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ČASŤ I. 

SAMOSPRÁVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (MsZ) 
 

     MsZ pracovalo v roku 2020 v 13- člennom zložení, ktoré bolo rozdelené 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. JUDr. Gejza Volf, SMER - SD  

6. Ing. Matej Michalský, KDH, OĽANO, NOVA  

 

Volebný obvod č. 3:   

1. Štefan Mičura, NEKA  

 

Počet zasadnutí MsZ v roku 2020:  7   

Slávnostné zasadnutie MsZ – Salamandrové dni sa nekonalo z dôvodu pandémie COVID-19, ktorá tiež 

ovplyvnila  počet zasadnutí MsZ v roku 2020. Všetky zasadnutia MsZ sa konali pri dodržaní hygienických 

opatrení, a to vo veľkej sále Kultúrneho centra na Kammerhofskej ulici.   
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Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 102/2020 zo dňa 26. 8. 2020 zobralo na vedomie udelenie Cien 

primátorky mesta: 

 Miestnemu  odboru Živena- spolok slovenských žien Banská Štiavnica  

 Bc. Radoslavovi Nemčokovi 

 MUDr. Dane Kindernayovej 

 Mgr. Gabriele Kovárovej 

 Miroslavovi Kyjovskému 

 MUDr. Eve Luptákovej 

 Mgr. Tiborovi Szendreiovi  

 

 

Počet prijatých uznesení 165  (v roku 2019 to bolo 214) 

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach   95,6   %   (rok 2018  83,5 %)  

 

Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ: 

RNDr. Pavel Bačík 7x (100 %), Ľubomír Barák 7x (100 %),  Mgr. Peter Ernek 7x (100 %), Ing. Ján Čamaj 6x 

(86 %), Mgr. Milan Kabina 5x (71 %), Helena Koťová 6x (86 %), JUDr. Dušan Lukačko 6x (86 %), Mgr. Martin 

Macharik 6x (86 %), Štefan Mičura 7x (100 %), Ing. Matej Michalský 7x (100 %), Mgr. Mikuláš Pál 7x (100 

%), JUDr. Gejza Volf 7x (100 %), Ing. Marian Zimmermann 7x (100 %). 

 

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Štiavnica: 3 

 VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o parkovaní na území mesta Banská Štiavnica  

 VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2020  o zavedení komplementárnej meny – Štiavnická poltura  

 VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO  

 

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 5 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach 

 Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách 

 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 o pohrebníctve 

 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s KO a DSO 

 Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách 

 

Niektoré materiály prerokované v MsZ:    

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

 
Ceny mesta v zmysle VZN č. 2/2009 Štatút mesta B. Štiavnica  102/2020 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach  35/2020 

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách   55/2020 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 o pohrebníctve  99/2020 

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s KO a DSO    118/2020 

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách   148/2020 

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach  - 

Dohoda o vysporiadaní pozemku Katova ul., Mgr. M. Helbich, PhD.     16/2020 

 

Informatívna správa, plánované stavebné akcie v roku 2020                                     27/2020 

„                     „           vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta za rok 2019     26/2020 

„                     „           z Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o.                                          29/2020   

„                     „           z VZ Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.     39/2020 

„                     „           z VZ Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.      115/2020 

„                     „           z VZ Joergesov dom a. s.     87/2020 

„                     „           z VZ Joergesov dom, a. s.   145/2020 

„                     „           z VZ a DR spoločnosti Bytová správa, s. r. o.                                       144/2020 

„                     „           zo zasadnutia Správnej rady pri RN, n. o., v likvidácii    88/2020 

„                     „           o vzdaní sa odmeny poslanca MsZ – Covid 19    47/2020 

http://www.banskastiavnica.sk/
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„                     „           parkovanie a doprava v meste Banská Štiavnica     90/2020 

„                     „           Salamandrové dni 2020  114/2020 

„                     „           o činnosti Štiavnických novín za rok 2019  164/2020 

„                     „           o organizovaní 17. európskych BaH dní 2022  165/2020 

Informácia k VZN o parkovaní, pracovná skupina na riešenie parkovania     37/2020 

 

Kúpa pozemku pod parkom- ul. Križovatka     74/2020 

„        parkoviska pri Počúvadlianskom jazere    163/2020 

 

Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb  150/2020 

 

Návrh na predaj a vyradenie majetku TS, m. p.   126/2020 

„          „   poverenie vykonania obradu   103/2020 

„          „   rozpočtové opatrenia č. 3/2020   122/2020 

„          „   schválenie návratnej finančnej výpomoci    121/2020 

„          „   uzatvorenie zmluvy o úvere     95/2020 

„          „   vyhlásenie OVS, Moyzesova ul.  10/2020 

„          „   vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra   153/2020 

„          „   vyradenie majetku         5/2020 

„          „   vyhlásenie OVS- pozemky pod výstavbu garáží, Drieňová   80/2020 

„          „   vymenovanie riaditeľa TS, m. p., Banská Štiavnica                                                  57/2020 

„          „   zmenu veliteľa DHZ B. Štiavnica a Štefultov                         58/2020 

„          „   zvýšenie výdavkov  6/2020 

„          rozpočtových opatrení    33/2020 

„          rozpočtových opatrení č. 2/2020    94/2020 

Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby    143/2020 

„          zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2019  155/2020 

Nízkouhlíková stratégia mesta BS – strategický dokument  120/2020 

 

Odvolanie riaditeľa TS, m. p., z funkcie, info o výberovom konaní    40/2020 

Odpadové hospodárstvo BS za rok 2019 – opatrenia na zlepšenie  119/2020 

 

Plnenie rozpočtu mesta B. Štiavnica za I. polrok 2020   93/2020 

Plán práce MsZ na II. polrok 2020   53/2020 

„       „        hlavného kontrolóra na II. polrok 2020   54/2020 

„       „        MsZ na I. polrok 2021 151/2020 

„       „        hlavného kontrolóra na I. polrok 2021  152/2020 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta    34/2020 

Pozemok pre parkovisko Mierová   28/2020 

Prenájom časti pozemku p. č. C KN 3649/7, OZ Nová šachta         107/2020 

„                „      „             p. č. C KN 5528/10, J. Pinter                                                          109/2020 

„                „      „             p. č. E KN 6736/1 v k. ú. Banky, T. Ištván s manž.                        129/2020 

„                „      „             p. č. C KN 4690/3, 4691/2, A. Kuranov s manž.          133/2020 

„                poľnohospodárskej pôdy – AGROCOM, s. r. o.          162/2020 

Prevod majetku – byty na Ul. MUDr. J. Straku č. 9 23/2020 

„           pozemku p. č. C KN 5869/2, k. ú. B. Štiavnica, M. Fáber       9/2020 

„           „              p. č. C KN 6729/10, 11, kupujúci mesto B. Štiavnica     42/2020 

„           „              p. č. C KN 989/2 a 5629/3, Mgr. R. Hudáková s manž.                                43/2020 

„           „              p. č. CKN 5629/4, R. Verešík   44/2020 

„           „              p. č. CKN 7043/5,1,2, Mgr. S. Mangult, P. Zajvaldová                                45/2020 

„           „              p. č. E KN 2809/3, 2810/1 a 2806/3 darovaním mestu    59/2020 

„           „              p. č. C KN 3452/1, Dolná ružová     60/2020 

„           „              p. č. C KN 6339/2, M. Turay  s manž. 61/2020 

„           „              p. č. E KN 911/13, TIDLY SLOVAKIA, a.s.   62/2020 

„           „              p. č. C KN 4968/2, M. Felbrová   63/2020 

„           „              p. č. C KN 5344/2,9,10,11 a 5349/3, Šteffeková  64/2020 

„           „              p. č. C KN 5/3, M. Bosáková  65/2020 

„           „              p. č. C KN 5264/3, V. Ďuricová       66/2020 

„           „              p. č. E KN 6491, D. Tulipán      67/2020 
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„           „     p. č. E KN 4832/1 v k. ú. Š. Bane, JUDr. M. Truban        76/2020 

„           „              p. č. C KN 1060 a 1061/2 v k. ú. B. Hodruša, V. Halaj        77/2020 

„           „              p. č. C KN 3903, Ing. arch. K. Terao Vošková, PhD.         84/2020 

„ „              p. č. C KN 3855/2, kupujúci- mesto                                                            130/2020 

„           „              p. č. C KN 7051/1, R. Tóth    131/2020 

„           „              p. č. C KN 1407/2, B. H. Possegga s manž.  132/2020 

„           „              p. č. C KN 5571/17, A. Výboch   134/2020 

„           „              p. č. E KN 6141 do vlastníctva mesta darovaním    157/2020 

„           „              pod stavbou EEZ, lokalita Drieňová, SSD, a. s., Žilina                                 141/2020   

„           „              p. č. C KN 1879/2, R. Maruniak s manž.                                                     158/2020      

 

Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za rok 2019  52/2020 

„            „    TS, m. p., Banská Štiavnica za I. polrok 2020  124/2020 

 

Spolufinancovanie atletického štadióna   96/2020 

Správa k Dohode o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku B. Hodruša                           38/2020  

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 4/2020 

„           „ „                „            HK za I. polrok 2020   98/2020 

„           „ plnení povinností verejných funkcionárov   154/2020 

„           o príprave Bytovej správy, s. r. o., na zimnú vykurovaciu sezónu  127/2020 

„           o príprave TS, m. p., na ZÚ a OP ZÚ MK a verejných priestorov   125/2020 

Správa o stave majetku mesta B. Štiavnica po vykonanej inventarizácii                                  50/2020   

„           „ „        mesta Banská Štiavnica za rok 2019    97/2020 

„           Zmeny a doplnky č. 9, požiadavky súkromných investorov  8/2020 

 

Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku a ost.     32/2020 

Usporiadanie vlastníctva majetku, Ján Krátky   108/2020 

 

VZN č. 1/2020 o parkovaní na území mesta Banská Štiavnica   36/2020 

VZN č. 2/2020 o zavedení komplementárnej meny – Štiavnická poltura                               100/2020 

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO  149/2020 

 

Vyhodnotenie ponúk, záhradky Pálkovský majer    17/2020 

„                       výsledkov OVS, pozemky Štefultov (Mangult, Zajvaldová)                            21/2020 

„                       výsledkov ponukového konania, záhradky Pálkovský majer      71/2020 

„                       „                „                   „             záhradky Vajanského ul.                              72/2020       

„                       „                OVS, vyhlásenie OOVS, Moyzesova ul.     78/2020 

„                       „                prenájom pozemkov Pálkovský majer  110/2020 

„                       „                prenájom pozemkov Vajanského ulica  111/2020 

„                       „                opakovanej OVS, Moyzesova ulica  135/2020 

„                       „                OVS na prevod staveb. pozemkov – garáže Drieňová                   136/2020 

„                       „  ponukového konania, Gashpar, s. r. o.                                       137/2020 

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 123/2020 

Vyvlastnenie podielu 4/8 na pozemkoch pod MK v prospech mesta  128/2020 

 

