konferenciu 0 10 360
Kapitálové príjmy 
230 Predaj majetku 280 000 379 813
z toho:
predaj budov 260 000 298 691
predaj pozemkov  20 000 61 160
vratka kapitálového príspevku 0 19 962
300 Kapitálové granty a transfery 700 000 999 139
z toho:
Kapitálový dar  1 500
Dotácia AVF – výmena sedačiek v kine  0 13 050
Dotácia na vodovod Jergištôlňa 0 200 000
Dotácia na stojisko na Šobove 0 739
Dotácia na rekonštrukciu hasičských zbrojníc  0 59 850
Dotácia na úpravu verejných priestranstiev
 700 000 700 000
Finančné operácie príjmy 
400 príjmy z transakcií s aktívami a pasívami
 615 704 682 412
z toho:
splátky sociálnych pôžičiek 4 000 7 575
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov
 0 68 940
prevod z rezervného fondu 611 704 577 516
zábezpeky 0 28 381
Príjmy škôl a školských zariadení 
Základná škola Jozefa Horáka 109 120 150 124
Základná škola Jozefa Kollára 50 942 87 222
Materská škola Bratská 45 830 47 919
Materská škola 1. mája 33 000 66 172
Materská škola Mierová 7 070 7 742
Základná umelecká škola 35 800 44 246
Centrum voľného času 15 000  22 216
Príjmy za mesto spolu: 8 551 156 10 055 147

Výdavky
Podprogram rozpočet skutočnosť 
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 
Manažment mesta 7 800 7 518
Plánovanie 73 600 41 811
Rozpočtová a dlhová politika 295 195 237 447
Členstvo v samosprávnych organizáciách 31 045 30 741
Program 2: Propagácia a marketing 
Propagácia a prezentácia mesta 70 050 84 813
Informačné centrum 50 050 54 356
Medzinárodná spolupráca 4 000 605
Kronika mesta 1 000 156
Program 3: Interné služby  
Právne služby 10 000 3 507
Zasadnutia orgánov mesta 28 500 19 648
Správa nehnuteľného majetku 143 900 271 635
Prevádza a údržba budov v majetku mesta 42 500 45 577
Vzdelávanie zamestnancov mesta 6 000 5 182
Mestský informačný systém 37 700 35 320
Prevádzka úradu 178 100 138 154
Autodoprava MsÚ 19 545 17 907
Program 4: Služby občanom 
Organizácia občianskych obradov  22 450 24 285
Matričné služby  31 805 31 757
Pošta Drieňová 330 156
Verejné toalety 12 320 12 227
Cintorínske a pohrebné služby 28 584 25 560
Médiá 55 453 51 990
Stavebný úrad 38 264 37 776
Zberňa šatstva 7 000  6 106
Menšie obecné služby 79 262 73 217
Autobusová preprava 28 824 21 423
Program 5: Bezpečnosť 
Verejný poriadok a bezpečnosť 182 380 202 816 
Civilná ochrana 500 1 119
Ochrana pred požiarmi 17 660 20 201
Program 6: Odpadové hospodárstvo 
Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu 223 000 237 271
Zber a triedenie separovaného odpadu 15 000 3 014
Prevádzka zberného dvora 197 024 139 995
Program 7: Komunikácie 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 855 000 843 073
Obnova existujúcich miestnych komunikácií
 196 700 324 377
Údržba miestnych komunikácií 466 730 514 164
Dopravná infraštruktúra 144 500 58 720
Grantový systém na úpravu verejných priestranstiev
 2 000 3 500
Program 8: Vzdelávanie 
Materské školy 671 805 726 354
Základné školy 1 236 919 1 436 335
Základná umelecká škola  363 900 405 154
Voľnočasové aktivity 202 656 252 485
Školské jedálne 223 352 248 748
Neštátne školské zariadenia 356 242 448 636
Školský grantový systém 2 500 1 144
Školský úrad 70 715 45 340
Program 9: Šport 
Športové podujatia 4 600 4 485
Podpora športu grantovým spôsobom 24 000 24 000
Športová infraštruktúra 152 000 189 260
Program 10: Kultúra 
Mestské kultúrne podujatia 70 850 134 035
Podpora kultúry grantovým spôsobom 5 000 4 750
Kultúrna infraštruktúra 133 316 133 074
Opravy a údržba kultúrnych pamiatok 4 500 63 915
Program 11: Prostredie pre život 
Verejná zeleň 71 000 50 936
Detské ihriská 11 500 5 977
Grantový systém pre oblasť verejnej zelene 3 000 1 500
Zásobovanie vodou 0 257 548
Verejné osvetlenie 118 000 110 965
Program 12: Sociálne služby 
Sociálna pomoc občanom 17 500 30 300
Grantový systém v oblasti sociálnej 4 000 3 000
Denné centrá – Kluby dôchodcov 1 705 17 531
Opatrovateľská služba 132 962 143 239
Pochovávanie občanov 2 500 0
Osobitný príjemca sociálnych dávok 150 000 149 432
Sociálna pomoc žiakom 18 000 9 619
Komunitné centrum 42 250 36 883
Program 13: Bývanie 
Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania  2 970 5 089
Bytová výstavba 1 600 4 702
Program 14: Administratíva 896 596 934 932 
Výdavky za mesto spolu: 8 549 659 9 462 938

Prehľad dotácií poskytnutých z  rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica podľa VZN č. 6/2017 na rok 2018
V zmysle VZN č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Banská Štiavnica, bolo k  31. decembru 2017 na mestský úrad 
doručených celkovo 39 žiadostí o  poskytnutie dotácie. Z  toho 
pre oblasť školstva bolo podaných 6 žiadostí, pre oblasť športu 
10 žiadostí, pre oblasť kultúry 15 žiadostí, pre oblasť sociálnych 
služieb boli podané 4 žiadosti a pre oblasť regionálneho rozvoja 
a životného prostredia 4 žiadosti. Na základe kontroly požado-
vaných náležitostí z ďalšieho procesu posudzovania bola vylú-
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listiku, mzdy, správu registra a  registratúrneho strediska, 
správu a  ochranu majetku, BOZP a  PO, verejné obstarania 
a verejné súťaže. 
Časť pracovných činností bola zabezpečovaná aj na základe 
uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní 
práce, ako aj dodávateľsky v rámci živnostenských oprávne-
ní. Išlo hlavne o práce pri zabezpečovaní parkovacej služby, 
výkone zimnej údržby, odborných prácach pri vianočnej vý-
zdobe mesta, a pri verejných súťažiach. 
Na základe uzatvorených „Dohôd o zabezpečení povinnej prá-
ce“ s Okresným súdom v Žiari nad Hronom si pri triediacich 
a pomocných prácach odpracovávali trest odňatia slobody 3 
odsúdené osoby. 
Podnik naďalej úzko spolupracoval s ÚPSVaR, v zmysle ná-
rodného projektu „Šanca pre mladých“ boli pre UoZ vytvore-
né 4 nové pracovné miesta v robotníckych profesiách. Mimo 
nástroje ÚPSVaR bolo v priebehu roka zamestnaných ďalších 
20 zamestnancov na pracovné pozície: robotník na ČM (5), 
smetiar (2), vodiči (3), zriadenec na parkovisku počas letnej 
turistickej sezóny (1), pracovník spracovania a likvidácie od-
padov (8) a odborný administratívny pracovník (1).

čená 1 žiadosť z oblasti kultúry a 1 žiadosť z oblasti sociálnych 
služieb kvôli nesplneniu podmienok podľa VZN č. 6/2017 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Následne 
boli žiadosti predložené na posúdenie príslušným komisiám 
mestského zastupiteľstva. 
Pridelenie dotácie na návrh príslušnej komisie mestského zastu-
piteľstva schvaľuje primátor mesta v čiastke do 1 000€ vrátane 
a mestské zastupiteľstvo v čiastke nad 1 000€.
Mestské zastupiteľstvo v uznesení č. 8/2018 schválilo 7 žiadostí 
o poskytnutie dotácie, konkrétne pre žiadateľov FK Sitno Ban-
ská Štiavnica, Plavecký klub Banská Štiavnica, Športový klub At-
léti BS, Slovenský červený kríž, Občianske združenie Sitnianski 
rytieri, KALVÁRSKY FOND a OZ Túlavá labka. Ostatné žiadosti, 
ktoré sú v kompetencii primátora mesta, boli taktiež schválené 
vo výške odporúčanej príslušnými komisiami mestského zastu-
piteľstva.

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. 2018 – 63
 k 1. 1. 2019 – 74 
Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica bol zria-
dený v r. 1997 ako príspevková organizácia mesta. Je pokra-
čovateľom pôvodnej organizácie zriadenej s cieľom zabezpe-
čenia verejných služieb pre mesto Banská Štiavnica, ktorá 
vznikla v roku 1969. Podnik zabezpečoval verejnoprospešné 
služby pre mesto, občanov a  okolité obce okresu. Poskyto-
vané služby boli zabezpečované cez činnosť troch stredísk. 
Stredisko 1 – dopravno-mechanizačné – zabezpečovalo 
všetky dopravné a mechanizačné služby pre oblasť verejné-
ho osvetlenia, odpadového hospodárstva, údržby miestnych 
komunikácií a zákazkových služieb. V zmysle zvozových plá-
nov zabezpečovalo zvozy zmesového komunálneho odpadu 
(ďalej len ZKO) a  separovaného zberu (ďalej len SZ), pre-
vádzkovalo prekládku odpadu na odpad, ktorý nie je nebez-
pečný, prevádzku zberného dvora. Stredisko 2 zabezpečovalo 
čistenie mesta, údržbu miestnych komunikácií, prevádzku 
sociálneho zariadenia, prevádzku zberne šatstva, prevádzku 
parkovísk a prevádzku karanténnej stanice mesta. Stredisko 
3 zabezpečovalo kompletnú ekonomiku podniku, persona-

Žiadateľ Účel Požadovaná 
výška dotácie

Schválená 
výška dotácie
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Špeciálna základná škola Denný letný tábor 2018 1 590,40€ 0€

RODIČIA A PRIATELIA MŠ, Ul. 1. mája 4, Banská Štiav-
nica Karaokehlások 760€ 400€

Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiav-
nica Poznávací výlet do Pieninského národného parku – Bachledka 800€ 0€

Slovenský skauting, 45. zbor Posledného spojenectva 
Veľké Zálužie, oddiel Banská Štiavnica Život skauta 2 205€ 0€

OZ Rodičia a priatelia ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiav-
nici Spoznajme sa ešte lepšie „Let´s get to know each other better“ 3 000€ 600€

„Rébus“ Občianske združenie Detský letný tábor 2 400€ 0€

SPOLU 10 755, 40€ 1 000€
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Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica Športová činnosť futbalových mužstiev pre rok 2018. Celoročné súťaže futbalo-
vých mužstiev žiakov, dorastu, prípravky a mužov pre rok 2018 21 730€ 12 350€

Plavecký klub Banská Štiavnica Činnosť Plaveckého klubu Banská Štiavnica v roku 2018 7 000€ 3 800€

Červená studňa občianske združenie Bežecké lyžovanie na Červenej studni 1 150€ 1 000€

Rotobalance s.r.o. Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone 620€ 400€

Klub slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica Preznačenie a úprava turistických chodníkov, výmena poškodených smeroviek, 
stavba a údržba smerovníkov 800€ 550€

ŠK Atléti BS Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2018 11 085€ 3 900€

Športový klub stolného tenisu 4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov, MO v stolnom tenise 2 000€ 700€

TJ SITNO – plavecký oddiel, o. z. Plavecká a triatlonová sezóna 2018 1 300€ 500€

Rádioklub Banská Štiavnica – OM3RBS Nákup techniky a reprezentácia Mesta Banská Štiavnica a Slovenskej republiky 
v rádioamatérskych pretekoch v rámci Európy 500€ 300€

Šachový klub Opevnenie Banská Štiavnica
Zabezpečenie kvalitného tréningového procesu detí, mládeže a  dospelých – 
podpora účasti Štiavnického klubu v krajských ligových súťažiach – organizácia 
turnajov v banskoštiavnickom regióne pre deti – mládež aj dospelých

3 300€ 500€

SPOLU 49 485€ 24 000€
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Živena – Spolok slovenských žien, MO Banská Štiavnica Kultúrno-spoločenské podujatia Živeny – Spolku slovenských žien, MO Banská 
Štiavnica 750€ 300€

KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ, n. o. Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (3. ročník) 1 500€ 300€

Slovenské banské múzeum Kultúrny rok 2018 v Slovenskom banskom múzeu 3 980€ 1 000€

OZ Iniciatíva za živé mesto Festival kumštu remesla a zábavy, 21. ročník 2 000€ 500€

Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2018 1 500€ 500€

Pohronské osvetové stredisko ZH – pracovisko Banská 
Štiavnica

Kultúrno-spoločenské a  výchovno-vzdelávacie podujatia pre mesto Banská 
Štiavnica 850€ 300€

Divadielko Concordia Hosťujúce umelecké produkcie v Divadielku Concordia 1 500€ 250€

OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ Banskoštiavnické kladivká 2018.3. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri 
pre žiakov ZUŠ 3 560€ 550€

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 61 Banská 
Štiavnica Naša história za hranicami SR a aktívny život zrakovo postihnutých ľudí 800€ 300€

Reminiscencie Výskum, vznik scenára a upútavka pripravovaného celovečerného dokumentár-
neho filmu Zlatá a červená (Gwerkovci) 750€ 250€

Umenie a remeslá Štiavnica Podpora činnosti občianskeho združenia Umenie a remeslá Štiavnice so zame-
raním na rozšírenie aktivít streetartového projektu Ukradená galéria 1 230€ 250€

NED MORE, s.r.o., Bratislava Vrchár od Bakomi 3 000€ 0€

Spectaculum, občianske združenie, Banská Štiavnica Zvuk for Štiavnica 2018 2 000€ 250€

Vresk Factory Banská Bystrica Štiavnica 1 500€ 250€

SPOLU 24 920€ 5 000€
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Slovenský zväz telesne postihnutých Rekondícia pre telesne postihnutých 1 043€ 450€

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiav-
nica So zdravím a za poznaním 1 500€ 1 300€

Občianske združenie SENIOR pri Domove MÁRIE Na svätého Jána 270€ 250€

Špeciálna základná škola Denný letný tábor 2018 1590,40€ 1 000€

„Rébus“ Občianske združenie Detský letný tábor 2 400€ 0€

SPOLU 6 803,40€ 3 000€
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OZ Túlavá labka Banská Štiavnica Kastrácie pouličných mačiek a sučiek 3 000€ 1 500€

Občianske združenie Sitnianski rytieri Banská Štiavnica Jazero Počúvadlo – Promenáda okolo jazera 6 000€ 1 500€

KALVÁRSKY FOND Úprava vstupného chodníka na Kalvárii 3 000€ 1 500€

Kruh, o. z., Banská Štiavnica Glanzenberg, Staré mesto – obnova NKP – 7. etapa 500€ 500€

SPOLU 12 500€ 5 000€
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V priebehu roka 2018 bolo uzatvorených celkom 26 nových 
pracovných pomerov ( z toho v jednom prípade išlo o obsa-
denie pracovného miesta vytvoreného cez nástroj ÚPSVaR ), 
3 dohody o pracovnej činnosti a 2 dohody o vykonaní práce. 
Pracovný pomer v priebehu roka ukončilo celkom 15 zamest-
nancov. Dôvody na ukončenie pracovných pomerov boli: 
uplynutie dojednanej doby ( 6 zamestnancov ), na vlastnú 
žiadosť dohodou ( 5 zamestnancov ), nástup na predčasný 
starobný dôchodok ( 3 zamestnanci ) a  úmrtie ( 1 zamest-
nanec ). 
stredisko č. 1 – dopravno-mechanizačné stredisko, opravy 
a  údržba verejného osvetlenia, zvozy zmesového komunál-
neho odpadu, zberný dvor s  prekládkou ostatného odpadu 
na Antolskej ulici č. 46, triedený zber. Je integrované z vý-
robných úsekov v  oblasti nakladania s odpadom: prekládka 
ostatného odpadu, zber a  zvoz vytriedených zložiek ko-
munálneho odpadu a  ZKO, úprava vytriedených odpadov 
(dotrieďovanie, lisovanie, odvoz na recykláciu), prevádzka 
zberného dvora, odpadové hospodárstvo organizácie, ďa-
lej úsek zabezpečujúci dopravno-mechanizačné služby pre 
zimnú údržbu miestnych komunikácií, čistenie mesta a  zá-
kazkové práce pre občanov a  organizácie, najmä v  letnom 
období, kde výkonovo vykrýva potreby stabilizácie pracov-
níkov. Ťažiskom práce strediska je činnosť v  oblasti odpa-
dového hospodárstva. Triedený zber obalov a neobalov (pa-
pier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) v meste Banská 
Štiavnica bol v  r. 2018 už kompletne financovaný v zmysle 
zákona o  odpadoch č. 79/2015 Z. z., prostredníctvom tzv. 
organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak, a. s.. 
Takýto systém ekonomicky motivuje mesto, aby čo najviac 
triedilo odpad, pretože triedený zber už nepredstavuje ná-
klady a čím viac vytriedi, tým je menej zmesového komunál-
neho odpadu, za ktorý mesto musí platiť. Od 1.1.2017 je 
v  meste Banská Štiavnica zavedený množstvový zber 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. Od r. 
2016 je zavedený množstvový zber drobného stavebného od-
padu (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 sa nachádza 
v  Banskej Štiavnici na ul. Antolská č. 46 a  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 odpa-
dov (okrem DSO, ktorý je spoplatnený). Pre právnické osoby 
je odber odpadov spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka. 
Nový zberný dvor, ako aj uzamykateľné stojiská, boli vy-
budované 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. 
Odpadové hospodárstvo mesta v r. 2018
V  r. 2018 bola podstatná časť komunálnych odpadov 
zneškodňovaná skládkovaním, až 79%. Miera recyklácie 
komunálneho odpadu dosiahla len 21%, čo je pokles o  1% 
v porovnaní s r. 2017. Ide o zrecyklované množstvá vytrie-
dených odpadov (množstvá odovzdané na zhodnotenie re-
cyklátorom). Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v r. 
2018, vypočítaná podľa metodiky zákona č. 329/2018 Z. 
z. o  poplatkoch za uloženie odpadov ako podiel hmotnosti 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov ku celkovému 
množstvu komunálnych odpadov vyprodukovaných v meste, 
je o čosi vyššia, dosiahla 23,67% (964 t vytriedených odpa-
dov ku 4 073 t celkového množstva komunálnych odpadov).

V  r. 2018 bolo zneškodnených na externej skládke až 
o  131,5 t komunálnych odpadov viac, ako v  r. 2017, čo je 
nárast o  4,4%. Zneškodnené odpady v  sebe zahŕňajú viac 
druhov odpadov, ako napr. odpad z  čistenia ulíc, objemný 
odpad či drobný stavebný odpad. Výrazne najväčšou zložkou 
skládkovaných komunálnych odpadov je zmesový komunál-
ny odpad (20 03 01), ktorého produkcia sa zvýšila o  4,7% 
t z  2  887,73 t v  r2017 na 3 024,82 t v  r. 2018. Množstvo 
zhodnotených – zrecyklovaných odpadov sa drží už 3. rok 
na približne rovnakej úrovni, hoci v r. 2018 mierne pokleslo 
na 819,2 t. Množstvá hodnotených a zneškodnených druhov 
komunálnych odpadov (KO) vytvorených v Banskej Štiavnici 
v rokoch 2015 – 2018 a miera recyklácie KO.

Okrem vyššie uvedených komunálnych odpadov sa v  r. 2018 
v zbernom dvore mesta vyzbieralo a odovzdalo na zhodnotenie aj 
126,24 t starých vozidiel.
V r. 2017 začali Technické služby, m. p,. Banská Štiavnica s realizá-
ciou projektu „Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Ban-
skej Štiavnici“ (BROSO-BS, kód projektu 310011B490) v  celkovej 
výške oprávnených výdavkov 1,940 mil. €, ktorého hlavnými akti-
vitami sú vybudovanie kompostárne na biologicky rozložiteľný ko-
munálny odpad (BRKO) s kapacitou 1 600 t BRKO/r, zabezpečenie 
nádob a techniky na zber BRKO (zberové vozidlá, mobilná umývač-
ka nádob), kontajnerov na zber stavebného odpadu a iných zariade-
ní na dovybavenie zberného dvora (semafor na váhu, mobilný sklad 
nebezpečných odpadov, počítač a pod.). V roku 2018 boli ukončené 
stavebné práce kompostárne a zrealizovalo sa verejné obstarávanie 
(VO) na techniku a technológiu kompostárne. Ukončenie realizácie 
projektu je v roku 2019. Viac informácii o projekte BROSO-BS je zve-
rejnených na: http://odpady.banskastiavnica.sk/kompostaren-bs/. 
Stredisko č. 2 – (čistenie mesta, verejné WC, zberňa šatstva, pre-
vádzka parkovísk, prevádzka karanténnej stanice mesta):
Čistenie mesta: činnosť strediska bola zameraná na čistenie chod-
níkov, verejných priestranstiev a komunikácií. Pracovníci strediska 
zabezpečovali drobné opravy a údržbu miestnych komunikácií, vy-
správky ciest a chodníkov, nátery vodorovných dopravných znače-
ní priechodov pre chodcov a parkovísk, opravy a výmeny zvislého 
dopravného značenia, opravy kanalizačných vpustí a  rigolov. Pra-
covníci vykonávali v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej 
činnosti nad rámec služieb pre mesto. Na spomenutých prácach sa 
zúčastňovalo 14 kmeňových pracovníkov. V zimnom období sa pra-
covníci podieľali na zimnej údržbe schodov a chodníkov v nasledov-
ných častiach mesta: Schody a schodištia: okolo radnice, pri Kostole 
sv. Kataríny, popri Trafika-Tipos po penzión na Dolnej ružovej ulici, 
na hornú terasu, z Radničného námestia po Starý zámok, popri so-
che A. Kmeťa, z Akademickej po Dolnú ružovú ulicu, popri bývalej I. 
ZŠ (Ul. Göllnerovej – Gwerkovej), z Mládežníckej ulice po plaváreň, 
z Dolnej po Zvonovú ulicu, z ulice Na Zigmund šachtu po Katovu, 
popri pomníku padlých do Katovej ulice, Na Zigmund šachtu (od 
domu p.Chladného), Drieňová: Pátrovské schody, na Ul. L. Svobodu, 
Ul. MUDr. J. Straku, na Bratskej ulici schodište k nemocnici. Čistenie 
a zimnú údržbu vykonávalo 11 kmeňových pracovníkov a 4 pracov-
níci na dohodu. Chodníky: Radničné námestie, Nám. sv. Trojice, Ul. 
A. Kmeťa – horná terasa, od Ul. Ľ. Štúra po zastávku SAD, umiestne-
nú pod Drieňovou (pre autobusy so smerom na Sv. Anton), ulica Kri-
žovatka, v mestskej časti Drieňová, pod Kalváriou a na Povrazníku. 
Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa v roku 2018 spo-
radicky podieľalo aj 16 pracovníkov MOS. Títo sa zúčastňovali nasle-
dovných 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 zame-
taním, zbieraním nečistôt do igelitových vriec, kontajnerov, čistenie 
jarkov, kanalizačných vpustí, žľabov. Počas zimnej sezóny vykonáva-
li 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 nazametaného posypového materiálu po zimnej údržbe.
Zberňa šatstva a  prádla: Činnosť zberne bola zabezpečovaná jed-
ným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom prevádzková doba 
zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 08:00 hod. 
do 16:00 hod.. Činnosť nahrádza chýbajúce podnikateľské aktivity 

a služby, a to: zber a výdaj šatstva a prádla, 
pričom čistenie je vykonávané dodávateľ-
sky. 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: Aj v roku 2018 stre-
disko zabezpečovalo celoročnú prevádzku 
sociálneho zariadenia pri BIILA (lokalita 
Križovatka). Počas sezóny bolo (za odpla-
tu) sociálne zariadenie BILLA prevádzko-
vané aj pre zákazníkov OMEGA-B, spol. s. 
r. o., Banská Štiavnica, čo aspoň čiastočne 
pozitívne ovplyvnilo zlé ekonomické uka-
zovatele na tomto úseku. Prevádzková 
doba bola v  pondelok – piatok v  mesia-
coch máj – september od 10:00 hod. do 
18:00 hod. A  od októbra 2018 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 Počúvad-
lianskom 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 Pa-
miatky zosnulých bolo zabezpečené ďalšie 
mobilné sociálne zariadenie pri cintorí-
noch pod Novým zámkom.
Prenájom plôch na reklamy: Stredisko za-
bezpečovalo aj prenájom stĺpov verejného 
osvetlenia a  zábradlí na umiestňovanie 

reklamných tabúľ a reklamno-navigačných tabúľ, o ktoré požiadali 
firmy, ktoré podnikajú na území mesta. Boli uzatvorené nové zmlu-
vy na umiestnenie reklám v zmysle platného VZN o podmienkach 
prenájmu.
Parkoviská: V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o par-
kovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území mesta, Technické služby, m. p., Banská Štiavnica spravujú 
parkoviská mesta. V zmysle citovaného VZN osobným motorovým 
vozidlám s prívesom, karavanom a autobusom bolo parkovanie ur-
čené len na vyhradených parkoviskách na Mládežníckej ulici, na par-
kovisku pri Banskom múzeu v prírode a na parkovisku pod Novým 
zámkom. Parkovanie na Mládežníckej ulici – záchytné parkovisko 
– bolo prevádzkované bezplatne. Parkoviská pod Novým zámkom 
a pri Banskom múzeu v prírode boli v prevádzke od 1. 5. 2018 – 30. 
10. 2018. Spoplatnené parkoviská v celoročnej prevádzke sú na uli-
ciach a námestiach: Dolná, Robotnícka, Námestie sv. Trojice, Rad-
ničné 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 par-
kovacou 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 ulichach: A. Pécha, Aka-
demickej, A. Sládkoviča, Dolnej a  Kammerhofskej, v  Robotníckej 
ulici v režime vyberania poplatkov: zakúpením parkovacieho lístka 
od zmluvných predajcov, zakúpením permanentnej parkovacej kar-
ty (možnosť kúpy len v Klientskom centre MsÚ,), zakúpením rezi-
dentskej parkovacej karty, pokiaľ boli splnené podmienky v zmysle 
§4 VZN č. 8/17 (možnosť zakúpenia len v klientskom centre) a SMS 
parking systém 2200. Na prenájom parkovacieho miesta na „reser-
vé“ vydával súhlasné, resp. zamietavé stanovisko vlastník parkovísk 
(mesto), na základe posúdenia predložených žiadostí. Podľa požia-
daviek mesta boli parkoviská sprístupnené počas konania niekto-
rých letných kultúrnych podujatí za poplatok (5,00€ celodenná 
parkovacia karta). Pre občanov a návštevníkom mesta bolo sprístup-
nené parkovisko pod Novým zámkom aj počas konania pohrebných 
rozlúčok, ako aj počas sviatku Pamiatky zosnulých. Počas letnej tu-
ristickej sezóny (LTS) bolo zabezpečované jedným zamestnancom aj 
parkovisko na Počúvadlianskom Jazere, ktorý zároveň zabezpečoval 
aj čistenie verejných priestranstiev v okolí jazera, no najmä zabezpe-
čoval čistotu verejnej pláže pri jazere. 
Technicky obsluhu parkovísk zabezpečovali celoročne 1 kmeňový 
zamestnanec a l pracovník v rámci svojho živnostenského oprávne-
nia a 2 pracovníci počas letnej turistickej sezóny.
Tržby z parkovísk za rok 2018 odvedené mestu 51 677,82€. 
Karanténna stanica: Prevádzka karanténnej stanice bola aj v r. 2018 
zabezpečená jedným vlastným pracovníkom – ošetrovateľom – 
s dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie ko-
tercov, 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 legislatí-
vou. Kapacita provizórneho zariadenia karanténnej stanice zostáva 
od r. 2008 naďalej šesť kotercov. Výkon veterinárnej starostlivosti 
zabezpečoval zmluvný veterinár MVDr. S. Ďurkan. 
Pre nevyhnutnosť jej plynulej prevádzky boli v jesenných mesiacoch 
r. 2018 vykonané v exteriéri karanténnej stanice kopacie, odvodňo-

Nakladanie s komunálnymi odpadmi mesta Banská Štiavnica 2005-2018

Odpad 
množstvo v tonách

2015 2016 2017 2018

Zhodnotené (zrecyklované):

papier 87,466 135,180 146,780 151,481

papier – podomový zber 75,610 38,890 14,370

plasty 62,715 41,249 67,300 76,672

sklo 102,108 201,866 141,730 168,404

nápojové kartóny (tetrapaky) 14,303 16,530

kovové obaly 12,840 80,190 29,620 21,927

ostatné kovy 3,51

opotrebované pneumatiky 38,130 24,240 19,800 15,490

textil 14,800 12,600 16,400 36,000

žiarivky 0,076 0,493

elektroodpad 31,874 80,094 35,390 46,374

batérie a akumulátory 0,675 0,200 0,060

minerálne oleje 0,563 0,712 0,060

drevo 70,940 174,670 119,990 141,700

bioodpad (zelený) 35,930 32,700 218,720 120,700

jedlé oleje 0,050 0,100

Zhodnotené spolu: 548,030 826,594 826,800 819,218

Zneškodnené na skládke:

zmesový komunálny odpad 
(ZKO) 3 320,380 2 962,260 2 887,730 3 024,820

zmiešané odpady zo stavieb 38,640

odpad z čistenia ulíc 19,140

objemný odpad 14,180 14,711

drobný stavebný odpad 36,380 48,770

farby 0,060 1,105

Zneškodnené spolu: 3 320,380 2 962,26 2 976,990 3 108,546

Miera recyklácie KO 14,17% 21,82% 21,74% 20,86%
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vacie a betonárske práce pre sfunkčnenie odtoku exrementov a lep-
šiu prístupnosť do bočných voliér (svah bol zosunutý tak, že bránil 
prechodu a otváraniu klietok). Ďalej bolo opravené poškodené pleti-
vo v jednej voliére a pre sfunkčnenie existujúceho výbehu sa vypilo-
vali 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. 2019. 
Z roku 2017 zostalo k 1. 1. 2018 v zariadení 5 zvierat. V priebehu 
roka 2018 bolo do zariadenia umiestnených celkom 19 psov. Z nich 
3 psov prevzalo do náhradnej starostlivosti OZ Túlavá labka, 1 pre-
vzalo OZ Senior Lilien, 9 psom boli nájdení ich pôvodní majitelia. 
K 31. 12. 2018 zostalo v zariadení 6 spoločenských zvierat.
V karanténnej stanici boli vykonané 2 kontroly Regionálnou vete-
rinárnou a potravinovou správou Žiar nad Hronom – bez zistených 
nedostatkov. 
stredisko č. 3 – zabezpečovalo celú ekonomiku podniku, hotovost-
ný a bezhotovostný styk, fakturácie pre mesto aj občanov, perso-

nalistiku, mzdy, správu majetku, správu registra a registratúrneho 
strediska, sklady cenín (parkovacie lístky, stravné lístky), správu 
a ochranu majetku, BOZP a PO. 
BOZP a  PO: bola zabezpečená dodávateľsky autorizovaným bez-
pečnostným technikom, ktorý v  zmysle platnej legislatívy zabez-
pečuje 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, vyko-
návali 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 vy-
konávané preškolenia zamestnancov, podľa lehotníka boli dokupo-
vané osobné ochranné pracovné pomôcky, novoprijatí zamestnanci 
boli zaškoľovaní ihneď po nástupe do zamestnania. 
V  zmysle vypracovaných „Zásad poskytovania umývacích, čistiacich 
a  dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu“ sú zamestnancom 

poskytované hygienické a pracie prostriedky. 
Kontrolná činnosť: V priebehu roka vykonala mestská polícia nie-
koľko kontrol zameraných na čistotu mesta, verejný poriadok, 
zjazdnosť mestských komunikácií, na tvorbu „čiernych“ skládok, po-
škodenie schodísk, zábradlí, kamerového systému mesta a na poru-
chy verejného osvetlenia. Zistené nedostatky z kontrol boli písomne 
nahlasované zodpovedným zamestnancom podniku, ktorí zabezpe-
čili ich odstránenie. V priebehu roka 2018 bola vykonaná aj násled-
ná kontrola na ochranu pred požiarmi. Vlastná kontrolná činnosť 
bola zameraná na oblasť BOZP a PO, ochranu a ostrahu objektov, 
dychové skúšky na alkohol, dodržiavanie pracovnej disciplíny, dodr-
žiavanie 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, do-
pravných značení v meste a na spravovaných parkoviskách, ako aj 

Ekonomické ukazovatele podniku: 

Čerpanie rozpočtu za 1. – 12. 2018

1..4 SY5+6 SY7 SY8..10 Popis 2018 zmena 
6/2018

zmena 
23.10. 2018 čerp.

0160 312007 41 3 770 Karanten.stan Dotácie z rozp.+kadavery 6 000,00 6 000,00 6 000,00 8 323,31

0451 312007 41 2 Údržba dopravného značenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5 131,70

451 312007 41 3 nové dopravné značky 7 000,00 7 000,00 7 000,00

0451 312007 41 23 Údržba čakární (transf.údr.ciest) 3 000,00 3 000,00 0,00

0451 312007 41 25 ZU – posyp.materiál 29 000,00 34 000,00 34 000,00 29 173,82

0451 312007 41 6 ZU – zabezpečie ZU 80 000,00 95 000,00 105 000,00 101 712,54

0451 312007 41 7 opr. opor. múru Dolná ružová 3 500,00 3 500,00 3 228,00

0451 312007 41 8 Údržba ciest a MK 45 000,00 45 000,00 45 000,00 41 333,12

451 312007 41 náter zábradlí pri obchvatových komunikáciách 8 000,00 8 000,00

0451 312007 41 98 Správa a údržba parkovísk 33 000,00 33 000,00 33 000,00 35 488,60

0451 312007 41 99 Údržba mechanizmov 25 000,00 25 000,00 37 072,00 33 153,36

Spolu príjmy 0451 229 500,00 257 500,00 276 300,00 245 993,14

0510 312007 41 1 ZKO Dotácie z rozpočtu 215 000,00 235 000,00 235 000,00 231 860,84

0510 312007 41 19 *** DMS iné obslužné činnosti 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 200,00

0510 312007 41 24 transfer na údržbu stojísk 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0510 312007 41 20 *** Nákup košov, lavičky 3 000,00 3 000,00 1 200,00 970,00

0510 312007 41 21 *** DMS Salamander 2 530,00 2 530,00 2 530,00

0510 312007 41 23 DMS kultúr. podujatia 1 100,00 1 100,00 1 100,00 6 747,36

0510 312007 41 22 ***644 OPRAVY mechanizmov a VKK 5 000,00 5 000,00 3 000,00 2 795,50

0510 312007 41 26 644 SKLÁDKA monitor vôd, plynu+poistenie 10 000,00 10 000,00 7 000,00 5 346,29

0510 312007 41 8 ...... Prevádzka zberového dvora 48 000,00 53 160,00 53 160,00 53 967,08

0510 312007 41 9 *** SZ separov.zber, dotácie z rozpočtu 15 000,00 5 000,00 5 000,00 6 630,22

Spolu príjmy 0510 BT 306 130,00 321 290,00 314 490,00 314 517,29

0510 322003 41 KT – na kúpu vozidla 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

0510 322001 41   KT – Kompostáreň projekt. ŠR 171 858,14 336 222,12 336 222,12 336 222,12

0510 322005 41   KT – Kompostáreň projekt. (povol.prekr.výdavkov) 97 024,00 97 024,00 97 024,00 48 232,26

0510 322005 41   KT UNC 053 4 600,00 4 600,00

0510 322005 41   podmetacie reťaze     3 013,20 3 013,20

0510 322005 41   zametací stroj     1 391,00 1 391,00

0510 322005 41   sneh. fréza Wolf     950,00 950,00

Spolu príjmy KT 0510 268 882,14 436 746,12 446 700,32 397 908,58

0620 312007 41 12 527 ČM Dotácie z mesta – ručné čistenie MK 40 000,00 60 000,00 60 000,00 95 620,20

0620 312007 41 13 527 ČM Dotácie z mesta – – – – samonálety 8 500,00 5 500,00 5 500,00 5 926,19

0620 312007 41 16 Dotácia z rozp. obce cintoríny 200,00 200,00 200,00 298,15

0620 312007 41 18 transfer na údržbu kanalizácie 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 418,74

Spolu príjmy 0620 52 700,00 67 700,00 67 700,00 106 263,28

0640 312007 41 10 +521 VO Dotácie z mesta – – – údržba a opr. VO 20 000,00 35 000,00 35 000,00 32 981,45

0640 312007 41 11 +521 VO Dotácie z mesta – – – materiál 11 000,00 11 000,00 11 000,00 1 175,47

0640 312007 41 16 +521 VO Dotácie z mesta – – – údržba ms. rozhlas 1 200,00 1 200,00 1 200,00 131,65

0640 312007 41 17 +521 VO Dotácie z mesta – – – kultúrne podujatia       105,00

0640 312007 41 18 +521 VO Dotácie z mesta – – – revízie VO 2 000,00 2 000,00 0,00  

0640 312007 41 5 +521 VO Dotácie z mesta – – – elektrická energia 75 000,00 75 000,00 75 000,00 67 476,03

Spolu príjmy 0640 109 200,00 124 200,00 122 200,00 101 869,60

0660 223001 41 2 531 WC Billa Tržby z predaja služieb 900,00 900,00 900,00 900,00

0660 312007 41 4 +531 WC Billa Dotácie z rozpočtu mesta 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 377,11

0660 312007 41 5 531 Mobilné WC 2 000,00 2 000,00 2 000,00  

0660 312007 41 7 +560 Dotácie z rozpočtu mesta /aj kult. podujatia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 105,96

Spolu príjmy 0660 16 000,00 16 000,00 16 000,00 14 383,07

YPFSEIMX1400018, 7.90.943, (C) MRP – Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Príjmy 2018 zmena 6/18 zmena 10/18 2018 čerp.