Zadanie pre spracovanie UŠ – obytná zóna, Srnčia ulica                                                           56/2020 

Zámena pozemkov, rod. Haringová    68/2020 

„             „               pod stavbou (S. Kanda)   69/2020 

„             „               v k. ú. B. Štiavnica, J. Slovaček       70/2020 

Zámer na určenie vybraných pozemkov pre verejnoprospešný účel       -  

„          na zámenu pozemkov, Ján Lupták      11/2020 

„          „   „             pozemkov, rod. Haringová        18/2020 

„          „   „            „               časť parc. č. C KN 3846/1, Ing. I. Ries s manž.                        138/2020      

„          na prenájom časti pozemku p. č. C KN 5528/10, J. Pinter      73/2020 

„          „   „               „       „   p. č. CKN 3649/7, OZ Nová šachta         81/2020 

„          „   „               „       „   p. č. C KN 4690/3, 4691/2, A. Kuranov s manž.                      113/2020    

„          na prevod časti pozemku p. č. E KN 6491/1, (D. Tulipán)      13/2020 

„          „   „           „      „              p. č. C KN 5/3, (M. Bosáková)      19/2020 

„          „   „           „      „              p. č. C KN 5264/3, (V. Ďuricová)       20/2020 
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„          „   „           „      „              p. č. E KN 4221/7, (V. Halaj)           22/2020 

„          „   „           „      „              p. č. E KN 1469/2, 1470/13, A. Kuranov s manž.                79/2020   

„          „   „           „      „              p. č. E KN 6736/1, T. Ištván s manž.        82/2020 

„          „   „           „      „              p. č. C KN 1879, R. Maruniak s manž.                               104/2020  

„          „   „           „      „              p. č. 5571/1 v k. ú. BS, A. Výboch       - 

„          „   „           „      „              p. č. E KN 6409/19, R. Erdélyi a spol.                                 140/2020   

„          „   „           „      „              p. č. C KN 5426/8, J. Wahlandtová    142/2020 

„          „   „           „      „              p. č. E KN 6515/1, Ing. P. Priputen    161/2020 

„          „    „           pozemku p. č. C KN 3452/1, Dolná ružová                                      12/2020 

„         „    „           „              p. č. C N 5629/4, R. Verešík                                                    14/2020 

Zámer na prevod pozemku p. č. E KN 4832/1, JUDr. M. Truban                                              41/2020  

„          „   „           „              p. č. C KN 1721/2, 1720, Špitálska ul.   75/2020 

„          „   „           „              p. č. C KN 3149/2 a 3152/2, Š. Hlavatý s manž.                          85/2020  

„          „   „           „              p. č. C KN 1407/2, B. H. Possega s manž.                                 105/2020 

„          „   „           „              p. č. C KN 7051/1, R. Tóth    106/2020 

„         „    „           pozemkov pod stavbami, J. Mikláš s manž.   159/2020 

„          „    „           pozemku, M. Štaudner s manž.                                                                         – 

„          „    „           spoluvlastníckeho podielu E KN 2668/6,7,11, Kabina     160/2020 

„          na priamy prenájom pozemkov, záhradky Ul. S. H. Vajanského                        15/2020 

„          „   „           „               „     k. ú. Štiavnické Bane    83/2020 

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2019                                                                51/2020 

Zhodnotenie OH za rok 2019  101/2020 

Zmena uznesenia č. 43/2020, Mgr. R. Hudáková s manž.                                                 112/2020 

Zmena uznesenia MsZ č. 67/2020 zo dňa 24. 6. 2020                                    139/2020 

Zmena uznesenia č. 182/2019                            24/2020 

Zmluva VIO TV 2020 - 2023 3/2020 

Zmluva – atletický štadión v Banskej Štiavnici   7/2020 

  

Žiadosť o NFP Smart City Banská Štiavnica                                                                             86/2020 

„            o NFP nabíjacia stanica na elektromobily v meste BS      156/2020 

„            o odvolanie riaditeľa TS, m.p.       25/2020 

„            spoločnosti Mestské lesy B. Štiavnica o odpustenie časti nájmu 2019             - 
                                                                                        

 

KOMISIE MsZ 
Uznesením MsZ č. 6/2018 zo dňa 5. 12. 2018 boli zriadené komisie, ktorých zloženie je nasledovné: 

 

Komisia cestovného ruchu a kultúry 

Predseda: JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ  

Podpredseda:  Ing. Matej Michalský, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, poslanec MsZ, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Bc. Michal Babiak,  

                               Mgr. Juraj Magda, Ing. Štefan Filip 

Zapisovateľka: RNDr. Zuzana Šušková, zamestnankyňa MsÚ 

 

Komisia ekonomická 

Predseda: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ 

Podpredseda: Mgr. Mikuláš Pál, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Ing. Ján Čamaj, poslanec MsZ, Ing. Igor Demian, Dušan Štrbák, Ing. Matúš Turányi,  

                               Ing. Miroslav Belovický  

Zapisovateľka: Ing. Vladimíra Staňová, zamestnankyňa MsÚ  

 

Komisia výstavby a životného prostredia  

Predseda: Mgr. Martin Macharik, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ  

Členovia komisie: Ing. Ján Čamaj, poslanec MsZ, Ing. Zuzana Mojičková, Jakub Jarábek, Ing. Milan Klak,  

                               Ing. Miloš Janovský 

Zapisovateľka: Natália Martykánová, zamestnankyňa MsÚ   

 

Komisia školstva, práce s deťmi a mládežou  
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Predseda: Mgr. Ján Kružlic, poslanec MsZ do 26. 8. 2019, od 26. 8. 2019 Mgr. Mikuláš Pál, poslanec MsZ  

Podpredseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Členovia komisie: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, Mgr. Lenka Švecová, Mgr. Radovan Blaho, Mgr.   

                               Miroslava Gregušová, PaedDr. Mária Moravčíková 

Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnankyňa MsÚ     

 

Komisia športu 

Predseda: Ľubomír Barák, poslanec MsZ 

Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Štefan Mičura, poslanec MsZ, Mgr. Karol Palášthy, PaedDr. Róbert Petro,  

                               Monika Maruniaková 

Zapisovateľ: Ing. Peter Sliacky  

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva  

Predseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ 

Podpredseda: Ľubomír Barák, poslanec MsZ 

Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, poslanec MsZ, Mgr. Milan Kabina, poslanec MsZ, Štefan Mičura, poslanec              

                               MsZ, Ing. Peter Zorvan, Phd.   

Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová, zamestnankyňa MsÚ    

 

Komisia pre pamätihodnosti mesta  
Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ  

Administrátor: Mgr. Peter Chytil 

Členovia komisie: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková,  Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., Mgr. Adriana   

                               Matejková, PhD., Mgr. Andrea Gregová, Miroslav Peťko  

 

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

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

Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Členovia: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, Mgr. Milan Kabina, poslanec MsZ     

 

Komisie prerokovávali v rámci okruhu svojej pôsobnosti  dôležité materiály, týkajúce sa rozvojových úloh, ako 

aj ďalšej odbornej problematiky. Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce. Na rokovanie  boli aktuálne 

zaraďované aj ďalšie materiály, ku ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko príslušnej komisie. Zápisnice 

z komisií sú zverejnené na web stránke mesta.   

 

 

PRIMÁTORKA MESTA – Mgr. Nadežda Babiaková 
 

 

 

Do funkcie primátorky mesta bola tretíkrát zvolená v komunálnych voľbách v novembri 2018. Primátorka mesta 

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

právnych vzťahoch mesta a funkciu správneho orgánu v administratívno – právnych vzťahoch mesta.  

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

jej odporučilo mestské zastupiteľstvo. Rokovala s podpredsedom vlády SR, poslancami NR SR, členmi vlády, 

poslancami Európskeho 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 financovania vo väzbe na rozpočet samosprávy, financovanie školstva, 

osobitného financovania pamiatkovej obnovy  v lokalitách UNESCO v štátnom rozpočte, podporu rozvoja 

cestovného ruchu a dopravy, riešenie zdravotníckych služieb,  zabezpečenie financovania mobilných odberných 

miest v súvislosti s testovaním COVID-19 a iných opatrení súvisiacich so zabezpečením ochrany zdravia 

v súvislosti s COVID-19, za týmto účelom pripravovala pripomienky  k financovaniu aj pre ZMOS.  Aktívne sa 

zapájala do pripomienkového konania novely zákona o odpadovom hospodárstve,  stavebného zákona, ako aj 

ďalších pripravovaných materiálov a právnych predpisov, týkajúcich sa cestovného ruchu, štrukturálnych 

fondov, financovania miest a obcí a financovania oblasti originálnych kompetencií školstva. Okrem iného 
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aktívne spolupracovala s  podpredsedom vlády SR a ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom vo veci 

sanácie starých banských diel, jej požiadavky na presťahovanie podniku Rudné bane, š.p., do Banskej Štiavnice 

a s ministrom životného prostredia Jánom Budajom v súvislosti s rozvojom a financovaním Slovenského 

banského múzea a k zachovaniu sídla generálneho riaditeľstva SVP, š.p., v Banskej Štiavnici.   Pravidelná bola 

spolupráca s ministrom obrany Jaroslavom Naďom v súvislosti so zabezpečením opatrení proti COVID-19, ako 

aj ďalšej pomoci mestu Banská Štiavnica. 

Aktívne pracovala v Rade ZMOS, ako predsedníčka v Združení miest a obcí Žiarsky región, v predstavenstve 

Asociácie horských sídiel Slovenska, kde vykonávala funkciu podpredsedu asociácie. Tu presadzovala hlavne 

zachovanie financovania pre mestá a obce s vyššou nadmorskou výškou vo väzbe na zvýšené náklady na zimnú 

údržbu.  Ďalej pracovala ako predsedníčka Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Banská Štiavnica. Do tejto funkcie bola opätovne zvolená v roku  2019. 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 Štiavnici. Ďalej pracovala v komisii pre koordináciu lokalít UNESCO ako členka komisie 

vymenovaná ministrom kultúry SR a ako predseda riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva UNESCO 

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

Na začiatku roku 2020 sa už tradične uskutočnilo spoločné stretnutie samosprávy mesta s predstaviteľmi 

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

v Banskej Štiavnici, ako aj so starostami okolitých obcí okresu Banská Štiavnica.  

Významnými osobnosťami, ktoré v priebehu roka navštívili naše mesto boli: poslanci Európskeho 

parlamentu  Miroslav Číž a  Róbert Hajšel, podpredseda vlády a   minister hospodárstva SR Richard Sulík, 

minister životného prostredia Ján Budaj, minister obrany Jaroslav Naď. Niekoľkokrát rokovala s ministrom 

životného prostredia Jánom Budajom k zachovaniu sídla SVP, š.p., v Banskej Štiavnici, kde trvala na svojom 

stanovisku zachovania a opodstatnenosti tohto sídla v Banskej Štiavnici.  

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

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

starostlivosť o verejnú zeleň, mestské cintoríny a verejné priestranstvá, teda v plnej miere boli zabezpečené 

všetky základné služby pre občanov a zároveň realizované aj rozvojové investície. Mestská samospráva musela 

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

v úsporných opatreniach, ktoré sme si nastavili už v predchádzajúcich rokoch. Rok 2020 bol mimoriadne 

náročný nielen pre obyvateľov, ale aj pre samosprávu v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19, bol to 

rok, aký ešte nikdy žiadna samospráva nezažila, rok náročný nielen na zabezpečovanie ochrany zdravia 

obyvateľov v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19, ale aj rok, kedy práca Mesta Banská Štiavnica, 

mestského úradu musela začať fungovať za iných obmedzených podmienok, ktoré si vyžadovali zabezpečenie 

opatrení, ktoré boli ukladané v súlade so zákonom ako opatrenia mimoriadnej krízovej situácie štátom.  A tak 

svoju činnosť musel zahájiť Krízový štáb mesta Banská Štiavnica pod vedením primátorky mesta, ktorý zasadal 

takmer dennodenne za účelom prijímania opatrení, ktoré boli ukladané Vládou SR a Ústredným krízovým 

štábom SR. V rámci krízovej situácie krízový štáb vydával a koordinoval pokyny nielen pre občanov mesta, ale 

pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Technické služby,  m. p., Bytová správa, s.r.o., Mestské 

lesy, spol. s r.o., školy a školské zariadenia v pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. Krízový štáb mesta upravoval 

režim činnosti mestského úradu, kultúrnych a športových zariadení  na území mesta podľa aktuálnej situácie. 

Mesto zabezpečilo šitie a distribúciu ochranných rúšok pre občanov, predovšetkým pre seniorov, sociálne 

znevýhodnených občanov, ako aj zamestnancov mesta a technických služieb. V záujme ochrany zdravia sme 

zabezpečovali dezinfekciu verejných priestranstiev, autobusových zastávok,  zberného dvora, domu smútku, 

obradnej siene, komunitného centra, dezinfekciu stojísk na komunálny odpad a dezinfekciu nádob na odpad, ako 

aj ďalšie opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou a aktuálnymi opatreniami prijatými ústredným krízovým 

štábom. Denne bola monitorovaná situácia v meste Banská Štiavnica a primátorka bola v pravidelnom dennom 

kontakte s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj s riaditeľom Svet zdravia, a.s. – 

Nemocnice Žiar nad Hronom  v súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s ochorením COVID-19. V dňoch od 

30.10. – 1.11. a  6.- 8. 11. 2020 sa uskutočnilo celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska  aj v meste Banská 

Štiavnica. Toto celoplošné testovanie, zabezpečovalo Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Armádou SR  a OO 

PZ v Banskej Štiavnici. Účelom testovania bolo pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie 

vírusu.   

Keďže v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR museli občania disponovať potvrdením o testovaní,  

mesto v záujme zabezpečenia možnosti pravidelného testovania občanov zabezpečilo zriadenie vlastných 

odberných miest. Na základe uvedenej požiadavky následne mesto Banská Štiavnica zabezpečilo zriadenie 

stálych mobilných odberných miest vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj mobilných odberových miest 
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zriadených na území mesta v priestoroch vo vlastníctve mesta inými subjektami tak,  aby bola uvedená služba 

pre občanov na území mesta pokrytá v dostatočných časoch a miestach.  

Náročné obdobie  v roku 2020 súvisiace s COVID-19 si vyžadovalo aj zvýšené pracovné úsilie tak pre vedenie 

mesta ako aj jednotlivých zamestnancov, keďže za uvedené obdobie značná časť zamestnancov bola na 

pandemickej PN a pritom toto obdobie si vyžadovalo zvýšený nápor práce. Mesto pristúpilo k obmedzeniu 

miezd zamestnancov  na 80 %,   ako aj k zavedeniu  home office u časti zamestnancov, aby bola zachovaná stála 

činnosť mestského úradu. Zároveň mesto muselo pristúpiť k úprave rozpočtu mesta na rok 2020 z dôvodu 

nevyhnutných výdavkov súvisiacich s COVID-19 a celoplošným testovaním, ktoré boli následne mestu 

uhradené.  

 

Rok 2020 bol pre mesto ekonomicky náročný, ale samospráve sa ho podarilo napriek náročnej situácii 

zvládnuť s kladným výsledkom. V priebehu roka došlo k zníženiu výnosu dane z príjmov, aj k zníženiu iných 

príjmov mesta, ako napr. daň za ubytovanie, daň za záber verejného priestranstva a príjem z parkovného, na 

základe čoho bolo v rozpočte schválené viazanie výdavkov v celkovej čiastke 688 000 €.   

Následne bola mestu poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 244 073 €. Túto výpomoc 

poskytlo MF SR ako kompenzáciu výpadku podielových daní. Okrem toho významnou položkou v príjme mesta 

boli dotácie, ktoré boli mestu poskytnuté zo ŠR a iných štátnych a iných zdrojov.  

Mesto v roku 2020 získalo účelové dotácie celkove vo výške 2 416 055 €: 

 

                                       Dotácie poskytnuté mestu v roku 2020 

 

   

   poskytovateľ účel  výška (eur) 

   Ministerstvo vnútra SR starostlivosť o vojnové hroby a pamätníky              783,26     

 

dotácia na ochranné pomôcky a dezinfekciu COVID-19         32 410,83     

 

dotácia na testovanie COVID - 19         21 478,70     

 

dotácia na sčítanie domov a bytov         19 260,00     

 

dotácia na voľby do parlamentu         10 202,56     

   Fond na podporu umenia knihy pre knižnicu           3 500,00     

 

Galéria stojiská           3 000,00     

 

Nezabudnuté remeslá           3 000,00     

 

Salamander         10 000,00     

 

Bod K           2 000,00     

   

   Ministerstvo kultúry SR Oprava krovu  - radnica         70 000,00     

 

PD Kaplnka sv.Alžbety           3 500,00     

 

PD Nám. sv. Trojice 15         17 000,00     

 

Vydanie publikácie B. Š. UNESCO           7 000,00     

 

Vydanie publikácie Lackovič maliar ....           5 000,00     

   

   BBSK Kultúrne leto           3 474,00     

   

   Ministerstvo financií SR úprava verejných priestranstiev     1 640 000,00     

   

   

   Audiovizuálny fond Filmový ateliér + doplatok za slovenské filmy           5 900,00     
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MŽP SR Nízkouhlíková stratégia         13 680,00     

   ÚPSVaR projekty zamestnanosti         17 278,49     

 

osobitný príjemca       140 452,50     

 

obedy zadarmo       168 374,00     

   Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR 

Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ J. 

Horáka       133 539,55     

   Ministerstvo práce, soc. vecí a 

rodiny komunitné centrum         17 841,62     

 

dotácia na odmeny pre opatrovateľky         15 054,00     

 

humanitárna pomoc           1 600,00     

   

   

   

   

   Dobrovoľná požiarna ochrana Dotácie pre hasičov B. Štiavnica a Štefultov           6 000,00     

   

   

   

   

   Metodicko - predagogické centrum Pomáhajúce profesie v MŠ         44 725,78     

   Spolu: 

 

    2 416 055,29     

  

V roku 2020 bol vyplatený úver na kúpu haly na Max šachte a uhradený úver 106 965 € ŠFRB. Zostáva úver na 

VO Štefultov vo výške 137 178 €. Mesto uhradilo úvery v celkovej výške 142 311 €. 

 

V roku 2020 boli realizované investičné a neinvestičné akcie mesta, z najvýznamnejších uvádzame:  

- Rekonštrukcia verejných priestranstiev vrátane inžinierskych sietí  a technickej infraštruktúry, celková 

rekonštrukcia cesty s povrchovou úpravou vrátane nového verejného osvetlenia a drobnej architektúry  - 

Rekonštrukcia Ul. J. Palárika v celkovej sume 594 000 €, z toho  440 984 € uhradené v roku 2020 

a zostatok v roku 2021 

- Rekonštrukcia ul. Mládežnícka – vrátane vybudovania parkoviska, inžinierskych sietí a technickej 

infraštruktúry v sume 639 202 €, z toho v roku 2020 v sume 456 810 €, zostatok v roku 2021 (účelové 

prostriedky zo štátneho rozpočtu). Uvedenou úpravou sa dosiahol ďalší zrekonštruovaný verejný 

priestor v meste Banská Štiavnica. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2021 a celkový náklad 

rekonštrukcie týchto verejných priestranstiev spolu predstavoval 1 233 202 €.    

- Realizované boli sadové úpravy na parkovisku ul. Dolná v sume 18 897 € 

- Z rozpočtu mesta bola zrealizovaná štúdia záchytného parkoviska na ul. Mierová v sume 21 140 € 

- Mesto zo svojho rezervného fondu kúpilo priestory bývalého Daňového úradu v Žemberovskom dome, 

ktoré budú využité pre sociálnu oblasť mesta   a sídlo Rudných baní, š.p., v sume 29.000 €  

- Spracované boli dokumenty  Nízkouhlíková stratégia mesta, Kybernetická bezpečnosť mesta, ktorých 

povinnosť spracovania vyplýva pre mesto zo zákona a tiež  Pasportizácia parkovacích miest v meste  

- Z dotácie  Úradu vlády SR boli vybudované - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko na štadióne  a 

detské ihrisko Spolu na čistinke 

- Zrealizované boli opravy a rekonštrukcie oporných múrov a to na ul. Dolná Resla a Ul. 1. mája v sume 

13 126 € 

- Z rozpočtu mesta bola poskytnutá dotácia  na mestskú plaváreň vo výške    120 000 €  a spracovalo sa 

celkové zameranie objektu, ktoré bude slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu mestskej plavárne 
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- Zrealizované boli celoplošné povrchové úpravy a vysprávky miestnych komunikácií  v sume viac ako 

115 000 €  
- Z rozpočtu mesta boli spracované  projektové dokumentácie na vybudovanie atletickej dráhy - štadión,  

vodovod Banky,  vybudovanie prepojovacieho chodníka ulíc L. Svobodu a Kolpašskej  
- Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska  Mierová Banská Štiavnica v sume 21 140 € 
- Z dotácie MV SR sa realizovalo rozšírenie kamerového systému v meste v sume 9.000 € a z vlastných 

zdrojov 1 700 €  

V pamiatkovej obnove mesto zrealizovalo: 

Vypracovanie PD na sanáciu vlhkosti Kaplnky sv. Alžbety (kostolík), opravu krovu historickej radnice 

v sume 74 589 €, tieto výdavky boli hradené z dotácie MK SR v sume 70 000 € a zostatok z rozpočtu mesta. 

Projektovú dokumentáciu na Dom meštiansky, námestie sv. Trojice č. 19/15 Banská Štiavnica, číslo ÚZPF 

2562/1 – Obnova a  reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky  v sume 17 000 € z dotácie MK SR a 3 280 € 

z vlastných zdrojov. 