160 6 000,00 6 000,00 6 000,00 8 323,31

451 229 500,00 257 500,00 276 300,00 245 993,14

510 306 130,00 321 290,00 314 490,00 314 517,29

620 52 700,00 67 700,00 67 700,00 106 263,28

640 109 200,00 124 200,00 122 200,00 101 869,60

660 16 000,00 16 000,00 16 000,00 14 383,07

Spolu príjmy 719 530,00 792 690,00 802 690,00 791 349,69
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na dodržanie povolenej doby prenájmu na stĺpoch VO a zábradliach 
v meste.

Bytová správa, s. r. o., Banská Štiavnica
Sídlo spoločnosti: Dolná ulica č. 2/A, 969 01 Banská Štiavnica 
Konateľ spoločnosti: RNDr. Pavel Bačík 
Zamestnanci: THP – 6, údržbári – 3, kuriči v trvalom pracovnom 
pomere – 11, kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie – 3
Prevádzka Kúpele – plaváreň: vedúca, dve upratovačky, údržbár, 
plavčík a pokladníčka. 
Jediným spoločníkom spoločnosti Bytová správa, s. r. o., je Mesto 
Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme od mesta tepelné hos-
podárstvo, nájomné bytové domy, administratívne budovy a budo-
vu kúpeľov – plavárne. 
Hlavné predmety činnosti Bytovej správy, s. r. o.:
• výroba a rozvod tepla,
• správa bytového a nebytového fondu a poskytovanie služieb pri 

ich užívaní. Správu bytov, ktoré sú vo vlastníctve občanov, spoloč-
nosť 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 vý-
stavby 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 – pla-

váreň.
Bytová správa, s. r. o., podniká na prenajatom majetku mesta 
v zmysle nájomnej zmluvy z 3. 1. 2005 a jej dodatkov. 
THP zamestnanci – 6, údržbári – 3, kuriči v trvalom pracovnom po-
mere – 11, kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie – 3
Prevádzka kúpele – plaváreň: vedúca, dve upratovačky, údržbár, 
plavčík a pokladníčka. 
Popis prenajatého a spravovaného majetku
Tepelné hospodárstvo v majetku mesta je v hodnote 1 146 794,82€ 
k 31. 12. 2018 a v hodnote 158 252,93€ je v majetku spoločnosti 
Bytová správa, s. r. o.. Tepelné hospodárstvo pozostáva z 15 zdrojov 
tepla (kotolní) a tepelných rozvodov. Výrobu, rozvod, dodávku tepla 
a teplej úžitkovej vody Bytová správa, s. r. o., vykonáva na základe 
povolenia č. 2006T 0254-5 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 
pre byty a nebytové priestory, ktoré má v správe a pre priamych od-
berateľov tepla: SBD ZH, Základná škola Jozefa Kollára, Materská 
škola Bratská, Domov Márie, Ul. 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 inštalova-
ným 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 výko-
nom 0,48 MW. Kotolňa Budovateľská 12 s inštalovaným výkonom 
0,855 MW zásobuje teplom bytové domy Budovateľská 14 a Budo-
vateľská 13, predajňu Jednoty a butiky. Pre ostatných odberateľov je 
výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečovaná z do-
mových kotolní: na Ulici 1. mája 6 – 7, 8 – 9 a 10 – 11, každá s inšta-
lovaným výkonom 0,12 MW, na Ulici Ladislava Exnára 3 – inštalo-
vaným 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 za-
bezpečuje dodávku tepla pre administratívnu budovu bytovej sprá-
vy. Všetky uvedené kotolne spaľujú zemný plyn naftový. Jediným 
zdrojom tepelného hospodárstva, zabezpečujúcim teplo pre vykuro-
vanie objektu elektrickou energiou ( 2x tepelné čerpadlá a1x elektro-
kotol) je domová kotolňa Na Zigmund šachtu 12, záložný zdroj na 
pevné palivo s inštalovaným výkonom 0,076 MW zostal zachovaný. 
Teplá voda je tu pripravovaná individuálne v bytoch. Bytová správa, 
s. r. o., na základe mandátnej zmluvy s mestom zabezpečovala pre-
vádzku kotolní v budovách Žemberovský dom, Rubigall, kultúrne 
centrum a Belházyovský dom. 
Bytový a nebytový fond mesta
Bytový a  nebytový fond mesta v  hodnote 9  476  763,45€ 
k 31. 12. 2018. 
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 (potrebná rekonštrukcia, 

lokálne vykurovanie)
• 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, odpredaný nájomníkom,
• Povrazník č. 15 a č. 17 – 2 byty II. kategórie, jeden byt odpredaný 

nájomníkom, jeden odpredaný v obchodnej súťaži 
• Šobov 10 – 10 bytov III. kategórie (zničené)
• Šobov 9 – 11 bytov III. kategórie (čiastočne zničené)
• Šobov 8 – 9 bytov III. kategórie (čiastočne zničené)
• MUDr. Jána Straku č. 3 až č. 15 – 5 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 rekon-

štrukcii 1998, ústredné vykurovanie)
• Šobov 7 – 35 bytov, z toho 21 bytov I. kategórie malometrážnych 

a 14 bytov zníženého štandardu (čiastočne zničené, dom je po re-
konštrukcii 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 
• 5 nájomných bytov v bytových domoch 
Spolu je to 267 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 – jeden nebytový priestor (Združenie his-

torických miest).
• Belházyovský dom – 6 nebytových priestorov  dve fyzické osoby, 

TU Zvolen, Antik –BS, s.r.o., Gashpar, s.r.o., APP Media, s.r.o.)
• na ul. Dolná 2, administratívna budova – kancelárske priestory 

využívali: Pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum právnej 
pomoci, Opravovňa obuvi, kozmetika AVON, Bytová správa, s. r. 
o., dve prevádzky dámskeho krajčírstva, Banskoštiavnicko-Hod-
rušský banícky spolok, Zberňa prádla, 3 garážové boxy – Ing. arch. 
Miroslav Šestina, 2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodáv-
kový automobil Berlingo, sklad spoločnosti).

Bytová správa, s. r. o., zabezpečuje údržbu 1188 bytov podľa požia-
daviek vlastníkov, vykonáva správu 921 bytov vo vlastníctve obča-
nov a 267 bytov vo vlastníctve mesta.
Bytová správa, s. r. o., prevádzkuje zariadenie mestské kúpele – pla-
váreň. K dispozícii sú 2 bazény, veľký plavecký 25 x 12,5m s hĺbkou 
od 0,8m do 4m a relaxačný( pri saune ) 6 x 4m. Hodinová kapacita 
plaveckého bazénu je 84 návštevníkov, relaxačného 8 návštevníkov. 
Súčasťou je suchá a parná sauna s kapacitou 15 návštevníkov za ho-
dinu.
Stav spravovaného a prenajatého majetku
Udržiavanie prenajatého majetku mesta v  prevádzkyschopnom 
stave, najmä objektov Andreja Kmeťa 5, 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 vodoinštalá-
cia. Platobná disciplína niektorých užívateľov bytov vo vlastníctve 
mesta je nízka, najmä u tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú sociál-
ne 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 služ-
by všetkých užívateľov bytov predstavujú k  31. 12. 2018 sumu 
359 833€, k 31. 12. 2017 sumu 364 046€ , k 31. 12. 2016 sumu 
399 225,04€, k 31.12.2015 sumu 396 738€. Mesto je osobitným 
príjemcom sociálnych dávok, z ktorých časť odvádza bytovej sprá-
ve, s.r.o.. V roku 2018 priemerne mesačne v sume 3800€,v roku 
2017 taktiež, 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 voči neplatičom sú výpoveď z nájmu, 
dobrovoľné dražby bytov, obmedzenie dodávky vody a TÚV. Uží-
vatelia bytov v bytových domoch Šobov 9,10 a Šobov 7 devastujú 
najmä spoločné priestory. 
Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia byto-
vej správe, s. r. o., k 31. 12. 2018 sumu 184 803€. v roku 2017 
sumu 187 652,09€, k 31.12.2016 186 252,98€, k 31.12.2015 – 
184 087€.
V roku 2018 bytová správa, s.r.o., realizovala inžiniersku činnosť 
pre zabezpečenie rekonštrukcií bytových domov na Ul. 1. mája 1, 
2, 3, bytového domu Na Zigmund šachtu 12, Dolná 27 výmena vý-
ťahu, Križovatka 6 výmena výťahu a rozvodov. V bytovom dome 
Križovatka 15,16 začala realizácia zateplenia a rekonštrukcie. 
Bola ukončená rekonštrukcia bytového domu na Ul. Exnára 3, 
boli zrekonštruované balkóny s dotáciou 42 000€ z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR, zároveň bolo realizované zateplenie a mo-
dernizácia bytového domu. 
Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred 
všetkými ostatnými požiadavkami. Na tepelných zdrojoch boli 
zabezpečené prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení 
skupiny „A“ v súlade s vyhláškou 508/2009 Z. z.. Práce vykonal 
náš pracovník po získaní potrebného osvedčenia a  oprávnenia 
pre našu spoločnosť. Bol zakúpený merač tepla do teplej vody 
v kotolni Budovateľská 12 po podozrení, že pôvodný meria teplo 
nesprávne, čo sa aj potvrdilo. Bolo zabezpečené overenie meračov 
tepla, ktorým vyšiel termín v  pravidelnom štvorročnom cykle. 
Na kotolni K3 Križovatka sme lokalizovali zistený únik vody zo 
systému ústredného kúrenia pod komunikáciou pred cukrárňou. 
Poruchu sme odstránili bez rozkopávky, ktorá by bola v  uvede-
nom priestore problematická. Chemicky sme vyčistili dva kotle 
v  kotolni Mierová , ktorá je zanášaním namáhaná z  dôvodu jej 
umiestnenia v najnižšom bode systému. V domových kotolniach 
na Ulici 1. mája 6 a 1. mája 8 vymenili výmenníky v kotloch po 
ich opotrebení a vymenili aj obehové čerpadlá (2ks) ústredného 
kúrenia za frekvenčne riadené, z dôvodu možnosti zregulovať sys-
tém pri nadmernom uzatvorení regulácie na výhrevných telesách 
a tým bol eliminovaný nepríjemný zvuk v systéme. Na kotolniach 
K1 a K2 Drieňová sme zabezpečili dodávateľsky opravu strešnej 
krytiny. V roku 2018 bola dodávka tepla a  teplej vody bez aké-
hokoľvek obmedzenia pri výrobe a  dodávke tepla v  množstve: 
13259503,1 kWh.
Budova kúpeľov – plavárne je po čiastočnej rekonštrukcii. Inte-
riér a časť technológie je v zlom stave. Podľa finančných možností 
spoločnosti sa technológia a interiér postupne rekonštruuje a mo-
dernizuje. Budova plavárne vyžaduje komplexnú rekonštrukciu 
technológie a radikálnu modernizáciu.
Počas roku 2018 boli vykonané nasledovné opravy:
• vyspravenie a  náter plaveckého bazénu (oškrabanie, vytmele-

nie, vybrúsenie, náter)
• vytmelenie mriežok okolo bazénu
• potrebné hygienické nátery (šatne, sauna, schodisko, mangľov-

ňa...)
• boli vykonané potrebné revízie zariadení a ich opravy (revízia ko-

tolne, revízia hydrantov, revízia kotlov, revízia komína...) 
• bola vykonaná kompletná dezinfekcia a  dezinsekcia priestorov 

plaveckého bazénu, šatní, relaxačného bazénu a sáun
• do prevádzky bola spustená vírivá vaňa, technológia bola doplne-

ná o chlórovacie zariadenie, sondy na meranie chlóru a pH
• na filtroch plaveckého bazéna bolo vymenených 6ks ventilov, kto-

ré už nefungovali
• v parnej saune bol nainštalovaný nový parný generátor, a nový 

obklad stropu
• v suchej saune došlo k výmene pece
• na plavecký bazén bol zakúpený nový bazénový vysávač
• bola zakúpená nová automatická práčka
• bola vykonaná kontrola bazénovodu a jeho dodatočné spevnenie 
• bolo nainštalované nové chlórovacie zariadenie na tekutý chlór aj 

s novými sondami
• stará chlórovňa bola odstavená a je mimo prevádzky

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 pri-
bližne 35 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 ortografickom celku Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou Chráne-
nej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera obhospo-
darovaných pozemkov je 4432,37 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 po-
zemky 32,03 ha. 
Keďže v roku 2018 prebiehalo spracovanie nového programu sta-
rostlivosti o lesy (bývalého lesného hospodárskeho plánu LHP), má 
spoločnosť ML ambíciu zbaviť sa cudzích lesných pozemkov, ob-
hospodarovaných 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 PSL (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 tie-
to lesy zaradené od 1. 1. 2018 do dvoch lesných celkov (LC):
Banská Štiavnica I.  –  1916,11 ha, 
 (v predošlom PSL bol LC označený ako Hodruša)
Banská Štiavnica II.  –  2516,26 ha, 
 (v predošlom PSL bol LC označený ako Banky)
K termínu 31. 12. 2018 neboli PSL  schválené, takže uvedené vý-
mery sú len predbežné. V roku 2019 sa bude spracovávať PSL v LC 
Kozelník a Antol, kde bol v predošlom období objavený ďalší lesný 
majetok mesta, takže výmera obhospodarovanej plochy nie je cel-
kom definitívna. Vzhľadom k tomu, že v priebehu roku 2018 došlo 
alebo malo dôjsť k  zámene niektorých pozemkov medzi mestom 
a Lesmi SR, š. p., táto výmera je úplne stabilná a aj v budúcnosti je 
možné očakávať jej prípadné drobné zmeny.
  Koncom roka 2017 prišlo k  podpísaniu novej nájomnej zmluvy 
medzi Mestom Banská Štiavnica a Mestskými lesmi BŠ, v ktorej je 
uvedená výmera 5091,7578 ha celkovo obhospodarovanej pôdy vo 
vlastníctve mesta v hore uvedených katastroch. V zmluve sú uve-
dené ale všetky druhy pozemkov, teda aj poľnohospodárska pôda, 
lesná pôda, ostatné pozemky a zastavané pozemky.
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
V týchto kategóriách nastane v roku 2019 presun, nakoľko lesy oso-
bitného určenia boli zrušené a výmera ochranných lesov bola oproti 
uvedenému stavu zvýšená. Tieto údaje však nadobudnú platnosť až 
schválením nových PSL, ktoré je možné očakávať začiatkom roka 
2019.
Pozemky lesného pôdneho fondu: 
porastová plocha  4349,61 ha
lesné cesty  30,09 ha
lesné sklady   4,93 ha
poz. so špec. zameraním  16,24 ha
produktovody  13,14 ha
neúrodné pozemky   8,14 ha
iné lesné pozemky 10,22 ha
spolu 4432,37 ha
V  celkových výmerách obhospodarovaných pozemkov prišlo 
v minulosti k zmenám v dôsledku pozemkových úprav, ktoré boli 
schválené v katastrálnych územiach Štiavnické Bane, Banky a Bze-
nica. V blízkej budúcnosti nastanú tieto zmeny aj v katastrálnych 
územiach Vyhne a Repište, v ktorých sa spracováva projekt nového 
rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav. 
Hlavnou činnosťou spoločnosti je obhospodarovanie lesného ma-
jetku mesta. 
Výsledky hospodárenia spoločnosti boli poznačené prebiehajúcim 
súdnym sporom medzi obcou Hodruša-Hámre a  Mestom Banská 
Štiavnica. Okresný súd vydal uznesenie o  neodkladnom súdnom 
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opatrení, ktorým mestu zakázal ťažbu dreva v katastrálnom území 
Banská Hodruša. Spoločnosť mestské lesy bola povinná vykonať 
všetky nákladové činnosti ako je starostlivosť o mladé lesné porasty, 
ťažba dreva jej však bola zamedzená, napriek tomu, že neodkladné 
súdne opatrenie nesmerovalo proti spoločnosti a  jej činnosti, ale 
voči mestu. Za jednotlivé činnosti boli výsledky nasledujúce: 
Pestovná činnosť
Pestovné činnosti boli v roku 2018 vykonávané dodávateľským spô-
sobom, na základe vypracovaných ročných projektov, ktoré tvorili 
súčasť výrobného plánu.
1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 12,06 ha, z  toho umelé 
zalesňovanie holín vzniknutých po ťažbe bolo vykonané na ploche 
8,16 ha, opakované zalesnenia plôch, ktoré boli poškodené suchom, 
bolo vykonané na ploche 0,47 ha a prirodzené zmladenie ťažbou od-
krytých plôch bolo na ploche 3,43 ha. Náklady na obnovu lesa boli 
8513,50€.
2. Prečistky a  výchovné zásahy v  mladých lesných porastoch boli 
vykonané na ploche 18,46 ha.
3. Proti burine bola urobená ochrana lesných porastov na reduko-
vanej ploche 5,79 ha a celkovo bolo na ochranu lesa vynaložených €.
4. Prebierky boli vykonané na ploche 55,36 ha v porastoch do 50 
rokov a 12,99 ha nad 50 rokov.
Celkové náklady na zalesňovanie, ochranu a výchovu lesných poras-
tov do 20 rokov predstavovali 14458,20€.
Spoločnosť v roku 2018 použila 38490 ks výsadby schopných sade-
níc z vlastnej produkcie, nebolo potrebné kupovať sadenice od iných 
producentov, na zalesňovanie v mestských lesoch.
Ťažbová činnosť
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2018 vykonávané dodávateľským 
spôsobom a predajom dreva na pni. Ročný plán ťažby bol stanovený 
vo výške 14250 m3 vzhľadom na ťažbové možnosti banskoštiavnic-
kých lesov. Skutočne bolo vyťažených vzhľadom na hore uvedené 
problémy len 7902 m3 dreva (55,42%). V rámci spracovania náhod-
nej ťažby bolo vyťažených 434 m3 dreva, čo je 5,49% z celkovej ťažby. 
V priebehu roka sa obchod s drevom vyvíjal podobne ako v predo-
šlom 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 2018 predstavovali 92437,06€. 
Náklady na dopravu dreva z  lesa a  k  odberateľom predstavovali 
27064,27€. Spoločnosť mohla vynaložiť na údržbu lesných ciest len 
23470,28€ 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 Štiavni-
ca, 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 predsta-
venstva 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€.
V priestoroch objektu na Nám. sv. Trojice č. 14 sa nachádza KAVIA-
REŇ GAVALIER s vlastnou cukrárenskou výrobou a apartmánovým 
ubytovaním, ktoré je súčasťou krásneho historického objektu – Joer-
gesov dom. Pre tých, ktorých zaujíma história baníctva, určite zaujme 
v zadnej časti objektu sprístupnená štôlňa Sabína v dĺžke cca 80 m.
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 lis-
tinou 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 Stredoslo-
venské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO: 
0015678 v celom rozsahu.
Vznik spoločnosti: Spoločnosť vznikla dňom 01. 09. 2002 jej zápi-
som 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 (do 24.4.2018), Ing. Vojtech Čičmanec, Ing. Lenka 
Balkovičová (od 25.04.2018)
Dozorná rada: Ing. František Kán, Ing. Radoslav Vazan, PhDr. Ale-
xandra 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 nevy-
dala 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, Ban-
ská Štiavnica, IČO: 37954954
Regionálnu nemocnicu, n. o., založilo Mesto Banská Štiavnica 23. 
8. 2005. Riaditeľom nemocnice bol od 30. 1. 2009 MUDr. Ivan Voj-
táš. 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. Likvidá-
torkou nemocnice je od 27. 12. 2012 Bernardína Peničková. Dňa 13. 
decembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady pri Regio-
nálnej nemocnici, n. o., v likvidácii, so sídlom Bratská 1491/17, 969 
01 Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954 na Mestskom úrade v Banskej 
Štiavnici. P. Peničková, likvidátorka Regionálnej nemocnice, n. o., 
v  likvidácii, predložila správnej rade písomnú žiadosť o  súhlas na 
odpísanie pohľadávok regionálnej nemocnice, n. o., v  likvidácii za 
roky 2006 – 2010 vo výške 2 632,05, – €, z dôvodu, že zakladateľ 
regionálnej nemocnice, n. o., v likvidácii, Mesto Banská Štiavnica sa 
rozhodlo požiadať o výmaz organizácie z registra, nakoľko organi-
zácia dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť. Správna rada zobrala 
žiadosť na vedomie a  súhlasila s  odpísaním pohľadávky, k  čomu 
prijala Uznesenie č. 1/2018. Správna rada ďalej prerokovala návrh 
na výmaz regionálnej nemocnice, n. o., v likvidácii z Registra nezis-
kových organizácií. S návrhom súhlasila a prijala k predmetnému 
Uznesenie č. 2/2018. 
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 Hor-
nom 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 zastupi-
teľstva č. 164/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 21/2008 zo dňa 31. 1. 
2008 vložilo do základného imania spoločnosti vecný vklad pozostá-
vajúci z budovy nemocnice a prislúchajúcich pozemkov. 
Predmetom činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja – veľkoob-
chod, maloobchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom hnuteľných 
vecí, reklamné a marketingové služby, prenájom nehnuteľností spo-
jený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s pre-
nájmom, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a ne-
bytového fondu, vedenie účtovníctva, čistiace a upratovacie práce.

ČASŤ III. MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Demografia obyvateľov
Demografia obyvateľstva za rok 2018, zdroj: Štatistický 
úrad SR
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 10 035
Z toho mužov: 4 873
 žien:  5 162

Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2018 vybavilo:
19 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na mesto Banská Štiavnica, 
celkom 30 občanom
99 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch
13 žiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov ob-
čanov 
42 informácií o skúšobnej dobe odsúdených
63 žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie
25 oznámení o určení, zrušení čísla stavieb
293 prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov
182 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 2018 sa plnili úlohy na technicko-organizačnej príprave vo-
lieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. 11. 2018. 
 Ohlasovňa pobytu zaznamenávala rôzne zmeny v evidencii obyvate-
ľov /prihlásenie, odhlásenie, presťahovanie v rámci mesta, uzavretie 
a rozvod manželstva, narodenie, úmrtie občana,/ v našom IS samo-
správy. Zmeny týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu vykoná-
vala aj v Centrálnej ohlasovni a Registri obyvateľov SR. Do Registra 
adries, nového informačného systému verejnej správy, sa zapisovali 
nové súpisné a orientačné čísla budov, adresné body bytových a ne-
bytových budov a taktiež sa naopak rušili súpisné a orientačné čísla 
po ich odstránení. Od 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie adminis-
tratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 
Tento zákon nepriamo novelizoval aj zákon č. 253/1998 Z. z. o hlá-
sení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších 
predpisov. Z toho pre ohlasovňu pobytu vyplýva povinnosť zabez-
pečiť výpisy listov vlastníctva na účely prihlásenia na trvalý alebo 
prechodný pobyt prostredníctvom používateľského portálu Over Si. 
Z portálu možno získať aj listy vlastníctva, preukazujúce vlastníctvo 
pozemku pri žiadostiach o určenie súpisného čísla.

Strany, hnutia, občianske združenia 
V roku 2018 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany 
a hnutia:
Okresné centrum KDH podpredseda Mgr. Milan Kabina
Kresťansko-demokratický klub predseda Daniel Ferdinand 
Okresná rada SNS predseda Ing. Zorvan Peter, PhD.
Základná organizácia KSS predseda Ing. Dominik Kútnik
Okresná organizácia SMER – SD predseda Ing. Marian Zimmer-
mann
Okresná organizácia SPOLU – občianska demokracia predseda 
Mgr. Martin Macharik
Okresná organizácia Sloboda a  Solidarita predseda Marcela Zvrš-
kovcová

Štátna správa, verejná správa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. 
Sytnianskeho 1 180, Banská Štiavnica 
Riaditeľ: Ing. Peter Zorvan, PhD.
K 31. 12. 2018 bol počet zamestnancov úradu vo fyzických osobách 
179 osôb. Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 
za rok 2018 dosiahol 176,01 osôb, z toho 164,17 žien. V priebehu 
hodnoteného obdobia bolo prijatých celkom 6 zamestnancov a štát-
nozamestnanecký pomer ukončilo celkom 18 osôb. Priemerný vek 
zamestnancov za sledované obdobie bol 44,52 rokov.
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 postih-

nutia,
• sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
• služieb zamestnanosti,
• zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom vý-

konu 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. 
Výdavky úradu boli v  roku 2018 stanovené rozpočtovými opatre-
niami po úpravách vo výške 21 247 tis. €, skutočnosť predstavovala 
21 245 tis. €. V porovnaní s rokom 2017 klesli výdavky o 111 tis. € 
(o 0,5%). Najvyššie výdavky boli vykazované v programe sociálna in-
klúzia, 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  prí-
spevky bolo vo výške 17 027 tis. €, čo predstavovalo 80% z celko-
vých výdavkov a v porovnaní s rokom 2017 tieto výdavky vzrástli 
o 141 tis. € (o 0,8%). Nástroje aktívnej politiky trhu práce zamerané 
na podporu zamestnanosti v regióne boli financované v celkovom 
objeme 3 601 tis. €, a to predstavovalo 17% z celkových výdavkov 
a medziročný pokles o 337 tis. € (o 9%). Výdavky na správu a pre-
vádzku úradu boli čerpané vo výške 618 tis. € (3% z celkových vý-
davkov) a medziročne vzrástli o 85 tis. € (o 16%).
Príjmy úradu tvorili predovšetkým pohľadávky z neoprávnene po-
skytnutých alebo zadržaných finančných prostriedkov, z pokút za 
porušenie predpisov a tiež z prenájmu budov a priestorov. Odvod 
za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdra-
votným postihnutím bol taktiež príjmom úradu. V roku 2018 boli 
príjmy rozpisom záväzných ukazovateľov a úpravami rozpočtových 
opatrení stanovené na sumu 183 tis. €, pričom skutočnosť predsta-
vovala čiastku 117 tis. €. Príjmy úradu boli o 8 tis. € nižšie (o 6%) 
ako v roku 2017. 
K 31. 12.2018 bolo na úrade evidovaných celkom 698 uchádzačov 
o zamestnanie z okresu Banská Štiavnica, z toho bolo 397 občanov 
s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica. V meste bolo neza-
mestnaných 229 žien a 168 mužov. V porovnaní so stavom ku koncu 
roka 2017 bolo evidovaných o 56 Štiavničanov menej. Odhad miery 
nezamestnanosti v meste dosiahol úroveň 7,57% a bol nižší o 1,30 
percentuálneho bodu ako ku koncu roka 2017. V porovnaní s ostat-
nými 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 2018 na úrovni 6,49%. V tomto prípade nezamest-
nanosť vychádza z počtu uchádzačov o zamestnanie, v ktorom nie 
sú zahrnutí práceneschopní nezamestnaní a umiestnení v nástro-
joch 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 24. miesto zo 79-tich okresov Slovenska usporiadaných 
od najvyššej nezamestnanosti, kde na 1. mieste bol okres Rimavská 
Sobota s 16,15% a na 79. mieste okres Hlohovec s najnižšou neza-
mestnanosťou 1,68%. Pre porovnanie vyššia nezamestnanosť ako 
v okrese Banská Štiavnica bola v okrese Žarnovica (6,83%) a naopak 
nižšia v okrese Žiar nad Hronom (4,24%) ako aj v rámci celého Slo-

Mužov Žien Spolu

Zomretí 55 44 99

Narodení 51 58 109

Odsťahovaní 93 97 190

Prisťahovaní 59 60 119
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venska (5,04%).
V  roku 2018 pokračoval klesajúci trend nezamestnanosti v  ce-
lom  okrese rovnako i  v  meste Banská Štiavnica. V  priemere bolo 
v  okrese mesačne evidovaných 712 nezamestnaných, zatiaľ čo 
v roku 2017 ich bolo 979. V meste Banská Štiavnica bolo mesačne 
v priemere 412 nezamestnaných a v roku 2017 bol mesačný priemer 
570 nezamestnaných.

Graf č.1: Počet uchádzačov o zamestnanie v meste Banská Štiavnica 
v rokoch 2016 – 2018
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzdelania 
v meste Banská Štiavnica ku koncu roka 2018 rovnako ako v minu-
lom roku vykazovala prevahu nezamestnaných osôb zo stredných 
odborných škôl s maturitou (117 osôb; 29%) a vyučených (113 osôb; 
28%). So základným vzdelaním bolo v evidencii 81 osôb (20%). 

Graf č.2: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa stupňa dosiah-
nutého vzdelania v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2018
Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie v meste ku koncu roka 
2018 sa v porovnaní s rokom 2017 nezmenila. V evidencii bola treti-
na nezamestnaných s vekom nad 50 rokov. 

Graf č.3: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku v meste 
Banská Štiavnica k 31. 12. 2018
Podľa doby evidencie najväčšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie 
tvorili v okresnom meste Banská Štiavnica evidovaní do 6 mesiacov 
(177 osôb; 45%). Špeciálne sledovanou skupinou boli dlhodobo evi-
dovaní nezamestnaní, teda nezamestnaní s dobou evidencie nad 12 
mesiacov. Ku koncu roka 2018 bolo v meste Banská Štiavnica takto 
dlho v evidencii 40% nezamestnaných (159 osôb), z toho nad 48 me-
siacov je 73 nezamestnaných (18%).

Graf č.4: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby evidencie 
v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2018
V meste Banská Štiavnica bolo ku koncu roka odkázaných na pomoc 
v  hmotnej núdzi celkom 346 osôb, vrátane spolu posudzovaných 
osôb v  jednej domácnosti, prídavok na dieťa poberalo 1193 osôb 
a rodičovský príspevok 239 osôb. 

Ku koncu roka 2018 Mesto Banská Štiavnica a 11 subjektov z ve-
rejného sektora, v  spolupráci s  úradom umožnili 71 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 odmietli 4 poberatelia, a tak 
im následne bola dávka v hmotnej núdzi znížená o 61,60€.
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 pod-
porení uchádzači o zamestnanie a zamestnávatelia v nasledovnom 
rozsahu:
• Samostatnú zárobkovú činnosť (§49 a §57 zákona) s finančnou 

podporou úradu začalo v meste celkom 18 osôb s celkovým do-
hodnutým príspevkom 80 tis. €. 

• Prostredníctvom kurzov REPAS+ a KOMPAS+ sa rekvalifikovalo 
celkom 27 Štiavničanov za 19 tis. €.

• Vzniklo 18 miest pre absolventa (§51 zákona) s výkonom absol-
ventskej praxe 6 mesiacov a s dohodnutou sumou 14 tis. €. 

• V rámci príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestna-
nosti (§50j zákona) bolo vytvorených 5 miest na 9 mesiacov s cel-
kovou sumou 18 tis. €.

• Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec 
(§52 zákona) bola realizovaná na základe dohôd s Mestom Ban-
ská Štiavnica a bolo vytvorených celkom 8 miest pre uchádzačov 
o zamestnanie.

• Vytvorených bolo 49 miest na aktivačnú činnosť formou dob-
rovoľníckej služby (§52a zákona) na 6 mesiacov s  dohodnutou 
sumou pre organizátora 7 tis. €. Dobrovoľníkovi sa mesačne po-
skytoval príspevok vo výške životného minima 198,09€ a po zvý-
šení od júla 205,07€.

• 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, nezamest-
naných s vekom nad 50 rokov a na dlhodobo nezamestnaných. 
Podporila sa zamestnanosť v  samospráve a  vo verejnom sekto-
re regiónu, ako aj pri obnove kultúrneho dedičstva. Takto bolo 
v meste vytvorených celkom 50 pracovných miest s dohodnutou 
sumou 167 tis. €.

• V rámci podpory existujúcich pracovných miest pre občanov so 
zdravotným postihnutím bolo v meste podporených celkom 35 
zamestnávateľských subjektov, alebo samostatne zárobkovo 
činných osôb formou príspevku na prevádzkové náklady chrá-
nenej dielne, resp. chráneného pracoviska s dohodnutou sumou 
118 tis. €.

Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská 
Štiavnica 
Štatutár (predseda): JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Počet zamestnancov: 71, z toho na HBÚ v Banskej Štiavnici 21 
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 nerast-
ného 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, výbušni-
nách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 51/1988 Zb.“) a zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušni-
nách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.), najmä pre oblasti 
ložiskového geologického prieskumu, otvárky, príprave a dobývaní 
ložísk nerastov, úprave a  zušľachťovaní nerastov vykonávanom 
v  súvislosti s  ich dobývaním, sprístupňovaní banských a  starých 
banských diel pre muzeálne účely, výrobe, používaní a uskladňovaní 
výbušnín, výbušných predmetov a munície, ako aj bezpečnosti pre-
vádzky, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 
prostredia pri týchto činnostiach. 
HBÚ je národným orgánom štátnej banskej správy Slovenskej re-
publiky, riadi činnosť OBÚ SR a rozhoduje o odvolaniach proti ich 
rozhodnutiam. Ako rozpočtová organizácia je začlenený do štruktú-
ry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 
HBÚ a OBÚ SR vykonávali v roku 2018 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 a využívania lo-
žísk nerastov, výroby, používania a  skladovania výbušnín, výbuš-
ných predmetov a munície, platenia úhrad za vydobyté nerasty a do-
bývacie priestory, bezpečnosti prevádzok a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v týchto prevádzkach pri banskej činnosti a činnosti 
vykonávanej banským spôsobom. 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
HBÚ a OBÚ SR pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií spolu-
pracujú s ďalšími orgánmi štátnej a miestnej správy:
• pri riešení problematiky ložísk nerastných surovín, posudzovania 

vplyvov na životné prostredie s orgánmi životného prostredia (ob-
vodné úrady životného prostredia a MŽP SR),

• pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a  pracov-
ných úrazov, pri ktorých došlo k ťažkej ujme na zdraví úzko spo-
lupracuje s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naf-
tového 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 úse-
ku chemických látok a zástupca HBÚ je členom poradnej komisie 
vo vzťahu k uplatňovaniu nariadenia REACH na Slovensku,

• pri riešení technických problémov dobývania, smerovania ba-
níctva 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 vy-
užívaním nerastného bohatstva s  obcami a  vyššími územnými 
celkami,

• so Slovenskou plavebnou správou Bratislava najmä pri riešení otá-
zok bezpečnosti pri používaní plávajúcich ťažobných zariadení,

V súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných prie-
myselných 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 vykoná-
vaní koordinovaných kontrol na úseku prevencie závažných prie-
myselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. 
V oblasti technickej normalizácie HBÚ, za úzkej spolupráce a pod-
pory OBÚ SR, spolupracuje so Slovenským ústavom technickej nor-
malizácie (SÚTN) pri preberaní technických noriem z európskych 
noriem podľa požiadaviek SÚTN. 
Zástupca HBÚ je členom Koordinačného výboru pre BOZP a Kolé-
gia podpredsedu vlády, ktoré sú poradnými orgánmi ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť práce a ochrany práce.
Banské úrady spolupracujú aj s Národným inšpektorátom práce, ako 
aj jednotlivými krajskými inšpektorátmi práce.
Veľmi dobrá spolupráca je už tradične so Slovenskou banskou ko-
morou, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenským zväzom 
výrobcov kameniva, Združením baníckych spolkov a cechov Sloven-
ska, 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
Úspešne sa rozvíjajú vzťahy s orgánmi a zástupcami Českej a Poľskej 
štátnej banskej správy. Tieto vzťahy sa realizujú na základe vzájom-
ných výmenných stretnutí, seminárov, konferencií a sympózií. Zá-
stupcovia HBÚ sa každoročne zúčastňujú na pravidelných stretnu-
tiach predstaviteľov štátnych banských správ EÚ.
Investície
V roku 2018 bol realizovaný pod dozorom Pamiatkového úradu na 
historickej budove sídla HBÚ v  Banskej Štiavnici reštaurátorský 
prieskum. V roku 2019 je naplánovaná celková výmena strešnej kry-
tiny sídla a následne v súlade so závermi reštaurátorského priesku-
mu kompletná revitalizácia fasády sídla.
Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka č. 4, Banská 
Štiavnica 
Prednosta úradu: Ing. Štefan Filip 
Na Okresnom úrade Banská Štiavnica v roku 2018 pracovalo 21 za-
mestnancov, 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 po-
trieb úradu a zabezpečovanie väzieb v rámci štruktúry výkonu štát-
nej správy. Okrem iného:
– prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných informácií 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáci-
ám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode in-
formácií) v znení neskorších predpisov.
Za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 bolo prijatých 17 žiados-
tí o poskytnutie informácií.
– prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, 
zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatre-
ní 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 01.01.2018 do 31. 12. 2018 boli na Okresnom úrade 
Banská Štiavnica podaná jedna sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. 
z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z..
– prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, za-
bezpečuje a  kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení 
prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. 
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o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
Za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 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 fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa obča-
novi 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 rybár-

skej 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, povo-
ľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane 
ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie 

• Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kana-
lizácií – povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhodnutí na 
ich užívanie 

• Štátna správa ochrany pred povodňami
• Štátna správa posudzovania vplyvu na životné prostredie – posu-

dzovanie 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 tele-

fónnych 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 živ-

nostenskom 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 regis-

tri, o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom 
oprávnení

• Oznámenie o  pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie 
o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznáme-
nie 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 zá-

stupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
• Výpis z obchodného registra
• Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných ko-

munikácií
• Integrované obslužné miesto
Pracovisko č. 3 – pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba streda) 
• Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správ-

nom 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
• 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 spi-

sov, 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 inšpek-
torát 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 preu-

kaz, cestovný doklad)
• Evidencia dokladov – výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, ob-

čiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklady)
Všetky potrebné údaje aj telefónne zoznamy sú občanovi prístup-
né 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
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia zabez-
pečuje 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 zá-
chranného systému.
Za účelom plnenia bezpečnostných záujmov Slovenskej republi-
ky v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového sta-
vu v znení neskorších ústavných zákonov Bezpečnostná rada okresu 
Banská Štiavnica zasadala v  roku 2018 podľa schváleného plánu. 
Na zasadnutiach rokovala o bezpečnosti na území okresu Banská 
Štiavnica. Bezpečnostná rada okresu Banská Štiavnica na svojom 
rokovaní dňa 07. 02. 2018 schválila „Správu o bezpečnosti na území 
okresu Banská Štiavnica za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017“. 
Vypracovaná správa bola zaslaná dňa 08. 02. 2018 Bezpečnostnej 
rade okresu Banská Bystrica.
Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica, ktorý je výkon-
ným orgánom Okresného úradu Banská Štiavnica a Bezpečnostnej 
rady okresu Banská Štiavnica na plnenie úloh krízového riadenia 
v období krízovej situácie zasadal v roku 2018 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 Banská Štiavnica je hlavným riadiacim orgánom aj 
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení mimoriadnej 
situácie. V roku 2018 na území okresu Banská Štiavnica ešte pre-
biehala mimoriadna situácia v obci Kozelník, ktorá bola vyhlásená 
dňa 11. 10. 2017 z dôvodu svahovej deformácie a rizika ohrozenia 
života, zdravia, majetku a nebezpečenstva pre cestnú dopravu. Po 
vykonaní záchranných prác, ktoré boli realizované s cieľom znižova-
nia 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 po-
máhal riešiť mimoriadnu situáciu.
Dokumentácia krízového štábu je vypracovaná v  zmysle platnej 
legislatívy v plnom rozsahu a je pravidelne podľa zmien aktualizo-
vaná. 
Pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva bolo v  priebe-
hu roka vykonávané preskúšavanie varovacej siete civilnej ochrany 
v pravidelných intervaloch počas celého roka (skúška miestne ovlá-
daných sirén je vykonávaná 1 krát za miesiac a skúška diaľkovo ovlá-
daných sirén PAVIAN 2 krát ročne – jún a december).
Odborom krízového riadenia boli aktualizované dokumenty, súvi-
siace 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 proti-

radiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
• Plán radiačného monitoringu územia obvodu,
• Plán hlavných úloh pri plnení úloh krízového riadenia, hospodár-

skej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzové-
ho plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu 
civilnej ochrany a obrany pre obce, právnické osoby a fyzické oso-
by v okrese Banská Štiavnica na rok 2018,

• Povodňový plán záchranných prác,
• Plán evakuácie,
• Plán ukrytia a ďalšie.
V súlade so zákonom NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povod-
ňami a vyhláškou MŽP č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú pod-
robnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, 
boli v mesiaci august na odbor krízového riadenia predkladané zak-
tualizované povodňové plány záchranných prác všetkých obcí okre-
su Banská Štiavnica. Odbor krízového riadenia všetky povodňové 
plány záchranných prác skontroloval a  doplnil o  chýbajúce údaje 
a následne odovzdal na podpis prednostovi okresného úradu.
V zmysle §140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov §6 
ods. 1 písm. g) a §14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskor-
ších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotech-
nických 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 vy-

dával záväzné stanoviská a uplatňoval stavebnotechnické požiadav-
ky 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 ci-
vilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov vykonáva-
ných 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 koordi-
noval 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 doku-
mentácia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých tova-
rov, 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 mimo-
riadnych regulačných opatrení je zriadených 23 výdajní odberných 
oprávnení pri celkovom počte 15 obcí, v meste Banská Štiavnica 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. 
Odborná príprava starostov a zamestnancov zodpovedných za prí-
slušnú 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 10. 07. 
2018. Na tejto odbornej príprave bola starostom obcí okresu Banská 
Štiavnica poskytnutá vypracovaná dokumentácia krízových štábov 
obce a zoznam platnej legislatívy v oblasti krízového riadenia, civil-
nej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. 
Starostovia obcí boli usmernení, akým spôsobom je potrebné napĺ-
ňať jednotlivé moduly špecifického aplikačného programu jednot-
ného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou 
známkou EPSIS®JISHM.
V apríli bola venovaná pozornosť príprave mládeže zo základných 
škôl na súťaž mladých záchranárov. Súťaž mladých záchranárov sa 
konala 03. 05. 2018 v Žiari nad Hronom – obvodné kolo v súčin-
nosti: Okresný úrad Žiar nad Hronom, Okresný úrad Banská Štiav-
nica a Okresný úrad Žarnovica. Za okres Banská Štiavnica sa tohto 
podujatia zúčastnili žiaci a učitelia zo Základnej školy Jozefa Kollára 
v Banskej Štiavnici, Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiav-
nici, Základnej školy s  materskou školou Ferdinanda Coburga vo 
Svätom Antone, Základnej školy s materskou školou Maximiliána 
Hella Štiavnické Bane, Základnej školy s materskou školou v Ban-
skej Belej a Cirkevnej základnej školy Sv. Františka Assiského v Ban-
skej Štiavnici.
Každý okres bol vyhodnotený samostatne. Víťazné družstvo z kaž-
dého okresu postúpilo na Krajské kolo, ktoré sa konalo v Osrblí 23. 
5. 2018. Z okresu Banská Štiavnica postúpilo družstvo zo Základ-
nej školy Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, ktoré sa z našich škôl 
umiestnilo na prvom mieste.
Osobitné poďakovanie patrí všetkým pedagógom uvedených škôl, 
ktorí zabezpečili prípravu žiakov. 
Odbor krízového riadenia organizoval na základných školách a ma-
terských školách výtvarnú súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 
112 a civilnej ochrany“ na tému: „Veď aj ja som záchranár“, zameranú 
na propagáciu Integrovaného záchranného systému, ktorej sa zú-
častnili žiaci základných škôl: Základná škola Jozefa Kollára, Ludví-
ka Svobodu 40, Banská Štiavnica, Základná škola Jozefa Horáka, P. 
Dobšinkého 17, Banská Štiavnica, Základná škola s materskou ško-
lou Ferdinanda Coburga, Svätý Anton 47, Súkromná základná škola 
Bakomi, Ul. A. Gwerkovej-Göllnerovej, Banská Štiavnica, Materská 
škola 1. mája č. 4, Banská Štiavnica, trieda Štefultov, Špeciálna zák-
ladná škola, Novozámocká 139/11, Banská Štiavnica. 
Do súťaže bolo prihlásených celkovo 64 výtvarných prác. Víťazné 
práce z jednotlivých kategórii postúpili do národného kola. Národné 
kolo pozostávajúce z vyhodnotenia najzaujímavejších prác doruče-
ných z okresných úradov detskou porotou sa uskutočnilo dňa 11. 02. 
2019 v zámku Topoľčianky. 
Odbor krízového riadenia priebežne plnil úlohy uložené nadriade-
nými 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 zmys-
le zákona 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 sprá-
vy vykonával v roku 2018 tieto činnosti: 
A. Kontrolná činnosť
• kontrola preneseného výkonu pôsobnosti obce Ilija na úseku štát-

nej vodnej správy,
• kontrola zabezpečenia ochrany vôd, vodných tokov a vodných sta-

vieb vo vybraných subjektoch (fyzické osoby ako prevádzkovatelia 
vodných stavieb),

• kontrola plnenia povinností obcí Banská Belá na úseku verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií,

• kontrola správy vodných tokov v katastrálnom území Svätý An-
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ton, Ilija, Banská Štiavnica, Podhorie

• kontrola zabezpečenia ochrany vôd, vodných tokov a  vodných 
stavieb v organizácii Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 
podnik, Banská Štiavnica

• kontrola prevádzky vodných stavieb v  katastrálnych územiach 
Banská Štiavnica a Banský Studenec 

• kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd ale-
bo podzemných vôd v katastrálnych územiach Banská Belá, Ban-
ská Štiavnica, Banský Studenec, Štiavnické Bane 

• kontrola ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd v katastrálnych úze-
miach Banská Štiavnica, Štiavnické Bane

• kontrola prevádzky verejnej kanalizácie v  obci Svätý Anton 
a v obci Štiavnické Bane

B. Výkon štátnej vodnej správy
• rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach pod-

ľa vodného zákona 
• vydávanie vyjadrení vo veciach podľa vodného zákona 
• vydávanie súhlasov vo veciach podľa vodného zákona
• vedenie evidencie povolení (Vodohospodárska evidencia a eviden-

cia 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 vod-
ných tokoch

• určenie rozsahu inundačného územia pri vodohospodársky vý-
znamných vodných tokoch

C. 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 zdro-
jov 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 využí-
vania sú na ich ochranu určené ochranné pásma I. stupňa a ochran-
né 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 povr-
chových vôd a podzemných vôd. 
D. 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 krízo-
vej situácie zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby monitorovanie 
kvality vôd: 
1. Prepojenie na Pohronský skupinový vodovod: Banská Štiavnica 
– Červená studňa
2. Verejný vodovod Banská Štiavnica
3. Vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo
4. VN Rozgrund 
5. Úpravňa vody Rozgrund
6. Verejný vodovod Banská Belá
7. Verejný vodovod Kozelník
8. Úpravňa vody Štiavnické Bane, verejný vodovod
9. Svätý Anton – DVZ Antol, verejný vodovod 
10. Verejný vodovod Svätý Anton
11. Verejný vodovod Dekýš
12. Verejný vodovod Baďan
13. Verejný vodovod Ilija
14. Verejný vodovod Močiar 
15. Verejný vodovod Podhorie
16. ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, verejný vodovod 
17. Verejný vodovod Prenčov, miestne pramene 
18. Verejný vodovod Vysoká, vodojem
19. Obec Štiavnické Bane – vodný zdroj VRT HVS-1, HVS-2, verejný 
vodovod
20. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem
E. 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 odpado-
vých 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 č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov 

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmen-
tálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

• Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kata-
lóg odpadov v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o  evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

• Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednot-
ných metódach analytickej kontroly odpadov

• Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niekto-
ré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov vyhradených výrobkov a  o  nakladaní s  vyhradenými 
prúdmi odpadov

• Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o  skládkovaní odpadov 
a uskladnení odpadovej ortuti

• Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výš-
ka sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisia-
ce s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Podľa predložených Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
za rok 2018 v okrese Banská Štiavnica vznikli tieto množstvá od-
padov: 
Kategória odpadov Množstvo odpadov v tonách
Ostatné odpady 16 999,616
Nebezpečné odpady 41,082
Odpady spolu 17 040,698
V porovnaní s rokom 2017 možno konštatovať, že došlo k zníženiu 
množstva vzniknutých odpadov.

3. Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Do pôsobnosti Okresného úradu v  Banskej Štiavnici, odboru sta-
rostlivosti o životné prostredie patrili v roku 2017 stredné zdroje 
znečisťovania ovzdušia (ďalej ZZO), nachádzajúce sa v okrese Ban-
ská Štiavnica. V súčasnosti sa v okrese Banská Štiavnica nenachá-
dza veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia sú v kompetencii miest a obcí. 
Prevádzkovateľov stredných zdrojov znečistenia ovzdušia je v okre-
se Banská Štiavnica 25. Títo prevádzkujú dohromady 40 stredných 
zdrojov znečistenia ovzdušia. 
Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkova-
ných emisií znečisťujúcich látok sú spoločnosti:
1. RD SITNO PRENČOV, a.s., Prenčov, ktorý je prevádzkovateľ 
stredných ZZO: 
• Chovy hovädzieho dobytka (NH3), 
• Sušiareň zelených krmív (TZL, ale aj CO, NOx, TOC, alkány), 
• Linka na spracovanie produktov rastlinnej výroby (TZL); 
2. FABA, s.r.o., BŠ – výroba drevných brikiet (hlavne TZL, ale aj CO, 
NOx, TOC)
3. Prevádzkovatelia stredných ZZO – chovy hovädzieho dobytka 
(NH3):
• AGROCOM, Banská Štiavnica,
• Rodinná farma Nikolaj Ján
4. Slovenské parkety, s.r.o., BŠ 
• Výroba drevených parkiet (hlavne TZL, ale aj CO, NOx, TOC)
5. Plynové kotolne (TZL, CO, NOx, TOC): 
• najmä Bytová správa, s.r.o., B. Štiavnica (8 zdrojov)
Ročné údaje o súhrnných emisiách jednotlivých znečisťujúcich lá-
tok za všetky stredné zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované 
v okrese Banská Štiavnica podávajú prevádzkovatelia každoročne za 
uplynulý rok, v tomto prípade na rok 2018 za znečisťovanie ovzdu-
šia v roku 2017. Oproti roku 2016 nedošlo k zvýšeniu emisií jed-

notlivých znečisťujúcich látok. Najväčší podiel znečistenia ovzdušia 
v  okrese Banská Štiavnica majú predovšetkým tuhé znečisťujúce 
látky a amoniak.
Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schválený 
S-TPP a TOO, nakoľko ide o prevádzkovateľov stredných ZZO.
Prevádzkovatelia veľkých a  stredných ZZO sú podľa ustanovenia 
§15 ods. 1 písm. f), g) a k) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v zne-
ní 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 uda-
losti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia, a tiež 
bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich násled-
kov 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 pros-
tredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vykonáva štát-
nu správu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji-
ny 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 pros-
tredie, 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 úze-
miach 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 okre-
su sú aj maloplošné chránené územia s vyšším 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 
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
Okresný úrad  v  Banskej Štiavnici, odbor starostlivosti o  životné 
prostredie vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostre-
die podľa osobitných predpisov, a  to najmä vydávaním vyjadrení, 
povolení, súhlasov, stanovísk a ďalších dokumentov vyplývajúcich 
z  platných právnych predpisov. Za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 
12. 2018 Okresný úrad  v  Banskej Štiavnici, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, vydal celkovo 176 rozhodnutí, 508 vyjadrení 
a poskytol 203 stanovísk a vybavil 16 žiadostí o poskytnutie infor-
mácií. Okrem toho poskytol množstvo informácií pre občanov a iné 
subjekty. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom došlo 
k miernemu nárastu vykonaných úkonov.
Katastrálny odbor:
Vedúca odboru: Ing. Zuzana Mojičková
Počet zamestnancov: 11
Počet katastrálnych území: 18 
Katastrálny odbor má dve oddelenia:
1. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
2. Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra 
v územnom obvode okresu Banská Štiavnica, a to najmä:

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 Ban-
ská Štiavnica

6. SILICA s.r.o., Námestie Š. Moyzesa 4, Banská Bystrica zber odpadov areál Dinas Banská Belá
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• rozhoduje v katastrálnom konaní (napr. rozhoduje o vklade vlast-

níckeho práva, vklade záložného práva, vklade vecného bremena, 
rozhoduje o oprave chýb v katastrálnom operáte)

V  roku 2018 katastrálny odbor prijal 1245 návrhov na vklad. 
Z celkového počtu prijatých návrhov na vklad bolo 201 prijatých 
elektronicky. Zo všetkých doručení návrhov na vklad bolo: 355 zá-
ložných zmlúv, 590 kúpnych zmlúv, 134 darovacích zmlúv, 23 zá-
menných zmlúv, 23 zmlúv o zriadení alebo zrušení vecného breme-
na a 120 iných zmlúv. V roku 2018 sa udržal trend refinancovania 
hypotekárnych úverov. Kúpa nehnuteľností bola vyššia o 44 podaní 
návrhov oproti roku 2017. 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 po-
známky v katastri nehnuteľností, oznamuje účastníkom konania 
a tým fyzickým a právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľ-
nostiam bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra 
nehnuteľností
V roku 2018 sa zapísalo 103 osvedčení o dedičstve. V roku 2018 sa 
zapísalo 172 exekúcií. Katastrálny odbor zaznamenal v roku 2018 
pokles exekúcií.
Informácie z katastra nehnuteľností (napr. výpisy z listov vlastníc-
tva, kópie máp, kópie listín, ktoré sú uložené v zbierke listín...) boli 
poskytnuté 871 klientom. Znížil sa počet poskytnutých informácií, 
z dôvodu zverejňovania údajov o pozemkoch na vybraných portá-
loch. Vybavených bolo 103 podkladov pre dedičské konania a 79 
iných podkladov. 
Geometrické plány prijaté na úradné overenie v počte 322. Oproti 
roku 2018 nárast o 44 geometrických plánov.
Priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v ko-
naní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami 
neboli zistené žiadne.
Na katastrálny odbor za obdobie 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 bolo 
podaných 3329 podaní na registratúru katastrálneho odboru. 
V roku 2018 bolo na katastrálnom odbore podaných a vybavených 
menej podaní ako v roku 2017. 
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej ob-
lasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV)
riaditeľ: RNDr. Dušan Trcka, do 30. 9. 2018, od 1. 10. 2018 Ing. Pe-
ter Baláž, PhD., poverený zastupovaním 
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  znení neskorších 
predpisov v 2. stupni ochrany, pričom sa v rámci neho nachádzajú aj 
maloplošné chránené územia s vyššími stupňami ochrany. Priamo 
v meste a jeho blízkom okolí sa nachádzajú tieto osobitne chránené 
územia s vyšším stupňom ochrany: 
• Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada (k. ú. B. 

Štiavnica) – 3. stupeň ochrany
• Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) – 5. stupeň 

ochrany
• Chránený areál Michalštôlnianske rašelinisko (k. ú. B. Štiavnica) 

– 3. stupeň ochrany
• Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ (k. ú. B. Štiavnica) – 3. stu-

peň ochrany
Ďalej sa tu nachádzajú tieto chránené stromy: 
• 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 
chránené územia členských krajín Európskej únie známe pod skrat-
kou NATURA 2000. Je to:
• územie európskeho významu – Sitno (SKUEV0216)
• územie európskeho významu Suť (SKUEV0265).
Na Správe CHKO Štiavnické vrchy, ktorá sídli v Banskej Štiavnici, 
Kammerhofská 26, pracovalo v  roku 2018 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 5 
dobrovoľných strážcov prírody.
Pracovníci Správy  CHKO Štiavnické vrchy vypracovali v  roku 
2018 367 odborných stanovísk pre konanie orgánov štátnej sprá-
vy a samosprávy, Ministerstvo životného prostredia SR, Policajný 
zbor SR, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ako aj iné 
fyzické a  právnické osoby. Zúčastnili sa 142 obhliadok a  roko-
vaní. Správa CHKO Štiavnické vrchy taktiež vydala aj 25 stano-
vísk týkajúcich sa posudzovania vplyvov (stanoviská k EIA, SEA, 
§28 zákona č. 543/2002 Z. z.). Pracovníci správy taktiež riešili 
26 priestupkov porušenia zákona č. 543 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. Išlo najmä o porušenia zá-
kazu voľného pohybu psov, vjazdu do chránených území, pohyb 
mimo vyznačených miest a chodníkov a pod. Opäť sa odstraňovali 
invázne rastliny na 5 lokalitách v Banskej Štiavnici a blízkom oko-
lí a prebehlo zimné sčítanie netopierov. Správe CHKO Štiavnické 
vrchy patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V  roku 2018 tu 
bolo rehabilitovaných 32 jedincov chránených druhov živočíchov, 
z ktorých bolo 29 vrátených naspäť do prírody. Formou predná-
šok a exkurzií sa podieľame na envirovýchove žiakov a študentov 
základných a stredných škôl.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Dol-
ná ružová 7, Banská Štiavnica 
Riaditeľka: Ing. arch. Zuzana Klasová
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 prísluš-
ným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnos-
tiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pamiat-
kového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, 
ak zákon neustanovuje inak, a  ktorý vykonáva štátnu správu vo 
svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod Banskobys-
trického kraja. 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, so sídlom Dolná ružová 
7, Banská Štiavnica, vykonáva štátnu správu s územnou pôsobnos-
ťou 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;
• 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 vy-
hlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Štiav-
nica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005;

• Všeobecná záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici 
č.13/1998 o vyhlásení časti územia obce Hodruša-Hámre za pa-
miatkovú 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 dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revido-
vaný – oznámenie č. 44/2001 Z. z.);

• Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (oznáme-
nie 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 ná-
lezov a archeologických nálezísk, 
b) vypracúva a vydáva zásady ochrany pamiatkového územia, vy-
pracúva podklady súvisiace s  obstarávaním územnoplánovacej 
dokumentácie pre príslušné orgány štátnej správy a územnej samo-
správy, spolupracuje s nimi v procese spracovania prípravnej, pro-
jektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a vy-
užitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk, 
c) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchra-
ne, obnove a využívaní pamiatkového fondu, archeologických nále-
zov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú a metodickú 
pomoc, 
d) rozhoduje podľa §24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva záväz-
né stanoviská podľa §30 a 32 a stanoviská podľa §29, 
e) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pa-
miatky 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 kultúr-
nych pamiatok,
g) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miest-
nych pamätihodností, 
h) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na 
odstránenie nedostatkov pri ochrane pamiatkového fondu, archeo-
logických 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. zasad-
nutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. – 11. de-
cember 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 Kal-
vária – vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu SR Bratislava č. 
PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 10. 05. 2005, o vyhlásení ochran-
ného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica – právoplat-
nosť dňa 10. 06. 2005.
4. Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane – vyhlásená Nariadením 
vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiav-
nické Bane z 15. augusta 1995.
5. Pamiatková zóna Banská Hodruša – všeobecne záväzná vyhláška 
Krajského úradu v Banskej Bystrici č.13/1998 o vyhlásení časti úze-
mia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu.
6. Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ s areá-
lom v Antole (Sv. Anton) – vyhláška Okresného úradu v Žiari nad 

Hronom č. 1/1993 zo dňa 16. 03. 1993 o  vyhlásení ochranného 
pásma Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s  areálom v  Antole 
(Svätý Anton).
Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vy-
konáva KPÚ Banská Bystrica každoročne MONITORING lokality 
UNESCO, zameraný na zisťovanie aktuálneho stavu lokality, kul-
túrnych a technických pamiatok a spracovanie správy o stave zacho-
vania. 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 2018 KPÚ Banská Bystrica 
spracoval: 
11 podkladov a návrhov na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pa-
miatku, zrušenie alebo zmenu vyhlásenia NKP:
• Banská Štiavnica, Kammerhofská 19 – podklad pre posúdenie 

podnetu na vyhlásenie za NKP
• Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, Štôlňa s areálom, štôlňa 

s portálom (Štôlňa Starovšechsvätých) – návrh na vyhlásenie NKP
• Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, Štôlňa s areálom, štôlňa 

s portálom (Dolný prekop k šachte Lill) – návrh na vyhlásenie NKP
• Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, Štôlňa s areálom, štôlňa 

s  portálom (Horný prekop k  šachte Lill) – návrh na vyhlásenie 
NKP

• Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, Štôlňa s areálom, budova 
administratívna (riaditeľstvo banského závodu) – návrh na vyhlá-
senie NKP

• Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, Štôlňa s areálom, nadjazd 
koľajovej dráhy – fragment (železná centrálna časť nájazdu) – ná-
vrh na vyhlásenie NKP

• Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, Štôlňa s areálom, nadjazd 
koľajovej dráhy – fragment (piliere nadjazdu) – návrh na vyhlá-
senie NKP

• Hronský Beňadik, Rímskokatolícka kaplnka sv. Krvi (Božieho 
hrobu) – baroková prenosná kazateľnica, z roku 1713 – návrh na 
vyhlásenie NKP

• Hronský Beňadik, Rímskokatolícka kaplnka sv. Krvi (Božieho hro-
bu) – Oltár Ukrižovania, novoklasicistický, z roku 1879 – návrh 
na vyhlásenie NKP

• Hronský Beňadik, Rímskokatolícka kaplnka sv. Krvi (Božieho 
hrobu) –novoklasicistický súbor mobiliáru – kazateľnica, skrinka, 
dvojica kostolných lavíc – návrh na vyhlásenie NKP

• Hodruša – Hámre, časť Banská Hodruša, R-K kostol sv. Mikuláša, 
lavice kostolné – návrh na zmenu vyhlásenia NKP

• Spracovávanie aktualizácie dokumentu „Pamiatkový úrad Sloven-
skej republiky Bratislava: Zásady ochrany pamiatkových území – Pa-
miatková rezervácia Banská Štiavnica – historické jadro – Pamiatková 
rezervácia Banská Štiavnica – Kalvária, Zodpovedný spracovateľ: 
PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Bratislava, december 2004“.

• Vypracovanie správy o  stave územia lokality UNESCO „Banská 
Štiavnica a technické pamiatky v okolí“ a spracovanie monitorova-
cích diaľkových pohľadov.

Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica, 
Mládežnícka ulica č. 25, Banská Štiavnica 
riaditeľ: npor. PhDr. Branislav Čerňanský 
Prehľad trestnej činnosti a objasnenosti v služobnom obvode OO PZ 
Banská Štiavnica

Násilná kriminalita
V sledovanom období v služobnom obvode OO PZ Banská Štiav-
nica bol nápad násilnej kriminality 29 skutkov, objasnené boli na 
82,76%. Čo sa týka závažných násilných trestných činov, bolo evido-
vaných 7 prípadov nebezpečného vyhrážania, objasnené na 85,71%; 
1 prípad lúpežného prepadnutia osôb, ktorý bol objasnený; 17 
prípadov úmyselného ublíženia na zdraví, objasnené na 88,24%; 1 
prípad vydierania, ktorý je v štádiu objasňovania; 2 prípady týrania 
blízkej osoby a zverenej osoby, objasnené na 50,00%; 1 prípad poru-
šovania domovej slobody, ktorý bol objasnený. 
Mravnostná kriminalita 
V sledovanom období roku 2018 boli evidované 4 mravnostné trest-
né činy, ktoré boli objasnené na 25,00%. Išlo o 1 prípad znásilnenia 
a 1 prípad detskej pornografie, ktoré sú v štádiu objasňovania a 2 
prípady sexuálneho zneužívania, objasnené na 50,00%. 
Drogová kriminalita
V sledovanom období roku 2018 bolo evidovaných 7 trestných či-
nov v súvislosti s drogovou problematikou, ktoré sú objasnené na 
57,14%. Konkrétne v 3 prípadoch išlo o nedovolenú výrobu a držbu 
omamných látok, objasnené na 100,00%; v 4 prípadoch išlo o držbu 
drogy pre vlastnú potrebu, objasnené na 25,00%. 
Majetková kriminalita
V sledovanom období roku 2018 bol nápad majetkovej kriminality 
46 skutkov, objasnené boli na 39,13%. Najväčší podiel na tejto trest-
nej činnosti mali krádeže vlámaním, ktorých sme v  hodnotenom 
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období evidovali 16 a objasnené boli na 25,00%. Z uvedeného počtu 
boli evidované 2 prípady krádeží vlámaním do víkendových chát, 
objasnené na 50,00%; 3 krádeže vlámaním do bytov, objasnené na 
33,33%; 2 krádeže vlámaním do reštaurácií, objasnené na 50,00%; 1 
krádež vlámaním do obchodu, vrátane skladu, ktorý je v štádiu ob-
jasňovania; 2 krádeže vlámaním do ubytovacích objektov, objasnené 
na 50,00% a 6 prípadov krádeže vlámaním do ostatných objektov, 
ktoré sú v štádiu objasňovania. 
Ekonomická kriminalita
V sledovanom období roku 2018 celkový nápad ekonomickej krimi-
nality v služobnom obvode OO PZ Banská Štiavnica predstavoval 22 
skutkov, objasnené boli na 54,55%. Najväčší počet tvorili tieto skut-
ky: 8 prípadov skrátenia dane a poplatkov, objasnené na 100,00%; 5 
prípadov neoprávneného obstarania platobnej karty a 1 prípad pod-
vodu, ktoré sú v štádiu objasňovania; 2 prípady úverového podvodu, 
objasnené na 100,00%; 1 prípad sprenevery a 1 prípad podplácania, 
ktoré sú v štádiu objasňovania; 1 prípad neoprávneného užívania 
cudzieho motorového vozidla, ktorý bol objasnený; 2 prípady poru-
šovania ochrany rastlín a živočíchov, ktoré sú v štádiu objasňovania; 
1 prípad poškodzovania finančných záujmov E, ktorý bol objasnený. 
Prehľad uličnej trestnej činnosti a  objasnenosti v  meste Banská 
Štiavnica

Prehľad výslednosti práce pri objasňovaní priestupkov orgánmi 
Policajného zboru na OO PZ Banská Štiavnica podľa zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v  znení neskorších predpisov za 
obdobie od 01. 01. 2018 do 30. 12. 2018 v porovnaní s rovnakým 
obdobím roka 2017

Verejný poriadok na kultúrno-spoločenských a športových poduja-
tiach 
V hodnotenom období boli v okrese Banská Štiavnica realizovaných 
9 bezpečnostných opatrení, a to nasledovné:
dve v súvislosti s kultúrnym podujatím:
• v dňoch 01. 09. 2018 – 02. 09. 2018 sa konalo kultúrne podujatie 

Dni sv. Huberta vo Svätom Antone. K  zabezpečeniu verejného 
poriadku a dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej pre-
mávky bol spracovaný plán bezpečnostných opatrení, ktorého sa 
zúčastnilo celkom 30 policajtov, ktorí odslúžili 294 hodín. K na-
rušeniu verejného poriadku nedošlo.

• v dňoch 07. 09. 2018 – 08. 09. 2018 sa konalo kultúrne podujatie 
Salamandrové dni v Banskej Štiavnici. K zabezpečeniu verejného 
poriadku a dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej pre-
mávky bol spracovaný plán bezpečnostných opatrení, ktorého sa 
zúčastnilo celkom 30 policajtov, ktorí odslúžili 246 hodín. K na-
rušeniu verejného poriadku nedošlo.

jedno v súvislosti s verejným zhromaždením, podujatím:
• dňa 23. 03. 2018 sa konalo verejné zhromaždenie v Žiari nad 

Hronom a v Banskej Štiavnici „Postavme sa za slušné Slovensko“. 
K  zabezpečeniu verejného poriadku bol spracovaný plán bez-
pečnostných opatrení, ktorého sa zúčastnilo celkom 21 policaj-
tov, ktorí odslúžili 56 hodín. K narušeniu verejného poriadku 
nedošlo.

šesť ostatné:
• dňa 18. 01. 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. celokrajská osobit-

ná kontrola, do ktorej bolo zaradených 16 policajtov okresného 
riaditeľstva, ktorí v  rámci bezpečnostného opatrenia odslúžili 
spolu 64 hodín,

• dňa 29. 01. 2018 od 08.00 hod. do 12.00 hod. celokrajská osobit-
ná kontrola, do ktorej bolo zaradených 16 policajtov okresného 
riaditeľstva, ktorí v  rámci bezpečnostného opatrenia odslúžili 
spolu 64 hodín,

• dňa 22. 02. 2018 od 08.00 hod. do 12.00 hod. celokrajská osobit-
ná kontrola, do ktorej bolo zaradených 16 policajtov okresného 
riaditeľstva, ktorí v  rámci bezpečnostného opatrenia odslúžili 
spolu 64 hodín,

• dňa 20. 03. 2018 od 06.00 hod. do 10.00 hod. celokrajská osobit-
ná kontrola, do ktorej bolo zaradených 16 policajtov okresného 
riaditeľstva, ktorí v  rámci bezpečnostného opatrenia odslúžili 
spolu 64 hodín,

•  dňa 10. 11. 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. 
K  zabezpečeniu verejného poriadku bol spracovaný plán na 
ochranu volebných miestností, ktorého sa zúčastnilo celkom 118 
policajtov, ktorí odslúžili 1.156 hodín. K narušeniu verejného po-
riadku nedošlo.

Úsek bezpečnosti cestnej premávky 
• v okrese Banská Štiavnica bolo 38 nehôd (pokles o – 24 oproti 

roku 2017). Dopravné nehody boli zväčša zapríčinené nedodrža-
ním predpísanej rýchlosti, nesprávnym spôsobom jazdy, najmä 
vyhýbaním sa bez dostatočnej bočnej vôle, nedodržaním bezpeč-
nej vzdialenosti za vozidlom.

Prehľad dopravnej nehodovosti

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici – 
pracovisko Archív Banská Štiavnica
riaditeľ pobočky: PhDr. Mikuláš Čelko
sídlo: Križovatka č. 4, Banská Štiavnica 
počet zamestnancov: 3
Pracovisko Archív Banská Štiavnica (ďalej archív) je zariadením Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky bez právnej subjektivity, plní 
úlohy štátnej správy na úseku archívov a registratúr. Organizačne 
je začlenené do Štátneho archívu v Banskej Bystrici ako jeho praco-
visko. Hlavnou úlohou archívu je zhromažďovať, odborne spracú-
vať a sprístupňovať archívne dokumenty, pochádzajúce z činnosti 
orgánov miestnej štátnej správy a ich organizácií a zariadení a ich 
predchodcov, orgánov samosprávy obcí, organizácií a zariadení, ako 
aj iných pôvodcov, ktorých činnosť sa prevažne alebo úplne vzťahuje 
alebo vzťahovala na územie okresu. Verejnosti umožňuje prístup 
k spracovaným archívnym dokumentom ich štúdiom, ale aj vyho-
tovením výpisu, odpisu, potvrdenia alebo kópie a tiež ich verejným 
vystavovaním. Archív sídli v  budove Okresného úradu v  Banskej 
Štiavnici.
Pre vykonávanie odborných činností má pracovisko systemizova-
né 3 štátnozamestnanecké miesta, ktoré sú obsadené. Prierezové 

a  obslužné činnosti pre archív 
zabezpečuje Štátny archív 
v Banskej Bystrici prostredníc-
tvom Centra podpory Banská 
Bystrica, resp. Jednotky pod-
pory Žiar nad Hronom. 
V rámci predarchívnej starostli-
vosti vykonáva štátny odborný 
dozor v  231 právnických sub-

jektoch na území okresu. 
V  archíve je evidovaných 185 archívnych fondov a  zbierok o  cel-
kovom rozsahu 1285 b. m. Inštitúcie a súkromné osoby využívajú 
archívne dokumenty ako podklady na historické štúdium, ale aj pre 
praktické potreby (potvrdenie doby štúdia v  rôznych typoch škôl 
v Banskej Štiavnici, usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov). Naj-
častejšími študovanými témami v roku 2018 boli majetkovoprávne 
vzťahy k nehnuteľnostiam, stredoveké baníctvo, návštevy Habsbur-
govcov v Banskej Štiavnici, dejiny mesta, dejiny školstva v 20. storo-
čí. Archív spracoval 4 rešerše k dejinám domovov v mestskej pamiat-
kovej rezervácii a žiadateľom (obyvateľom, úradom a inštitúciám) 
vydal 215 výpisov, osvedčených i neosvedčených kópií archívnych 
dokumentov.
Hlavným ťažiskom sprístupňovacích prác bolo ukončenie ďalšie-
ho zväzku archívnej pomôcky k  fondu Magistrát mesta Banskej 
Štiavnice – vecná skupina korešpondencia 1531 – 1534 a príprava 
archívnej pomôcky (zatiaľ v rukopisnej forme) k archívnemu fondu 
Stredná lesnícka technická škola v Banskej Štiavnici 1938 – 2000.
Výskumná, publikačná, kultúrno – spoločenská činnosť sa zamerala 
na výročia (100. výročie vzniku ČSR, 50. výročie obrodného proce-
su, 25. výročie vzniku samostatnej SR) a 25. výročie zápisu Banskej 
Štiavnice na listinu kultúrneho svetového dedičstva. Pri tejto príleži-
tosti vyšla publikácia Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva 
UNESCO (spoluzostavovateľ Mikuláš Čelko). Mikuláš Čelko ako 
spoluautor scenára a autor častí odborných textov sa podieľal na prí-
prave výstavy (26 bannerov a uvedené diela akad. sochára V. Oravca) 
sprístupnenej v  septembri 2018 v  Banskej Štiavnici a  1. októbra 
v Európskom parlamente v Štrasburgu. Okrem toho sa archív zapo-
jil do prípravy monografií obcí Banská Belá a Ladomerská Vieska. 
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, Špecializované pracovisko Slovenského 
národného archívu preberá, sprístupňuje a ochraňuje archívne do-
kumenty spoločností, ktorých činnosť súvisí s banskou, hutníckou, 
geologickou a  inou podobnou činnosťou. Sprístupňovanie archív-
nych dokumentov, predarchívnu starostlivosť a ochranu archívnych 
dokumentov v archíve vykonáva 12 štátnych zamestnancov.
Slovenský banský archív sídli v historickej budove „Fritzov dom“ na 
Radničnom námestí 16, kde sú administratívne priestory pre pra-
covníkov archívu, bádateľňa, depoty archívnych dokumentov a iné 
prevádzkové priestory. Archívne dokumenty sú uložené aj v depo-
toch v budove Radničné námestie 4. K archívu prináleží aj budova 
na Starozámockej ul. č. 9, ktorá pre nevyhovujúci technický stav sa 
nevyužíva a je zaradená ako prebytočný majetok. Všetky tri budovy 
sú majetkom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V budove na 
Radničnom námestí 16 pokračovali v roku 2018 rekonštrukčné sta-
vebné práce, ktoré sa začali realizovať v roku 2017. Projekt „Rekon-
štrukcia stropov objektu Fritzov dom“ realizovala stavebná spoločnosť 
ROKO SLOVAKIA, s. r. o.. Stavebné práce boli ukončené a objekt bol 