 

Mesto Banská Štiavnica v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti pre školy a školské zariadenia v rámci 

prenesených a originálnych kompetencií poskytlo v roku 2020 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 

3 609 793 €,  z toho pre cirkevné a súkromné zariadenia 428 045 €. Pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu bolo mesto úspešné pri získaní dotácií, a to na projekt  Modernizácia učební ZŠ J. Horáka vo výške 

139 753 €, ktorý sa v roku 2020 aj zrealizoval.  

Mestská samospráva po celý čas vytvárala podmienky pre bezplatné využívanie športovísk a športových 

zariadení pre deti a mládež.  Mesto prevádzkovalo tri detské ihriská. Z rozpočtu mesta bolo dovybavené detské 

ihrisko Drieňová v sume  1 600 € a z  dotácie  Úradu vlády SR bolo vybudované detské ihrisko Spolu na 

čistinke.  Napriek napätej finančnej situácii aj v roku 2020 boli  z rozpočtu mesta podporené kultúrne súbory, 

športové kluby a kultúrnospoločenské a športové podujatia formou poskytnutia dotácií, ale vzhľadom na situáciu 

súvisiacu s pandémiou COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia sa nemohli niektoré podujatia uskutočniť a z tohto 

dôvodu nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.  

 Mesto veľkú pozornosť venovalo aj sociálnej oblasti a oblasti seniorov. V plnej miere podľa 

požiadaviek a potrieb občanov mesto zabezpečovalo pre klientov činnosť opatrovateľskej služby vo výške 

299 000 €.  Zabezpečovali sme  činnosť a aktivity denných centier pre seniorov v Banskej Štiavnici a v časti 

mesta Štefultov, ale tiež v obmedzenej miere vzhľadom na pandemickú situáciu. Podporovali a finančne sme 

zabezpečili službu sociálny taxík v sume 13 000 €. Zrekonštruované boli priestory nocľahárne pre ľudí bez 

prístrešia.  

 

V záujme získania finančných prostriedkov na realizáciu projektov súvisiacich so zlepšením 

infraštruktúry a života obyvateľov mesto podalo v roku 2020  14 projektov, z ktorých 3 boli schválené, 8 je 

v hodnotení.    

 

 Aj v roku 2020 z rozpočtu mesta bol uhradený členský príspevok vo výške 25 000 € do OOCR, kde 

mesto je zakladajúcim členom. 

 

V roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 pribudli v rozpočte mesta výdavky na riešenie tejto situácie – 

výdavky na ochranné pomôcky, výdavky na dezinfekciu a dezinfekciu  priestorov, verejných priestranstiev, 

autobusových zastávok, škôl a školských zariadení vo výške 49 813 €. Tieto výdavky boli z väčšej časti mestu 

preplatené. Okrem týchto výdavkov mesto hradilo aj výdavky spojené s celoplošným testovaním COVID-19, 

tieto štát refundoval v plnej výške 25 936 €.  Celkové výdavky spojené s COVID-19 boli 75 730 €. 

 

Rok 2020 bol v oblasti kultúry zásadne ovplyvnený pandémiou koronavírusu, ktorá sa premietla do 

zrušenia kultúrnych podujatí počas väčšej časti roka. Január 2020 bol časom, kedy končil projekt Mesta kultúry. 

Vyvrcholenie s účasťou verejnosti a hostí sa konalo 18.1. 2020 pod názvom Rodinné striebro. V tento deň sme 

symbolicky odovzdali štafetu konania Mesta kultúry mestu Nové Zámky. V roku 2020 v obmedzenom režime 

fungovania kultúry sa podarilo zorganizovať niektoré kultúrne podujatia   

Do začiatku marca sa podarilo zorganizovať aj koncert Fragile, divadelné predstavenie Milenec, detský festival 

Zimomravenie a rozbehnúť činnosť v Bod-e K. na Drieňovej. Z troch najväčších podujatí v meste sa konali len 

dva, aj to v obmedzenom režime, a to Nezabudnuteľné remeslá a Salamandrové dni. Salamandrové dni sa konali 

v netradičnej podobe, a to v priestoroch Amfiteátra a Starého zámku bez tradičného Salamandrového sprievodu.  

Vzhľadom na situáciu boli obdobia, kedy bola aktivita prevádzkovaná aj online, celkove sa stretla s priaznivou 

odozvou verejnosti. 



 
 

 

 

12 

Pandémia zasiahla aj návštevnosť a oblasť cestovného ruchu, čo sa prejavilo aj v zníženej návštevnosti 

Informačného centra mesta Banská Štiavnica  a v činnosti podujatí organizovaných OOCR. Nepriaznivo zasiahla 

aj gastronomický sektor, podnikateľov v tejto oblasti.  

 

Aj v  roku 2020 mesto zo svojho rozpočtu hradilo vo verejnom záujme  časť straty na autobusových 

spojoch, ktoré sú z hľadiska potreby občanov potrebné, pretože nahrádzajú MHD. Pre rok 2020 bola  strata 

vyčíslená na 27 584 €.  Primátorka mesta veľkú pozornosť venovala aj riešeniu autobusových spojov, a to najmä 

diaľkového autobusového spojenia Banská Štiavnica – Bratislava. V roku 2020 bola linka opäť obnovená 

a následne z dôvodov opatrení súvisiacich s COVID-19 bol tento spoj obmedzený.  

 

Naše mesto je výnimočné, jedinečné a je iné. Patrí medzi najnavštevovanejšie mestá Slovenska a je 

vyhľadávanou lokalitou. Aj keď celosvetová pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia značne zasiahli 

oblasť cestovného ruchu, Banská Štiavnica zostala naďalej vyhľadávanou lokalitou. K dobrému menu určite 

prispieva aj práca Informačného centra v Banskej Štiavnici, ktoré navštívilo v roku 2020  33449 návštevníkov, 

čo je podstatne menej ako v predchádzajúcich rokoch. K zvýšenej návštevnosti určite prispieva aj unikátny 

model Banskoštiavnického betlehemu – dielo Ing. arch. Petra Chovana a Dom Maríny, ktorý realizoval aj 

unikátny projekt I. etapa- Zaľúbená Štiavnica k 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča a Maríny Pišlovej.    

K zvýšenej návštevnosti významnou mierou prispievajú Slovenské banské múzeum a unikátna 

banskoštiavnická Kalvária, celkové zlepšenie vzhľadu mesta, rekonštrukcia ďalších objektov, verejných 

priestranstiev, ale aj kultúrne podujatia v meste a tiež rozšírenie a zlepšenie ubytovacích a stravovacích služieb 

zo strany podnikateľov, ako aj rekonštrukcia tajchov v okolí Banskej Štiavnice.  

V roku 2020 bolo vydaných celkom 49 stavebných povolení, z toho  na výstavbu rodinných domov 12 

povolení  a 37 povolení - iné stavby. Skolaudovaných bolo celkom  42 objektov, z toho 18 rodinných domov 

a 24 iných stavieb. 

 

Pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva pokračoval projekt financovaný z ESF operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s názvom  Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov so 

zriadením komunitného centra pre sociálne znevýhodnené skupiny, kde mesto získalo v roku 2020  /   26 559 €.  

 Evidovaná miera nezamestnanosti  na konci roka 2020 v našom okrese dosiahla  8,67 %,  pričom 

samospráva mesta a okolité obce využívali projekty pre zníženie nezamestnanosti, ktoré však boli v roku 2020 

značne obmedzené. 

Pre zníženie nezamestnanosti a v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb mesto 

zamestnávalo 26 aktivačných pracovníkov v rámci jednotlivých projektov. Na projekty na zníženie 

nezamestnanosti boli poskytnuté mestu cez ÚPSVR finančné prostriedky vo výške 17 278 €. 

 

Počas roka 2020 venovala primátorka veľkú pozornosť strategickému dokumentu Programu 

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

prostriedkov, a to najmä pri príprave riešenia statickej a dynamickej dopravy, riešení prípravy projektov 

a majetkovo – právnych vysporiadaní pre výstavbu parkoviska, projektov statickej dopravy,   projektovej 

dokumentácii a riešeniu úprav verejných priestranstiev ul. Mládežnícka- I. časť, ul. Palárikova a úprava 

verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“. Pozitívne určite treba prijať správu, že Mestu Banská 

Štiavnica sa podarilo získať na úpravu verejných priestranstiev pre rok 2020 dotáciu v sume 1 640 000 EUR, čo 

predstavuje 100 % navýšenie oproti predchádzajúcim rokom, a to vďaka  rokovaniu primátorky mesta 

s  Ministerstvom financií SR. Tieto finančné prostriedky boli určené pre mestskú pamiatkovú rezerváciu lokality 

UNESCO a v roku 2020 sa z nich realizovala úprava verejných priestranstiev Ul. J.Palárika a I. etapa ul. 

Mládežnícka, vrátane parkoviska a časť finančných prostriedkov bude použitá  v  roku 2021 na úpravu verejných 

priestranstiev ul. Pod Kalváriou. 

 V roku 2020  pokračovali práce aj na spracovávaní Územného plánu zóny – Pamiatková rezervácia, 

časť historické jadro Banská Štiavnica. Veľká pozornosť bola venovaná aj rozvoju a vytváraniu podmienok pre 

rozvoj cestovného ruchu, ako aj  využitiu tejto jedinečnej lokality UNESCO pre rozvoj cestovného ruchu, ako 

jednej zo základných možností rozvoja služieb v CR, a tým aj vytvorenia nových pracovných miest a zároveň 

pre zlepšenie infraštruktúry v oblasti športu a kultúry. 

V roku 2020 sa začalo s prípravou dokumentov pre nové programovacie obdobie 2021- 2027 v rámci 

prípravy  Integrovanej územnej stratégie BBSK, kde okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom 

tvoria strategicko-plánovací región (SPR). Primátorka mesta zastupuje tento strategicko-plánovací región v Rade 

partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja a je aj predsedníčkou 

Kooperačnej rady SPR. Jednou z úloh Rady partnerstva je koordinovať tvorbu návrhu IÚS. V súčasnosti je 

spracovaná databáza projektov a vytvorené sú tri tematické pracovné skupiny (TPS) pri kooperačnej rade, a to 
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TPS Podnikanie, TPS Životné prostredie a TPS Sociálny rozvoj, kultúra, šport a voľný čas, ktorých členov tvoria 

zástupcovia samospráv  z jednotlivých okresov a nimi nominovaní odborníci. V súčasnosti sa spracováva aj 

spoločný dokument PHRSR/IÚS SPR BS – ZC - ZH, ktorý zahŕňa všetky tri okresy ako podklad k oprávnenosti 

projektov v rámci nového programovacieho obdobia.       

 Mimoriadnu pozornosť a úsilie venovala primátorka mesta naďalej spolupráci s UNESCO, záverom 

a povinnostiam štátu vo väzbe na Dohovor o ochrane svetového dedičstva, ako aj uplatňovaniu osobitného 

zákona č. 100/2002 Z. z., zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia.  V roku 2020 minister 

hospodárstva na základe predchádzajúcich rokovaní s primátorkou mesta podpísal presťahovanie Rudných baní, 

š.p., do Banskej Štiavnice, na základe čoho došlo v roku 2021 k ich presťahovaniu. Mesto poskytlo Rudným 

baniam, š.p., priestory vedeniu tejto organizácie v objekte Nám. sv Trojice č. 1, Žemberovský dom.     

 

Rok 2020 bol rokom mimoriadne náročným z titulu celosvetovej pandémie COVID-19, ale aj napriek 

tomu sa podarilo zrealizovať stavebné akcie, ktoré prispeli k zlepšeniu infraštruktúry mesta.   

 

Mesto počas celého roka venovalo zvýšenú pozornosť opatreniam v súvislosti s pandémiou COVID-19 

v záujme ochrany zdravia obyvateľov. Krízový štáb mesta prijímal potrebné opatrenia a rozpracovával opatrenia 

uložené vládou a ústredným krízovým štábom. Primátorka mesta pravidelne rokovala s riaditeľmi škôl 

a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

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

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

organizácií zriadených mestom. 

Primátorka mesta okrem iného veľkú pozornosť venovala získavaniu finančných zdrojov pre mesto, 

investičným akciám v meste, tvorbe a stabilizácii rozpočtu mesta, ako aj financovaniu škôl a školských 

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

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

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

venovala aj potrebám a požiadavkám občanov.   

Hlavným cieľom našej samosprávy a primátorky mesta  je  zabezpečiť ďalší rozvoj nášho mesta 

a potreby občanov pre ich lepší život v Banskej  Štiavnici. Medzi priority patrilo pokračovanie úprav verejných 

priestranstiev, riešenie statickej a dynamickej dopravy, pamiatková obnova, zlepšenie činnosti Technických 

služieb, m. p., vytváranie a zlepšovanie podmienok pre rozvoj kultúry a športu v meste, podpora voľnočasových 

aktivít, znižovanie energetickej náročnosti existujúcich budov, obnova bytového fondu a zlepšenie podmienok 

pre šport.  Ďalej to bola podpora školských pracovísk, rozvoj cestovného ruchu, spolupráca s podnikateľskými 

subjektmi a samozrejme naďalej budeme využívať veľký potenciál, ktorý má mesto Banská Štiavnica vo svojej 

jedinečnosti ako lokalita UNESCO. Primátorka mesta dôsledne dbala na ďalší  inštitucionálny rozvoj mesta 

využívajúc  zákon o ochrane a rozvoji územia mesta Banská Štiavnica a okolia, na rekonštrukciu objektov 

mestskej pamiatkovej rezervácie, zachovávanie jedinečných duchovných tradícií, budovanie infraštruktúry, 

získavanie externých finančných zdrojov, rekonštrukciu miestnych komunikácií, vytváranie podmienok pre 

sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a seniorov. 

Celoročným  problémom, ktorým sa primátorka zaoberala, bolo zachovanie sídla Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., v Banskej Štiavnici. Primátorka v tejto záležitosti rokovala  s ministrom 

životného prostredia, písomne sa obrátila aj na prezidentku SR a predsedu vlády 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 k tomu, že sa jedná o lokalitu UNESCO.  

 

 

 

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 na plný pracovný úväzok, v súlade s §13b ods. 1/, počas jej neprítomnosti v rozsahu 

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

 

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

organizáciami v oblastiach, ku ktorým ho poverí primátorka mesta,  

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

oblastí života v meste,  

c) požaduje od prednostu mestského úradu podklady, ktoré potrebuje pre plnenie svojich úloh,  
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d) predkladá materiály na porady vedenia Mesta Banská Štiavnica, ktorých spracovaním bol poverený 

primátorkou mesta,  

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

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

mestského úradu  

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

oznámení, podnetov a petícií občanov mesta,  

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

Z. z. o sťažnostiach,  

i) podieľa sa na vykonávaní občianskych obradov a slávností,  

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

neskorších zmien a doplnkov,  

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

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

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

Štiavnice a okolitých miest a obcí,  

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

odpadového hospodárstva, údržbu miestnych komunikácií a čistotu mesta,  

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 rokovanie  mestského zastupiteľstva. 

 

Pracoval v komisii školstva, práce s deťmi, mládežou, v komisii výstavby a životného prostredia, v komisii pre 

pamätihodnosti mesta a v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  pri 

Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici. 

 

Zúčastňoval sa rokovaní mestského zastupiteľstva, rokovaní gremiálnych porád primátorky mesta, kde plnil 

konkrétne úlohy, ktoré mu boli uložené. Bol členom krízového štábu, v súvislosti s riešením pandemickej 

situácie COVID – 19.  

 

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

 

Kontrolná činnosť, ktorú hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica realizoval v roku 2020 bola vykonávaná 

v súlade s ustanoveniami 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 činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica schválených 

uznesením MsZ č. 72/2007.  

Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2020 bol určený plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2019, 

ktoré boli schválené príslušnými uzneseniami MsZ   č. 190/2019 zo dňa 11. 12. 2019  a na druhý polrok 2020 - 

UMZ č. 54/2020 zo dňa 24. 6. 2020 (v súlade s ustanovením § 18f zákon SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení). 

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 znení neskorších zmien a doplnkov, t. j. 

vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019, odborného stanoviska k návrhu rozpočtu 

na rok 2021 a programového rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023 pred schválením v MsZ, ďalej 

zabezpečoval evidenciu a preverovanie podaní v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach, 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu 

vydaného vnútorného predpisu č. 1/2016 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podaných podnetov 

podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Zároveň je zodpovednou osobou pre mesto Banská Štiavnica pre evidovanie 

a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti. 

V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 boli vykonané kontroly so zámerom 

predovšetkým na overovanie dodržiavania ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, 

dokladovej preukaznosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Banská 

Štiavnica. 
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Celkove bolo v 1. polroku vykonaných 5 kontrol, vrátane odborného stanoviska k ZÚ. 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 predchádzajúcich obdobiach 

V 2. polroku 2020 boli vykonané nasledovné kontroly: 

- Kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta Banská Štiavnica   

prostredníctvom pokladnice mesta Banská Štiavnica ako podklad pre vypracovanie Stanoviska 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  za rok 2019, v zmysle ustanovení § 18f, odst. 1)   

zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. 

- Kontrola výdavkov z rozpočtu mesta Banská Štiavnica ktoré boli realizované cez bežný účet 

mesta Banská Štiavnica v 1. polroku 2019. Kontrola slúžila ako podklad pre vypracovanie  

Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚ za rok 2019. 

- Kontrola vykonávania jednotlivých úkonov v zmysle prijatých vnútorných smerníc mesta Banská 

Štiavnica pri aplikácii zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení, 

na MsÚ v Banskej Štiavnici výberovým spôsobom. 

- Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri nakladaní s majetkom mesta  - dlhodobý prenájom 

budov. 

- Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica a programovému rozpočtu  na rok 2020 v súlade so zákonom  SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení, 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
Pri následných kontrolách plnenia niektorých opatrení v príslušných subjektoch kontroly nebolo 

zistené pretrvávanie nedostatkov a prijaté opatrenia odstránili nežiaduci stav. Prijaté opatrenia na  odstránenie 

nedostatkov na základe vykonaných kontrol v 2. polroku 2019 boli zo strany zodpovedných osôb akceptované 

a nedostatky boli odstránené.  

 
Kontrola dodržiavania efektívnosti a účelnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých 

v roku 2019, vyúčtovaných do konca januára 2020 - podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, v znení dodatku č. 1/2019. 

Kontrolované boli výdavkové pokladničné doklady predložené jednotlivými subjektmi, ktorým boli poskytnuté 

dotácie podľa VZN mesta č. 2/2018 v platnom znení, u všetkých poberateľov dotácií z hľadiska oprávnenosti 

použitia finančných prostriedkov, účelnosti použitia a súladu s predloženým projektom.  

Kontrolou bolo zistené, že všetky finančné prostriedky pridelené ako dotácie žiadateľom boli účelne vynaložené. 

Kontrola pokladničných operácií mesta Banská Štiavnica uskutočnených v 2. polroku 2019, zameraná na 

dodržiavanie zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta 

výberovým spôsobom.  

Výsledkom kontroly, vzhľadom na skutočnosť, že neboli zistené nedostatky, ktoré by mali charakter porušení 

zákonných ustanovení, resp. interných noriem mesta Banská Štiavnica, bol vypracovaný záznam z kontroly - bez 

prijatých opatrení. 

Kontrola výdavkov a finančných operácií mesta Banská Štiavnica za 2. polrok 2019 výberovým spôsobom, 

uskutočnených cez výdavkový bankový účet mesta. 

Pri jednotlivých účtovných operáciách, týkajúcich sa prevodov z BÚ, uskutočnených v kontrolovanom období, 

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

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

Predložené účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti ustanovené  v príslušných právnych predpisoch. 

Neboli zistené také nedostatky, ktoré by mali za následok porušenie platných právnych predpisov. Menšie 

nedostatky formálneho charakteru boli odstraňované v priebehu kontroly. 

Overovanie finančných operácií a príslušných bankových výpisov 

Cieľom bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so zákonom č. 357/2015  Z. z. 

o finančnej kontrole a audite v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Ku kontrole boli vybrané platobné príkazy, bankové výpisy a iné účtovné doklady, ktoré je nutné podľa 

príslušného zákona prekontrolovať pred vykonaním príslušnej finančnej operácie, metódou náhodného výberu 

boli odkontrolované účtovné doklady a k nim prislúchajúce doklady o  finančných prevodoch uskutočnených 

v kontrolovanom roku. 

Vykonanou následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že kontrolované skutočnosti sú v súlade so 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj s internou smernicou mesta – Zásady vykonávania 
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finančnej kontroly v podmienkach mesta Banská Štiavnica, platných v čase vykonávaných účtovných 

operácií. 

V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 boli vykonané kontroly predovšetkým 

na dodržiavanie zákonnosti, dokladovej preukaznosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami mesta Banská Štiavnica. Jedna kontrola bola vykonaná na základe 

požiadania MsZ v Banskej Štiavnici v obchodnej spoločnosti, MsL, s.r.o., so sídlom v Banskej 

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

pokladnice mesta, ktoré sa vykonali v 1. polroku 2020 so zameraním na úplnosť, jednoznačnosť 

a transparentnosť pokladničných účtovných dokladov. 
Kontrolou sa zisťoval aj súlad s rozpočtovým hospodárením mesta. Výdavkové pokladničné doklady a súvisiace 

účtovné doklady boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi – zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (platnými v čase účtovného obdobia), ako aj internou 

smernicou mesta o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na jednotlivých položkách.. 

Výsledkom kontroly, vzhľadom na skutočnosť, že neboli zistené nedostatky, ktoré by mali charakter porušení 

zákonných ustanovení, resp. interných noriem mesta Banská Štiavnica, bol  záznam z kontroly - bez prijatých 

opatrení. 