odovzdaný firmou ROKO gips, s. r. o., Prievidza stavebníkovi 27. 
decembra 2018.
Obidva objekty na Radničnom námestí sú zabezpečené elektronic-
kou zabezpečovacou signalizáciou , vyvedenou na pult centrálnej 
ochrany a elektronickou požiarnou signalizáciou. 
Slovenský banský archív vykonáva predarchívnu starostlivosť 133 
pôvodcom registratúry banského, hutníckeho rezortu, geologického 
a iných príbuzných odvetví prevažne súkromného charakteru. V 1. 
polroku 2018 ukončilo revíziu pôvodcov fondov pracoviska ISEA. 
V  roku 2018 archív schválil 14 pôvodcom (zo 16 predložených) 
predložené návrhy registratúrnych plánov na vyradenie a  dvom 
pôvodcom, ktorí majú zriadené vlastné archívy schválil bádateľské 
poriadky.
Počet archívnych fondov, ktoré má špecializované pracovisko vo 
svojej správe sa v roku 2018 zvýšil na 359, ich celkové množstvo je 
6 303,331 b. m.
V  rámci ochrany archívnych dokumentov sa v  archíve vykonáva 
systematická digitalizácia archívnych dokumentov. Historické ban-
ské mapy a plány z fondu Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej 
Štiavnici, ktoré sú zapísané v registri UNESCO Pamäť sveta je zdigi-
talizovaných celkovo 18 458 archívnych dokumentov, z toho 1 834 
bolo zdigitalizovaných v roku 2018. Mimo systematickú digitalizá-
ciu sme na požiadanie bádateľov vyhotovili 435 veľkoformátových 
digitalizátov z archívnych fondov Železorudné bane Spišská Nová 
Ves, mapy a plány do znárodnenia, Banský kapitanát v Spišskej No-
vej Vsi, Banský kapitanát v Banskej Bystrici a ďalších. Do digitálnej 
podoby sa previedlo aj niekoľko inventárov a maďarsko – slovenský 
terminologický slovník. Systematická digitalizácia sa vykonáva na 
zastaranom veľkoformátovom skeneri CRUSE 145P. Pre digitalizač-
né pracovisko dodalo Centrum podpory Banská Bystrica v mesiaci 
október 2018 multifunkčné zariadenie MS CONICA MINOLTA TA 
BIZHUB 227.
Archívne dokumenty poškodené hlavne fyzikálnou degradáciou 
sa podliepajú pri spracúvaní páskami Filmplast. Jedna banská pre-
hľadná mapa zo Sloviniek zo zbierky Železorudné bane, n. p., š. p., 
v Spišskej Novej Vsi bola zreštaurovaná v reštaurátorskom pracovis-
ku Národného archívu v Bratislave. 29 poškodených spisov z fondov 
Hlavný komorskogrófsky úrad v  Banskej Štiavnici a  Banský súd 
v Banskej Štiavnici zreštaurovali študenti 3. a 4. ročníka Strednej 
priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v rámci 
odbornej praxe. 
Zamestnanci Slovenského banského archívu sprístupňovali 7 ar-
chívnych fondov. Inventáre v rukopise boli vypracované k archívnym 
fondom Banský súd v Boci 1558 – 1788 a Banské stavby, n. p. , š. p., 
v Prievidzi, ktoré však budú doplnené, pretože sa našli ďalšie prírast-
ky k fondom. V roku 2018 sme vypracovali stanovisko k proviniencii 
archívneho fondu Uhoľné bane v Badíne 1857 – 1953, bol vypraco-
vaný projekt Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (1934)1934 
– 2004, fondové oddelenie činnosti úradu v rokoch 1990 – 2000 bol 
schválený a práce na sprístupnení fondu boli ukončené. Pokračovalo 
sa v katalogizácii vecnej skupiny ordinárií Hlavného komorskogróf-
skeho úradu v Banskej Štiavnici z rokov 1700 – 1703. Ukončilo sa 
inventarizovanie spisového materiálu Gemerské železorudné bane, 
podnikové riaditeľstvo v Rožňave 1950 – 1958 a vnútorné vyraďo-
vanie spisového materiálu fondu Slovenské magnezitové závody, 
n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Košiciach. 1953 – 1992. Pokra-
čovalo sa v inventarizácii zbierky máp a plánov Železorudných baní, 
n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Spišskej Novej Vsi. 
Vyhotovilo sa 37 opisov archívnych fondov pre ISEA podľa medziná-
rodného archívneho štandardu ISAD(G).
Odborná knižnica SBA pozostáva z 22 105 evidenčných zväzkov. Po-
čas roku 2018 sme odbornú archívnu knižnicu doplnili o 65 nových 
titulov. Počas roku 2018 bolo vypožičaných 93 zväzkov pre zamest-
nancov pracoviska a 42 zväzkov sme poskytli na prezenčné štúdium 
v bádateľni. Pokračovalo sa v usporadúvaní a premiestňovaní zväz-
kov kníh, zisťovaní duplikátov a ich vyraďovaní.
Vzhľadom na obmedzené priestory bádateľne kvôli rekonštrukcii 
objektu archívu bol v roku 2018 nižší počet bádateľských návštev 
(50) v  porovnaní s  predchádzajúcim rokom (167). Pre bádateľov 
sa vybralo 558 archívnych dokumentov (124 máp a  plánov, 130 
úradných kníh, 294 spisového materiálu (197 fasciklov, 31 spisov, 
66 škatúľ).
V správnej agende sme v roku 2018 zaevidovali 29 žiadostí. Vyhoto-
vili sme 17 potvrdení a 93 neoverených kópií. 
V oblasti výskumnej a publikačnej sa pracovníci archívu zúčastnili 
ako spoluorganizátori seminára „Život a dielo Mateja Zipsera a jeho 
odkaz pre súčasnosť“ (október 2018) a vedúca archívu p. Mgr. Schil-
lerová prispela prednáškou „Osoba Mateja Zipsera v archívnych doku-
mentoch Slovenského banského archívu“. 
Vedúca archívu pôsobila vo funkcii člena redakčnej rady Zborníka 
SBM, členky organizačného výboru pre organizovanie osláv v meste 
Banská Štiavnica.
Technické a ekonomické potreby pracoviska sú zabezpečované Cen-
tom podpory v Banskej Bystrici a Jednotkou podpory v Žiari nad 
Hronom. Spolupráca s  CP je v  podstate dobrá, lenže vzdialenosť 
a nie priamy kontakt so zodpovednými osobami často komplikujú 
vybavovanie záležitosti, čím sa predlžuje aj čas vybavenia.
Na základe „Komentáru k  výkazu práce špecializovaného pracoviska 
Slovenský banský archív za rok 2018“, ktorý k 20. 12. 2018 spracova-
la vtedy vedúca archívu Mgr. Janka Schillerová, 4. 3. 2019 zapísala 
Ing. Mária Mihoková, poverená riadením archívu.
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č. 2, Banská 
Štiavnica 
Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Štatutár: PhDr. Jozef Labuda, CSc.
Počet zamestnancov: 66
Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) na základe svojej 

ROK 2018 
(január – december)

ROK 2017 
(január – december)

Počet dopravných nehôd Rozdiel

okres 
Banská Štiavnica 38 62 - 24

Banská Štiavnica

2018 2017 Rozdiel

usmrtenie 0 1 -1

ťažké zranenie 3 3 0

ľahké zranenie 13 22 -9
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zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského špecializovaného 
baníckeho múzea. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a od-
borne 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. Múzeum sprístupňuje ve-
rejnosti vlastné zbierkové predmety, fotodokumentačný materiál, 
archívne materiály. 
Zriaďovateľom múzea je Ministerstvo životného prostredia Slo-
venskej republiky a gestorom úloh je sekcia geológie a prírodných 
zdrojov. Činnosť Slovenského banského múzea vychádza z progra-
mového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020. 
V súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a environmen-
tálnej politiky sa múzeum sústreďuje na rozvoj environmentalistiky, 
environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a  envi-
ronmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov. Súčasne plní 
všetky úlohy vyplývajúce zo zákona č. 206/2009 Z. z., zákon o mú-
zeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a jeho 
noviel, predovšetkým starostlivosť a prezentáciu zbierkových pred-
metov, prostredníctvom expozícií a výstav a realizuje mimoriadne 
obľúbené aktivity Školy v múzeu. 
Činnosť múzea v  danom roku sa realizuje v  súlade s  prijatým 
a schváleným Plánom hlavných úloh. V roku 2018 bolo naplánova-
ných 40 úloh v šiestich kapitolách a popri plánovaných úlohách sa 
plnili aj ďalšie aktivity.
I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY, úloha: Program záchra-
ny a  transformácie starých banských diel na objekty cestovného 
ruchu. Múzeum aktívne spolupracovalo pri realizácii projektov Slo-
venská banská cesta, Slovenská železná cesta, pri aktivitách Zdru-
ženia historických miest a  obcí Slovenska, Združením banských 
spolkov a cechov. Zabezpečuje správu, údržbu starých banských diel, 
využíva ich v rámci prezentačnej expozičnej činnosti.
II. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
1. Prezentácia ôsmich stálych expozícií SBM v  Banskej Štiavnici 
a Handlovej, ktoré navštívilo 152 944 návštevníkov, spolu s akciami 
a účasťou na výstavách.
2. Výstavná činnosť, kde okrem 8 výstav z PHU, sa uskutočnilo ďal-
ších 14 výstavných projektov: Tomáš Klempoch, 16. 2. – 15. 4. 2018, 
XII. trienále malého objektu a kresby, 29. 6. – 16. 9. 2018, Katedra 
M, NAPRIEK/NAPRIEČ, 12. 10. 2018 – 27. 1. 2019 Jozef Augusta 
– Čechoslovák v Banskej Štiavnici, Hroby významných osobností, 
II.etapa, Ako sa mapovalo v baníctve, 28. 2. – 30. 8. 2018, Technic-
ké kreslenie v zrkadle času ,1. 12. – 27. 1. 2018, Vianoce na zámku 
12/2018, Toto! Kabinet ilustrácie IV., 5. 12. 2017 – 7. 3. 2018, Ihla, 
ruka, hlava II,.31. 12. 2017 – 15. 3. 2018, Dobré časy, 1. 12. 2017 
– 10. 2. 2018, Toto! Kabinet ilustrácie V., 9. 3. – 6. 7. 2018, Jarmila 
Ďuppová: Chodník do kruhu, 2. 6. – 31. 7. 2018, Toto! Kabinet ilu-
strácie VI., 20. 7. – 30. 9. 2018, Ján Šipöcz „Prestupná stanica“, 11. 
8. – 14. 10. 2018, Peter Jánošík: Nenápadná väzba, 29. 11. – 29. 12. 
2018 Ihla, ruka, hlava III., 31. 12. 2018 – 3. 3. 2018, Starý zámok 
a Banská Štiavnica v obrazoch, od 10. 9. 2018, V modrobielom lese 
29. 12. 2017 – 11. 7. 2018, Spirit starých miest, 1. 8. – 15. 9. 2018. 
V Handlovej: Igor Lackovič – Zdar Boh – Glück auf !,1. 5. – 31. 5. 
2018 Banícky stav nech je velebený, 1. 8. – 30. 9. 2018
3. Banskoštiavnický Geopark, v rámci tejto úlohy sa realizovala pre-
zentácia náučných geologických chodníkov formou výstavy a Náuč-
nej posterovej expozície v priestore informačnej kancelárie. 
4. Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slo-
vensku predstavoval výskum v teréne na lokalite Staré mesto (Glan-
zenberg) 2018, ďalšie výskumy: Mesto Krupina, Skládka odpadov 
Žiar nad Hronom, Novostavba bytoviek v obci Lok, okr. Levice, vý-
skumy v MPR Banská Štiavnica. Záchranné archeologické výskumy 
v regióne Banská Štiavnica, vyplývajú zo zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
5. Odborné, vedecké a  materiálové štúdie k  hospodárskym, vý-
tvarným, 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, prí-
spevkov na konferencie a semináre.
6. Nové expozičné celky Slovenského banského múzea a ich inová-
cie, úloha bola zameraná na dobudovanie, doplnenie a zatraktívne-
nie existujúcich expozícií múzea: – Banské múzeum v prírode, II. 
etapa inovácie podzemia a povrchovej expozície, podporená finanč-
nou dotáciou Environmentálneho fondu.
7. Environmentálna výchova v podmienkach Slovenského banské-
ho múzea, 
aktivity projektu Škola v múzeu, realizované prostredníctvom vyu-
čovacích hodín, remeselných tvorivých dielní, vychádzok do terénu, 
interaktívnych prehliadok múzea, aktivít s pracovnými listami, vý-
tvarné aktivity v expozíciách. K najobľúbenejším programom envi-
ronmentálnej výchovy v roku 2018 patrili: Hráme sa na remeselní-
kov, s účasťou 3736 detí, Čo nám tu zanechalo baníctvo absolvovalo 
2621 detí aj rodičov, Ryžovanie zlata 998 detí, Špeciálne dielničky 
(jarné) 234 účastníkov, Letné tvorivé dielne 1461. V Týždni vedy 
a  techniky bola pripravená prehliadka výstavy Technické kresle-
nie v zrkadle času s upraveným interaktívnym obsahom, ktorej sa 
zúčastnilo 52 detí a  učiteľov. V  Galérii J. Kollára sa na tvorivých 
dielňach zúčastnilo 722 detí a študentov. V Handlovej 131 detí ab-
solvovalo aktivity v Ekodielničke. V Geobádateľni v Berggerichte sa 
tvorivých aktivít zúčastnilo 516 osôb. 
8. Podujatia ku Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a Svetové-
mu dňu životného prostredia.
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 20. ročníka, ktorý sa niesol pod názvom „Ego versus Eko“, sa 

svojimi prácami zapojilo 874 detí zo 136 škôl. V priestoroch múzea 
boli zorganizované brigády na zlepšenie prostredia v  expozíciách. 
Počas Svetového dňa vody (22. 3. 2018) sa v expozícii Baníctvo na 
Slovensku uskutočnila prednáška s PP nazvaná Voda a zlato, ktorej 
sa zúčastnilo 60 detí a študentov, v Handlovej (19. – 23. 3. 2018) ak-
cia pod názvom Svetový deň vody a tuleňov a privítala 97 školákov. 
Počas Medzinárodného dňa múzeí a Noci múzeí a galérií, ktoré sa 
konali 19. 5. 2018 v Kammerhofe bola pripravená Veľká pátracia hra 
v múzeu, a v Galérii J. Kollára akcia 4x dobrodružne. Svetový deň 
životného prostredia trávili deti pri tvorivých aktivitách v Ekodiel-
ničke v Handlovej a Dielničke v Kammerhofe.
9. 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 2451 osôb. Konal sa v priestoroch 
Starého zámku. Environmentálna burza 22. – 26. 8, 29. 8. – 1. 9, 6. 
9. – 8. 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. Čoraz populárnejší je aj 
zimný Štyavnycký vjanočný jarmok, ktorého sa zúčastnilo 2000 ma-
lých aj veľkých návštevníkov.
10. 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. 
III. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA v 6 úlo-
hách rieši starostlivosť o zbierkové predmety a ich dokumentáciu, 
elektronické spracovanie informácií o  predmetoch, v  programoch 
ESEZ 4G je spracovaných 25 735 záznamov v 1. stupňovej evidencii 
a 26 544 predmetov v 2. stupňovej evidencii. Fotoarchív sa spracová-
va v systéme Bach, v knižnici program KIS-MASK. Úloha Konzervo-
vanie a reštaurovanie zbierkových predmetov sa týkala 770 predme-
tov, z ktorých bolo 340 ks konzervovaných a 429 ošetrených a jeden 
predmet reštaurovaný. V rámci úlohy Kúpa zbierkových predmetov 
bolo získaných 110 ks darom (77 prírastkových čísel), 33 ks kúpou 
( 21 prírastkových čísel), 362 kusov zberom, výskumom a nálezom, 
5 kusov prevodom. Predmety získané v roku 2018 majú hodnotu 
16 061€.
IV. EDIČNÁ, PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ bola za-
stúpená 6 úlohami, prípravou a  tlačou Propagačných materiálov 
o Slovenskom banskom múzeu pre jednotlivé aktivity múzea, prí-
pravou Bedekra múzea – štôlňa Glanzenberg, anglickej mutácie, prí-
pravnými prácami na vydanie monografie Sitno, vydaním zborníka 
prednášok medzinárodnej konferencie Argentifodina a  prípravou 
zborníka SBM, roč. 26.
V. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ boli 
riešené úlohy:
Kammerhof – rekonštrukcia priestoru pre konzervovanie veľkoroz-
merných zbierkových predmetov.
Konzervačná dielňa – sanácia vlhkosti, oddrenážovanie objektu, 
obitie omietok, sanácie, izolácie. 
Glanzenberg štôlňa – príprava akcie, Rekonštrukcia podláh v štôlni 
– realizácia v roku 2019
Banské múzeum v  prírode rekonštrukcia presklenia vstupného 
objektu, (nerealizované, príprava podkladov), Revízie zariadení 
a budov SBM, Revízie zariadení a budov SBM podľa vypracované-
ho plánu. Priebežné celoročné plnenie, Údržba zariadení a budov, 
technická vybavenosť SBM, Bežná údržba zariadení a budov SBM. 
EZS, EPS rozširovanie zabezpečovacích systémov. Starý zámok re-
konštrukcia strechy, 
VI. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA boli riešené úlohy: My sa ne-
vieme sťažovať nahlas
Medzinárodná súťaž v detskej tvorbe s environmentálnou témou, 
v roku 2018: Každý deň je deň Zeme.
14. rbe Sympozium.The cultural heritage metalurg, Slovinsko
„Podzemná Európa“ – poznatky z  prezentácie lokalít Ada Tepe, Aj 
Bunar (Bulharsko), Limenria, Kastro, Kovala...(Grécko)Medziná-
rodný projekt EÚ
Rok 2018 môže Slovenské banské múzeum hodnotiť pozitívne 
z niekoľkých hľadísk:
V roku 2018 navštívilo Slovenské banské múzeum 152 944 návštev-
níkov, oproti roku 2017 je to nárast približne o 7%, v tržbách bol ná-
rast o 14%. Záujem o expozície a aktivity kulminoval v letnej sezóne, 
kedy prišlo o 12% návštevníkov viac, ako v predchádzajúcom roku:
• 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 obľúbenými sa stali tzv. komentované prehliadky výstav. 
V lete fungovali aj špeciálne prehliadky pre rodiny s malými deťmi 
a mali veľký ohlas u návštevníkov.

• Environmentálna výchova v Banskej Štiavnici aj v Handlovej má 
svojich stálych priaznivcov medzi pedagógmi aj rodičmi, mnohí 
z nich aktivity navštevujú opakovane a rozširujú si svoje zručnosti.

• Výsledky vedeckovýskumnej činnosť sa zameriavajú nielen na 
publikačnú činnosť, ale výstupom sú scenáre a tvorba výstav, čím 
sa problematika histórie baníctva, technických pamiatok zo sveto-
vého dedičstva a história baníctva na Slovensku dostáva k širokej 
verejnosti. Pracovníci SBM sa zapojili do prípravy projektu Mesto 
kultúry a múzeum je partnerom projektu.

• Rok 2018 bol mimoriadny aj v akvizičnej činnosti a aj čo sa týka 
starostlivosti o zbierky, keď sa podarilo zabezpečiť reštaurovanie 
historickej zástavy.

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, 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 ob-
čianskych stavieb, vykonávanie dopravných stavieb, vykonávanie in-
žinierskych stavieb, vykonávanie trhacích prác, činnosť vykonávaná 
banským spôsobom, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia ban-
ských diel a  lomov, úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané 
v súvislosti s ich dobývaním, zriaďovanie a prevádzka odvalov a od-
kalísk 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 náno-
sov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad, geologický výskum, 
ložiskový geologický prieskum, terénne meračské práce, technické 
práce (vrtné práca, podzemné a zemné práce, odborný geologický 
dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spô-
sobom, 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. Hlav-
ným predmetom stavebnej činnosti je výstavba bytových domov 
a občianskych stavieb, výstavba priemyselných stavieb, zatepľova-
nie a rekonštrukcie stavieb a takisto aj rekonštrukcie historických 
objektov. Stavebná firma SimKor s. r. o. poskytuje komplexné služ-
by od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez poskytnutie in-
žinierskych činností až po realizáciu stavby na kľúč. Komplexnosť 
služieb doplňujú služby v  oblasti predaja stavebného materiálu, 
autodopravy a prenájmu stavebných strojov. Do predmetu činnosti 
tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v ob-
chodnom registri. 
Textilný a kožiarsky priemysel:
SVETRO, spol. s r. o., Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica. Firma 
sa zaoberá výrobou dámskeho, pánskeho a detského vrchného ple-
teného 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 pod-
kolienok, podkolienok, poľovníckych ponožiek a podkolienok, ry-
bárskych 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 vý-
robcov 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. Fir-
ma sa zaoberá drevárskou výrobou, výrobou a predajom drevených 
mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, javorové ), priemy-
selných tzv. kantových parkiet, parketových vlysov s perom a dráž-
kou, 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. Spoloč-
nosť 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 za-
oberá výrobou a predajom kožených sedacích súprav, výrobou a pre-
dajom 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 obcho-
du 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 prevádz-
kovateľom 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. Pred-
metom činnosti spoločnosti je výroba všetkých druhov autobatérií 
do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodár-
skej, 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 
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predmetom činnosti je výroba odliatkov z  hliníkových zliatin, 
ďalej je to nákup, triedenie, úprava, prepracovanie, obchodná 
činnosť s druhotnými surovinami, nabíjanie akumulátorov, na-
kladanie so zvláštnymi a nebezpečnými odpadmi: trosky z výro-
by 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 povrcho-
vá 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: An-
tolská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Do predmetu činnosti spo-
ločnosti patrí: reklamná a propagačná činnosť, výroba výrobkov 
z plastov, výroba elektronických svetelných tabúľ, montáž pro-
tislnečných fólií a clôn, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, 
ale aj kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebite-
ľovi (maloobchod) v  rozsahu voľnej živnosti a  kúpa tovaru na 
účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoob-
chod) v rozsahu voľnej živnosti. 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Poľnohospodárstvo
Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiav-
nica a Banky. Celková výmera katastrálnych území Banská Štiav-
nica a Banky je 4673, 62 ha, z toho mimo zastavaného územia 
obce 3604,95 ha. 
Poľnohospodárska pôda zaberá 1919,80 ha, čo predstavu-
je 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 fon-
du 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 vod-
né 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 obhos-
podaruje 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 trva-
lých 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 vy-
užívaná na pestovanie krmovín a to hlavne kukurice na siláž na 
35% a lucerny siatej na 35% z výmery užívanej ornej pôdy. V ži-
vočíšnej výmere sa spoločnosť AGROCOM s. r. o. zaoberá cho-
vom 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 hospodá-
riaci roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo cca 250 ha pôdy. 
V roku 2017 vykonávalo podnikateľskú činnosť 28 SHR. 
SHR vykonávajú podnikateľskú činnosť v  oblasti poľnohospo-
dárskej výroby:
rastlinná výroba – pestovanie obilnín, tráv a ovocinárstvo, pes-
tovanie, množenie a vrúbľovanie okrasných drevín, tráv a kve-
tov
živočíšna výroba – chov hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, 
oviec, králikov, hydiny, rýb a včiel
iné – agroturistika
v oblasti lesnej výroby – pilčícke práce, povozníctvo, prvotné ob-
rábanie 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 Štiavni-
ca – Hodruša.
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s. r. 
o., Banská Štiavnica. Ich činnosť je podrobne rozpísaná v  prí-
slušnej časti. Ďalšími užívateľmi lesov v  záujmovom území sú 
Lesy SR a Stredisko odbornej praxe Strednej odbornej školy les-
níckej v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbeľ, Lesy SR, š. p., 
ktoré spravujú aj lesné pozemky neznámych vlastníkov. 
Školské lesy sú súčasťou SOŠL v Banskej Štiavnici, s ktorou tvo-
ria 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 inštitú-
ciami 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 sta-
rostlivosť v lesoch Slovenska. LOS každoročne spracováva sprá-
vy 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 záujem-
com. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú a  exper-
tíznu činnosť z  problematiky ochrany lesa, navrhuje prijatie 
a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného stavu v  lesoch 
a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav le-
sov a navrhuje opatrenia na jeho nápravu.
LOS taktiež spravuje Lesnícke arborétum v Kysihýbli, založené 
na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných dre-
vín, v r. 1900 – 1913.
S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické náro-
ky 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 
vňom 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 zamera-
nia a pracovníkov lesnej prevádzky.

Obchod, služby, cestovný ruch 
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského pod-
nikania: 
V roku 2018 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  živnosten-
skom oprávnení pre FO aj PO, zmeny v  ohláseniach, potvrde-
nia o ukončení podnikania u ohlasovacích živností, potvrdenia 
o  pozastavení prevádzkovania živnosti, výpisy zo živnosten-
ského registra, vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom 
registri nie je zápis, vydanie prehľadu údajov zapísaných v živ-
nostenskom registri, vydávanie náhradných osvedčení o  živ-
nostenskom oprávnení, vydávanie povolenia na vykonávanie 
funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkar-
ni, vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe, vydávanie rozhod-
nutí 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 konfe-
derácie na účely prevádzkovania živnosti v SR, vydávanie dokla-
du o  tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského 
oprávnenia nie je obmedzené a zakázané, poskytuje službu JKM 
– Jednotného kontaktného miesta pre oznamovanie skutoč-
ností 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.
Mestský úrad Banská Štiavanica, oddelenie regionálneho roz-
voja a medzinárodných vzťahov:
Podnikateľská činnosť, trhové miesta, ambulantný predaj: 
Podľa ust. §4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov mesto, okrem iné-
ho, 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 predajné-
ho, resp. prevádzkového času len prijatím všeobecne záväzného 
nariadenia, v ktorom budú upravené práva a povinnosti pre prí-
padne druhovo vymedzené, avšak konkrétne neurčené podnika-
teľské subjekty. 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb upra-
vuje mesto Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2011 o pod-
nikateľskej 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 prevádz-
karne najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom činnosti pre-
vádzkarne. 
V roku 2018 prijalo oddelenie regionálneho rozvoja a medziná-
rodných vzťahov Mestského úradu v  Banskej Štiavnici nasle-

dovné podania v oblasti podnikateľskej činnosti, kultúrnych či 
športových podujatí:

Oddelenie regionálneho rozvoja a  medzinárodných vzťahov má 
vo svojej kompetencii aj vydávanie povolení na zriadenie trhové-
ho miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trho-
vých miestach. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania slu-
žieb 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 organizova-
ných Mestom Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, Salaman-
drové trhy, Štiavnický živý šach. Trhový poriadok trhoviska Kri-
žovatka upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Štiavnica č. 5/2016.
V roku 2018 oddelenie vydalo spolu 546 povolení na predaj vý-
robkov a poskytovanie služieb, čo je o 53 povolení viac ako v roku 
2017. 
Z toho počas príležitostných trhov bolo vydaných 508 povolení, 
a to v rámci podujatí: 
Festival kumštu, remesla a zábavy  73 povolení 
Umenie na Trojici 15 povolení
Štiavnický živý šach  127 povolení 
Nezabudnuté remeslá  162 povolení 
Salamandrové trhy   61 povolení 
Štyavnycký vjanočný jarmok   70 povolení 
V rámci trhoviska na Križovatke bolo vydaných spolu 6 povolení. 
Na ambulantný predaj bolo vydaných spolu 32 povolení na predaj. 
Oddelenie taktiež organizačne zabezpečovalo Salamandrové trhy 
2018. Správu trhoviska na ulici Križovatka mesto zverilo do sprá-
vy súkromnej osobe.
V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2018 v meste, vrátane 
Počúvadlianskeho Jazera evidovaných: 6 hotelov, 26 penziónov, 
46 ubytovaní v súkromí, 11 turistických ubytovní a 8 iných zaria-
dení (účelové zariadenia organizácií). 
Oblastná organizácia cestovného ruchu región Banská 
Štiavnica, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica 
riaditeľ: Igor Kuhn
Vyhodnotenie prínosu CR v Banskej Štiavnici
Banská Štiavnica je etablovaná turistická destinácia. Je mestom, 
ktoré Slováci označujú ako TOP mestskú turistickú destináciu, 
a  to pred Bojnicami, Bratislavou, Košicami a  ďalšími mestami. 
Je to dôsledkom daností Banskej Štiavnice, 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. Turizmus v  meste už niekoľko rokov 
významne napreduje. Cestovný ruch je kľúčovým hospodárskym 
odvetvím v meste a regióne. 
OOCR Región Štiavnica združuje Mesto Banská Štiavnica, desať 
obcí okresu a obce Vyhne a Hodruša-Hámre. RBŠ pôsobí v regióne 
od roku 2011, teda už 8. rok. Za ten čas počet návštevníkov regió-
nu a ich prenocovaní narástol viac ako 4-násobne.

Názov Počet poda-
ní v r. 2018

Ohlásenie prevádzkového času 30

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zmeny 
adresy prevádzky, zmeny prevádzkovateľa 41

Ohlásenie zrušenia prevádzky 18

Žiadosti o  vyjadrenie k  podnikateľskej ak-
tivite pre účely Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

1

Ohlásenie predĺženia prevádzkového času 
z dôvodu konania spoločenskej akcie/poduja-
tia pre uzavretú spoločnosť 

12

Žiadosť o záber verejného priestranstva 11

Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne – r. 2018

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti) Počet 
ohlásení

Pohostinstvo, bar, kaviareň  5

Predajňa potravinového tovaru  0

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  6

Predajňa odevov, textilu  2

Predajňa zmiešaného tovaru  0

Ubytovanie  4

Rýchle občerstvenie, bufet  3

Reštauračné služby  4

Iné služby  6

Spolu  30



23

Tržby ubytovacích zariadení vzrástli bezmála trojnásobne a podľa 
ŠÚ SR dosahujú 1,4 mil. €. Uvedený rast prebehol pri relatívne sta-
bilnom počte lôžok.

Uvedené dáta pochádzajú zo ŠÚ SR a nezodpovedajú presne realite. 
ŠÚ SR pracuje s údajmi od 39 ubytovacích zariadení (2018), zatiaľ čo 
Mesto registruje v tom istom roku 97 ubytovacích zariadení. V zbere 
dát ŠÚ SR chýbajú hlavne menšie ubytovacie zariadenia, ale ich cel-
kový príspevok nie je zanedbateľný.
Aj keď dáta ŠÚ SR neposkytujú relevantné absolútne čísla, predsa 
platia pre sledovanie krivky rastu (grafy hore) a tržieb ubytovacích 
zariadení.
Údaje o počte prenocovaní odvodené od vybranej dane za ubytova-
nie sú o niečo presnejšie. Podľa vybranej DzU bolo v roku 2018 v BŠ 
65 984 prenocovaní, čo je skoro o 20% viac ako podľa ŠÚ SR. Od 
roku 2012 vzrástol výber dane za ubytovanie 3,3 krát a v roku 2018 
dosiahol 46 187€. Nárast počtu prenocovaní za sledované obdobie je 
rovnaký ako rast podľa ŠU SR – 230%.

Aj počet prenocovaní vypočítaný z vybranej dane za ubytovanie sa 
iba blíži realite. Niektoré UZ vykazujú ročnú vyťaženosť skoro 60%, 
niektoré iné (porovnateľné) však iba okolo 15%, čo je pod hranicou 
prežitia. O  platobnej disciplíne niektorých UZ svedčí fakt, že po-
čas hlavnej letnej sezóny v meste a okolí nie je možné zohnať jedi-
né voľné lôžko. Pre porovnanie uvádzame, že vo Vyhniach, kde je 
menej lôžok (BŠ 950/Vyhne 572) dosiahol v roku 2018 výber dane 
za ubytovanie pri rovnakej sadzbe dane (0,7€) sumu 49 359€ (BŠ 
46 187€), priemernú obsadenosť lôžok 36% (BŠ 17%) a tržby podľa 
ŠÚ SR oproti Banskej Štiavnici skoro dvojnásobné (1,4 mil. BŠ/ 2,72 
mil. Vyhne).
Medziročné vyhodnotenie 2017/2018 podľa ŠÚ SR
Výber dane za ubytovanie medziročne vzrástol o 43%, čo je však od-
razom zvýšenia sadzby dane a iba malého zvýšenia počtu prenoco-
vaní. Zdalo by sa, že rekordný 35% nárast prenocovaní z roku 2018 
sa nezopakoval, ale zdroje z booking.com uvádzajú opakovaný rast 
na úrovni okolo 20%. Údaje z booking tiež naznačujú, že skutočný 
počet návštevníkov a  prenocovaní významne presahuje všetky tu 
prezentované oficiálne odhady.

OOCR Región Banská Štiavnica a jej činnosť
Vznikla v decembri 2011 s cieľom rozvíjať cestovný ruch na území 
členských obcí. Členmi je okrem mesta Banská Štiavnica 12 ďalších 
obcí a 38 podnikateľských a iných subjektov, činných v cestovnom 
ruchu. Organizácia mala v roku 2018 dvoch zamestnancov, od sep-
tembra 2018 pracuje s výpomocou dvoch pracovníkov, zamestnan-
cov RA BBSK. Región Banská Štiavnica v roku 2018 naplnil všetky 
svoje ciele a dosiahol vyrovnaný rozpočet.

OOCR Región Banská Štiavnica realizuje 4 základné okruhy aktivít: 
podáva informácie, robí marketing, usporiada podujatia a  buduje 
infraštruktúru cestovného ruchu.
V  oblasti informácií navrhuje, tlačí a  návštevníkom distribuuje 
letáky o  meste aj obciach, mapy a  cyklomapy, vydalo a  predáva 
bedeker. Celkový náklad tlačovín dosahuje cca 40 000 ks ročne v 4 
jazykových mutáciách. RBŠ ďalej tlačí a distribuuje členom týžden-
ný a mesačný kalendár podujatí, poskytuje podklady pre novinárov 
a sprevádza ich pri návšteve regiónu, tvorí a udržiava informačné 
tabule v  meste a  regióne atď. Hlavným zdrojom informácií pre 
návštevníka a marketingovým nástrojom je však internetový por-
tál banskastiavnica.travel, ktorý má asi 800 podstránok a  ktorý 
RBŠ aktualizuje na mesačnej báze. Stránku v roku 2018 navštívilo 
135 318 ľudí, ktorí urobili viac ako 0,5 mil. zobrazení. 80% návštev-
níkov je nových. 

Okrem tejto stránky RBŠ prevádzkuje stránky 
stiavnicavino.sk, vlnoplocha.sk a  spolupracuje na tvorbe obsahu 
visitworldherritage.com.
Práca v oblasti marketingu spočíva v písaní a publikovaní článkov, 
zhotovovaní a  publikovaní videí, organizovaní návštev bloggerov, 
spolupráce so zlavomat.sk atď.. Tiež realizovali audiosprievodcu po 
meste pre mobilné telefóny. Hlavným nástrojom je však organizova-
nie kampaní na podporu návštevnosti akcií regiónu na facebooku. 
V roku 2018 zorganizovali asi 20 kampaní, ktoré videlo 245 758 ľudí 
a mali celkom 1 125 727 mil. zobrazení.

Tvorba a podpora podujatí je treťou oblasťou činnosti. Región Ban-
ská Štiavnica v spolupráci s partnermi organizuje už niekoľko rokov 
Štiavnickú vínnu špacírku, divadelný festival VLNOPLOCHA a gas-
tronomickú Sitniansku paškrtu. VLNOPLOCHU realizujú z grantu 
Fondu na podporu umenia. RBŠ tiež podporuje podujatia mesta aj 
členských obcí, od založenia podporili podujatia vo výške 128 907€. 
Štvrtou oblasťou je tvorba turistickej infraštruktúry: zelená plocha 
za morovým stĺpom, oprava schodov na Sitno, nové náučné chod-
níky na Sitne, na Paradajze a  vo Vyhniach, budovanie cyklotrás 
v Štiavnických vrchoch, úpravu chodníka pri Počúvadlianskom ja-
zere, úprava Dolnohodrušského banského jarku a ďalšie projekty. 
Na Nám. sv. Trojice v roku 2018 umiestnili dva predajné stánky na 
podporu regionálnych výrobcov. Budovanie infraštruktúry financu-
jú tiež z grantov vo výške 15 – 30 000€ ročne. 
Spolupráca s BBSK
V  roku 2018 sa stala členom OOCR novovzniknutá Regionálna 
rozvojová agentúra BBSK. RA BBSK poskytla ako výpomoc dvoch 
pracovníkov, ktorí pracujú na našich úlohách a tiež na úlohách spo-
ločných s BBSK, tiež v roku 2018 vložila členský príspevok vo výške 
52 500€. Po prerokovaní viacerých projektov a na základe dohody 
s Mestom Banská Štiavnica, SVP, š. p., OZ Sitnianski rytieri a ďal-
šími subjektmi valné zhromaždenie rozhodlo použiť vložené pros-
triedky na vybudovania Promenády na Počúvadlianskom Jazere, 
ktorá sa bude realizovať v rokoch 2019 – 2020 a bude významným 
prínosom k bezpečnosti obľúbenej turistickej lokality a významnou 
atrakciou regionálneho významu. 
V roku 2018 zriadil BBSK aj Krajskú organizáciu CR a RBŠ sa stal 
jej členom. Zo zákona je RBŠ povinný zaplatiť členský príspevok vo 
výške 10% z vybratých členských príspevkov v danom roku, inak by 
prišiel o 10% zo štátnej dotácie. RBŠ v roku 2018 preto zaplatil člen-

ský príspevok vo výške 
3990€ a v nasledujúcom 
roku zaplatí členský 
príspevok vo výške cca 
9100€, ktoré sú neplá-
novaným výdajom pre-
vádzkových nákladov. 
Organizácia tak v  roku 
2019 vytvorí v  rozpoč-
te schodok. Existujúce 
zdroje na aktivity sa 
tiež stávajú nedostaču-
júcimi, hlavne v  oblasti 
tlačových materiálov 
a podpory a marketingu 

podujatí je rozpočet organizácie poddimenzovaný.
Prínos CR v Banskej Štiavnici
Podľa konzervatívnych 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. Podľa 
prieskumu návštevníka z  roku 2013 návštevník s  prenocovaním 
minul za jeden deň 54€, návštevník bez prenocovania 20€. Celko-

vý priamy prínos turizmu v  Banskej Štiavnici by potom bol 12 – 
13 mil. € ročne. Dôsledkom rozvoja turizmu je celkový rast mesta, 
postupná obnova budov, zvýšenie príjmov podnikateľských subjek-
tov a dôvera investorov v rozvoj turizmu. Z rozvoja mesta profituje 
aj región. S  obsadenosťou v  meste sa návštevníci presúvajú aj na 
vidiek, ktorý sekundárne profituje aj v dodávateľských odvetviach.
Ohrozenia rastom
Nárast popularity mesta kopíruje zmena typického návštevníka 
mesta, ktorým je zástupca strednej a vyššej strednej triedy. Táto cie-
ľová skupina je početnejšia a solventnejšia ako predchádzajúca sku-
pina objaviteľov. Prejavilo sa to na raste cien za ubytovanie a služby, 
hlavne v  kaviarňach a  pod.. Ďalším dôsledkom je výrazný nárast 
tržieb zariadení CR a služieb, aj cien nehnuteľností, ktoré tiež dosa-
hujú rekordnú výšku medzi porovnateľnými mestami na Slovensku. 
Nová cieľová skupina je solventnejšia a mohutnejšia, súčasne však 
povrchnejšia a menej citlivá k hodnotám. Prináša so sebou – okrem 
narastajúcich problémov s celkovým počtom návštevníkov v sezóne 
– aj hrozbu postupnej straty atmosféry a identity mesta. Zvyšuje sa 
nespokojnosť obyvateľov mesta, ale aj niektorých obcí, ktoré pouka-
zujú na nerovnomerný rozvoj vidieka a mesta. 
Čo sa týka rastu, hlavnými súčasnými problémami sú doprava a par-
kovanie domácich a návštevníkov.
Túto otázku je potrebné riešiť komplexne novým a celkovým po-
hľadom na dopravu. Mesto potrebuje audit dopravy, zokruhovanie 
a zjednosmernenie ulíc, vybudovanie záchytných parkovísk, a zria-
denie hromadnej dopravy osôb.
Druhou témou je kapacita mesta. K jej zvýšeniu, aj k zatraktívneniu 
mesta by významne prispelo zriadenie aspoň dočasnej pešej zóny na 
Námestí sv. Trojice. Odľahčenie centra mesta a súčasne rozšírenie 
sezóny je možné docieliť budovaním celoročných návštevníckych 
atraktivít na okrajoch centra. Rozvojom aktivít v  okolitej príro-
de a  obciach sa rozloží tlak návštevníkov, je však nutné zabezpe-
čiť údržbu cyklo-, peších a bežkárskych trás, náučných chodníkov 
a vyriešiť konflikt rekreácie a ťažby.
Ďalším problémom je kapacita a  kvalita poskytovaných služieb, 
hlavne stravovacích. Jednou z  príčin je nedostatok kvalitných za-
mestnancov v službách, inou prevahou dopytu nad ponukou a ne-
dostatočná konkurencia. Riešenie je v rukách branže. Zvýšenie cien 
a ziskov by sa malo prejaviť v zvýšení platov zamestnancov, práci so 
zamestnancom a modernejšou gastronómiou, pretože štandard po-
žadovaný cieľovou skupinou poskytuje iba niekoľko málo zariadení. 
V  kultúrnej politike je významným krokom stratégia, ktorá stojí 
za ašpiráciou Banskej Štiavnice na Mesto kultúry. Zachovanie au-
tenticity spočíva na udržiavaní tradícií, ale aj živého centra mesta. 
To nezabezpečia turisti, ale jeho obyvatelia a tomu zodpovedajúca 
bytová politika.
Závery
Banská Štiavnica urobila za posledné desaťročie významné kroky 
vpred. Tak rýchly rast odvetvia je pravdepodobne bezprecedentný 
na Slovensku. Rast však prináša zo sebou vždy aj nové výzvy a prob-
lémy, súvisiace so zvládnutím rastu. Pre Banskú Štiavnicu nastal čas, 
kedy na ne treba razantne reagovať. Turizmus je hlavným zdrojom 
príjmov mesta (a v budúcnosti aj regiónu), stal sa pre Banskú Štiav-
nicu tým, čím bolo kedysi baníctvo. S takou vážnosťou k nemu treba 
pristupovať.
OOCR sú zo zákona systémové nástroje spolupráce medzi podni-
kateľmi a  samosprávami, s  cieľom lokálne rozvíjať cestovný ruch. 
OOCR Región Banská Štiavnica preukázala výsledky, ktorými sa 
etablovala ako úspešná marketingová, čiastočne aj eventová a  in-
vestorská organizácia. Významnou mierou prispela k  prudkému 
rozvoju turizmu v regióne. S dvomi (resp. od septembra 2018 štyrmi 
zamestancami) však dlhodobo pracuje na svojich limitoch.
V súčasnosti, aj v dlhodobom horizonte, je nutné zaoberať sa už nie 
iba zvyšovaním počtu návštevníkov, ale zvládnutím rastu:  distri-
búciou návštevníkov mimo sezóny a do regiónu, riadením kapacít 
mesta a kultúrnou politikou mesta. To nie je úlohou výlučne mesta, 
ani OOCR, do riešenia sa musí zapojiť aj branža a obyvateľstvo. Je 
pravdepodobné, že nové úlohy si vyžiadajú posilnenie existujúcich 
štruktúr a vznik nových. Rastúce napätie medzi prínosom a ohro-
zeniami turizmu, medzi obyvateľmi, podnikateľmi a samosprávou 
treba využiť k spojeniu síl, aktivizácii všetkých zložiek a spoločnému 
riešeniu problémov. Rok 2018 priniesol opäť vynikajúce výsledky, 
v roku 2019 ďalší rozvoj vyžaduje systémový krok v podobe realis-
tického strategického plánovania a vybudovania a spolupráci takých 
organizačných štruktúr, ktoré dané úlohy dokážu zvládnuť.

Tretí sektor 
Občianske združenia: 
V roku 2018 bolo na území mesta registrovaných 165 občianskych 
združení, z ktorých 26 má za cieľ rozvoj regiónu a cestovného ru-
chu, 31 šport a telovýchovu, 28 rozvoj v oblasti umenia a kultúry, 
9 životné prostredie, 22 vzdelanie a výchovu, 8 sociálnu oblasť, 4 
ochranu zvierat a  23 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, Ars viva, Iniciatíva za živé mesto, Atléti 
BS, Banská Štiavnica´91, Kruh, Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-
ky spolok a pod.). 
Divadielko Concordia
Divadielko Concordia vzniklo ako nezávislé divadlo sídliace v Ban-
skej Štiavnici. Združuje profesionálnych tvorcov nielen  v  oblasti 
divadla, ale aj v iných umeleckých smeroch, ako je hudba, audiovi-
zuálne, či výtvarné umenie. Svojou tvorbou sa zameriava na dva 
hlavné žánrové typy a to: Okrem kvalitných autorských produkcií sa 
bábkovými predstaveniami snaží udržiavať tradíciu bábkového di-
vadla, zaujať dospelých a vyčariť úsmev na detskej tvári. Vytvorením 

Výkony ubytovacích zaria-
dení podľa ŠÚ SR

BŠ

2015 2016 % 2017 % 2018 %

Ubytovacie zariadenia 32 22 69 36 164 39 108

Počet izieb 382

Počet lôžok 1 058 677 64 827 122 950 115

Návštevníci spolu 19 790 22 345 113 31 057 139 31 705 102

Počet prenocovaní 36 973 40 521 110 54 766 135 59 810 109

Tržby za ubytovanie v €  914 923 939 555 103 1 289 673 137 1 400 110 109

Priemerná cena 25 23 94 24 102 23 99

Priemerná obsadenosť lôžok 18 17 95
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komorného divadelného priestoru v Banskej Štiavnici vzniklo „naj-
menšie kamenné divadlo na Slovensku“ s pravidelným programom pre 
deti i dospelých. V rámci letných mesiacov divadlo organizuje obľú-
bené podujatie pre rodiny s deťmi, ktoré si už našlo stabilné miesto 
v kultúrnom kalendári mesta a návštevníci Banskej Štiavnice ho pra-
videlne vyhľadávajú. Divadlo pravidelne hráva po celom Slovensku.
https://www.divadielkoconcordia.sk/o-nas/divadlo/o-divadle/
Sitnianski rytieri, Počúvadlianske Jazero 199, 969 00 Banská Štiav-
nica. Základným cieľom združenia je prispievať k podpore rozvoja 
rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho Jazera. Združenie bolo založe-
né s cieľom: organizovania spoločenských, kultúrnych, športových 
a  iných záujmových podujatí, podpory rozvoja rekreačnej oblasti 
Počúvadlianske Jazero, zlepšovania materiálno-technických pod-
mienok rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho Jazera. 
Túlavá labka
OZ Túlavá labka vzniklo s cieľom pomoci zvieratám v Štiavnických 
vrchoch, i keď niekedy pomoc siaha aj oveľa ďalej. Nedá sa pomôcť 
každému zvieraťu v  núdzi, ale snažia sa pomáhať, ako sa len dá, 
v rámci časových, priestorových a finančných možností. Zvieratám 
pomáhajú priamou záchranou. Majú jedno depozitné pso-mačacie 
miesto pre psíky a  mačky; tri depozitné miesta pre mačičky (ten 
počet sa aj priebežne mení). Pod depozitnými miestami sa rozu-
mie miesto, kde sú umiestnené psíky a mačky pod priamou opate-
rou. Tak isto pomáhajú hľadať domov zvieratám aj priamo z rodín, 
kde sa nachádzajú a ich majitelia sa ich rozhodli vzdať. Ďalej fungujú 
prostredníctvom dočasných opatier nielen u  nás, členov OZ TL, 
ale aj u milých a ochotných ľudí, ktorí si zvieratko dočasne vezmú 
k sebe, kým nájde trvalý domov. 
http://www.tulavalabka.sk/pages/o-nas.php
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 ak-
tuálnych tendencií v  mladej súčasnej maľbe a  kresbe. Cieľom je 
neustále mapovať umelecké dianie a predstaviť z neho to najzaují-
mavejšie širokému publiku.  Prostredníctvom pravidelných výstav 
prináša do Banskej Štiavnice výber popredných osobností súčasnej 
maľby, kresby a grafiky. Portfólio spolupracujúcich umelcov je vy-
berané spomedzi etablovaných mien, ale poskytuje priestor aj mla-
dým, 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.  Filo-
zofiou 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 zahŕ-
ňa od zachovávania tradičných ľudových remesiel a tvorivých aktivít 
v tejto línii až po modernú výtvarnú produkciu. Tvorba svojím cha-
rakterom 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 ustále-
nej 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. Zakladajú-
ci 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 širo-
kej verejnosti za dohodnutý honorár, tvorba fotografického inter-
netového 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 Kultúr-
nom centre mesta Banská Štiavnica, na Kammerhofskej ulici č. 1, 
ktoré fotoklub zastrešuje.

Sieťové odvetvia 
V roku 2018 boli 2 projekty na rozšírenie alebo modernizáciu sie-
ťových odvetví. 
Energetika
Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2018 päť rozhodnutí, ktorými 
povolilo zahustenie, rozšírenie a výmeny energetických sietí.

Stavebníctvo
1. Projekt: Dodávka a montáž okien a dverí pre ZŠ J. Kollára
Cieľom projektu bolo:
Nový návrh spočíval vo výmene okien na vonkajšom obvode pavi-
lónu B. Výmena okien v átriu pavilónu E a výmena 2 ks bočných 
vchodových dverí na pavilóne A. Výmena okien bola vrátane dodáv-
ky a montáže vonkajších aj vnútorných parapetov. Oprava omietok 
okolo okien a vymaľovanie z vnútornej strany.
Zhotoviteľ: Stanislav Buzalka B-spol., L. Svobodu 1532/26 969 01 
Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 17 198€ vrátane DPH

2. Projekt: Postranné ochranné siete s konštrukciou na hokejové ih-
risko v meste Banská Štiavnica
Cieľom projektu bolo:
Dobudovať na už zrealizovanom hokejovom ihrisku v meste Ban-
ská Štiavnica chýbajúce postranné ochranné siete s  konštrukciou 
– O.K. z  pozinkovanej ocele so záchytnou PP UV stabilizovanou 
uzlovou sieťou. Postranné ochranné siete boli ukotvené o stávajúci 
mantinelový systém do výšky 4,0 m. Polomer oblúkov je 8 m. Man-
tinelový systém je typizovaný použitý z extraligového hokejového 
štadióna. Výplň mantinelov bola nanovo dorobená. Bolo potrebné 
dodať a osadiť madlo na vrch mantinelovej konštrukcie – bezpeč-
nostné madlo osadené na hornú hranu mantinelu po celom obvode 
ihriska vrátane oblúkových častí mantinelu, dvoch jednokrídlových 
vstupných dvierok a dvoch dvojkrídlových dvierok na rolbu v celko-
vej dĺžke 147,6 bm. Súčasťou predmetu zákazky bolo aj dodanie 2 ks 
hokejových profesionálnych bránok.
Zhotoviteľ: SPORTECH, s.r.o., Rudenkova 820/4, 965 01 Žiar nad 
Hronom
Celkový náklad stavby: 6 648€ vrátane DPH
3. Projekt: „Oprava a modernizácia budovy – stropnej konštrukcie v den-
nom centre v miestnej časti Štefultov“
Cieľom projektu bolo:
Vybudovanie nového trámového stropu so záklopom nad jednou 
miestnosťou. Pôvodný strop bol poškodený zatekajúcou dažďovou 
vodou cez strešnú konštrukciu a došlo k jeho prelomeniu.
Zhotoviteľ: REKONBAU, s.r.o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 7 257,20€ vrátane DPH
4. Projekt: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a  obnova šatne detí 
v MŠ Bratská 9, Banská Štiavnica“
Cieľom projektu bolo:
Rekonštrukcia šatne a celková rekonštrukcia sociálnych zariadení od 
podláh, obkladov stien, malieb cez zdravotechniku a nové osvetlenie. 
Zhotoviteľ: Ing. Rudolf Vanka – SRÚS, Kosorín 115, 966 24 Kosorín
Celkový náklad stavby: 7 123,26€ vrátane DPH
5. Projekt: „Sanačné práce na opornom múre na Radničnom námestí pod 
umeleckými dielami “
Cieľom projektu bolo:
Vybúranie pôvodného muriva, očistenie, upravenie obnaženej plo-
chy, pokládka izolácie plochy proti povrchovej a tlakovej vode a zho-
tovenie pevného, dostatočne nosného podkladu s odvetraním pre 
osadenie keramických reliéfov, vhodná omietka
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 
969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 9 606,97€ vrátane DPH
6. Projekt: „Výstavba stojiska pre kontajnery na odpad v lokalite Šobov.“
Cieľom projektu bolo:
Výstavba stojiska pre kontajnery na odpad v  lokalite Šobov. Išlo 
o jednoduchú stavbu, čiastočne uzavretú nízkym múrom z betóno-
vých tvaroviek, zastrešenú sedlovou strechou na drevených stĺpoch. 
Základ stojiska – jednoduchá železobetónová doska. Krytina – po-
zinkovaný plech.
Zhotoviteľ: ELENIT, s.r.o., Sokolská 718/30, 960 01 Zvolen
Celkový náklad stavby: 8 385,25€ vrátane DPH
7. Projekt: „Výstavba stojiska pre kontajnery na odpad v lokalite Drieňová.“
Cieľom projektu bolo:
Výstavba stojiska pre kontajnery na odpad v lokalite Drieňová. Išlo 
o jednoduchú stavbu, čiastočne uzavretú nízkym múrom z betóno-
vých tvaroviek a kovovou bráničkou, zastrešenú pultovou strechou 
na drevených stĺpoch. Základ stojiska – jednoduchá železobetónová 
doska. Krytina – betónová krytina.
Zhotoviteľ: ELENIT, s.r.o., Sokolská 718/30, 960 01 Zvolen
Celkový náklad stavby: 7 845,70€ vrátane DPH
8. Projekt: „Odstránenie havarijného stavu strechy na futbalovom šta-
dióne v Banskej Štiavnici spojené s legalizáciou stavby“
Cieľom projektu bolo: 
Odstránenie porúch na nosných konštrukciách zastrešenia v zmysle 
opatrení zo Statického posudku z roku 2016. Spracoval: Ján Ďuri-
ca, aut. Ing. 
Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií – výmena strešnej kryti-
ny, dodávka a montáž žľabov a zvodov na streche, náter kovových 
prvkov a konštrukcií.
Uzemnenie objektu a doplnenie výplne zábradlí.
Zhotoviteľ: REKONBAU, s.r.o., Drieňová 5,969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 30 792,12€ vrátane DPH
9. Projekt: Rekonštrukcia oporného múru pod ulicou Farská
Cieľom projektu bolo:
Odstránenie havarijného stavu oporného múru, vybudovaním no-
vého železobetónového múru, ktorý staticky podopiera miestnu ko-
munikáciu na ulici Farská a aby sa dosiahla bezpečnosť a estetičnosť, 
v zmysle vypracovaného statického posudku a jeho dodatku.
Zhotoviteľ: Čamaj Ján, s.r.o., Antolská 28, 969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 71 531€ vrátane DPH

Technická infraštruktúra
1. Projekt: Rekonštrukcia Ulice Andreja Sládkoviča III. etapa
Cieľom projektu bolo:
Zrealizovanie III. etapy – ukončujúcej rekonštrukcie Ulice Andreja 
Sládkoviča, ktorá v  sebe zahŕňala vybudovanie nových povrchov 
komunikácie a chodníkov, vybudovanie nového osvetlenia vrátane 
rozvodov, nový odvodňovací systém a  zrekonštruovanie inžinier-
skych sietí.
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 
969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 227 518€ vrátane DPH
2. Projekt: Rekonštrukcia Ulice A. Pécha I. etapa
Cieľom projektu bolo:
Zrealizovanie I. etapy rekonštrukcie Ulice A. Pécha v rámci schvále-

ných úprav verejných priestranstiev. Práce v sebe zahŕňali vybudo-
vanie nových povrchových úprav, vrátane spevňovacích podkladov. 
Nové verejné osvetlenie aj s  rozvodmi. Nová dažďová kanalizácia 
s celkovým odvodnením. Rekonštrukcia jestvujúcich oporných mú-
rov. Nové rozvody ostatných inžinierskych sietí.
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 
969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 472 482€ vrátane DPH
3. Projekt: Rekonštrukcia Ul. SNP
Cieľom projektu bolo:
Zrealizovať nový stav taký, že sa zhotovila jednoliata pokládka 
asfaltu finišerom. Cesta má premenlivú šírku podľa jednotlivých 
úsekov – vetva A1 – 3,2 m, vetva A2 – 4,5 m a vetva B 3,5m. Vo 
väčšine sa kopíroval existujúci sklon a povrch. V úsekoch cesty sa 
kládla kanalizácia a osádzali sa kanalizačné šachty, ktoré sa museli 
zdvihnúť do novej nivelety komunikácie. Tak isto aj nachádzajúce 
sa ostatné poklopy z vody a plynu. Pred pokládkou asfaltu sa povrch 
cesty doštrkoval max. hrúbka 100 mm, zrovnal a uvalcoval. Očistil 
od nánosov, rastlín vrátane krajníc. Na celú plochu sa naniesol dis-
perzný asfaltový postrek. Celoplošnú vrstvu asfaltu sme požadovali 
v minimálnej hrúbke na vetve A1 – jedna vrstva 50 mm, na vetve 
A2 – dve vrstvy 40 + 40 mm. Na vetve B – takisto dve vrstvy 40 + 
40 mm. Dĺžky úsekov sú nasledovné: Vetva A1 – 270 m, vetva A2 – 
330 m a vetva B – 100m. Spolu sa jednalo o výmeru pre asfaltovanie 
v rozsahu cca 2.700 m2.
Zhotoviteľ: RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
Celkový náklad stavby: 77 929€ vrátane DPH
4. Projekt: Rekonštrukcia ulice Brezová – nový asfaltový povrch
Cieľom projektu bolo:
Zhotovenie nového asfaltového povrchu ulice Brezová v  Banskej 
Štiavnici. Časť ulice bola len v malej časti v minulosti robená z as-
faltu, aj ten je už značne poškodený. Väčšia časť komunikácie bola 
len blatová a rokmi štrkovaná, teraz má konštrukciu ustálenú a pev-
nú. Komunikácia má premenlivú šírku od 3,0 m do 4,0 m. Spády sú 
dané, viac menej sa nemenili. Dažďová voda sa zviedla len voľne do 
terénu, tak ako aj bolo, keďže obrubníky sa nerobili. 
Nový stav sme požadovali taký, že sa zhotovila jednoliata poklád-
ka asfaltu finišerom v dvoch vrstvách 40 + 40 mm. Pred pokládkou 
asfaltu sa jedna časť komunikácie odkopala na šírku 4,2 m a dĺžku 
45 m do hĺbky 150 mm. Po odkopaní sa dosypala štrkodrvou hrúbky 
50 mm a zvalcovala. Na to išla samotná pokládka v dvoch vrstvách. 
Odkopy sa robili z dôvodu nezvyšovania nivelety oproti existujúce-
mu vchodu do haly. Krajnice sa očistili od nánosov a rastlín. Na celú 
plochu sa nanesie disperzný asfaltový postrek. Celoplošná vrstva 
asfaltu sa zhotovila v hrúbke 40 + 40 mm. Dĺžka úseku je cca 327 m 
o ploche 1 054 m2. 
Zhotoviteľ: RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
Celkový náklad stavby: 39 374€ vrátane DPH
5. Projekt: Zhotovenie novej kanalizácie na UL. SNP
Cieľom projektu bolo:
Zhotovenie novej kanalizácie DN 300 mm na pozemku parc. č. 
4875/1 v k.ú. Banská Štiavnica. Celá pôvodná trasa kanalizácie sa 
odstránila a nahradila novou PVC DN 300 mm. Bolo potrebné zho-
toviť jednu spádiskovú šachtu Š1 do hĺbky 2 m a jednu klasickú prie-
bežnú šachtu Š2. Na konci úseku sa nachádza pôvodná šachta Š3, do 
ktorej sa to zaústilo. Celková dĺžka kanalizácie je 40 m. Zhotovili sa 
nové výkopy š. 800 mm do hĺbky 1,2 m. Uložila sa kanalizácia vráta-
ne obsypov. Časť výkopov sa musela odviesť. Do novej kanalizácie sa 
zaústil 1 ks strešný zvod. Terén po uložení kanalizácie a vybudovaní 
šácht sa vyspravil lepšou zeminou z výkopov.
Zhotoviteľ: T.B. Mont, s.r.o., Antolská 1 969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 11 562€ vrátane DPH
6. Projekt: Banská Štiavnica – Jergištôlňa, vodovod
Cieľom projektu bolo:
Vybudovanie prvej etapy vodovodu Jergištôlňa a vodovodných od-
bočiek – príprava pre vodovodné prípojky.
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 
969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 256 071,00€ vrátane DPH
Ochrana pamiatok
Mesto Banská Štiavnica sa spolu s Ministerstvom kultúry SR podie-
ľalo na samotnej obnove NKP v nasledovnom rozsahu: 
1. Projekt:„Kostol, Ul. J. K. Hella č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 
2487/3 – Obnova ohradného múru (2. etapa)“
Cieľom projektu bolo:
Obnova východnej časti ohradového múru od Frauenbergského 
kostola smerom k Novému zámku v celkovej dĺžke 60,10 m. Rozsah 
prác: doplnenie muriva ohradného múru, omietnutie novou omiet-
kou na vápennej báze, výmena nosných drevených prvkov zastreše-
nia a výmena drevenej strešnej šindľovej krytiny.
Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 
969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 23 998,90€ vrátane DPH
2. Projekt: „Obnova strechy a reštaurovanie kamenného portálu na ju-
hovýchodnej 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“
Cieľom projektu bolo:
Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií premostenia nad Ulicou J. 
Palárika.
Vykonanie reštaurátorského výskumu a  vypracovanie návrhu na 
reštaurovanie premostenia nad Ulicou Jána Palárika.
Zhotoviteľ: REKONBAU, s.r.o., Drieňová 5,969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 5 442,99€ vrátane DPH
3. Projekt: „Obnova pôvodného dreveného krovu historickej radnice 
v Banskej Štiavnici – stavebné práce“
Cieľom projektu bolo: 
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Oprava poškodených prvkov historického krovu radnice a strešnej 
krytiny. Práce na obnove krovu boli realizované podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie: Obnova pôvodného dreveného krovu 
radnice, Zodpovedný projektant: Ing.arch. Peter Nižňanský.
Zhotoviteľ: OBNOVA, s.r.o., A. Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica
Celkový náklad stavby: 33 625,00€ vrátane DPH

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. 2018 poskytovali:
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici
• Mestský úrad v Banskej Štiavnici
• Zariadenie sociálnych služieb – Domov Márie Banská Štiavnica
• Sociálne stredisko SČK
Mimovládne organizácie, občianske združenia 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
• Margarétka, o. z. – denný stacionár
• Sovi, n. o. – prepravná služba
Mesto Banská Štiavnica v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu 
svojej pôsobnosti poskytuje:
• vecnú a finančnú pomoc denným centrám (klubom dôchodcov) 

v meste Banská Štiavnica
• domácu opatrovateľskú službu 
• občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych život-

ných situácií do hmotnej núdze, a to formou jednorazovej dávky 
v hmotnej a náhlej núdzi, jednorazových dávok pre deti a sociál-
nych pôžičiek

• sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovanú pros-
tredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (šti-
pendiá, stravné a školské potreby)

• dávky v hmotnej núdzi, vyplácané prostredníctvom osobitného 
príjemcu dávok, rodičovských príspevkov a  prídavkov na deti, 
zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku

• zabezpečuje prepravnú službu (sociálny taxík), prostredníctvom 
poskytovateľa prepravnej služby, v zmysle  VZN č. 7/2016 o so-
ciálnych službách

• zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v  dennom stacio-
nári pre klientov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica, 
v zmysle 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

• 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 podmien-
kach pre občanov bez domova

Výdavky na denné centrá (kluby dôchodcov) v r. 2018 predstavovali 
výšku 13 768,15€ z toho: 
• Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov 10 005,11€
• Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica 3 763,04€
Finančné prostriedky pre denné centrá (kluby dôchodcov) sú po-
skytnuté na prevádzku (el. energia, voda, telefón, poštovné, odvoz 
PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov den-
ných centier (klubu dôchodcov) formou posedení a  poznávacích 
zájazdov.
V mesiaci úcty k starším bol poskytnutý príspevok starším obča-
nom vo výške 1 971,64€.
Domáca opatrovateľská služba
V r. 2018 bola poskytovaná domáca opatrovateľská služba 35 opat-
rovaným občanom s celkovými výdavkami na opatrovateľskú služ-
bu vo výške 143 238,79€.
V  r. 2018 boli uhrádzané čiastočné a  plné úhrady za opatrova-
ných vo výške 6 909,00€, 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 opatrovateľ-
skej služby, boli za jedného opatrovaného občana vo výške 603,17€. 
Na úseku sociálnych vecí sa v roku 2018 vybavilo:
18 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch.
Na základe žiadostí o  posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
bolo vydaných 73 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na soci-
álnu službu, z toho:
35 – domáca opatrovateľská služba
36 – zariadenie pre seniorov
2 – denný stacionár
Občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáci-
ách, boli poskytnuté jednorazové peňažné dávky v hmotnej a ná-
hlej 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 dokla-
dov (pri strate alebo ukradnutí).
Tiež boli poskytnuté sociálne pôžičky na nákup alebo opra-
vu základného vybavenia domácnosti, v  zmysle §39 zákona č. 
195/1998 Z. z. o  sociálnej pomoci, ako aj sociálne pôžičky na 
zabezpečenie pohrebu v súlade s čl. 10 ods. 3 pravidiel pri po-
skytovaní jednorazových peňažných dávok v hmotnej a náhlej 
núdzi občanom mesta Banská Štiavnica.
Počet žiadostí o jednorazové výpomoci bol 146, z ktorých bolo 

poskytnutých 142 jednorazových výpomocí.
Počet žiadostí o sociálne pôžičky bol 60, z ktorých bolo poskyt-
nutých 58 sociálnych pôžičiek.
Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
bola poskytnutá sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi for-
mou osobitného príjemcu vo výške: 149 432,16€ 
Príspevky z rozpočtu mesta:
– uvítanie detí do života 2 518,70€
Čerpanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi bolo v cel-
kovej výške 76 812,27€
Členenie čerpania bolo nasledovné:
• Pochovávanie na trovy obce 0€
• Zariadenie pre bezdomovcov 443,65€
• Komunitné centrum 36 883,24€
• Prepravná služba 10 861,80€
• Denný stacionár 4 558,00€
• Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpe-

nie paliva, zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, zabez-
pečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a 
zaobutie, základné potraviny, vybavenie osobných dokladov 
pri strate alebo ukradnutí) 1 965,44€

• Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie 
lekárskej starostlivosti – lieky, zabezpečenie základných ži-
votných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, základné  
potraviny) 2 466,54€

• Pôžičky (návratné finančné výpomoci) 9 265,00€
Sociálna výpomoc žiakom:
• hmotná núdza – strava 7 776,00€
• hmotná núdza – školské pomôcky 1 842,60€
• v r. 2018 bola poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej 

pomoci z Ministerstva práce, sociálnych  vecí a rodiny Slo-
venskej Republiky pre občanov mesta, ktorá bola poskytnutá 
prostredníctvom  Mestského úradu, spolu vo výške 750,00€

Správa o sociálnej práci v Domove MÁRIE 
Zriaďovateľom Domova MÁRIE je VÚC BBSK, riaditeľkou je 
Ing. Miroslava Bernáthová. Kapacita Domova MÁRIE v roku 2018 
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.
V  priebehu roka 2018 nastúpilo do Domova MÁRIE 22 nových 
prijímateľov sociálnej služby. Z nich 8 do zariadenia pre seniorov, 
1 do domova sociálnych služieb, 12 na špecializované zariadenie 
a  1 do zariadenia podporovaného bývania. 6 prijímateľov sociál-
nej služby sa vrátilo späť do svojich domovov, alebo odišli do iných 
zariadení sociálnej služby a 30 našich klientov zomrelo. Priemerne 
počas roka 2018 v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici vo všetkých 
troch budovách bývalo 143 prijímateľov sociálnej služby. Na konci 
roku 2018 mal Domov MÁRIE 134 obyvateľov, z nich bolo 52 mu-
žov a 82 žien. 10 prijímateľov sociálnej služby bolo zaradených v 
zariadení podporovaného bývania (priemerný počet za celý rok bol 
10), 39 v zariadení pre seniorov (priemer za rok 2018 bol 42,66), 46 
v domove sociálnych služieb (priemer za rok 47,25) a 39 v špecia-
lizovanom zariadení (priemer za rok 43,5). V priebehu roku došlo 
k  poklesu počtu prijímateľov sociálnej služby v  našom zariadení 
a nenapĺňaniu kapacity, pretože sme do Domova MÁRIE od júna 
neprijímali žiadnych nových klientov. Dôvodom je rekonštrukcia 
strechy v Domove MÁRIE na Striebornej ulici, ktorá si kvôli bez-
pečnosti klientov vyžiadala vyprázdnenie II. podlažia a podkrovia a 
ich premiestnenie do budov Domova MÁRIE na ulici Špitálska a L. 
Svobodu. V priebehu mesiacov jún až december nebol do Domova 
MÁRIE prijatý žiadny nový klient. 
O aktivizáciu  obyvateľov sa starali 4 sociálne pracovníčky, 4 in-
štruktorky sociálnej rehabilitácie a 1 pracovná terapeutka. 
Aktivácia obyvateľov vo všetkých troch budovách zariadenia soci-
álnych služieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici prebiehala podľa 
mesačných a týždenných plánov činnosti a v súlade s Plánom kul-
túrno-záujmovej činnosti na rok 2018.
Týždenné plány činnosti pripravujú pracovníčky sociálneho oddele-
nia podľa reálneho záujmu prijímateľov sociálnej služby, ich schop-
ností a zdravotného stavu, s dôrazom na to, aby 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 re-
gióne. Väčšina z  uvedených aktivít má v  jednotlivých týždňoch 
svoju periodicitu a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných soci-
álnych služieb, v záujme podpory mentálnych a pohybových schop-
ností prijímateľov sociálnej služby v  Domove MÁRIE. Klienti sa 
s obľubou pravidelne zúčastňujú tiež na službách Božích, biblických 
čítaniach a svätých omšiach v objektoch Domova MÁRIE. 
Okrem spomínaných „všedných“ a každodenných aktivít v priesto-
roch Domova MÁRIE si klienti pripravili aj iné činnosti a zúčastnili 
sa aj menej tradičných podujatí:
január – privítanie nového roka s posedením, stretnutie s priateľmi 
pri pečených jablkách, posedenie a besiedka ku Dňu komplimentov 
február – fašiangové zábavy s  pampúchmi, pochovávanie basy, 
prednáška a beseda s lekárom 
marec – 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 špeci-
álnej školy), Marec – mesiac knihy (prednáška, beseda, súťažný 
kvíz s pracovníčkami mestskej knižnice), príprava na slávenie Veľ-
kej noci (duchovné cvičenia, príprava ozdôb, aranžovanie, výroba 
kraslíc, pečenie zákuskov), účasť klientov na veľkonočných trhoch
apríl – Deň zeme (besedy, prechádzky, návšteva botanickej záhrady), 
jarné upratovanie okolia budov Domova MÁRIE, výsadba kvetov
máj – oslava Dňa matiek (vystúpenie detí, kultúrne programy), pre-

chádzky Banskou Štiavnicou, účasť na Festivale kumštu, remesla 
a zábavy, návšteva Slovenského banského múzea
jún – oslava Dňa otcov s  vlastným kultúrnym programom, be-
siedky k  svetovému dňu životného prostredia, prechádzky sta-
rým mestom so zmrzlinou, účasť na detských Dňoch sv. Huberta 
vo Svätom Antone, spoločná grilovačka s tematickým folklórnym 
programom – Na svätého Jána
júl – kúpanie na Kolpašskom jazere, Deň čokolády (prednáška, 
zdravé maškrtenie, účasť na Festivale peknej hudby, prednáška 
a beseda s pracovníkmi Ministerstva vnútra SR
august – návšteva Nezabudnutých remesiel, účasť na OSMIDIVe, 
oslava Dňa priateľstva 
september – účasť na Salamandrových dňoch a sprievode, účasť na 
Kalvárskej púti a Dňoch sv. Huberta, svetový deň a mesiac Alzhe-
imerovej choroby (prednášky, besedy), účasť na Podsitnianskych 
dňoch hojnosti
október – Deň seniora, Mesiac úcty k starším – stretnutia s pria-
teľmi (gymnazisti, deti z MŠ a ZŠ), prechádzky jesennou prírodou, 
prednáška a beseda – Svetový deň výživy
november – stretnutie generácií na Starom zámku, výroba vianoč-
ných pozdravov a ozdôb, výroba „drobností“ na predaj na vianočné 
trhy, adventná prehliadka štiavnického betlehemu
december – stretnutie obyvateľov a zamestnancov s  Mikulášom 
a čertom, stavanie stromčekov, vianočné dekorácie, domovácke via-
nočné trhy s punčom, duchovná príprava na Vianoce, vianočné po-
sedenia a silvestrovské zábavy, stretnutia s priateľmi a koledníkmi.
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
Vykonávali rozvoz obedov pre dôchodcov, chorých a imobilných 
občanov nášho mesta a okolia. V roku 2018 rozviezli 6 218 obedov 
27 klientom v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy boli 
zabezpečované z reštaurácie Gallery, klienti boli s kvalitou obedov 
spokojní. Rozvoz obedov vykonávali UoZ ako dobrovoľnícke čin-
nosti, vozidlom CITROEN BERLINGO, v priebehu roka 2018 sme 
obstarali nové vozidlo tej istej značky, ktoré je vyhovujúce na túto 
činnosť. Finančné zdroje na hore uvedenú činnosť získali z úhrad za 
službu od klientov a z vlastných zdrojov inej činnosti Slovenského 
Červeného kríža v Banskej Štiavnici. Cez ÚPSVaR v Banskej Štiav-
nici sa zapojili do Národného projektu č. V. Aktivačná činnosť podľa 
§52a č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Poskytovateľ sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb do-
mov sociálnych služieb s ambulantnou formou je povinný v súlade 
s §38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
o sociálnych službách“):
a) poskytovať:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. stravovanie (v zmysle §17 ods. 4 zákona o sociálnych službách 
je poskytovateľ v DSS s ambulantnou formou povinný poskyt-
núť stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed, olovrant, 
pričom prijímateľ je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.)
5. výchova (v zmysle §38 ods. 3 zákona o sociálnych službách sa 
výchova poskytuje, ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom.)
6. upratovanie 

b) zabezpečovať: 
1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmová činnosť
3. ošetrovateľská starostlivosť (V zmysle §38 ods. 5 zákona o so-
ciálnych službách sa ošetrovateľská starostlivosť zabezpečuje, ak 
ju poskytovateľ neposkytuje.)

c) utvárať podmienky na:
1. vzdelávanie (V zmysle §38 ods. 4 zákona o sociálnych službách 
sa na vzdelávanie neutvárajú podmienky v DSS, v ktorom sa po-
skytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.)