Kontrola výdavkov mesta pri poskytnutých dotáciách podľa - VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, v znení Dodatku č. 1/2019  

V roku 2020 bolo celkovo podľa predmetného VZN mesta pridelených 10- tim žiadateľom. Najviac, až 

v siedmich prípadoch to bolo v oblasti športu a trom žiadateľom v oblasti cestovného ruchu a kultúry. 

Kontrolou neboli preukázané nedostatky pri uplatňovaní vyššie uvedených právnych noriem, ani ostatných  

interných  predpisov mesta Banská Štiavnica. Kontrolované boli výdavkové pokladničné doklady, predložené 

jednotlivými subjektmi, ktorým boli poskytnuté dotácie podľa VZN mesta č. 2/2018, v platnom znení, 

u všetkých poberateľov dotácií, z hľadiska oprávnenosti použitia finančných prostriedkov, účelnosti použitia 

a súladu s predloženým projektom.  

Nedostatky boli zistené pri kontrole poberateľa dotácie FK Sitno Banská Štiavnica, ktorý nepredložil 

vyúčtovanie  v lehote do 15.12.2020, ani v uvedenej lehote tento subjekt nepožiadal o predĺženie lehoty na 

predloženie vyúčtovania, čím porušil VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2018.  

V súlade s VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 bolo potrebné, aby mestské zastupiteľstvo prijalo opatrenie na 

zamedzenie protiprávneho konania týmto subjektom v nasledovných rokoch. 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov – kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola 

dodržiavania podmienok pre prijatie  návratných zdrojov financovania 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v platnom znení. Podľa cit. ustanovenia mesto môže používať 

návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov (neplatí pre rok 2020 – lex korona a následne 

v čase núdzového stavu), resp. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu 

v priebehu rozpočtového roku  za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roku z príjmov bež. 

rozpočtu. 

S účinnosťou od 1. 1. 2015 vstúpila do platnosti novela cit. zákona, ktorá určuje, že obec sleduje v priebehu 

rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 60 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie 

celkovej sumy dlhu obce. 

Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  hlavný kontrolór konštatoval, že celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Kontrola plnenia zmluvných podmienok pri prenájme poľovného revíru v subjekte Mestské lesy Banská 

Štiavnica , spol. s r. o. 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., vykonávajú obchodné činnosti na majetku, ktorý je vo vlastníctve 

mesta Banská Štiavnica. V obchodnej spoločnosti  sú spoločníci dvaja -  Mesto Banská Štiavnica a  Združenie 

zamestnancov  spoločnosti. 

Spoločnosť založilo Mesto Banská Štiavnica zakladacou listinou, ktorej štatút určuje rozsah činností, ktoré 

následne boli zapísané do obchodného registra pri vzniku spoločnosti. 

Ďalšie činnosti, ktoré určuje štatút spoločnosti sú napr. aj právo poľovníctva, ktoré vymedzujú osobitné zákony – 

a to zákon NR SR č. 274/2009 Z.z. v znení zákona NR SR č. 115/2013 o poľovníctve a k nemu prislúchajúce 

vyhlášky. 

Mestské lesy, s.r.o., môžu časť výkonu svojej činnosti postúpiť na iný subjekt – v zmysle zákona o poľovníctve, 

a to za zjednanú odplatu. Uvedeným postupom bolo naplnené vecné právo, a to právo lovu. Nejedná sa teda 
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o hospodárenie s majetkom mesta, ktoré sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí, resp. 

zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Predmetom nájmu nebol žiadny hnuteľný, resp. nehnuteľný majetok 

mesta. 

Z hľadiska prenájmu a spôsobu odpredaja zveriny nebolo kontrolou zistené porušenie  právnych predpisov, 

upravujúcich predmetné konanie zo strany obchodnej spoločnosti MsL, s.r.o. 

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 mesta vypracoval odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2019. 

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

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

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

a zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a  audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zmien a doplnkov a Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Banská 

Štiavnica bola činnosť hlavného kontrolóra za sledované obdobie zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti, 

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

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

samosprávy, 

-   stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania, návrhu rozpočtu, záverečného účtu,  

pripomienkovanie interných predpisov, VZN a iných koncepčných materiálov  predkladaných na 

schvaľovanie MsZ.                                                                                                                                          

 
Východiská  stanovené pre priority kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2020: 

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

mesta, vlastných poznatkov a zistení, 

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

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

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

V súlade s týmto boli realizované kontroly: 

- v obchodnej spoločnosti 

- na Mestskom úrade Banská Štiavnica. 

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

pretrvávanie nedostatkov a prijaté opatrenia odstránili nežiaduci stav. 

       

MESTSKÝ ÚRAD  
 

Prednostka mestského úradu – Ing. Ivana Ondrejmišková  

Mestský úrad v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených 

mestským zastupiteľstvom. Náplňou činnosti  mestského úradu je zabezpečovanie písomnej agendy orgánov, 

príprava zasadnutí a zabezpečenie. Zároveň je výpravňou a podateľňou písomností, vypracováva písomné 

vyhotovenia všetkých rozhodnutí, vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutia a iné.  

Mestský úrad okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení v priebehu roka 2020 

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

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

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

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

V roku 2020 bolo zaevidovaných 32 175 záznamov, 3 397 spisov, 51 žiadostí o informácie a 0 petícií. Pre 

porovnanie v roku 2019 bolo zaevidovaných 29 959 záznamov, 3 568  spisov, 35 žiadostí v zmysle zákona 

o informáciách a 0 petícií.  

Mestský úrad fungoval počas roka 2020 v nezmenenej organizačnej štruktúre. Činnosť mestského úradu 

zabezpečovali: oddelenie ekonomické, oddelenie právne a správy majetku, oddelenie výstavby, územného 

plánovania a životného prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov, oddelenie 

organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, školský 

úrad, stavebný úrad a matričný úrad.  

Jednotlivé pracoviská úradu sú lokalizované v objektoch v historickom centre mesta:  
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 objekt Radničné námestie 1 (historická radnica): primátor mesta, zástupca primátora, prednosta úradu, 

školský úrad, oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia a oddelenie organizačné, 

vnútornej správy a sociálnych vecí,  

 objekt Námestie sv. Trojice 1 (Žemberovský dom): stavebný úrad, oddelenie právne a správy majetku, 

ekonomické oddelenie,  

 objekt Námestie sv. Trojice 3 (Rubigall): klientske centrum a matrika, mestská knižnica, oddelenie 

regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov, kancelária hlavného kontrolóra mesta.  

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

redakcia Štiavnických novín  

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

mestského zastupiteľstva, ktoré v roku 2020 pracovalo v zložení 13 poslancov, zvolených v priamych voľbách 

obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.  

Mestský úrad v roku 2020 zabezpečoval zo zákona všetky legislatívne a technicko-organizačné požiadavky 

volieb do Národnej rady SR 29. 2. 2020.   

Rok 2020 bol z pohľadu činnosti samosprávy a chodu mestského úradu veľmi zložitý, vzhľadom k situácii 

spôsobenej COVID- 19 a vzhľadom k množstvu úloh a kompetencií, ktoré sme museli v rámci pandemickej 

situácie a vyhláseného núdzového stavu zabezpečiť.  

V rámci krízovej situácie sme vydávali a koordinovali pokyny pre základné školy, materské školy, základnú 

umeleckú školu, centrum voľného času, školské kluby detí a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Banská Štiavnica. Na základe usmernení Krízového štábu mesta BŠ sme upravovali režim fungovania mestského 

úradu, otvárali, zatvárali a koordinovali  činnosť v kine Akademik, mestskej knižnici, obradnej sieni v budove 

radnice pri obrade uzavretia manželstva, dome smútku pri občianskom obrade, mestských kúpeľoch – plavárni, 

zbernom dvore a ďalších.   Zabezpečovali sme dezinfekciu a ochranné prostriedky pre mestský úrad, organizácie 

zriadené mestom, komunitné centrum,  školy a školské zariadenia. Zabezpečovali sme šitie a distribúciu 

ochranných rúšok pre občanov mesta, predovšetkým pre seniorov, ale aj sociálne znevýhodnených občanov. 

Zabezpečovali sme dezinfekciu autobusových zastávok, domu smútku, obradnej siene, zberného dvora, 

dezinfekciu stojísk na komunálny odpad a nádob na odpad, verejných priestranstiev, komunitného centra 

a mnohých ďalších v zmysle aktuálnych opatrení.  

V súvislosti so zabezpečovaním úloh celoplošného testovania COVID - 19  mesto Banská Štiavnica 

zabezpečovalo lekárov, zdravotné sestry a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali odbery v jednotlivých odberných 

miestach v rámci mesta Banská Štiavnica. 

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutočnilo od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. 

novembra 2020. Celoplošné testovanie zabezpečovalo mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Armádou SR a OO 

PZ v Banskej Štiavnici. Testovanie malo pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu. 

Následne na základe usmernení začalo mesto zabezpečovať pravidelné testovanie občanov, k čomu si zriadilo 

vlastné odberné miesta. Na základe uvedenej požiadavky následne mesto Banská Štiavnica zabezpečilo zriadenie 

stálych mobilných odberových miest vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj mobilných odberových miest, 

zriadených na území mesta v priestoroch mesta cudzími subjektmi, tak, aby uvedená služba bola v zmysle 

požiadaviek a potrieb občanov na území mesta pokrytá v dostatočných časoch a miestach.  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2020 bola spracovaná Správa o stave mesta za rok 2019, ktorá 

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

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

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bolo  v roku 2020 zrealizovaných: zákazka s nízkou hodnotou – 

úspešných 20, zákazka s nízkou hodnotou – neúspešné 2, podlimitná zákazka 2, zákazka nízkeho rozsahu 10, 

zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky 18.  

Mesto Banská Štiavnica  v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  uzatvorilo 39 kúpnych 

zmlúv na prevod pozemkov, z toho 3 zmluvy v hodnote 2 763,00 € na kúpu pozemkov a 36 zmlúv v hodnote 

148 436,22 € na predaj pozemkov. 

Uzatvorených bolo tiež 6 zámenných zmlúv na zámenu pozemkov, 2 darovacie zmluvy, ktorými boli darované 

pozemky mestu, 1 zmluva o zriadení vecného bremena a 1 zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a 1 zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Mesto Banská Štiavnica v roku 2020 zrealizovalo prevod majetku 
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tiež v zmysle osobitných predpisov a to: byt č. 1/E, 1. poschodie,  súpisné číslo stavby 11 na pozemku registra C 

KN 3199/1. 

Pokračovali práce na spracovaní Územného plánu zóny – Pamiatková rezervácia, časť historické jadro Banská 

Štiavnica, ktorého spracovateľ bol vybratý procesom verejného obstarávania Ing. arch. Anton Supuka, 

LANDURBIA B. Bystrica. Zadávacie podmienky pre výber spracovateľa ÚPN zóny Pamiatková rezervácia boli 

schválené uznesením MsZ č. 37/2016.  