V DSS sa poskytujú sociálne služby aj deťom aj občanom v produk-
tívnom veku.
Odborné činnosti
1. Sociálne poradenstvo v DSS B. Štiavnica je odborná činnosť za-
meraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Hybnou silou poskytovania poradenstva je SP za pomoci ostatné-
ho personálu. V  DSS B. Štiavnica sa zameriavame na posúdenie 
povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie 
základných informácií o  možnostiach riešenia problému a  podľa 
potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 
Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby 
poskytovanej v DSS B. Štiavnica. Túto činnosť v zariadení vykonáva 
sociálna pracovníčka.
2. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby je odborná činnosť, poskytovaná na základe posudku o od-
kázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu vydáva vyšší územný celok na základe zdravotného posudku 
a sociálneho posudku. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
obsahuje:

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti 
o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri 
ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
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a ich rozsah, 
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

V DSS B. Štiavnica vykonávajú opatrovateľky činnosti sebaobsluhy 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. 
3. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá je v DSS B. Štiavni-
ca zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti 
fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním 
schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch 
starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 
s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. 
Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, 
nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálnu ko-
munikáciu. Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik 
s cieľom doviesť prijímateľa sociálnej služby k tomu, aby kompen-
zoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru. Cieľom sociálnej 
rehabilitácie je optimálne, a  čo najrýchlejšie zaradenie prijímateľa 
sociálnej služby do plnohodnotného spoločenského života, jeho 
reintegrácia a resocializácia. Túto činnosť v DSS B. Štiavnica zabez-
pečujú: sociálna pracovníčka a opatrovateľky.
4. Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pra-
covných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracov-
ných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo 
rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracov-
ných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Rozvoj pracovných 
zručností je jeden z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitač-
ných prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dob-
re prístupná. Dôležitým faktorom pri rozvoji pracovných zručností 
je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím sa u  PSS 
dosahuje pocit uspokojenia a sebaistoty. Stimuluje sa aktivita moz-
govej kôry, vyvolávajú sa optimistické emócie, prebúdzajú sa život-
né záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi klientmi navzájom, 
ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom.
Rozvoj pracovných zručností je zahrnutý v týždenných plánoch akti-
vít ako i v individuálnych plánoch klientov zariadenia. Túto činnosť 
realizuje sociálna pracovníčka v spolupráci s opatrovateľkami.
Obslužné činnosti
1. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej 
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov soci-
álnej služby podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa po-
važujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú 
náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba 
ambulantnou formou, je povinný odobrať v rámci tejto služby aspoň 
jedno jedlo denne. 
Stravovanie je v DSS zabezpečené dovozom obeda z MŠ 1. mája v B. 
Štiavnici. 
stravovanie
raňajky 0,20€ 
desiata 0,30€
obed podáva sa 2,21€
olovrant 0,25€
diétne stravovanie  0,00€
Strava sa prijímateľom sociálnej služby podáva v jedálni DSS v na-
sledovnom čase:
Raňajky, desiata: 7:30 hod. – 8:30 hod. 
Obed: 11:20 hod. – 12:30 hod. 
Olovrant: od 14:00 hod. 
Návrhy, pripomienky, sťažnosti, týkajúce sa kvality a množstva stra-
vy, môžu prijímatelia sociálnej služby, alebo ich zákonní zástupcovia 
podať osobne riaditeľke strediska.
2. Upratovanie, je zabezpečené vo vlastnej réžii DSS B. Štiavnica 
Upratovaním sa rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dez-
infekcia umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tka-
nín, umývanie okien, utieranie prachu priestorov obytnej miestnos-
ti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, ako aj 
zabezpečenie čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej 
sily. Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehle-
nie a údržba bielizne a šatstva.
Ďalšie činnosti
Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športo-
vá činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na podporu, roz-
voj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby, na podporu 
jeho socializácie a sociálnej integrácie. 
DSS B. Štiavnica využíva: 
1. Prvky aktívnej a pasívnej relaxácie,
2. Športové a pohybové hry,
3. Pobyt vonku,
4. Záujmová a rekreačná činnosť, ktorá umožňuje klientom realizo-
vať ich individuálne záujmy, kultúrne aktivity, všetko s prihliadnu-
tím na individualitu klienta, jeho individuálne potreby a jedinečnosť 
jeho zdravotného znevýhodnenia. Pri realizácii voľnočasových akti-
vít sa využívajú dve formy:

a) organizované – umelecká tvorba, kultúrna a spoločenská čin-
nosť, športovo – rekreačná činnosť, záujmové pracovné zamera-
nie, 
b) neorganizované – podmienené individuálnymi, subjektívnymi 
predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných 
potrieb, oddychovo – pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie 
masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky), aktívna 
forma – zamerané na spontánnu činnosť. 

Zariadenie spolupracuje s miestnou komunitou.
Prijímatelia sociálnych služieb navštevujú miestne inštitúcie a  iné 
zariadenia a aktívne sa zapájajú do diania v komunite. Napr. miest-
nu knižnicu, Strednú odbornú školu lesnícku (Deň lesov), 
• zúčastnili sa na súťaži stredných a základných škôl v poskytovaní 

prvej pomoci,

• relaxačno-ozdravovací program vo Vodnom raji vo Vyhniach,
• aktívne sa zúčastnili na Olympiáde mladých zdravotníkov,
• vychádzky do mesta B. Štiavnica a okolia,
• benefičný koncert Osmidiv na amfiteátri,
• Salamander,
• Dni sv. Huberta,
• relaxačný program v kúpeľoch Sklené Teplice,
• Vianočné trhy v Banskej Belej a. i.
Vzdelávanie
DSS B. Štiavnica utvára podmienky na vzdelávanie v spolupráci s pe-
dagógom zo Špeciálnej základnej školy, ktorý má uzatvorenú zmlu-
vu s rodičom školopovinného dieťaťa. 
Slovenský Červený kríž v Banskej Štiavnici poskytuje sociálnu služ-
bu 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. Za-
riadenie navštevovalo v sledovanom roku 13 klientov s mentálnym 
a čiastočným telesným postihom vo veku od 6 rokov do 44 rokov, 
ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je u všet-
kých VI.
Zariadenie sa nachádza v prenajatých priestoroch na poschodí, kde 
je zabezpečený bezbariérový prístup pomocou schodolezu. V  za-
riadení je miestnosť na pracovnú činnosť, na cvičenie, spoločenská 
miestnosť, kancelária a priestor pre individuálne vzdelávanie klienta 
/školopovinného/, sociálne zariadenia, sprcha, umývadlá, kuchyn-
ka. V sledovanom období v zariadení zriadili oddychovú 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:
Režim dňa v zariadení sociálnych služieb
príchod klientov je v čase od 6.00 do 8.00 hod.
od 8.00 do 8.30 hod. – raňajky 
od 8.30 do 9.00 hod – komunita
od 9.00 do 10.00 hod. – vyučovanie (školopovinný klient sa vyučuje 
v triede so špeciálnym pedagógom a ostatní v pracovnej miestnosti 
s opatrovateľkami.) Školopovinný klient sa vzdelával podľa indivi-
duálnych plánov, vypracovaných Špeciálnou školou v Banskej Štiav-
nici a v školskom roku 2016/2017. 
Ostatní klienti pracujú podľa denných plánov, kde sú obsiahnuté 
nasledovné činnosti:
Sociálna rehabilitácia – podpora samostatnosti klientov, upevňova-
nie získaných schopností a návykov, pohybové aktivity, záujmová 
činnosť – modelovanie, maľovanie, výroba dekoratívnych predme-
tov, ručné práce, práca s IT technológiami, tréningy pamäte, sociálna 
komunikácia. 
Pracuje sa so skupinou a v zmysle zákona o sociálnych službách sa 
uplatňuje aj individuálne plánovanie poskytovaných sociálnych slu-
žieb, t. j. služby sú poskytované s ohľadom na individuálny záujem 
každého klienta.
od 10.00 do 10.45 hod. – vychádzka
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, voľnoča-
sové aktivity
od 14.15 do 14.30 hod. – olovrant
od 14.30 do 15.30 hod. –odchod domov
Činnosť v DSS 
• január, spoločne s klientmi otvorenie nového roka, rozvoj pohybo-

vých schopností v zariadení i mimo neho (sánkovačky),
• február, tradičná fašiangová zábava pre klientov a zamestnancov 

zariadenia, príprava masiek a ich prezentácia, Sviatok sv. Valentí-
na – Láskyplná pošta, návšteva mestskej knižnice,

• marec, pripomenutie si Medzinárodného dňa žien a marec mesiac 
knihy,

• apríl, pripomenutie si Dňa lesov a ako súčasť zdravotnej rehabi-
litácie boli v zariadení realizované masáže certifikovanou masér-
kou,

• máj, príprava darčekov ku Dňu matiek, účasť na súťaži stredných 
a  základných škôl v  poskytovaní prvej pomoci, návšteva Chaty 
Assisi v Štiavnických Baniach, zariadenie navštívili dobrovoľníci, 
študenti z USA,

• jún, pokračovala zdravotná rehabilitácia formou masáží v zariade-
ní, aktívna účasť na Olympiáde mladých zdravotníkov,

• júl, návšteva výstavy Umelci z Kovačice v Kultúrnom centre v B. 
Štiavnici,

• august, vychádzky do okolia a  centra mesta Banská Štiavnica, 
účasť na benefičnom koncerte Osmidiv, ktorý sa každoročne koná 
v banskoštiavnickom amfiteátri,

• september, Salamandrové dni a Dni sv. Huberta,
• október, relaxačný program – masáže,
• november, pripomenutie si pamiatky zosnulých, masáže,
• december, privítanie Mikuláša a čerta, vianočný program, ktorý 

si pripravili naši klienti pre svojich rodičov a priateľov nášho za-
riadenia.

Súčasťou posilňovania sociálnych väzieb v  zariadení sú spoločné 
oslavy sviatkov (meniny, narodeniny) klientov a zamestnancov. 
V  nastúpenom trende poskytovania sociálnej služby pre uvedenú 
skupinu klientov chceme i naďalej pokračovať jej neustálym skva-
litňovaním, tak ako ju vymedzuje zákon o sociálnych službách, ale 
predovšetkým s  dôrazom na individuálny záujem každého nášho 
klienta. 
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 vznikla s cieľom obhajoby práv detí, 
mladých a  dospelých a  pomoci pri ich plnej sociálnej inklúzii už 

v  roku 2003, na základe právoplatného rozhodnutia o  registrácii 
MV SR pod číslom spisu VVS/1-900/90-22208 v  zmysle zákona 
83/1990 Z. z.. Hlavným cieľom aktivít je priniesť novú kvalitu 
riešenia sociálnej situácie v meste a regióne, kde je táto služba ne-
dostatková. Združenie je členom SOCIE, nadácie na podporu soci-
álnych zmien, AOZPO SR – organizácie, ktorá združuje zdravotne 
postihnutých občanov.
V  roku 2012, bol zriadený denný stacionár, ambulantná forma 
podľa §40, zákona 448/2008 Z. z. na základe Rozhodnutia BBSK 
pod reg. číslom 245.1, s kapacitou v roku 2018 20 miest. Financo-
vanie na mzdy a odvody je z MPSVaR, prevádzkové náklady z miest 
a obcí, podľa trvalého pobytu klienta a 2% odvedenej dane.
Prevádzková doba: 07:00 do 16:00 v pracovných dňoch.
V dennom stacionári sa 
a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. stravovanie

b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmová činnosť.

Ak sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova.
Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje aj rodinám alebo oso-
bám, ktoré sa starajú o ŤZP osoby aj v domácom prostredí.
Vekové zloženie:
Do 30 rokov – 12 klientov
Do 40 rokov – 8 klientov, z toho traja klienti na vozíku a 16 klientov 
má VI. stupeň odkázanosti.
Obedy vozia do zariadenia miestni podnikatelia.
V  dennom stacionári v  roku 2018 pracovalo 100% odborných 
zamestnancov, ktorí postupne absolvovali akreditované kurzy 
a  školenia na skvalitnenie prístupu ku klientom (inštruktor soc. 
rehabilitácie, zamestnanec na podporu rozvoja pracovných zruč-
ností, opatrovateľský kurz, telesné a netelesné obmedzenia, práca 
s agresívnym klientom a pod.).
V roku 2018 mali niekoľko úspešných projektov (nadácia VÚB, na-
dácia SPP opora, Min. práce, BBSK). Aj vďaka nim sa mohli posunúť 
a zakúpiť potrebný materiál na sociálnu rehabilitáciu. 
V dennom stacionári máme pravidelné aktivity: 
• individuálne – cielene, tak ako to prijímateľ potrebuje, skupinové 

aktivity – prispievajú k nadväzovaniu nových vzťahov, medzige-
neračné aktivity, aktivizácia výtvarnými technikami, knihami, 
tréning pamäte , individuálne rozhovory, kognitívny tréning.

Nepravidelné aktivity:
Samostatná prezentácia klientov, výlet na Horehronie, výroba svie-
čok, mydielok, pečenie koláčov a iných dobrôt, vianočných oblátok, 
nacvičovanie divadielka o Pinocciovi, nekonečné rozhovory o bež-
ných veciach. V minulom roku začali cestovať aj do cudziny a prvým 
mestom bola Praha (vydarený trojdňový výlet). Najväčší záujem je 
o rehabilitáciu, ktorá prebieha raz do týždňa a benefičné koncerty, 
kde sa klienti osobne spoznajú s účinkujúcimi spevákmi a moderá-
tormi (Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Prešov, Kováčo-
vá, Žiar nad Hronom, Štós.) Okrem toho poskytujú sprevádzanie 
k lekárovi, kaderníkovi, na zastávku autobusu a pod.. Participácia 
klienta na dennej činnosti a individuálny prístup je prvoradý cieľ.
Už druhýkrát sa zapojili do projektu Podpora opatrovateľskej 
služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01), prechod z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť, ktorý bol úspešný a v  roku 2019 môžu 
zamestnať 15 opatrovateliek na plný pracovný úväzok a poskytnúť 
pomoc odkázaným seniorom a ŤZP osobám zotrvať vo svojom do-
mácom prostredí. 

Školstvo
v školskom roku 2017/2018*
*Údaje o počte detí, žiakov a študentov v školách a školských zaria-
deniach sú k 15. 9. 2017. 
• Základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica
Počet: 2 plnoorganizované ZŠ so súčasťami – školskými klubmi 
detí a školskými jedálňami:
ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského 17
ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40

Zdroje financovania ZŠ:
• finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ministerstiev – škol-

stva 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 dochádzajú-
cich žiakov do školy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 

• finančné prostriedky pridelené štátom na financovanie záujmové-
ho vzdelávania žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov 

• finančné prostriedky pridelené ministerstvom na dofinancovanie 
kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom v rámci do-
hodovacieho konania

• finančné prostriedky v  rámci originálnych kompetencií (finanč-
né prostriedky poukázané školským zariadeniam z výnosu dane 
z príjmov mesta Banská Štiavnica na prevádzku školských klubov 
detí a školského stravovania) 

• finančné prostriedky – vlastné príjmy škôl za prenájom priestorov 
a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívali na výchovno – vzde-
lávací proces

• finančné príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti v školskom klube detí (ŠKD)a za poskytovanie stravy

• príspevky a dary školám
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ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č. 17, Banská Štiav-
nica
Riaditeľ: Mgr. Ján Maruniak 
Zástupca RŠ: Mgr. Renáta Holičková pre primárne vzdelávanie (I. 
stupeň)
Mgr. Adriana Balážová pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň)
Predseda rady školy: Ing. Miroslav Inglot
Počet zamestnancov: 60, z toho 44 pedagogických, 5 vychovávate-
ľov, 3 asistenti učiteľa
Chránené pracovisko: 4 zamestnanci
Počet žiakov: 490 ( 233 žiakov v ročníku 1 – 4), v prvom ročníku 58 
žiakov – všetci absolvovali predškolskú prípravu v materskej škole
Doplnkový údaj k 15. 9. 2018 – počet žiakov: 484
Počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 5
Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 238
Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami: 21
Počet učební: 32, z toho 10 odborných
Školský klub detí: 7 oddelení s počtom žiakov 179 
Vyučovanie cudzích jazykov: Aj – 488 žiakov, Nj – 83 žiakov, Rj – 69 
žiakov 
Počet žiakov vyslaných do školy v prírode: 60
Lyžiarsky kurz: Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica
Školskú dochádzku 2017/18 ukončilo: 56 žiakov, z ktorých 12 po-
kračovalo štúdiom na GMN, 8 v učebných odboroch, ostatní v matu-
ritných odboroch SŠ, SPŠ,SOŠ, HA, OA, Konzervatóriu.
Smerovanie školy: rozvoj edukačného prostredia na tvorivo – hu-
mánne a  poznatkovo hodnotne zážitkové s  dôrazom na aktivitu 
a slobodu osobnosti
• zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti IKT, prírodovedy, financií 

a čítania
• kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch
• pohybovú aktivitu prostredníctvom športovej prípravy
Výsledky celoslovenského testovania žiakov V. ročníkov 5 – 2017: 
NAD SLOVENSKÝ PRIEMER
• národný priemer SJL: 62,8%, priemer školy: 64,1
• národný priemer MAT: 64,7%, priemer školy: 69,7
Výsledky celoslovenského testovania žiakov IX. ročníkov 9 – 2018: 
NAD SLOVENSKÝ PRIEMER
• národný priemer SJL: 63,0%, priemer školy: 69,1
• národný priemer MAT: 55,9%, priemer školy: 57,7
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
Implementácia „Premena tradičnej školy na modernú“ 
Partnerstvo: B. Štiavnica – Hünenberg, B. Štiavnica – Moravská 
Třebová
B. Štiavnica – ZŠ 15. októbra Pivnica
Projekt Erasmus +, ZŠ Odborne, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, 
Športová akadémia Mateja Tótha –súťažná etapa, IT akadémia, Te-
nis do škôl, Planéta vedomostí, Digiškola a iné.
Údaje o priestoroch a materiálno – technických podmienkach:
Areál školy tvoria štyri budovy so športovým areálom. Moderná, 
atraktívna, interaktívna škola, zapojená v  programe DIGI škola 
prostredníctvom optického pripojenia a pokrytia areálu školy WIFI.
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 zamestnancov: 37, z toho 26 pedagogických, 3 vychovávatelia
Chránené pracovisko: 1
Počet žiakov: 230 /111 v ročníku 1 – 4/ 
Doplnkový údaj k 31. 8. 2018: počet žiakov – 212 žiakov
Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 105
Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami: 14
Počet žiakov v 1. ročníku: 35, z ktorých 32 absolvovalo predškolskú 
prípravu
Počet učební: 20, z toho 6 odborných
Školský klub detí: 3 oddelenia, s počtom žiakov 88. 
Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 230 žiakov, nemecký – 42 
žiakov, ruský – 22
Základné vzdelávanie v škole ukončilo 17 žiakov, z ktorých 14 po-
kračovalo štúdiom na SOŠ, 1 stredná zdravotnícka škola, 2 GMN.
Smerovanie školy: otvorená škola s pozitívnou klímou – samostatní, 
komunikatívni, zodpovední, sebavedomí a slušní žiaci.
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 
Škola sa v  spolupráci so zriaďovateľom zapojila do projektu 
na zvýšenie gramotnosti v  oblasti IKT „Inovácia výučby v  rámci 
predmetu informatika“ – s  cieľom pripraviť žiakov na trh práce 
budúcnosti – zvládnutie očakávaných zmien pracovného trhu 
pri nástupe automatizácie a  umelej inteligencie pri vytváraní 
pracovných pozícií ako operátor výroby, programátor, nastavo-
vač a pod.. Výučba je počas celého škol. roka vedená odborníkom 
z praxe výučbou programovania pre Android. Táto inovatívna vy-
učovacia metóda programovania pre Android prebieha okrem ZŠ 
J. Kollára aj v GMN A. Kmeťa. Projektom asistentom k lepšiemu 
vzdelaniu – škola získala 2 asistentov učiteľa, Praxou k zamest-
naniu – úspešným projektom získali pedagogického asistenta pre 
integrovaných žiakov.
Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach 
školy: ZŠ je členená na pavilóny, v ktorej sídli aj CVČ a kaplnka 
R – K  cirkvi. Veľký školský športový areál bol využívaný aj na 
mimoškolskú záujmovú činnosť a poskytoval služby obyvateľom 
celého 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. Miro-
slava Knezovičová 

(skupinové odbory)
Predseda rady školy: Bc. Michal Timko 
Počet zamestnancov: 23, z toho 19 pedagogických
Počet žiakov: 388,
Počet žiakov k 15. 9. 2018: 377
Odbory: hudobný – 237, výtvarný – 90, literárno – dramatický – 24, 
tanečný – 37 žiakov.
Počet učební: 19
ZUŠ okrem kmeňovej budovy má pobočku aj v Banskej Belej.
Financovanie školy: finančné prostriedky v rámci originálnych kom-
petencií (finančné prostriedky poukázané školským zariadeniam 
z výnosu dane z príjmov Mesta Banská Štiavnica), finančné pros-
triedky poskytnuté štátom na záujmové vzdelávanie formou vzde-
lávacích poukazov, príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom.
Prezentácia školy na verejnosti: 
Nielen žiaci, ale aj vyučujúci sa zúčastňovali mnohých kultúrnych 
podujatí mesta a regiónu, prezentovali a zveľaďovali svoj talent na 
workshopoch a tvorivých dielňach.
ZUŠ dokázala zrealizovať i väčšie projekty, presahujúce rámec mesta 
a okresu, ako Banskoštiavnické kladivká,Salamander očami detí, My 
sa nevieme sťažovať nahlas,Čarovná flauta a mnohé iné.
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: 586, z toho 9 do 5 rokov 
Doplnkový údaj k15. 9. 2018: 560 klientov
Počet pedagogických zamestnancov: 1 s VŠ vzdelaním + 1 pracovník 
cez projekt v nezamestnanosti ÚPSVaR
Nepedagogickí zamestnanci: 3 – všetci na dohodu
Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 25
Počet záujmových útvarov: 41
Záujmové útvary pracovali okrem CVČ zväčša na ZŠ, na ktorých pô-
sobili vedúci záujmových útvarov – učitelia.
Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti:
Podujatí CVČ v počte 60 (z toho 42 okresných kôl olympiád) sa zú-
častnilo 2450 detí a mládeže a 365 dospelých.
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti, v  školskom roku 2017/18 
CVČ zorganizovalo 78 príležitostných podujatí, s celkovým počtom 
zúčastnených 2167 detí a mládeže a 315 dospelých. Išlo prevažne 
o okresné kolá súťaží a olympiád, ako aj o víkendové podujatia pre 
deti a mládež. 
Letná prázdninová činnosť: uskutočnili sa dva týždňové turnu-
sy denného letného tábora, aj zahraničný letný pobyt pri mori 
v Chorvátsku.
Financovanie CVČ: dotácia štátu na záujmové vzdelávanie prostred-
níctvom 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 počítačovú učebňu, 
tanečnú sálu so zrkadlami, šatňu. CVČ využíva aj telocvičňu a mul-
tifunkčné ihrisko.
Centrum voľného času zabezpečovalo výchovno – vzdelávaciu, zá-
ujmovú 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:
• v  rámci originálnych kompetencií (z  rozdelenia výnosu dane 

z príjmu mesta) 
• 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 

• príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt die-
ťaťa v MŠ (okrem poberateľov dávky v hmotnej núdzi /HN/ a prí-
spevkov k dávke v HN)

• vlastné príjmy MŠ (prenájom priestorov)
Materské školy poskytovali predprimárne vzdelávanie deťom od 3 
do 6 rokov (výnimočne aj deťom do 3 rokov) s možnosťou poldenné-
ho a adaptačného pobytu, a deťom s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou od 6 do 7 rokov. 
Materská škola 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
Školský vzdelávací program: „Detský raj“ – zameraný na environ-
mentálnu výchovu a na upevňovanie povedomia a oživovanie ľudo-
vých zvykov a tradícií mesta a baníctva
Riaditeľka školy: Mgr. Alexandra Bóková
Zástupca RŠ: Mgr. Andrea Pauková
Predseda rady školy: Bc. Blanka Konopková
Počet detí: 105, z toho 15 do 3 rokov, 41 predškolákov 
Počet detí k 15. 9. 2018: 110
Počet tried: 7, 1 trieda v miestnej časti Štefultov, ako elokované pra-
covisko
Počet pedagogických zamestnancov: 13 
Pedagógovia MŠ v rámci reformy vzdelávania učiteľov absolvovali 
krátkodobú zahraničnú stáž v predškolských zariadeniach vo Švéd-
sku a na Malte.
Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená: 
Zbieraj body za odpady, Digiškola – modernizácia vyučovania cez 
elektronizáciu vzdelávania, Permoník – projekt zameraný na vytvá-
ranie národného povedomia, regionálnu výchovu a rozvoj regionál-
nych tradícií, Dental alarm, Škola priateľská k deťom.
Záujmová činnosť: rôznorodá krúžková činnosť, ako napr. hudobno 
– dramatický krúžok Permoník, ako aj výtvarný krúžok boli účast-
níkmi 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 
vybavené internetom.
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: 81, z toho 11 do 3 rokov, 27 predškolákov
Počet detí k 15. 9. 2018: 80
Počet tried: 4
Počet pedagogických zamestnancov: 9
Riaditeľka MŠ sa zúčastnila krátkodobej stáže v Nemecku, kde sa 
oboznámila s ich školským systémom materských škôl.
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 zria-
dená environmentálna učebňa, a  samostatná učebňa pre deti so 
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Tretia budova je 
hospodárska so školskou kuchyňou a jej príslušnými priestormi. MŠ 
má prenosné dopravné ihrisko.
V  priestoroch MŠ sídli aj OZ Margarétka, Červený kríž, pobočka 
Slovenskej pošty, ako aj viacero prevádzok, z prenájmu ktorých MŠ 
získava vlastné príjmy. Pokračovalo sa v  rekonštrukcii interiérov 
MŠ – nové sociálne zariadenie a rekonštrukcia šatne z finančných 
prostriedkov zriaďovateľa. 
Materská škola, Mierová č. 2, Banská Štiavnica
Školský vzdelávací program: „Usilovní mravčekovia“, zameraný na 
ekológiu a zdravý životný štýl.
Riaditeľka: Janka Trilcová
Predseda rady školy: Jana Dulajová
Počet detí: 30, z toho 19 v prípravnej triede na povinnú školskú do-
chádzku
Počet detí k 15. 9. 2018: 27, z toho 8 predškolákov
Počet detí do 3 rokov: 2
Počet tried: 2
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená
Národná sieť škôl podporujúca zdravie – Zelená materská škola, 
Tvorivé dielne, besiedky a programy pre rodičov a starých rodičov. 
Pokračovali návštevy sauny, kde sa deti už niekoľko rokov otužujú 
a upevňujú si zdravie. 
MŠ spolupracuje s 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 starostli-
vosťou o školskú záhradu.
• Materské školy, základné školy a školské zariadenia v zriaďovateľ-

skej 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: 62 detí v troch triedach, z toho 24 predškolákov
Počet detí k 15. 9. 2018: 58, z toho 13 predškolákov
Základná škola: 183 žiakov
Počet žiakov k 15. 9. 2018: 192
Počet žiakov v ŠKD: 72
Centrum voľného času: 170 žiakov 
Počet tried: 11
Počet odborných učební: 7
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, 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.
Riaditeľka MŠ: Veronika Buzalková
Počet detí: 25, z toho 3 predškoláci
Počet k 15. 9. 2018: 25, z toho 7 predškolákov
Údaje o  priestorových a  materiálovo – technických podmienkach 
školy:
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Súkromná materská škola sídli na Dolnej ružovej ulici v centre Ban-
skej Štiavnice. Súkromná MŠ poskytuje celodennú starostlivosť 
deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou. V prípade záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu 
výchovy a vzdelávania. 
Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka 3
Zriaďovateľ: TIDLY SLOVAKIA, a. s., Dolná 5, 96901 Banská 
Štiavnica 
Štatutár: Janka Tynkovan, Lintich 1800/2A, 96901 Banská Štiav-
nica 
Riaditeľka: PaedDr. Anežka Slančíková
Počet detí: 46 
Počet k 15. 9. 2018: 48
Údaje o  priestorových a  materiálovo-technických podmienkach 
školy:
MŠ 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 
jednoposchodovej budove s parkoviskom. 
Súkromná základná škola BAKOMI
Zriaďovateľ: občianske združenie Bakomi 
Počet žiakov: 69 
Počet k 15. 9. 2018: 74
ŠKD: 40 žiakov
Údaje o  priestorových a  materiálovo-technických podmienkach 
školy
Škola sídlila v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho na Akademickej 
ulici 13 v Banskej Štiavnici, v budove bývalých chemických laborató-
rií, 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 škol. roku 2017/18 dotované z výnosu dane z príjmov mes-
ta Banská Štiavnica sumou predstavujúcou 96% z výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materských škôl a školských za-
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. 
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12
Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Soňa Ostricová
Údaje o počte žiakov: 121
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
Zahraničná prax študentov: Rakúsko, Francúzsko, Česko
Údaje o zamestnancoch 
Počet pedagogických zamestnancov: 9 interných, 2 externí 
Zapojenie školy do niektorých projektov
Modernizácia priestorov a vybavenia SHA, EnglishGo, Premena tra-
dičnej školy na modernú
Priestorové zabezpečenie školy:
Škola sídli v štvorpodlažnom objekte s vlastnou reštauráciou Balans 
a kaviarňou. Poskytuje ubytovanie pre 50 osôb, banketovú miest-
nosť pre 90 a salónik pre 25 osôb.
• Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738 
Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Ľubica Herdová
Počet žiakov školy k 15. 09. 2017:
Odbor gymnázium: 79, 
Počet k 31. 8. 2018: 80
Odbor Gymnázium-bilingválne štúdium: 357
Počet k 31. 8. 2018: 355
Počet tried: 14
Počet pedagogických zamestnancov: 33
Temer 100% študentov pokračovalo štúdiom na VŠ, najviac UK Bra-
tislava, UMB B. Bystrica, zo zahraničných na Masarykovej univer-
zite Brno, predovšetkým vo vysokoškolskom štúdiu medicínskeho 
a farmaceutického zamerania.
Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená:
Škola UNESCO, Digipédia, Digiškola, Erasmus+, British Council, 
Medzinár. cena vojvodu z Edinburghu.
Údaje o priestorovom zabezpečení:
Škola sídli v zrekonštruovanej budove na Kolpašskej ulici, ktorá spĺ-
ňa podmienky priestorového zabezpečenia výučby v škole gymnazi-
álneho typu. Budova má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, 
je bezbariérová. 
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16
Riaditeľ školy: Ing. Miroslav Ďurovič
Zástupca RŠ: Ing. Monika Malatincová
Počte žiakov školy: 232 
Študijné odbory: 
Lesníctvo,
Lesníctvo so zameraním: lesnícka prevádzka a krajinná ekológia
Počet zamestnancov školy: 82, z toho 38 pedagogických
Zahraničná prax študentov: Švédsko, Nemecko, Fínsko, Rakúsko,-
Česko
Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená:
Ekopolis, Tesco, Erasmus +, Treejoy a iné.
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 Kysihý-
bel s  poľovným revírom, školský internát s  jedálňou, sokoliarsky 
a kynologický areál , školská záhrada na pestovanie lesných a okras-
ných drevín a ovocia.

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademic-
ká 13
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Zástupca riaditeľa. Ing. Miroslav Jausch
Počet žiakov: 308
Počet k 31. 8. 2018: 298
Študijné odbory: 
životné prostredie, geodézia – kartografia – kataster, biotechnológia 
a farmakológia, konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štu-
ková výzdoba, konzervátorstvo a  reštaurátorstvo – papier, staré 
tlače a knižné väzby, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, 
odevný dizajn, dizajn – grafický a priestorový dizajn 
Počet zamestnancov školy: 45, z toho 36 pedagogických
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých je škola zapojená: medzi-
národný projekt Erasmus plus: „Start Up Your Career in Multimedia“. 
„Initiate Your Career“.
Údaje o priestorových podmienkach školy
Hlavná budova: kmeňové a odborné učebne, telocvične, knižnica, 
kabinety,dielne, administrácia
Budova laboratórií: národná kultúrna pamiatka s historickou zre-
konštruovanou aulou
Budova III. – ubytovacie zariadenia, výdajňa stravy, kabinety, telo-
cvičňa s posilňovňou
Školské dielne (zámočnícka, kováčňa, zváračská a iné)
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9
Riaditeľka školy: PhDr. Viera Gregáňová
Zástupcovia RŠ: Ing. V. Hlinková, Ing. F. Šimon, Mgr. M. Sentineková 
Počet žiakov: 367
Počet k 31. 8. 2018: 361
Počet zamestnancov školy: 101 , z toho 60 pedagogických 
Študijné a učebné odbory: operátor lesnej techniky, manažment re-
gionálneho 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 hospodár-
stva, lesné hospodárstvo,
Niektoré projekty, do ktorých bola škola zapojená:
Erasmus Mobility – (výmenné pobyty: Poľsko, Česko, Nórsko,Ne-
mecko), ŠIOVBA-RSOV-moderné vzdelávanie, Digipédia-elektroni-
zácia vzdelávania, AIESEC-Educate Slovakia(lektori Aj)
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
Škola je moderná, priestranná s učebňami vybavenými modernou 
didaktickou technikou. Nachádzajú sa v nej aj dielne pre praktické 
vyučovanie stavebných a textilných odborov. Ku škole patrí budova 
praktického vyučovania pre lesnícke odbory.
Škole patrí najväčšia telocvičňa v meste – má vlastnú budovu.
Školský internát mal ubytovaných 423 študentov mestských stred-
ných škôl. 
• Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu 

– odbor školstva Banská Bystrica
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 31, 5 tried
ŠKD: 21 žiakov
Počet pedagogických zamestnancov: 9
Škola poskytovala vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Väčšina žiakov, ktorí ukončili školu, pokračova-
la v štúdiu na OU Viliama Gaňu v Banskej Bystrici.
Projekty, v ktorých je škola zapojená:
Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, Recyklohry, Elektronizá-
cia vzdelávacieho systému, 
O prírode v prírode, Zelená škola.
Priestorové podmienky školy:
Škola sídli v neúčelovej historickej budove, bez vlastnej telocvične. 
Má však vlastnú záhradu na relaxačno-edukačné účely a školský po-
zemok. ŠKD a záujmová činnosť prebieha v samostatných priesto-
roch školy. Stravovanie žiakov je zabezpečené v  školskej výdajni 
stravy.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  pre-
vencie – CPPPaP, Dolná 2
Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet zamestnancov: 5, z toho 4 odborní zamestnanci 
Centrum poskytovalo komplexnú psychologickú, špeciálnopeda-
gogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a  preventívnu sta-
rostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä 
v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesij-
ného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch 
psychického vývinu a porúch správania. Rodičom a pedagogickým 
zamestnancom poskytovali poradenské služby. V  spolupráci s  ro-
dinou, školou a  školským zariadením poskytovali preventívnu 
výchovnú a  psychologickú starostlivosť deťom a  ich zákonným 
zástupcom, najmä v  prípadoch výskytu porúch psychického vý-
vinu a  porúch správania a  výskytu sociálnopatologických javov. 
Centrum vykonáva diagnostické, poradenské, terapeutické, preven-
tívne a rehabilitačné činnosti. Všetky činnosti v CPPPaP sú posky-
tované zdarma. 
• Vysoké školy
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2
odborná vysoká škola (HUAJA) – poskytovala bakalárske a magis-
terské študijné programy v  odbore Hudobné umenie a  udeľovala 
akademický titul bakalár (Bc.) a akademický titul magister umenia 
(Mgr.art.) 
Vedenie vysokej školy:
Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 
Prorektori: doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD., doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. 
Správna rada vysokej školy: 

Riadiaci orgán Správnej rady HUAJA je štatutárny orgán – konatelia 
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
Počet študentov v akademickom roku 2017/2018: 28
Počet študentov v akademickom roku 2018/2019: 27 
Počet študentov v  rámci Doplňujúceho pedagogického štúdia 
a vzdelávacích kurzov: 8
V  roku 2018 na Hudobnej a  umeleckej akadémii Jána Albrechta 
prebehol proces komplexnej akreditácie vysokej školy, v rámci kto-
rého 5. mája 2018 navštívila HUAJA pracovná skupina Akreditačnej 
komisie. V rámci komplexnej akreditácie HUAJA získala veľmi po-
zitívne hodnotenie. 
Najvýznamnejšie aktivity
HUAJA v roku 2018 usporiadala viaceré umelecké a vedecké pod-
ujatia: 
X. medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie 
v hudbe a umení; Téma: Hľadanie prienikov medzi hudbou, umením 
a filozofiou
6. medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS v  Banskej 
Štiavnici, 
9. medzinárodné dni klasickej gitarovej hry , viaceré workshopy, 
koncerty a vzdelávacie aktivity s medzinárodnou účasťou. Pedagó-
govia HUAJA pravidelne koncertujú a aktívne vystupujú na konfe-
renciách a sympóziách doma a v zahraničí.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry:
Detašované pracovisko – Vzdelávacie a  vedecko-výskumné cen-
trum, 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 ko-
rešpondujúce s rozvojom miestneho cestovného ruchu. Vo svojich 
činnostiach využíva unikátny potenciál historickej Banskej Štiavni-
ce – lokality zapísanej na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Pracovisko zorganizovalo viacero konferencií a worksho-
pov nielen pre študentov a ich pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť. 
Pracovisko nesie významný podiel na príprave a realizácii revitalizá-
cie Banskoštiavnickej Kalvárie.
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a  trvalo udrža-
teľný rozvoj – integrálna súčasť Fakulty ekológie a environ-
mentalistiky 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 op-
timalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, 
integrovaného manažmentu povodí a krajiny, atď..
Garantuje študijný odbor „Environmentálny manažment”, študijný 
program „Environmentálny manažment“ pre bakalársky aj inžinier-
sky stupeň. Štúdium v študijnom programe Environmentálny ma-
nažment prebieha v dennej prezenčnej aj v externej forme.