Mestský úrad koordinoval a jeho zamestnanci zabezpečovali a podieľali sa na všetkých aktivitách, súvisiacich so 

zabezpečovaním a  realizáciou investičných aktivít mesta, schválených projektov a prípravy nových 

projektových zámerov v rôznych oblastiach a zároveň ostatných úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho činnosti. 

Bližšie informácie o investičných akciách mesta a stave projektov roku 2020 sú spracované v prehľadnej 

tabuľke, ktorá je súčasťou tejto správy.  

Mestský úrad zabezpečoval oblasť sociálnu  a oblasť seniorov.  Pre občanov mesta sme poskytovali  činnosť 

opatrovateľskej služby vo finančnom vyčíslení 297 703,64 €, pre porovnanie v roku 2019 bola uvedená služba 

vo výške 215 000 €. Prevádzkovali a zabezpečovali sme činnosť denných centier pre seniorov v Banskej 

Štiavnici a v časti mesta Štefultov. Z rozpočtu mesta bola zabezpečovaná služba sociálneho taxíka. Samospráva 

aj naďalej zabezpečovala prevádzku nocľahárne na Mládežníckej ulici, ktorá bola zriadená v roku 2011. Rómsky 

klub, ktorý sa v roku 2016 podarilo pretransformovať na komunitné centrum a ktoré je zaregistrované v registri 

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

aj v roku 2020. Je otvorené každý pracovný deň a sú v ňom zamestnaní traja zamestnanci v rámci  národného 

projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Tento projekt skončil 

30. 6. 2019 a pokračoval od 14. 1. 2020 pod názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. 

V rámci situácie s COVID 19 sa zamestnanci zapojili aj do prác a opatrení potrebných na pomoc a dodržiavanie 

opatrení v tejto komunite.  

Mestský úrad pripravoval na rokovanie mestského zastupiteľstva viacero návrhov všeobecne záväzných 

nariadení a dodatkov. Všetky prijaté nariadenia, ako aj dodatky sú uvedené v časti Mestské zastupiteľstvo. 

Takisto sú v tejto časti uvedené počty zasadnutí, počty prijatých uznesení a správy, ktoré MsZ prerokovalo.  

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

majetku, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, opatrovateľskej služby, územného plánovania, úlohy 

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

matrík, ochrany prírody, školstva, stavebného úradu, agendy ŠFRB, priestupkovú agendu, povinnosti 

vyplývajúce z oblasti sociálnej agendy, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pohrebníctva. Ďalej 

zabezpečoval úlohy na úseku obstarávania projektových dokumentácií a štúdií.  

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

pri riešení ich problémov.  

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

primátorky mesta, rokovaniach mestského zastupiteľstva, komisií pri MsZ a okrem pracovným povinností 

vyplývajúcich priamo z náplní práce jednotlivých oddelení, plnili aj úlohy uložené týmito orgánmi.  

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

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

 

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

prednostky MsÚ, personalistiku, mzdy zamestnancov mesta, pokladňu, vydávanie parkovacích kariet, vedenie 

registratúry, archív, evidenciu obyvateľstva, volebnú agendu,  číslovanie stavieb, evidenciu stavieb, vydanie 

listiny o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla,  sociálnu pomoc, osobitný príjemca dávok 

v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa, opatrovateľskú službu,  poradenskú službu obyvateľom mesta, jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi, sociálnu pôžičku, agendu vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, prevádzku klubov dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov. 

Matričný úrad Banská Štiavnica –   plnenie úloh v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení 

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

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

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

podpisov a listín obcou,  požiarnu ochranu mesta, hasičský zbor, preventívnu požiarnu kontrolu, administratívu 
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orgánom samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, vyúčtovanie PHM,   materiálno-technické 

zabezpečenie MsÚ, správu a budovanie informačného systému úradu, internetovú stránku mesta, správu budov 

Radničné nám. č. 1 (historická radnica), Nám. sv. Trojice č. 1 a č. 3 (Žemberovský dom a Rubigallov dom). 

Klientske centrum pre občanov na Námestí sv. Trojice č. 3 (Rubigallov dom), poskytuje informácie a tlačivá 

súvisiace s agendou jednotlivých oddelení mestského úradu, občania tu môžu zaplatiť poplatky vyrubené 

mestom Banská Štiavnica, je tu evidencia obyvateľstva, vydávanie rybárskych lístkov a sociálne veci.  

Oddelenie organizuje aj menšie obecné služby, aktivačnú činnosť a iné formy aktivácie uchádzačov 

o zamestnanie v spolupráci s ÚPSVaR Banská Štiavnica. Prostredníctvom uvedených aktivít sa realizujú 

podporné činnosti pre samosprávu pri realizovaní verejno-prospešných prác, starostlivosti o verejné 

priestranstvá, starostlivosti o mestské cintoríny, športové zariadenia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ.  

 

Matričný úrad Banská Štiavnica  

počet pracovníkov: 2 

 

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

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

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

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

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

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

   
Štatistický prehľad o matričných udalostiach v roku 2020: 

Rodná matrika – 1 narodené dieťa 

Sobášna matrika – 74 uzavretých manželstiev 

Úmrtná matrika – 170 úmrtí 

Dodatočné záznamy –  63 (zmeny mena a priezviska podľa § 7 zák. č. 300/1993 Z. z., úprava priezviska podľa § 

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

Uznanie otcovstva pred/po narodení vykonané Matričným úradom BŠ – 43 

Zápis do osobitnej matriky - 23 

Vydanie druhopisov z matričných kníh – 305 

Potvrdenia z matričnej evidencie 

Vydané potvrdenia - delegovanie sobáša – 0 

Iné potvrdenia z matričnej agendy – 1350 (Viacjazyčný štandardný formulár k RL,SL,ÚL, potvrdené tlačivo 

príspevok pri narodení, pri pohrebe, pri uzavretí manželstva pre zamestnávateľa, potvrdenie pre uzavretie 

manželstva v zahraničí, 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 činnosťou  matričného úradu vykazovaných 

v štatistickej správe pre ministerstvo vnútra za rok 2020:  2029 

 

ZPOZ – zbor pre občianske záležitosti  

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

spolupracuje s predstaviteľmi mesta. Hlavnou náplňou činnosti ZPOZ  je  organizovanie občianskych obradov.    
Pandémia, ktorá zasiahla do života našich občanov, zasiahla kruto i do činnosti ZPOZ-u.  V roku 2020 boli 

organizované  len  základné obrady, a to sobáše a občianske rozlúčky.  

Sobáše :  57 civilných sobášov, cirkevné sobáše  17 

V meste bolo evidovaných 170 úmrtí  nielen občanov mesta, ale i občanov z iných miest a obcí. 

Občianskych rozlúčok  bolo 35  

 

Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lievajová 

počet pracovníkov: 9 

 

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

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

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

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

riadeným organizáciám a organizáciám zriadeným mestským zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských 

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

všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.   

Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti v riadených organizáciách, školách a školských 

zariadeniach a  na tvorbe programového rozpočtu.  

 

Oddelenie právne a správy majetku,  vedúca oddelenia: JUDr. Emília Jaďuďová  

počet pracovníkov: 7 z toho 1 v kat „R“ 

 

Oddelenie právne a správy majetku plní úlohy na úseku správy majetku mesta, ktoré zahŕňajú vypracovávanie 

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

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

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

exekúcií, zabezpečuje súčinnosť v exekučných konaniach súdnych exekútorov. Oddelenie tiež objednáva 

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

údržbu a poistenie majetku mesta. Poskytuje podklady k zverejňovaniu materiálov ohľadom nakladania 

s majetkom mesta. Oddelenie pripravuje podklady pre mestskú radu a  mestské zastupiteľstvo týkajúce sa 

predaja majetku mesta, zabezpečuje  konkurzné predaje mesta Banská Štiavnica. Vedie evidenciu majetku 

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

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

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

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

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

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

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

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

cintorín v správe Židovskej obce Banská Bystrica. Správca pohrebísk má vysunuté pracovisko v tzv. Bártovom 

dome na Ulici J. K. Hella č. 7 (za Piargskou 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: 7,5  

 

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

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

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

na území mesta, technickú infraštruktúru, životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z hľadiska ŽP, 

znečisťovanie ovzdušia, podávanie podnetov pre nariadenie povinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, 

agendu smerného územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk k výstavbe na území mesta 

v súlade s ÚPN, koordináciu architektonickej a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie. Oddelenie vydáva rozhodnutia v oblasti životného prostredia – ČOV, studne, MZZO ako 

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

364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany 

ovzdušia (podľa § 1, ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

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

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov). 

Oddelenie zabezpečuje nosné úlohy na úseku  investičnej výstavby, zabezpečuje koordináciu výstavby a údržby 

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

kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska životného prostredia.  

Od roku  2003 plní toto oddelenie aj úlohy v rámci prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy 

zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, a to úlohy stavebného úradu ako aj výkon úloh na úseku pozemných komunikácií a 

agendu Štátneho fondu rozvoja bývania.  

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. 



 
 

 

 

22 

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

MsÚ.   

 

Stavebný úrad 

počet pracovníkov: 1,5  

stavebný úrad evidoval 350 podaní, z toho:  

-            7 územných rozhodnutí 

-          49 stavebných povolení 

-            5 dodatočných povolení stavby 

-          14 povolení na zmenu účelu užívania stavby 

-          38 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením  

-          42 kolaudačných rozhodnutí 

-            1 povolenie na odstránenie stavby 

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

-            1 povolenie na predĺženie platnosti rozhodnutia 

-          103 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej stavby  

-            2 povolenia reklamných, informačných a propagačných zariadení  

  

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

správy a ochrany ovzdušia vydalo v roku 2020 povolenia, stanoviská a rozhodnutia nasledovne: 

-          ochrana prírody a krajiny              45 

-          štátna vodná správa                       31 

-          ochrana ovzdušia                           82 

  

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

počet pracovníkov: 10 

 

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

2020: 

 Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

 Prevádzka kina Akademik 

 Prevádzka mestskej knižnice  

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

 Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu 

 Tvorba a distribúcia Štiavnických novín 

 Starostlivosť o detské ihriská a vybrané športoviská 

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

 

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

počet pracovníkov: 3,5  (+ 3 pracovníci informačného centra) 

 

Oddelenie v priebehu roka 2020 zabezpečovalo činnosti a úlohy súvisiace s plynulým zabezpečovaním realizácie 

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

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

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

komunikácia so zástupcami organizácií, ktoré sú zriadené Mestom Banská Štiavnica, prípadne majú v užívaní 

objekty mesta: súkromná hotelová akadémia, Základná škola Jozefa Horáka, Materská škola Bratská, Materská 

škola 1. mája, mestské kúpele, základná umelecká škola, bytová správa, prípadne iných organizácií, ktoré sa 

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

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

vzniknutých nejasností pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zámerom je tiež nájsť prienikové 

body, v ktorých by sa dala uplatniť prípadná spolupráca s mestom Banská Štiavnica tak, aby boli napĺňané 

potreby žiadateľov a mesta. Okrem uvedeného zároveň prebieha pravidelná komunikácia a spolupráca s OOCR 

Región Banská Štiavnica, k aktivitám týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu v štiavnickom regióne 

a koordinácia podujatí cestovného ruchu organizovaných mestom a ostatnými organizátormi. Taktiež prebiehala 

komunikácia BBSK v súvislosti s prípravou Integrovanej územnej stratégie BBSK k čerpaniu finančných 

prostriedkov z EÚ fond v programovom období 2021 – 2027. 
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Súčasťou oddelenia je tiež spolupráca a kontakty so sieťou miest svetového dedičstva a s partnerskými mestami, 

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

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

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

vytváranie partnerstiev na európskej a medzinárodnej úrovni. 