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Banskej Štiavnici na Bratskej 
ulici 17 do 31. 12. 2014 poskytovala Nezisková organizácia Nemoc-
nice a polikliniky Bratislava, a. s., Všeobecná nemocnica s poliklini-
kou, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom. Od 1. 1. 2015 bola nemoc-
nica zaradená do siete nemocníc: Svet zdravia: 
Riaditeľ nemocnice: Ing. Ivan Mokrý od 1. 6. 2018
Zdravotnú starostlivosť poskytovala nemocnica v roku 2018 nasle-
dovne:
lôžková časť: oddelenie dlhodobo chorých, dom ošetrovateľskej sta-
rostlivosti
ambulancie: chirurgická, interná, dermatovenerológia – kožná, of-
talmologická, fyziatricko–rehabilitačná 
Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická bio-
chémia 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.
Privátne ambulancie:
Praktickí lekári pre dospelých
MUDr. Hana Gubricová
MUDr. Adamovicová, s. r. o., Prenčov
MUDr. Dana Kindernayová
MUDr. Dana Žemberová
Praktickí lekári pre deti a dorast
MUDr. Alica Kubinská
MUDr. Katarína Višňovská
Špecializované privátne ambulancie:
ALEX 1., s. r. o – gynekologická ambulancia – Bratská ul. č. 18 v Ban-
skej Štiavnici 
MUDr. Marcela Mačajová – všeobecná otorinolaryngológia, lekár-
ska 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 



29
MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria – ulica Križovatka
MUDr. Renáta Podobenová (Lakme, s.r.o.) – gynekologická ambu-
lancia – Dolná ulica č. 906/33
V objekte na Bratskej ulici č. 17 sa nachádza Lekáreň BS, s.r.o. – Le-
káreň 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 nachá-
dzajú sa tu ďalšie odborné ambulancie:
• MUDr. Ildikó Paálová – imunológia a alergológia – ordinuje každý 

utorok
• MUDr. Slávka Urbančeková – MED – DERM, s. r. o., Dermatove-

nerológ – 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 ambulan-

cia, ordinuje každý utorok
• MUDr. Štefan Kóňa – KLINIKASK, s.r.o. – ortopedická a chirur-

gická ambulancia – ordinuje v sobotu od 09:00 – 17:00 hod. 
• MB FEMINA, s.r.o. – gynekologická ambulancia – MUDr. Brosko-

vá Martina, ordinuje od utorku do piatku.
V objekte sa nachádza Lekáreň MIMA. 
Stomatologická starostlivosť
v ambulanciách na Bratská 17 (budova nemocnice):
MUDr. Gürtler Ervín, MDDr. Diana Fáberová, MUDr. Piteková 
Alžbeta 
MUDr. Dušan Hric, MDDr. Nina Hricová – Mládežnícka ulica 6
MDDr, MUDr. Lucia Kminiaková – MF Centrum, Energetikov 1 
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých – od 01. 06. 
2016 prevádzkovanie LSPP (APS) 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, od-
borný zástupca: MUDr. Ivan Olos, od septembra 2018 sú ordinačné 
hodiny:
Pondelok – piatok: od 16:00 – 22:00 hod., cez víkendy a sviatky od 
07:00 – 22:00 hod. 
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 Zvo-
lenská Slatina
Miesto výkonu: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, tel.: 0949 190 609, 
Po – Pi 16:00 – 22:00 hod
 So, Ne, sviatok, 07:00 – 22:00 hod.
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.

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 kpt. Ing. Štefana Klimana. Stá-
lu službu zabezpečoval s osemnástimi 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 2018 zasahovali príslušníci hasičskej stanice Banská Štiavni-
ca v okrese 196 krát.
Z toho k požiarom 51 krát, technická pomoc 70 krát, dopravné ne-
hody 72 krát, cvičenia 3krát.
Priame škody pri požiaroch boli vyčíslené vo výške 219 370€.V roku 
2018 nedošlo k zraneniu žiadnej osoby, ale jedna osoba bola pri po-
žiari usmrtená. 
Zásahmi hasičských jednotiek boli uchránené hodnoty vo výške 
1 567 575€. 
Do zásahového obvodu Okresného riaditeľstva Hasičského a  zá-
chranného zboru v Žiari nad 
Hronom je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 
zaradených všetkých 15 
obcí okresu Banská Štiavnica.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica
Veliteľom dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica 
bol Mgr. Anton Golian, zástupca veliteľa Miroslav Krkoška, členo-

via Ing. Vladimír Kotilla, Martin Výboch, Tomáš Zábudlý, Michal 
Bokroš, Zdeno Soldan st., Zdeno Soldan ml., Patrik Dobrota, Pavol 
Pivarči, Miloš Zábudlý so sídlom na hasičskej zbrojnici Ulica Andreja 
Sládkoviča 15.
Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo AVIA A30 s hasičskou 
striekačkou PPS 12 a hadicovým vedením, protipovodňový vozík, 
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 pros-
triedky boli použité na zdokonaľovaciu prípravu a školenie vodičov 
a psychotesty na jazdu s vozidlom s použitím výstražných svetiel 
a zvukového zariadenia a nákupu ochranných prostriedkov: obuv 
Primus 21 Volk, odevy Dragon Comfort pre hasičské družstvo a ma-
teriál na rekonštrukciu požiarnej Avie.
Zásahová činnosť 
Na výzvu tiesňovej linky 112 a operačného strediska HaZZ Banská 
Bystrica zasahovali členovia DHZM pri požiaroch 5 krát: požiar tráv-
natého porastu a lesa na Šobove, Lintich lúky, chata Horná Roveň, 
komín Povrazník, komín mesto. Povodeň vybreženie riečky Štiavni-
ca – stavba novej školy.
Pri príležitosti 145. výročia založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru v Banskej Štiavnici boli členovia DHZ prijatí p. primátorkou 
mesta v obradnej sieni historickej radnice. Vo svojom prejave spo-
menula históriu vzniku dobrovoľných hasičov a vyzdvihla ich prácu 
pre mesto. Na prijatie boli pozvaní hostia: prezident DPO SR Pavol 
Ceľúch , krajský riaditeľ HaZZ Banská Bystrica Dušan Sľuka, okres-
ný riaditeľ HaZZ Banská Bystrica Milan Hrudka, okresný riaditeľ 
HaZZ Žiar nad Hronom Ivan Pružina, za ÚzO DPO SR v Žiari nad 
Hronom Vladimír Slezák a Mária Putišová a za mesto Banská Štiav-
nica viceprimátor Marian Zimmermann.
Krajský riaditeľ HaZZ Banská Bystrica Dušan Sľuka vyzdvihol prácu 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta v celoplošnom rozmiestnení 
síl a prostriedkov na území SR. Poďakoval DHZ mesta Banská Štiav-
nica za pomoc pri zdolávaní požiarov v  hasebnom obvode HaZZ 
Banská Štiavnica. V roku 2018 od KR HaZZ Banská Bystrica dostali 
protipovodňový vozík a prísľub na požiarne vozidlo IVECO. Všetci 
zúčastnení dostali Pamätný list mesta Banská Štiavnica, venovaný 
pokračovateľom práce a tradície dobrovoľných hasičov.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov
Veliteľom dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica 
bol Vladimír Jarábek ml., zástupca veliteľa Dušan Beránek, členo-
via Martin Kollár, Branislav Voštiar, Vladimír Jarábek st., Ľubomír 
Povinský, Ing. Ľuboš Škvarka, Pavol Mlynárik, Marek Zigler, Jozef 
Jarábek so sídlom na hasičskej zbrojnici Požiarnická 8.
Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo IVECO CAS 15 s po-
žiarnou 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 pro-
striedky boli použité na zdokonaľovaciu odbornú prípravu členov, 
oprávnenie vodiča viesť požiarne vozidlo pri použití svetelných 
a zvukových zariadení, s právom prednosti v jazde, nákup ochran-
ných prostriedkov, obuv Primus 21 Volk, odevy Zahas IV. Golém pre 
hasičské družstvo, náradie, trhací hák, kužele, sekera, páčidlo, prúd-
nice, nabíjačka, batéria do vysielačky, zdravotnícky materiál, doska, 
fixačné popruhy, vak. 

Zásahová činnosť
Na výzvu tiesňovej linky 112 operačného strediska HaZZ Banská 
Bystrica zasahovali členovia DHZM pri požiaroch 3 krát: požiar 
trávnatého porastu a  lesa na Šobove, Lintich lúky, požiar domu 
na Štefultove. Dopravná nehoda Červená studňa a 7 technických 
zásahov: čistenie kanalizácie, cesty a prečistenie vodovodného po-
trubia.
Preventívna činnosť
Preventívne protipožiarne kontroly mesta vykonávali členovia dob-
rovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica a dobrovoľné-
ho 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 §23dodržiavania povinností ustanove-
ných v tomto zákone. Kontroly boli zamerané na strechy, povalové 
priestory, komíny, pivnice, drevárne a  garáže. Kontrolné skupiny 
preventívne pôsobili na občanov, odporúčali pravidelné čistenie ko-
mínov 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 Štiav-
nica Štefultov zabezpečovali asistenčné služby na podujatiach Živé 
šachy, Salamandrové dni, Štiavnické trhy a Nezabudnuté remeslá. 
Na informovanosť občanov o možnostiach vzniku požiarov bola vy-
užitá stránka mesta, informačné tabule, Štiavnické noviny, relácie 
v mestskom rozhlase a internetová stránka mesta.

Dobrovoľná požiarna ochrana
V roku 2018 vyvíjali činnosť dva dobrovoľné hasičské zbory:
DHZ Banská Štiavnica: predseda Vladimír Poprac, 62 členov
DHZ Banská Štiavnica Štefultov: predseda Dušan Beránek, 132 
členov 
Obe DHZ zabezpečovali protipožiarne kontroly v  meste. DHZ 
Banská Štiavnica pomohla organizovať Šmintorínsku púť, pripra-
vila plochu v ľade na jazere Klinger pre otužilé Jašterice z Banskej 
Štiavnice.
DHZ Banská Štiavnica – Štefultov zorganizoval Fajermanskú za-
bíjačku sv. Floriána, zájazd do Kováčovej, Fajermanské haluške, 
prázdninový tábor pre deti, ukážku hasičskej techniky s možnosťou 
súťaže detí s prúdnicou a vodou na terče a vianočné posedenie pod 
jedličkou.
Členovia zásahového zboru sa 30. 6. 2018 zúčastnili na hasičskej 
súťaži v Hodruši – Hámroch, organizovanej ÚzO DPO Žiar nad Hro-
nom, kde obsadili šieste miesto. Dušan Beránek a Ing. Ľuboš Škvar-
ka sa zúčastnili v Bratislave na memoriáli Štefana Ružičku.
Pri návrate zo súťaže po štátnej ceste Hodruša Hámre – Banská 
Štiavnica, v časti Červená studňa poskytli prvú pomoc posádke vo-
zidla členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Počúvadlo, ktorá 
krátko pred tým havarovala na osobnom vozidle s prívesom.
Za tento čin boli ako kolektív nominovaní ÚzO DPO Žiar nad Hro-
nom na slávnostné oceňovanie „HASIČI HASIČOM 2018.“ Nominá-
cia bola potvrdená.
Slávnostné oceňovanie Hasiči Hasičom 2018 organizovalo KR HaZZ 
Banská Bystrica spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica 
v meste Poltár.
Na podujatí boli prítomní: prezident HaZZ SR Alexander Nejedlý, 
prezident DPO SR Pavol Ceľúch , generálny sekretár DPO SR Vende-
lín Horváth, riaditeľ KR HaZZ Banská Bystrica 
Dušan Sľuka, predsedovia územných odborov DPO SR Banskobys-
trického kraja Vladimír Slezák, Mária Putišová.
Za hasičský čin kolektívu za rýchly a účinný zásah pri dopravnej ne-
hode boli ocenení: Dušan Beránek, Vladimír Jarábek, Martin Kollár, 
Marek Zigler, Ing. Ľuboš Škvarka, Ľubomír Povinský, Štefan Knop.
Cvičenie 
DHZM Banská Štiavnica a DHZM Banská Štiavnica Štefultov absol-
vovali na hasičskej stanici HaZZ odbornú prípravu: Vyprosťovanie 
osôb z havarovaného motorového vozidla.

Kultúra a šport
Mestský úrad: oddelenie kultúry, športu a mediálnej komu-
nikácie
Organizovanie kultúrnych podujatí
Rok 2018 bol opäť bohatý na kultúrne podujatia v réžii, alebo v spo-
lupráci s mestským úradom, oddelením kultúry, športu a mediálnej 
komunikácie (ďalej OKŠMK).
V prvom štvrťroku zorganizovalo podujatia: koncert Jozefa Hollého 
(6. 1.), Snehuliačky Mily a Lily pre deti (27. 1.), Burza šatstva a vecí 
(3. 2.), Ander z Košic a Traja z raja (16. 2.), Zimomravenie (19. – 24. 
2.), divadelné predstavenie Mandarínková izba (2. 3.), rozprávkové 
divadelné predstavenie Ali Baba (24. 3.).
V druhom kvartáli sa konali podujatia: Otvorené manželstvo (diva-
delné predstavenie, 14. 4.), predstavenie pre deti Čert slúži (28. 4.), 
výstavu Vlkolínec včera a dnes (máj),Budenie sitnianskych rytierov 
(9. 6.), Umenie na Trojici (23. 6.).
Letné mesiace patrili tradičným podujatiam: Štiavnický živý šach 
so zápasom Movsesjan vs Ftáčnik (14.7.), Nezabudnuté remeslá 
s účasťou zahraničných Slovákov (28. 7.). Počas letných mesiacov 
prebiehali aj výstavy Čaro kovačickej insity I. a  II.. Vyvrcholením 
leta boli tradičné Salamandrové dni (6. – 8. 9.) s bohatým oficiálnym 
a kultúrnym programom, v ktorom dominoval tradičný sprievod za 
účasti niekoľkých stovák postáv. 
V poslednom kvartáli roka 2018 pripravilo oddelenie so spolupra-
covníkmi výstavu Gwerková v Štiavnici (5. 10.), divadelnú komédiu 
Podfuk (4. 11.), predstavenie pre deti Hanička a  Murko (17. 11.) 
a tradičného Mikuláša (6. 12.). Záver roka patril koncertom Voising 
(28. 12.), Jozef Hollý (29. 12.) a vystúpeniu Paradájz Pikčr (30. 12.).
Oddelenie participuje na ďalších podujatiach, ktoré sa konali v mes-
te. Medzi najvýznamnejšie patrili:
Letné a Zimné 4 živly; Festival peknej hudby, Capalest, Amplión, 
Zvuk for Štiavnica. Na tieto podujatia mesto poskytlo priestory 
a podporu v propagácii. Išlo o akcie, ktorých kvalita a meno prekročili 
náš región. Oddelenie podporilo aj desiatky ďalších podujatí: kon-
ferenciu materských škôl, rôzne aktivity Gymnázia Andrej Kmeťa, 
aktivity Živeny, stretnutie pletiarov, klavírnu súťaž Banskoštiavnické 
kladivká, výstavu záhradkárov, koncert Szidi Tobias, otvorenie Kal-
várie – slávnostný program, majstrovstvá okresu v šachu detí a pod.
Najvýznamnejším momentom bola spolupráca s neziskovým a ve-
rejným sektorom na projekte Mesto kultúry 2019. Spoločne vy-
pracovaný projekt (partneri okrem Mesta Banská Štiavnica sú: OZ 
Štokovec, priestor pre kultúru, Ansámbel nepravidelného divadla, 
OZ Spectackulum, Slovenské banské múzeum, Antikvariátik a  za 
filmovú časť F. Krähenbiel a  I. Laučíková) podstúpil náročný pro-
ces obhajoby pred komisiou Fondu na podporu umenia a nakoniec 
v  júni Mesto Banská Štiavnica aj získalo titul prvého slovenského 
Mesta kultúry.
Oddelenie spolupracovalo na žiadostiach o finančnú podporu a zís-
kalo nasledovné zdroje:
Fond na podporu umenia:
• Salamandrové dni 2018 (9 000€), 
• Nezabudnuté remeslá 2018 (2 500€), 
• Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity (Mesto kultúry 2019, 

8 000€ a 286 925€), 
• Klub Rubigall (20 000€), 
• Revitalizácia knižného fondu (3 000€), 

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Okres Obec Názov zariadenia Adresa zariadenia Typ zariadenia

Banská Štiavnica Banská Štiavnica Lekáreň Ametyst Križovatka 3, 969 01 Verejná lekáreň

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
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Audiovizuálny fond:
• Výmena sedačiek v kine Akademik (14 500€), 
• Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 

(2 359€). 
BBSK: 
• Štiavnické kultúrne leto 2018 (3 960€), 
Úrad vlády SR: 
• výstavba detského ihriska (9 500€).
Spolu získané dotácie za rok 2018: Mesto kultúry 294 925€, ostatné 
64 819€, spolu 359 744€.
Kultúrne centrum ako miesto stretávania
Išlo hlavne o poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné akti-
vity, resp. nájmy priestorov. Vo viacerých prípadoch bolo potrebné 
zabezpečiť akciu jedným alebo viacerými zamestnancami oddelenia.
Organizácie, ktoré využívali priestory KC na kultúrne a iné aktivity: 
Živena, Banskoštiavnico-hodrušský banícky spolok, školy (mater-
ské, základné, stredné), Fotoklub Blur, Šachový klub Opevnenie, 
Jednota dôchodcov Slovenska, OOCR Región Banská Štiavnica, Po-
hronské osvetové stredisko, Paradájz Pikčr a ďalší. V kultúrnom cen-
tre boli viaceré kultúrne podujatia (výchovné koncerty, verejné vy-
stúpenia 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 množ-
stva 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, a iní. V roku 2018 došlo k vykonávaniu bežnej údržby 
na objektoch kultúrneho centra a kina Akademik. V kine Akademik 
došlo k výmene sedačiek, čím sa zakončil projekt postupnej obnovy 
kina Akademik. V priestoroch kultúrneho centra došlo k vymaľova-
niu výstavnej miestnosti a osadeniu výstavného systému. V nasle-
dujúcich rokoch je cieľom oddelenia postupne zveľaďovať priestory 
kultúrneho centra tak, aby spĺňali požiadavky súčasnej doby po 
technickej a estetickej stránke.
V  roku 2018 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 neumož-
ňuje investície do areálu a zároveň ani neposkytuje dosť prostried-
kov na realizáciu dostatočného počtu aktivít v ňom. 
V roku 2018 bol pre riešenie dlhodobo nevyhovujúceho stavu kul-
túrneho domu Štefultov spracovaný stavebný projekt.
Ďalšie aktivity v oblasti kultúry
Medzi ďalšie aktívne skupiny v oblasti kultúry (okrem tých, ktorým 
je vyhradená špeciálna časť tejto kapitoly) patrili najmä OZ Štoko-
vec, priestor pre kultúru, realizujúci pestré spektrum aktivít súčas-
ného umenia, najmä v priestoroch železničnej stanice, ale aj „svojho“ 
malého výstavného priestoru v Galérii Jozefa Kollára (rezidencie, vý-
stavy, workshopy, sympóziá a iné – viac na www.banskastanica.sk). 
V roku 2018 sa toto OZ začalo postupne sťahovať do priestorov bý-
valého gymnázia. Ponuku kultúry dopĺňa aj Pivovar ERB so svojimi 
divadelnými predstaveniami a koncertmi, Banskoštiavnicko – hod-
rušský 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 podnika-
teľmi. Medzi nových organizátorov kultúrnych podujatí sa zaradilo 
OZ Nadtým, ktoré organizovalo prvé podujatia v priestoroch bývalej 
hájovne v lokalite Červená Studňa.
V  roku 2018 uviedlo už tradične svoju novú hru Doba ľudová aj 
zoskupenie Paradájz Pikčr, vo svojej činnosti pokračovali spevokol 
Štiavničan, dychová hudba Sitňanka a ďalšie kultúrne spolky a zdru-
ženia. 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, zorgani-
zoval disko klub Pražovňa.
Vo svojej činnosti pokračoval projekt tvorivých dielní Terra Permo-
nia, ktorý už od svojho vzniku púta záujem verejnosti. Významným 
prvkom na kultúrnej mape mesta je galéria Schemnitz, venovaná 
súčasnému slovenskému umeniu. Rok 2018 opäť osviežili aj viaceré 
aktivity pod hlavičkou Antikvariátik (okrem pravidelných „čítačiek“ 
slovenských autorov aj Noc literatúry). Zvláštnu úlohu majú v roz-
voji 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 na 
množstve podujatí. Úlohu v  štiavnickej kultúre zohráva aj prena-
jímateľ Amfiteátra IMT Smile media, s.r.o., v ktorého priestoroch 
sa konali podujatia Osmidiv, Prúdy, Lipa spieva Lasicu, IMT Smile, 
One Day Jazz Festival, Para a Billy Barman. Medzi žánrové hudobné 
podujatia patrili aj 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
Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie spravuje detské 
ihriská (Križovatka, Drieňová, Štefultov) a vykonáva na nich údržbu, 
prípadne ich rozvíja. V roku 2018 mesto požiadalo Úrad vlády SR o do-
táciu na presun detského ihriska v lokalite Križovatka. Vzhľadom na 
negatívne stanovisko obyvateľov tejto časti k zmene, budú prostriedky 
využité v roku 2019 na rozšírenie ihriska na sídlisku Drieňová.

Kino Akademik
K jedným z najnavštevovanejších kultúrnych objektov v minulom 
roku bolo kino Akademik. Vďaka stabilite v ponuke projekcií si náv-
števníci mohli vyberať zo širokej škály rôznych žánrov a titulov.
Digitalizácia jedného z najmenších kín na Slovensku dovoľuje pre-
mietať novinky tak, ako všetky veľké kiná. V tomto roku pri 330 
projekciách navštívilo kino 9.867 návštevníkov (viac ako 100% ná-
rast oproti obdobiu pred digitalizáciou – rokom 2009). Priemerná 
návštevnosť na jeden titul bola 29 ľudí. Tržba z projekcií dosiahla 
43 482,30€.
Najúspešnejšie tituly v roku 2018: Bohemian rhapsody, Zrodila sa 
hviezda, Hotel Transylvánia 3, Päťdesiat odtieňov slobody, Coco,-
Grinch, Otcova volga, Rodinka úžasných 2, Avengers: Infinity wars 
a ,Mamma Mia 2.
Súčasťou bežných premietaní v kine boli aj filmové festivaly:4 živly 
(zimné a letné), Festival Expedičná kamera a Snow film fest, Festival 
ruských filmov, či prehliadka krátkych filmov.
Biograf na Počúvadlianskom Jazere mal tradične veľký úspech. 
Dôležitým momentom pre život kina bola výmena sedačiek, ktoré 
dotvorili príjemnú atmosféru a  komfort kina. Kapacita sály síce 
klesla zo 132 na 120 miest, ale pribudli dvojsedačky, ktoré ponúka-
jú príjemný zážitok pri sledovaní filmu. Výmenu sedačiek finančne 
podporil Audiovizuálny fond.
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici, Námestie sv. Trojice č. 3
počet pracovníkov 3: vedúca knižnice Katarína Kissová
knižný fond ku koncu roku 2018 28 882 registrovaných knižných 
zväzkov
odborná literatúra pre dospelých 7 969 kníh
beletria pre dospelých 13 735 kníh
odborná literatúra pre deti 1 033 zväzkov
beletria pre deti 6 145 kníh
Ročný prírastok v roku 2018 bol 917 kníh, z toho 227 kníh darom. 
S pomocou Fondu na podporu umenia bolo zakúpených 303 kníh s 5% 
spoluúčasťou mesta. Do úbytkov mestská knižnica zaradila 311 kníh. 
V minulom roku knižnica uskutočnila na dospelom oddelení 18 251 
výpožičiek. Beletria pre dospelých činí 12891 a odborná literatúra pre 
dospelých tvorí 5 360 kníh. Na detskom oddelení sa vypožičalo 1 770 
titulov odbornej literatúry a 5 376 titulov beletrie. Prezenčne bolo spo-
lu 3 765 výpožičiek (knihy aj periodiká). V roku 2018 sme o odbornú 
literatúru prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby požia-
dali 43 krát. Knižnica odoberá aj 10 periodík, z ktorých sa v roku 2018 
vypožičalo prezenčne aj absenčne 2 023 kusov. 
Aktívnych používateľov knižnice v  roku 2018 bolo 1 063, ktorí 
uskutočnili spolu s neregistrovanými používateľmi 8 944 návštev. 
Detských čitateľov bolo novo – zaregistrovaných 123, z celkového 
počtu 178 novozaregistrovaných čitateľov. Počet vstupov do On – 
line katalógu bol 1 308 krát a do osobného používateľského konta 
z priestoru mimo knižnice 181 krát.
Knižnica pripravila, resp. spoluorganizovala 93 podujatí, z toho 65 
bolo výchovno-vzdelávacích,  v  tom 21x bola informačná príprava 
pre deti a mládež a 28 tvorili kultúrno-spoločenské podujatia. Počas 
celého školského roka bol raz za týždeň v knižnici k dispozícii čita-
teľský krúžok. Mestská knižnica spolupracovala so seniormi z Do-
mova Márie, s 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 POS, Živenou, A – klubom literátov, 
hudobníkov a výtvarníkov či ZUŠ. V r. 2018 pokračovala revitali-
zácia knižnice obohatením knižného fondu MsK, aj vďaka štátnej 
podpore (FPU) vo výške 3.000€. V spolupráci s vedením OKŠaMK 
a pracovníkmi Stavebného úradu participovala na úspešnom projek-
te na využitie priestoru podkrovia Rubigallovského domu s názvom 
Klub Rubigall, ktorý sa bude realizovať v r. 2019.
Štiavnické noviny
Redaktor: Mgr. Michal Kríž
Redakčná rada v počte 7 členov: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana 
Ondrejmišková, Ivan Beňo, Janka Bernáthová, Filip Golian, Mgr. In-
grid Kosmeľová a Miroslava Luptáková.
K 31. 12. 2018 vyšlo spolu 45 čísel Štiavnických novín, v týždennom 
náklade 1 150 ks v rozsahu 12 strán. Štiavnické noviny vychádza-
jú pravidelne vo štvrtok popoludní, okrem redakčných prestávok 2 
krát počas roka v letnom a zimnom období. Cena novín sa v roku 
2018 nezvýšila, ostala na 0,40€/výtlačok. Cena za vyhotovenie čísla 
ŠN sa zvýšila o 27,60€ na celkových 193,20€ s DPH bez príloh. Tlač 
Štiavnických novín zabezpečuje naďalej tlačiareň Nikara, Krupina. 
Štiavnické noviny sa distribuujú na 25 predajných miestach v Ban-
skej Štiavnici a  okolí. Priemerná predajnosť Štiavnických novín 
v roku 2018 bola 713 ks/týždeň.
ŠN prinášajú informácie z  činnosti samosprávy mesta Banská 
Štiavnica, informácie z  oblasti spoločenského, kultúrneho a  špor-
tového diania v meste Banská Štiavnica a okolí. V ŠN sú rubriky: 
Z programu primátorky, Záhradkárske okienko, Ponuka práce, Kam 
v BŠ a okolí?, Kino Akademik, Krížovka, Ankety, Z vlastnej tvorby, 
Kultúra, Šport a Inzercia.
V  roku 2018 pribudli nové súťaže o  zaujímavé ceny a  vstupenky 
na kultúrne podujatia, ktoré si našli svojich čitateľov. Mimoriadnu 
pozornosť sme venovali téme zdravotníctva, ktorá rezonovala počas 
celého roka. Ďalšími témami boli napr.: ihrisko na Štefultove, rozpo-
čet mesta, zmeny v miestnych daniach, vírivka v plavárni, evidencia 
odpadov, otvorenie klientskeho centra v  Rubigalle, presťahovanie 
stavebného úradu, Komunitné centrum Šobov, stavebné akcie, do-
tácie z rozpočtu mesta, úprava verejných priestranstiev Ul. A. Slád-
koviča a A. Pécha, rekonštrukcia keramických reliéfov, revitalizácia 
verejnej zelene na Dolnej ul., rekonštrukcia ZŠ J. Kollára a J. Horáka, 
rekonštrukcia hasičských zbrojníc, modernizácia kina Akademik, 
ambulantná pohotovosť, verejná zeleň, Štiavnická kompostáreň, 
projekt Mesto kultúry 2019, 25 rokov na Zozname UNESCO, par-

kovisko na ul. Dolná, obnova ohradového múru Frauenberg, vzde-
lávanie seniorov, komunálne voľby 2018, ustanovujúce MsZ a ďalšie 
spoločensko-kultúrne a športové podujatia.
Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č. 25, 38 a 45 s témami rozpočet 
mesta s predajom 945 ks, kultúrne leto s predajom 897 ks a vianoč-
né číslo s predajom 840 ks.
Boli vydané špeciálne prílohy ŠN (Almázia č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 29, 36, 38, 40, 42 a 44), Správa o stave mesta a Kultúrne leto.
Jazykovú úpravu Štiavnických novín robila Katarína Kissová, gra-
fickú úpravu Mgr. Mária Sisková. Štiavnické noviny sa spracovávajú 
v programe Adobe InDesign, fotky sa upravujú v Adobe Photoshop. 
Redakčná rada Štiavnických novín zasadá vždy v pondelok o 14:00 
hod. v  redakcii ŠN (budova kultúrneho centra, Kammerhofská 1 
v Banskej Štiavnici).
28. januára 2019 sa konalo slávnostné vyhodnotenie Štiavnických 
novín za rok 2018. Každoročne sa dáva viazať knižná väzba pre archi-
váciu novín. Štiavnické noviny čitatelia nájdu aj na webovej stránke 
mesta www.banskastiavnica.sk, v sekcii Štiavnické noviny, Archív.
Živena – spolok slovenských žien, miestna organizácia Ban-
ská Štiavnica
Predsedkyňa: Mgr. Renáta Taligová 
Výbor spolku zasadal v pravidelných intervaloch /raz mesačne/, aby 
zabezpečil koordináciu všetkých plánovaných aktivít. Spoločne pri-
pravil mnohé kultúrno-spoločenské, osvetové i charitatívne poduja-
tia, z ktorých vyberáme:
• zhodnotenie činnosti v r. 2017 a doplnenie plánu na r. 2018
• slávnostné prijatie bývalej predsedníčky pani Jolany Šamovej 

v obradnej sieni radnice pri príležitosti jej životného jubilea (85 
rokov)

• účasť na kultúrnom podujatí „Láska nie je len slovo...“ – vystúpenie 
členiek 

• nadviazanie spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
– plán dobrovoľníctva: vytvorenie skupiny na pomoc mladým že-
nám zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozvoj ich finančnej 
a právnej gramotnosti, hodiny varenia, šitia a domácich prác...)

• Fašiangové zvyky a tradície – medzigeneračné posedenie 
• Medzinárodný deň žien – príprava kultúrno-spoločenského pod-

ujatia – 8. 3.
• Putovanie za rozprávkami – čítanie z kníh P. Dobšinského na ZŠ J. 

Horáka v rámci Mesiaca knihy
• Zasadnutie Predsedníctva Živeny – Sučany – 17. 3.
• Štiavnický Nácko – 20. 4. – účasť na tradičnom podujatí v spolu-

práci s  Bansko-štiavnicko-hodrušským baníckym spolkom: vý-
let historickým rušňom, zábavný kvíz zo „štyavnyčtyny“ a súťaž 
v prednese Náckových vtipov a špásov

• Tančiareň – 2. 5. – hudobno-tanečné večery pri hitoch, ktoré ove-
ril čas (vždy prvú stredu v mesiaci)

• Sobášny list nie je list vlastníctva – 11. 5. – humorne i vážne na 
tému manželstva a  partnerských vzťahov / hosť: JUDr. Renáta 
Matejová

• Deň matiek – 17. 5. – program pripravený v spolupráci s MŠ a ZŠ
• Návšteva Divadla A. Bagara v Nitre – 26. 5. – Divadelná hra Zami-

lovaný Shakespeare
• Živena deťom: Pečieme pre komunitné centrum – 1. 6. – sladké 

domáce dobroty pre deti zo Špeciálnej základnej školy v B. Štiavni-
ci v spolupráci s ÚPSVaR

• Tančiareň – 6. 6. – hudobno-tanečné večery pri hitoch, ktoré ove-
ril čas (vždy prvú stredu v mesiaci)

• Pavol Všudyslav Ollík – 12. 6. – interaktívne vzdelávacie pásmo 
o zabudnutom štúrovcovi podsitnianskeho kraja, zostavené z 3 
častí: jeho životná cesta (dramatizácia jeho divadelnej hry) uctenie 
jeho pamiatky na cintoríne Frauenberg 3

• Zasadnutie Predsedníctva Živeny – Bratislava – 23.6.
• Turistická vychádzka – lokalita Počúvadlo – 4.7. 
• Dotyky s časom – vystúpenie členiek na vernisáži O. Kuchtovej – 

4.7.
• Zasadnutie Predsedníctva Živeny – Martin – 29. 9.
• Seniortalent 2018 – KaSS – 13.10.
• Mesiac úcty k starším – tradičné kultúrno-spoločenské podujatie 

spojené s vystúpením hudobníčky Božidary Obertovej – 13.10.
• Stretnutie generácií – Starý zámok – 27.11. 
• Zasadnutie Predsedníctva Živeny – Lučenec – 1.12.
• Divadlo JGT vo Zvolene, návšteva Vianočnej dediny v centre mes-

ta – 13.12. 
• Vianočné posedenie – 21.12. sme sa stretli pri predvianočnom 

stole. Toto posedenie bolo spojené s tradíciami a výmenou rodin-
ných receptov. 

Výbor spolku zasadal 8 krát, vďaka čomu dokázal organizačne za-
bezpečiť hore uvedené podujatia. Aktivity a život spolu boli propa-
gované prostredníctvom Štiavnických novín.
Činnosť by nebola možná bez morálnej a finančnej podpory vedenia 
nášho mesta. Vďaka finančnému príspevku poskytnutému pros-
tredníctvom Komisie kultúry pri MsZ mohli zrealizovať väčšinu 
plánovaných podujatí.

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici
Športový klub ATLÉTI BS Banská Štiavnica
Aktívne pristupovali k  náboru nových športovcov a  tréningový 
proces navštevuje 43 detí prvého stupňa. Absolvovali 96 pretekov 
na Slovensku, v  Česku, Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku. 
Získali šesť titulov Majstra Slovenskej republiky a štyri druhé mies-
ta na MSR. Ďalej získali 4. miesto na Medzinárodnom maratóne 
mieru v Košiciach, 50. miesto na školských MS v Paríži a 18. miesto 
na ME v cestnom behu v Taliansku. Spolu na všetkých pretekoch 
dosiahli 264 umiestnení na stupňoch víťazov, čo je skvelá vizitka 
nielen pre klub, ale aj pre mesto Banská Štiavnica. Klub Atléti BS 
má momentálne 79 členov, z toho detí do 15 rokov je 65. Reprezen-
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tanti na rok 2019: Marko juniori 800 m, 1500 m, Kristián Jánošík 
muži – kros a Peter Ursíny juniori – beh do vrchu a cestné behy. 
Športový klub Atléti BS vznikol s cieľom zapojiť deti a dospelých do 
aktívneho pohybu, socializovať ich, naučiť ich návykom na systema-
tické a pravidelné športovanie a pokračovať tak v  tradícii Banskej 
Štiavnice, kde atletika bola, je a  bude neodmysliteľnou súčasťou 
života. Klub je zameraný na kvantitu (pre širokú verejnosť), ale čas 
ukázal, že museli začať riešiť aj kvalitu. V roku 2018 sa zúčastnili 96 
pretekov v behoch na ceste, krosoch, behoch do vrchu a horských 
behoch, atletike, cyklistike, triatlone, sparťan race. Výsledky iba 
z Majstrovstiev Slovenska, ME a MS a MeS: Halová sezóna, január 
– marec 2018. Prípravka: Krajské majstrovstvá: Andrej Šramko 60 
m – 3. miesto, Boris Bátovský 1500 m – 1. miesto. M SR hala: Ml. 
žiaci: Boris Bátovský 1500 m – 2. miesto. St. žiačky: Barbora Šven-
ková – 800 m – 1. miesto. Juniori: 3000 m: Marko Ján 3000 m 1. 
miesto. M SR dráha: ml. žiaci: Boris Bátovský 1500 m – 2. miesto. 
Juniori: 800 m Marko – 2. miesto a 1500 m – 1. miesto. Juniori: 
Peter Ursíny 10 000 m – 2. miesto a 5000 m – 4. miesto. Muži: Ján 
Marko 1500 m – 5. miesto. Medzištátne stretnutie Juniorov ČR: 
Marko 800 m – 9. miesto, 1500 m 4. miesto, Trnava juniori 800 m 5. 
miesto. M SR cestný beh 10 km juniori: Peter Ursíny – 1. miesto, M 
SR beh do vrchu juniori: Peter Ursíny – 1. miesto. M SR v cezpoľnom 
behu: najmladší žiaci: Andrej Šramko – 10. miesto, Lukáš Oravec 
12. miesto, Jakub Škoda – 20. miesto, ml. žiaci: Boris Bátovský – 4. 
miesto, st. žiaci: 3. miesto v družstvách, v zložení: Červenák a Juri-
ca, Šarközy, juniori: Kristián Jánošík – 1. miesto, Ursíny Peter – 5. 
miesto, Marko Ján – 6. miesto. M SR polmaratón Tlmače: Kačáni 
Peter – 12. miesto, Marek Vidlička 17. miesto. MMM Košice M SR: 
Zimmermann Marián – 4. miesto spomedzi Slovákov celkovo 16-
ty. Marek Vidlička 29. miesto, 13. miesto spomedzi Slovákov. ME 
Juniorov cestný beh Taliansko Ursíny Peter 18. miesto – družstvo 4. 
miesto. Sparťan race: zúčastnili sa 4 pretekov na úrovni Európskeho 
formátu a víťazstvo v družstvách zaznamenali v Maďarsku.
Majstrovstvá Slovenska – šesť titulov:
štyri 2. miesta a jedno 3. miesto. Štvrtý rok po sebe dosiahli najlepšie 
športové výsledky v okrese Banská Štiavnica.
Plavecký klub Banská Štiavnica
Plavecký klub Banská Štiavnica mal v roku 2018 54 členov, z toho 
45 aktívnych plavcov.
Plavci klubu sa zúčastnili mnohých regionálnych pretekov, Maj-
strovstiev stredoslovenskej oblasti, Majstrovstiev Slovenska, Maj-
strovstiev Európy veteránov a pretekov v Čechách v Opave. Z regi-
onálnych pretekov to bola dlhodobá súťaž Banskobystrický pohár 
2018. Súťaž pozostáva z 5 kôl a náš klub na nej získal 146 prvých 
miest, 96 druhých a 94 tretích miest. Na Majstrovstvách stredoslo-
venskej oblasti zvíťazili naši plavci 30 – krát, 39-krát získali 2. miesto 
a 36 – krát 3. miesto. Na Majstrovstvách Slovenska získali tituly len 
v kategórii veteránov. V kategóriách: žiaci 3 plavci, juniori 2 plavci 
a dospelí tiež 2 plavci umiestnili do 10. miesta.
Vyhodnotenie najlepších plavcov klubu podľa vekových kategórii:
Najmladší žiaci: Sára Koreňová – na M SSO plaveckých nádejí 1x1. 
miesto, 2x2. miesto,1x3. miesto, Hana Kašiarová nar. 2010 – na M 
SSO plaveckých nádejí 4x1. miesto, 6x2. miesto, 2x3. miesto, na 
pretekoch BB pohára 4x1. miesto, 5x2. miesto, 2x3. miesto, Sára 
Rückschlossová – na M SSO plaveckých nádejí 3x2. miesto a 5x3. 
miesto, na pretekoch BB pohára 5x1. miesto, 5x2. miesto a  5x3. 
miesto, Ján Čamaj – na M SSO plaveckých nádejí 5x1. miesto, 6x2. 
miesto a 1x3. miesto na pretekoch BB pohára 16x 1. miesto, Mladší 
žiaci: Patrik Hölcz – na M SSO 5x1. miesto, 2x2. miesto a 2x3. miesto, 
v pretekoch BB pohára celkovo 2. miesto, Kristína Celderová – na M 
SSO 1x1. miesto, 6x2. miesto a 3x3. miesto, v pretekoch BB pohára 
celkovo 5. miesto, Žofia Machariková – na M SSO 3x3. miesto, BB 
pohár – 8. miesto vo svojej kategórii, Starší žiaci: Adam Buzalka – na 
M SSO 1x1. miesto, 2x2. miesto a 6x3. miesto, BB pohár 9. miesto 
vo svojej kategórii na M SR umiestnenie v druhej desiatke preteká-
rov Stacy Chladná – na M SSO 1x1.miesto a 1x2. miesto BB pohár 
11. miesto vo svojej kategórii Tatiana Kašiarová – BB pohár 10. 
miesto vo svojej kategórii na Majstrovstvách Slovenska, 7. miesto 
na 200m motýlik a 8. miesto na 400 m polohové preteky na jar a na 
jeseň bola 9. na 200 m motýlik, Nikolas Harčár – na M SSO 2x2. 
miesto a 2x3. miesto BB pohár 3. miesto, celkom na Majstrovstvách 
Slovenska na jar 6. miesto na 100 m motýlik 5. miesto na 200m mo-
týlik, na jeseň 12. miesto na 100 m motýlik a 10. miesto na 200 m 
motýlik. Patrik Maruniak – 1x3. miesto na M SSO BB pohár 2. miesto 
na Majstrovstvách Slovenska na jar v  druhej desiatke, na jeseň 8. 
miesto na 100 m prsia. Juniori: Peter Mráz – 5 x 3. miesto na M SSO 
BB pohár 7. miesto v kategórii. Na Majstrovstvách Slovenska na jar 
6. miesto na 50m motýlik, 11. miesto na 100 m M. Šimon Ernek – 
11 x 1. miesto a 1x3. miesto na M SSO. Víťaz BB pohára vo svojej 
kategórii, na Majstrovstvách Slovenska 5x 5. miesto a 1 x 7. miesto 
Muži: Matej Ernek – 4 x 1. miesto na Majstrovstvách stredosloven-
skej oblasti, víťaz BB pohára v kategórii muži 9. miesto na 50 m M, 
7. miesto na 100 m M, 9. miesto na 200 m motýlik na Majstrovstvách 
Slovenska Open, t. z. za účasti zahraničných plavcov. Muži-veteráni: 
Ján Čamaj – Víťaz BB pohára v kategórii veteráni 5x 1. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska veteránov. Na Majstovstvách Európy: 
17. miesto na 50m voľný spôsob, 17. miesto na 100 m voľ. spôsob, 
12. miesto na 100 m znak, 11. miesto na 200 m polohové preteky. 
FK SITNO Banská Štiavnica
Kalendárny rok 2018 nám priniesol najprv záver sezóny 2017/2018 
a následne na jeseň začala tá nová-prebiehajúca 2018/2019. Farby 
futbalového klubu mohli aj vďaka podpore mesta hájiť mužstvá 
predprípravky, prípravky, mladších a starších žiakov, dorastu a do-
spelých. Pozitívnym faktorom prvej polovice kalendárneho roka bol 
hlavne návrat odchovancov do kategórie dospelých, ktorí pomohli 
mužstvu k záchrane v  súťaži. Samozrejme, musíme opätovne po-
zdvihnúť prácu našich trénerov pri mládežníckych kategóriách, kde 

mužstvá predprípravky a prípravky patria medzi najlepšie mužstvá 
v súťaži. Mladší a starší žiaci napriek chýbajúcim ročníkom dokážu 
stále držať pozície v strede tabuľky v 2. lige. Podarilo sa zastabili-
zovať kategóriu dorastu. Druhá polovica roka priniesla fúziu dvoch 
regionálnych klubov, kedysi rivalov, no dnes jeden celok. Náš klub sa 
spojil s mužstvom Štiavnických Baní, pričom hlavnou myšlienkou 
bolo posilniť mužstvá vo všetkých kategóriách a  vybudovať silný 
klub. S týmito ambíciami začali všetky súťaže, pričom sa nám po-
darilo na tribúny opäť prilákať viac divákov (najmä na zápasy Slo-
venského Pohára SLOVNAFT CUP-u). Po výsledkovej a tabuľkovej 
stránke sú spokojní, avšak po športovej stránke od fúzie čakali viac, 
avšak na celkové hodnotenie je ešte priskoro. Od roku 2019 si dali 
za cieľ zlepšiť a zabezpečiť trénerov a realizačné tímy pre jednotlivé 
kategórie od predprípravky, prípravky, mladších a starších žiakov, 
zúčastňovať sa turnajov a súťaží v rámci finančnej sily klubu. Taktiež 
chcú v prvej polovici roka úspešne obhájiť a možno aj zlepšiť pozície 
v tabuľke, zvýšiť návštevnosť, hráčsku základňu a hlavne zastabili-
zovať klub ako jeden celok.
Šachový klub Opevnenie
Banskoštiavnický šachový klub Opevnenie sa už niekoľko rokov ve-
nuje organizovaniu turnajov pre základné a stredné školy v okrese, 
zároveň sa  formou pravidelných tréningov venuje mladým  talen-
tom. Každý utorok od 15:00 – 17:30 je v spolupráci s banskoštiav-
nickým centrom voľného času a  s  podporou oddelenia mestskej 
kultúry Mesta 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 zá-
sady správneho športového správania. Tréning dospelých prebieha 
každý utorok a štvrtok od 17:00 – 20:00. Zároveň je klub spoluor-
ganizátorom Medzinárodných majstrovstiev Slovenska. Na podu-
jatí sa zúčastňujú hráči z viacerých krajín a podujatie je výbornou 
propagáciou štiavnického regiónu. V súčasnej sezóne 2018/19 hrá 
klub najvyššiu krajskú ligovú súťaž (3. liga), v tomto období dve kolá 
pred koncom súťaže je Štiavnica na treťom mieste v kraji. Tiež noví, 
postarší hráči a mladé talenty dostávajú priestor v 4. krajskej súťaži 
a tiež na turnajoch pre základné školy, ktoré klub pravidelne organi-
zuje. Počet členov športového klubu: mládež do 15 rokov 39, mládež 
15-18 rokov 3, dospelí 30, celkom 72.
Klub slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica 
Klub slovenských turistov Dr. Téryho v  Banskej Štiavnici má 54 
členov vo všetkých vekových kategóriách. Aktivity členov sú zame-
rané na pešiu turistiku – letnú a zimnú, turistiku lyžiarsku vodnú 
a  vysokohorskú. Klub má vyškolených troch vlastných značkárov 
pre značenie turistických a lyžiarskych trás a troch cvičiteľov pešej 
turistiky. Činnosť KST v roku 2018 prebiehala v súlade s kalendá-
rom turistických podujatí na rok 2018. Členovia klubu sa pravidelne 
zúčastňujú aj turistických akcií organizovaných inými turistickými 
klubmi (regionálne turistické akcie) mimo nášho klubového kalen-
dára a mimo nášho regiónu. Hlavná činnosť klubu bola zameraná 
na pešiu turistiku a na preznačenie turistických trás v Štiavnickom 
pohorí. Značkári v roku 2018 obnovili novým náterom 8 turistic-
kých informačných miest (TIM). V sedle Červená studňa bol osa-
dený nový turistický smerovník (pôvodný bol vandalmi zničený 
– odlomený ) a namontované nové turistické smerovky. Značkári 
preznačili v roku 2018 27 km turistických trás a 9,5 km dlhú lyžiar-
sku trasu zo sedla Červená studňa po Sedlo Pleso, vymenili 36 tu-
ristických 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 túre je možnosť kúpania v termálnych bazénoch 
v Sklených Tepliciach.
V priebehu zimnej sezóny sa zúčastnili nasledovných lyžiarsko – tu-
ristických akcií:
• 51. zimného zrazu turistov v Oščadnici, 
• zimného prechodu pohorím Vtáčnik, s výstupom na najvyšší 

vrch uvedeného pohoria,
• zimný prechod Pohronským Inovcom.
Letnú turistickú sezónu tradične otvára:
• Jarné prebudenie spojené s výstupom na KERLING. 
Z ďalších turistických akcií KST uvádzame: ŠPR – Bralce – Lehôtka 
pod Brehmi, letný prechod Pohronským Inovcom, spojený s výstu-
pom na Veľký Inovec, splav rieky Hron, pochod na Žuhračku, 65. 
celoslovenský letný zraz turistov – Piešťany, nočný prechod Štiav-
nickým pohorím (Banská Štiavnica – Hodruša – Sitno). Klub zor-
ganizoval turisticko – poznávacie zájazdy zamerané na letnú, pešiu 
a  vysokohorskú turistiku. Snažia sa o  výber zaujímavých a  atrak-
tívnych lokalít, vrátane prijateľných cien. Navštívili Jánsku dolinu 
a Stanišovskú jaskyňu, chatu pod Ďumbierom v Súľovských skalách 
a vystúpili na Súľovský hrad.
Záver turistického roka patril stretnutiu s  Mikulášom, ktoré sa 
uskutočnilo v areáli Biatlonu Vyhne. 
PO TJ SITNO Banská Štiavnica
Členovia Plaveckého oddielu TJ SITNO Banská Štiavnica, o. z (ďalej 
SIBS) sa v sezóne 2018 zúčastnili plaveckých, triatlonových a aquat-
lonových pretekov na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrov-
ni. Boli to závody Banskobystrického plaveckého pohára kde plavci 
SIBS obsadili 6 krát druhé a 4 krát tretie miesto. Na medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska v plávaní – masters 7. a 8. apríla v Brati-
slave obsadil Radoslav Nemčok dve prvé a tri druhé miesta 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 Európy v  plávaní – masters, 
ktoré sa konali v slovinskej Ljubljane a na jazere Bled. A práve tam 

v disciplíne 3000 m získal Rado Nemčok vo svojej kategórii v kon-
kurencii 48 závodníkov z 22európskych krajín výborné 11. miesto. 
Popri plávaní sa pretekári za SIBS zúčastnili aj pretekov v Aquatlone 
a triatlone. Úspešne si počínali aj v Slovenskom pohári v triatlone, 
kde získali Rado a Tomáš Nemčokovci celkovo 7 pódiových umiest-
není. V populárnom bratislavskom Presburg triatlone zvíťazil Rado 
Nemčok. Na podobnom podujatí Trinity triathlon 2018 vo svojej 
kategórii zvíťazil Tomáš Nemčok. 28. júla 2018 sa organizačne i ma-
teriálne podieľali na usporiadaní 6. ročníka Štiavnického kros triat-
lonu, kde v štafetách družstiev obsadili druhé miesto.
Bohuslav Melicherčík, kategória veteránov nad 60 rokov
Strieborná medaila Majstrovstvá sveta v  zimnom triatlone Che-
ile Gardistei Rumunsko 28. 1. 2018, 7. miesto Majstrovstvá sveta 
v behu do vrchu veteránov Železnik – Rakitovec Slovinsko 2. júna 
2018, 1. miesto Devín Bratislava, 1. miesto beh Majcichovská de-
siatka, 1. miesto Beh na Pustý hrad, 1. miesto Hontiansky kros nad 
55 rokov, 1. miesto Beh oslobodenia Budča, 1. miresto Beh Jasenia, 
1. miesto Cestný beh Trate mládeže, 1. miesto Beh Trnavá hora nad 
40 rokov, 2. miesto Beh do kopca na Sliezky dom pod Gerlach.
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, podporovať turizmus, zdravý životný 
štýl a hlavne propagovať banskoštiavnický región. 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. 
Na úpravu sa používa prenajatý ratrak, resp. snežný skúter so záves-
nou radlicou. 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 – Hor-
nohodrušský banský jarok – zjazdovka Salamandra – Sedlo Pleso, 
Červená studňa – Dolnohodrrušský banský jarok – zjazdovka Sala-
mandra – 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 mimosezón-
nom období sú trate monitorované a priebežne podľa potreby čiste-
né, vypilované, kosené, udržiavané a pripravované na ďalšiu sezónu. 
Odvodnili sa kritické úseky – HH banský jarok, za zjazdovkou, DH 
banský jarok, zarovnali koľaje na DH banskom jarku, spevnila sa 
cesta štrkom, boli vyčistené, vypílené prepojenia medzi trasami, 
osadené nové informačné tabule. Celkový rozsah je približne 30 – 
35 km bežeckých tratí. V sezóne 2017/2018 boli v prevádzke trate 
12 týždňov. Tieto trate navštevujú nielen štiavnickí športovci, ale aj 
bežkári zo širokého okolia (Levice, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nit-
ra...). Zjazdnosť trás sa aktualizuje na stránkach www.nabezky.sk, 
www.bezkar.sk a na fcb stránke OZ a na fcb stránke banskastiavnica. 
Združenie zatiaľ neorganizuje žiadne preteky a v blízkej budúcnosti 
tak ani neplánuje. Sústreďuje sa hlavne na turistický rozmer bežec-
kého 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 tur-
najoch v Martine, Dudinciach a Mútnom. Vo všetkých obsadil prvé 
miesto. V  sezóne 2017/2018 pôsobil v  4. lige Banskobystrického 
regiónu. V tejto krajskej súťaži hrali so striedavými úspechmi , ale 
hlavný cieľ udržať túto súťaž sa podarilo. Najlepším hráčom bol 
Dobrovič Martin. Dobré výkony podávali aj D. Marko, M. Buzalka 
a J. Maďar a M. Krajč. Ďalším úspechom bolo vytvorenie krúžku pre 
mladých záujemcov stolného tenisu, ktorým sa venuje M. Dobrovič.
Bedmintonový klub Sitno
Bedmintonový klub BK SITNO Banská Štiavnica sa venuje pre-
dovšetkým práci s  mládežou. Členskú základňu tvoria žiaci ban-
skoštiavnických základných a stredných škôl vo veku 9 – 19 rokov. 
Každoročne sa zúčastňujú okresných a regionálnych súťaží v bed-
mintone, kde žiaci v kategórii chlapcov, rovnako tak aj v kategórii 
dievčat, dosahujú veľmi pekné výsledky. Bedmintonový klub pra-
cuje pod Centrom voľného času Banská Štiavnica. V roku 2018 sa 
tréningového procesu zúčastňovalo 20 žiakov. Tréningy prebiehali 
1x týždenne v utorok v telocvični SOŠL Banská Štiavnica. Bedmin-
tonový oddiel organizuje 2 turnaje ročne, jeden pri príležitosti MDD 
a druhý, Mikulášsky turnaj. Na týchto turnajoch sa zúčastňujú nie-
len deti zo základných a stredných škôl z Banskej Štiavnice, ale aj 
z blízkeho okolia. Účasť na turnajoch je cca 30 hráčov. Súčasťou tur-
najov je aj kategória dospelých.
Rádioklub OM3RBS
Rádioklub reprezentuje mesto v  rámci Európy pod známou znač-
kou „OM3Rádio Banská Štiavnica“ už od roku 1986. V  aktuálnej 
zostave členov, iba s malými zmenami v obsadení pracuje od roku 
2001. V súčasnosti už 3 roky, vďaka znovuotvorenej chate Andreja 
Kmeťa na Sitne, vysielame opäť zo stanovišťa, ktoré majú dlhoroč-
ne zapísané ako „domáce“ aj rádioamatérskej koncesii. V  priesto-
roch chaty postupne pripravujú podmienky pre dosahovanie ešte 
lepších výsledkov. V  uplynulom období sprevádzkovali diaľkové 
ovládanie smerovania všetkých anténnych systémov pomocou 3 ks 
anténnych rotátorov, spolu v hodnote cca 1500€. Zakúpili výkonové 
zosilňovače pre pásma VKV aj UKV v cene spolu 1100€. V priesore 
budúceho vysielacieho pracoviska položili základ podlahy a zhotovili 
sadrokartónový strop spolu so zateplením a paroizoláciou. V prie-
behu roku 2018 sa vďaka iniciatíve dobrovoľného strážcu prírody 
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skomplikoval prístup na naše súťažné vysielacie stanovisko a museli 
žiadať úrad životného prostredia o udelenie výnimky na vstup do 
NPR Sitno. V tomto roku plánujú zrealizovať internetové pripojenie 
pre pripojenie DX CLUSTER-a a zabezpečenie priestorov alarmom. 
Ďalej majú ambíciu dokončiť interiér miestnosti (omietky, podlaho-
vá krytina, osvetlenie) a začať ju využívať na súťaženie. V uplynulom 
ročníku Majstrovstiev SR (2017/2018) sa umiestnili na 11. mieste 
v SR, z 27 zúčastnených rádioklubov.
1. Letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici
1.Letecko – modelársky klub v  Banskej Štiavnici svoju činnosť 
v  roku 2018 okrem krúžkovej záujmovej činnosti detí a  mládeže 
orientoval na konanie tradičných akcií klubu ako sú: Ampér a Lieta-
nie pre radosť. Na základe pozvánok z iných oddielov sa zúčastňujú 
leteckých podujatí aj na iných letiskách.
Ampér – prezentácie činnosti klubu s prácou s deťmi a mládežou, 
kde im je umožnené verejne predviesť svoje modely a súťažiť v jed-
notlivcoch v zručnosti ovládania počas letu. Počas tejto akcie majú 
deti a mládež možnosť vidieť prezentáciu letových ukážok dospe-
lých modelárov – pilotov z miestneho klubu ako i hostí. 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 vyvolávajú záujem 
širokej verejnosti o činnosť v oblasti modelárstva a zároveň propa-
gujú naše mesto prizvaným hosťom – pilotom modelárom. Klub 
pre hostí organizuje náučno – propagačnú akciu spoznávania nášho 
mesta a jeho širokého okolia, prírody a mesta Banská Štiavnica. Za 
posledné roky konania týchto stretnutí sa u mnohých hostí vytvori-
la vzájomná spolupatričnosť s našim klubom a mestom vracať sa na 
našu akciu Lietanie pre radosť.

Spolupráca so zahraničím
Svetové dedičstvo očami detí 
V  utorok 29. 5. 2018 sa v  Rubigallovskom dome na 2. poschodí 
uskutočnila vernisáž výstavy najlepších prác 24. ročníka výtvarnej 
súťaže Svetové dedičstvo očami detí 2018.
Prišlo takmer 1700 prác z viac ako 120 škôl z 27 miest svetového 
dedičstva, z  19 krajín sveta – Českej republiky, Gruzínska, Čile, 
Maroka, Portugalska, Azerbajdžanu, Lotyšska, Maďarska, Poľska, 
Ukrajiny, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Brazílie, Rus-
ka, Malajzie, Macedónska, Talianska a Slovenska. Otvorenie výstavy 
bolo súčasťou slávnostného otvorenia 12. regionálnej konferencie 
Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej 
a  východnej Európy, preto sa ho zúčastnili účastníci konferencie 
a s  pozdravnými príhovormi vystúpili primátorka nášho mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková, generálny tajomník Organizácie miest 
svetového dedičstva Denis Ricard, generálna tajomníčka Slovenskej 
komisie pre UNESCO a veľvyslankyňa Mária Krasnohorská, atašé 
Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikita Griščenko, ktorý pre-
čítal pozdravný príhovor od J. E. A. L. Fedotova, veľvyslanca Ruskej 
federácie v SR, Ondřej Pometlo, tajomník Veľvyslanectva ČR v SR 
a Ákos Capdebo, regionálny koordinátor OMSD pre strednú a vý-
chodnú Európu. Vernisáže sa zúčastnili deti a učitelia zo ZŠ J. Ho-
ráka v Banskej Štiavnici, ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici, ZŠ a ZUŠ 
z Bardejova a Kutnej Hory. Informácie o súťaži nájdete aj na interne-
tovej stránke www.sdod.banskastiavnica.sk. 
Akademici v Banskej Štiavnici
V piatok 12. 10. 2018 do Banskej Štiavnice zavítali akademickí funk-
cionári a študenti nástupníckych univerzít/fakúlt Baníckej a lesníc-
kej akadémie, aby sa zúčastnili už 12. ročníka podujatia Akademici 
v Banskej Štiavnici 2018, ktorým si uctili tradície a duchovný od-
kaz tejto alma mater pre 11 nástupníckych univerzít a fakúlt, ktoré 
podpísali Deklaráciu pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej 
Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Slávnosť sa začala pred his-
torickou radnicou a po tradičnom programe sa sformoval sprievod, 
smerujúci k budovám alma mater, tvorený Banskoštiavnicko-hod-
rušským baníckym spolkom, predstaviteľmi Mesta Banská Štiav-
nica, akademickými funkcionármi a študentmi nástupníckych škôl 
a banskoštiavnických stredných škôl a inými hosťami. Sprievod sa 
najprv presunul na Strednú odbornú školu lesnícku, kde ho priví-
tali slávnostné fanfáry lesných rohov a zástupkyňa riaditeľa školy 
Ing. Monika Malatincová. Krátkym príhovorom pozdravil prítom-
ných prodekan Lesníckej fakulty TU Zvolen doc. Ing. Miroslav Kar-
doš, PhD. Po umiestnení slávnostnej stuhy vo vestibule školy doc. 
Ing. Branislavom Olahom, prorektorom pre vonkajšie vzťahy, TU 
Zvolen, prodekanom Lesníckej fakulty TU Zvolen a prof. L. Mikló-
som a  po piesni študentov Lesníckej fakulty Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni sa sprievod presunul do vestibulu SPŠ S. Mi-
kovíniho, kde všetkých prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Ján 
Totkovič. Nasledovali slávnostné príhovory prof. Dr. Pétra Szű-
ca, dekana Fakulty zemských náuk a  inžinierstva TU v  Miškovci, 
prof. Ing. Michala Cehlára, dekana Fakulty BERG TU Košice, dekan-
ky Hutníckej fakulty TU Košice, doc. Ing. Ivety Vaskovej a prodekan-
ky pre rozvoj Vysokej školy báňskej – TU Ostrava, doc. Ing. Hany 
Staňkovej, PhD.. Aj tu sa umiestnila slávnostná stuha na pamätnú 
tabuľu. Slávnosť ukončil spevokol Štiavničan študentskou hymnou. 
Medzinárodný projekt Cesty po európskych lokalitách sveto-
vého dedičstva UNESCO – Podzemná Európa 
Projekt s  názvom Cesty po lokalitách svetového dedičstva v  Eu-
rópskej 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 rôzno-
rodosť európskej kultúry, bohatá história a spôsoby, akými európ-
ske myšlienky, nápady a vynálezy ľudia a kultúry spájali a spájajú 
svet. Projekt má štyri témy: Staroveká Európa, Kráľovská Európa, 
Romantická Európa a Podzemná Európa. Cieľom projektu je prezen-
tácia 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 vi-
nárskymi 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 sta-
rom banskom vlaku, katedrála vytesaná zo soli, alebo sudy vína, ulo-
žené 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 Wielicz-
ka 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 projektu sa zástupcovia 
Mesta Banská Štiavnica a OOCR Región Banská Štiavnica zúčastnili 
na záverečnom workshope v júni v dánskom Helsingore a koncom 
októbra na konferencii k tomuto projektu v Paríži, kde sa predstavila 
dokončená stránka projektu a ďalšie propagačné materiály projektu, 
ako aj propagácia v sociálnych médiách v Európe, Ázii a Amerike. 
Stránka projektu: www.visitworldheritage.com. V súčasnosti sa pri-
pravuje publikácia o lokalitách zapojených do projektu, s atraktívny-
mi fotografiami a článkami. 
Medzinárodný detský projekt OMSD – Zrkadlo našich dejín 
je v mestách svetového dedičstva
V dňoch 13. – 17. 5. 2018 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo ďalšie 
úspešné stretnutie žiakov základných škôl štyroch miest svetového 
dedičstva zo strednej Európy.
Projekt bol pokračovaním úspešnej spolupráce medzi základnou 
školou v Banskej Štiavnici a Budapešti, ktorá sa začala v roku 2013. 
V roku 2015 sa do projektu zapojila už aj Kutná Hora a Krakov, keď 
sa deti zo základných škôl týchto miest stretli v Kutnej Hore a v roku 
2016 v Krakove. Po ročnej prestávke štafetu znova prebrala Banská 
Štiavnica a deti z týchto štyroch miest absolvovali program, ktorý 
bol plný spoznávania svetového dedičstva svojich miest formou hier 
a zábavy. Z Banskej Štiavnice sa projektu zúčastnili deti zo ZŠ J. Ho-
ráka: Dominika Vazanová, Olívia Jaďuďová, Róbert Mokoš a Adam 
Buzalka s pani učiteľkami Martinou Prokajovou a Katarínou Luži-
novou. Projektu sa zúčastnili aj jeho pôvodcovia Dr. Katalin Kiss 
a Dr. Miron Breznoščák. Na radnici všetkých privítala primátorka 
nášho mesta, ktorá zdôraznila dôležitosť takejto spolupráce. Keďže 
projekt prebiehal v Banskej Štiavnici, účastníci projektu mali mož-
nosť vyskúšať si atrakcie a dedičstvo nášho mesta a regiónu – hľada-
li minerály v Geoclube Šobov, ryžovali zlato, v Dielničke si vyrábali 
tašky so vzormi, pochádzajúcimi zo štiavnického regiónu a tiež si 
zahrali floorbalový turnaj v telocvični ZŠ J. Horáka. Projekt bol fi-
nančne podporený Organizáciou miest svetového dedičstva. 
Rok európsko-čínskeho cestovného ruchu – EU – China Light 
Bridge Event
Naše mesto si pripomenulo 25. výročie zápisu do Zoznamu sveto-
vého dedičstva UNESCO, rok 2018 bol Rokom európskeho kultúr-
neho dedičstva a Rokom európsko-čínskeho cestovného ruchu. Do 
podujatia Rok európsko-čínskeho cestovného ruchu sa zapojila aj 
Banská Štiavnica spolu s mnohými európskymi mestami a  lokali-
tami svetového dedičstva UNESCO, medzi nimi Budapešť, Brusel, 
Dijon, Tallinn, Brugy, Linz a iné. EU – China Light Bridge (Európ-
sko-čínsky svetelný most) spojil Európu a Čínu, keď sa v noci z 2. na 
3. marca 2018 dominanty európskych miest vysvietili načerveno vo 
farbe čínskej vlajky. V Banskej Štiavnici to boli Nový a Starý zámok. 
Presne v tom istom čase sa v Číne konal Festival lampiónov, k nebu 
stúpali tisícky lampiónov ako symbol nádeje a šťastia v tomto roku. 
Súčasťou tejto iniciatívy bola aj výstava fotografií s názvom Čínsky 
príbeh – hodvábna cesta v priestoroch kina Akademik, ktorú pripra-
vilo Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Konfuciovým inštitútom.
25. výročie zápisu Historického mesta Banská Štiavnica 
a technických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO
Pri príležitosti tohto výročia pripravilo Mesto Banská Štiavnica nie-
koľko podujatí: 
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so Slovenským banským mú-
zeom a ďalšími partnermi pripravili výstavu Banská Štiavnica – 25 
rokov lokalitou UNESCO. Súčasťou výstavy boli aj sochárske diela 
akademického sochára Vladimíra Oravca a maľby Jozefa V. Pituka. 
Výstavu bolo možné zhliadnuť na Starom zámku v  termíne od 6. 
– 20. 9. 2018, denne od 9:00 do 17:00 hod. Výstava bola inštalova-
ná v dňoch 1. – 4. 10. 2018 v priestoroch Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 3. 10. 
2018 za účasti slovenských europoslancov, stáleho predstaviteľa SR 
pri Rade Európy a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR 
vo Francúzskej republike, Monackom kniežatstve a Alžírsku Mareka 
Eštóka, riaditeľa Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 
Róberta Hajšela, vedúcich predstaviteľov samosprávy, poslancov 
mestského zastupiteľstva, kurátorky výstavy Mgr. Márie Čelko-
vej, autora vystavených sochárskych diel akad. mal. Vladimíra Oravca 
a riaditeľa Slovenského banského múzea PhDr. Jozefa Labudu, CSc. 
Vernisáž oživil tradičnými baníckymi piesňami spevokol Štiavničan. 
Výstavu si prezrelo mnoho pracovníkov i návštevníkov Európskeho 

parlamentu. Výstava informovala o histórii Banskej Štiavnice, o ar-
chitektonických a technických pamiatkach, expozíciách Slovenského 
banského múzea, Baníckej a lesníckej akadémii, kultúrnych poduja-
tiach, dokonca aj o spojení Banskej Štiavnice so Štrasburgom. Vďaka 
za možnosť prezentovať sa v Európskom parlamente patrí iniciatíve 
a úsiliu primátorky nášho mesta a europoslanca Vladimíra Maňku. 
V rámci programu návštevy Štrasburgu bolo umožnené prezrieť si 
priestory Európskeho parlamentu, zúčastniť sa rokovania europo-
slancov, ako aj navštíviť Európsky súdny dvor pre ľudské práva. 
Mesto Banská Štiavnica v  spolupráci s  Fakultou architektúry STU 
Bratislava pripravili exteriérovú výstavu v rámci aktivít venovaných 
25. výročiu zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. 
Výstava pozostáva z panelov inštalovaných v priestoroch historické-
ho centra, na ktorých sú historické pohľadnice použité z publikácie 
Ivana Herčka Banská Štiavnica na starých pohľadniciach. 16 panelov 
bolo umiestnených oproti radnici na „terase“ ku schodom k Starému 
zámku, ďalších 10 bolo umiestených na rôznych miestach v centre, 
prostredníctvom ktorých si okoloidúci môžu porovnať historický 
stav vybraných objektov/pohľadov s tým súčasným. Výstava sa plá-
nuje inštalovať aj v roku 2019 (máj – október).
12. regionálna konferencia OMSD pre členské mestá stred-
nej a východnej Európy 
28. – 31. 5. 2018 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila 12. regionálna 
konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské 
mestá strednej a východnej Európy, ktorú organizovalo Mesto Ban-
ská Štiavnica v spolupráci s regionálnym sekretariátom OMSD pre 
strednú a východnú Európu. 
Konferencia sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Partnerom konferencie 
bolo Slovenské banské múzeum. Okrem Banskej Štiavnice sa kon-
ferencie zúčastnili aj zástupcovia miest Krakov, Wieliczka, Icheris-
heher (Baku), Riga, Zamość, Varšava, Bardejov, Spišské Podhradie, 
Viedeň, Split, Vilnius, Český Krumlov a Kutná Hora. Významnými 
hosťami boli generálny tajomník OMSD Denis Ricard, konzultantka 
pre svetové dedičstvo z Centra svetového dedičstva UNESCO Cristi-
na Iamandi, regionálny koordinátor OMSD pre strednú a východnú 
Európu Ákos Capdebo, čestná regionálna koordinátorka OMSD pre 
strednú a východnú Európu Katalin Kiss, generálna tajomníčka Slo-
venskej komisie pre UNESCO a veľvyslankyňa Mária Krasnohorská 
a  generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. 
Prvý pracovný deň konferencie (29. 5. 2018) sa začal prijatím účast-
níkov konferencie primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou 
na radnici. Pokračovalo sa oficiálnym otvorením konferencie ver-
nisážou víťazných prác medzinárodnej výtvarnej súťaže Svetové 
dedičstvo očami detí 2018. Potom na radnici nasledovalo prvé za-
sadnutie konferencie, počas ktorého odzneli prezentácie účastníkov 
na tému „Cestovný ruch a mestá svetového dedičstva – výhody a výzvy“. 
Moderátorom bol Ákos Capdebo. Primátorka nášho mesta vystúpila 
ako prvá s prezentáciou s názvom „Cestovný ruch v Banskej Štiavnici“, 
počas ktorej účastníkom stručne predstavila Banskú Štiavnicu ako 
lokalitu svetového dedičstva UNESCO, informovala o  aktivitách, 
ktoré sa v meste dejú v  rámci cestového ruchu a kultúry, nadvia-
zala na výhody, ktoré cestovný ruch pre Banskú Štiavnicu prináša 
a výzvy, ktoré je v tejto oblasti potrebné zvládnuť. V tejto časti kon-
ferencie nasledovali prezentácie ďalších zúčastnených miest, ako aj 
prezentácie o pripravovanom svetovom kongrese OMSD, ktorý sa 
uskutoční budúci rok v Krakove. V druhej časti konferencie odzne-
li prezentácie na tému „Spolupráca členov OMSD v regióne strednej 
a  východnej Európy – výsledky a  plánované aktivity“. Moderátorom 
bol Miron Breznoščák. Hlavným rečníkom bol generálny tajom-
ník OMSD Denis Ricard, ktorý prezentoval aktivity OMSD a nové 
spôsoby komunikácie a  prezentácie členov OMSD medzi sebou 
a  riaditeľstvom OMSD. V  tomto bloku vystúpila s  prezentáciou 
konzultantka pre svetové dedičstvo z  Centra svetového dedičstva 
UNESCO v Paríži Cristina Iamandi. Večer si účastníci konferencie 
v Kostole sv. Kataríny vypočuli melódie a piesne v podaní pedagógov 
banskoštiavnickej ZUŠ, spevokolu Štiavničan a študentov HUAJA. 
Druhý deň konferencie pokračoval návštevou technických a kultúr-
nych pamiatok Banskej Štiavnice a záverečnou časťou konferencie, 
počas ktorej prebiehala diskusia o prezentáciách v priestoroch siene 
komorských grófov v  Kammerhofe. Posledný deň mali účastníci 
konferencie možnosť navštíviť kaštieľ vo Svätom Antone, v ktorom 
ich sprevádzal riaditeľ múzea p. Marián Číž. Na konferencii sa stretli 
zástupcovia miest svetového dedičstva zo strednej a východnej Eu-
rópy, aby diskutovali o projektoch, aktivitách, rozvoji a problémoch, 
s ktorými vo svojich mestách zápasia a podelili sa o svoje skúsenos-
ti v oblasti cestovného ruchu a rozvoja miest. Banská Štiavnica je 
v rámci OMSD veľmi aktívna. V roku 2012 organizovala 9. regionál-
nu konferenciu a každoročne sa zapája do projektov spolufinanco-
vaných OMSD venovaných deťom, mládeži a svetovému dedičstvu.
Partnerské mestá 
Banská Štiavnica v Moravskej Třebovej
Fotoklub Blur v spolupráci s partnerským mestom Moravská Třebová 
pripravil pri príležitosti 25. výročia zápisu Banskej Štiavnice a tech-
nických pamiatok v okolí na Zoznam svetového dedičstva UNESCO 
reprezentačnú výstavu „Banská Štiavnica vo veľkom“. Fotografie boli 
vystavené od 22. júna 2018 na námestí v Moravskej Třebovej a náv-
števníkom mesta ukázali krásy strieborného mesta. V tomto období 
prebiehal v Moravskej Třebovej festival Dni slovenskej kultúry s veľ-
kou návštevnosťou. Vystavenými veľkoplošnými fotografiami sme sa 
snažili obsiahnuť všetky dominanty mesta, prírodu, tajchy, ročné ob-
dobia, deň i noc, život v meste, kultúrne podujatia i podzemie, v kto-
rom stáročia ťažko pracovali baníci. Fotografiami na výstavu prispeli 
Laco Beňo, Vladimír Dobšovič, Marian Garai, Marian Holub, Martin 
Lutonský, Lubo Lužina a Ján Petrík, ktorý sa zhostil aj grafickej prí-
pravy do tlače, samotnú tlač zastrešil Tibor Líškaj a firma Comex. 