 

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

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

živnostenským oddelením okresného úradu. Vydáva povolenia na predaj tovaru v meste, stanovuje podmienky 

pre stánkový, ambulantný a príležitostný predaj, zabezpečuje tradičné Salamandrové trhy v meste. Okrem 

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

tovarov, vedie evidenciu súkromných podnikateľov, živnostníkov poskytujúcich služby na území mesta a vydáva 

záväzné stanoviská pre záber verejného priestranstva v prípade hosťovania cirkusov, kolotočov, pojazdných 

predajní a pod. 

 

Stav projektov mesta podaných v roku 2020 

 

P.č.  Názov projektu 

Zdroj 

(napr. MK 

SR) 

Program 

/podprog. 

Opatrenie 

Dátum  

podania 

Informácie k podanému projektu zo 

žiadosti 
Stav 

(v hodnotení 

/schválené/ 

nepodporené) 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovaná 

dotácia 
Spolufin. 

1. 
Vybavenie pešej zóny na Námestí 

sv. Trojice v Banskej Štiavnici 

Úrad 

podpredsedu 
vlády SR pre 

investície a 

informatizáciu 

podpora 

regionálneho 

rozvoja  

13.01.2019 60 307,59 € 50 000,00 € 10 307,59 € výzva zrušená 

2. 
Výmena strešnej krytiny na 

kultúrnom dome v Bankách 

Ministerstvo 

financií SR 
  20.03.2020 15 365,00 € 13 500,00 € 1 865,00 € nepodporené 

3. 
Rekonštrukcia vojnových 

pamätníkov v meste Banská 

Štiavnica 
Úrad predsedu 

vlády SR 

rekonštrukci

a vojnových 
pamätníkov 

09.03.2020 18 531,74 € 18 531,74 € 0,00 € 

v 

realizácii/dotácia 

poskytnutá vo 
výške 7 700,- € 

4. 
Vybudovanie destského ihriska 

na sídlisku Drieňová v Banskej 

Štiavnici MAS Zlatá 

cesta 

Program 

rozvoja 
vidieka 2014 

- 2020, 

opatrenie 7.4 

23.03.2020 64 800,00 € 27 345,60 € 37 454,40 € v hodnotení 

5. 

Subregionálne plánovanie v 

žiarskom regióne v nadväznosti 

na riešenie situácie s pandémiou 

koronavírusu 

Úrad 
podpredsedu 

vlády SR pre 

investície a 
informatizáciu 

podpora 

regionálneho 
rozvoja  

16.06.2020 54 400,00 € 48 500,00 € 5 900,00 € nepodporené 

6. 
Dopĺňanie a sprístupňovanie 

knižničného fondu - základná 

funkcia verejnej knižnice 

Fond na 

podporu 
umenia 

výzva č. 
10/2020 

29.04.2020 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 

schválené/dotáci

a poskytnutá vo 
výške 3 500,- 

7. Smart City Banská Štiavnica 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 
rozvoja a 

informatizácie 

SR 

OPII-

2020/7/11-

DOP 

24.08.2020 
978 883,17 

€ 
929 939,01 € 48 944,16 € v hodnotení 

8. 
Projektová dokumentácia na 

Pomník padlých hrdinov 

Veľvyslanectv
o Ruskej 

federácie  

  02.09.2020   30 000,00 €   
schválené/dotáci
a poskytnutá vo 

výške 11 960,- 

9. Svet plastelíny  

Svet plastelíny    

22.09.2020 

      

schválené 

10. Letný tábor pre deti z MRK 

BBSK 

VZN č. 

36/2019 

26.11.2020 

2 900,00 € 1 800,00 € 1 100,00 € 

v hodnotení 
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11. 
Rekonštrukcia pamätihodností 

2021 

BBSK 
VZN č. 
38/2019 

25.11.2020 

11 820,00 € 10 000,00 € 1 820,00 € 

v hodnotení 

12. 
Odkanalizovanie starého mesta - 

1. etapa Environmentál

ny fond  Bk5c 

14.12.2020 
261 600,00 

€ 
200 000,00 € 13 080,00 € v hodnotení 

13. 

Nákup hákového nosiča a 

kontajnerov pre triedený zber 

komunálneho odpadu v Banskej 

Štiavnici 

Environmentál
ny fond  C4 

14.12.2020 

79 944,00 € 79 944,00 € 0,00 € 

v hodnotení 

14. 

Nabíjacia stanica na parkovisku 

na Dolnej ulici 

Ministerstvo 
hospodárstva 

SR/SEIA 

výzva č. 
11378/2020-

4210-52028 

17.12.2020 8 400,00 € 5 000,00 € 3 400,00 € v hodnotení 

 

 

Naďalej prebieha monitoring zrealizovaných projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR 
 

P.č. Dátum  Názov projektu Zdroj Stav projektu 

1. 

Podaný      v roku 2013 

Schválený v roku 2014 

Ukončený v roku 2015 
Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov 

MPSVaR SR 

OP ZaSI  

Pr.os 2 

monitoring 

2. 

Podaný      v roku 2013 
Schválený v roku 2014 

Ukončený v roku 2015 
Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica  

MŠVVaŠ SR 
OP Vzdelávanie pr.os 

2.1 

monitoring 

3. 

Podaný      v roku 2009 
Schválený v roku 2010 

Ukončený v roku 2012 

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 štiavnickom 

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 Banskej 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 

8. 

Podaný v roku 2018 

Schválený v roku 2019 

Ukončený v roku 2019 

Nové stojiská v lokalite Šobov pre zdravší život 

rómskych komunít  

OP ĽZ 

Pr. os 6 
monitoring 

9. 

Podaný v roku 2017 

Schválený v roku 2019 

Ukončený v roku 2020 

Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ J. 

Horáka v Banskej Štiavnici  

MPaRV SR 
IROP 

Pr.os 2 

monitoring 

10. 

Podaný v roku 2018 

Schválený v roku 2019  
Ukončený v roku 2020 

Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica – 

strategický dokument 

MŽP SR 

OP KŽP 

Pr. os 4 

monitoring 

 

Informačné centrum mesta Banská Štiavnica (IC) 

počet pracovníkov: 3 

 

V roku 2020 navštívilo Informačné centrum mesta Banská Štiavnica 33 449 návštevníkov, čo je o 31 089 

návštevníkov menej ako v roku 2019 a ide o najnižšiu návštevnosť od roku 2012. Najviac ľudí si prišlo pre 

informácie v auguste, kedy priemerná návštevnosť dosiahla ≐336 turistov za deň, čo je len nepatrný pokles 

oproti roku 2019. V auguste bola aj najvyššia mesačná návštevnosť IC, keď prišlo 10 439 návštevníkov, čo je len 

o 1918 návštevníkov menej, ako v auguste roku 2019. Zároveň ale prekvapivo došlo k prekonaniu dvojročného 

historického rekordu v maximálnej dennej návštevnosti, keď v stredu 5. 8. prišlo 642 návštevníkov. Za letnú 
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sezónu 2020 navštívilo IC 22 038 návštevníkov, čo je o 8716 menej ako v roku 2019. Navštevovali nás najmä 

jednotliví turisti, keďže počet ľudí v interiéri bol obmedzený na 3 osoby. 

Najväčší podiel – 90%, mali (ako obvykle) návštevníci zo Slovenska. Tu máme nárast o 12 %. V rámci 

zahraničných návštevníkov si vymenili Maďari pozíciu s Čechmi, keď tí zabrali 46% podiel zo zahraničných, 

nasledovaný 21% podielom Maďarov. Podiely iných krajín sú maximálne na 6%. 

Najväčší záujem bol o bezplatné mapky centra mesta s vyznačenými zaujímavosťami a mapy okolia s hlavnými 

turistickými trasami. Neklesajúci záujem bol aj o cyklotrasy. Okrem prevádzok SBM, ktoré tvoria hlavnú oblasť 

záujmu návštevníkov, bol veľký záujem aj o Banskoštiavnický drevený betlehem a Banku lásky, ďalej 

o návštevu miestnych kostolov, najmä Kostola sv. Kataríny, ktorý ale nebol prístupný. Záujem bol aj o návštevu 

Domu Deža Hoffmana. Mimoriadnemu záujmu sa tešila exteriérová banskoštiavnická Kalvária. 

Rastie záujem o ubytovanie, čoho dôkazom bolo, že počas víkendov boli skoro vždy všetky ubytovacie kapacity 

v meste plne obsadené. Problémom je neoprávnené využívanie rýchloobrátkových parkovacích miest na dlhšie 

státie, či zaberanie miest pred pamiatkami miestnymi obyvateľmi. Veľký záujem bol o turistický vláčik. 

Veľkým problémom je nedostatočná informovanosť turistov o verejných toaletách,  ich spoplatnení a častom 

zakrývaní zásobovacími  automobilmi. 

Predaj v informačnom centre 

Propagačný materiál turisti dostávajú väčšinou zdarma. 

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

propagačného tovaru a suvenírov (turistické známky, zapaľovače, čiapky, kľúčenky, nálepky, prívesky, slnečné 

okuliare, turistické nože, dáždniky,…). Kvôli neklesajúcemu záujmu o magnetky bola obmenená ich ponuka. 

Informačné centrum zabezpečuje aj predpredaj lístkov na rôzne kultúrne podujatia a koncerty.  

Sprievodcovské služby 

Od roku 2017 vytrvalo klesá počet uskutočnených sprevádzaní, v roku 2020 ich bolo len 22, čo bolo spôsobené 

zákazom skupinových akcií, kedy boli rušené naplánované sprevádzania. 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, a nebola taká malá 

ako by sa očakávalo. Dá sa povedať, že v sezóne júl-august mapovala minulé roky a celoročná dosiahla cca 

polovicu minuloročnej. Aj napriek náročnej situácii bolo IC v roku 2020 úplne zatvorené len jeden mesiac – 
apríl. 

 

 

 

Návštevnosť v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica v roku 2020 

 Mesiac: Počet 

návštevníkov 

Denný počet 

návštevníkov 

Jún 2391 ≐79 

Júl 9208 ≐297 

August 10439 ≐336 

Spolu: 22038 ≐239 
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Zahraniční návštevníci v hlavnej sezóne jún – august roku 2020 

Krajina a jazyk, v ktorom sú 

ochotní komunikovať 

Počet 

návštevníkov 

Česká republika (slovensky) 1496 

Maďarsko (maďarsky) 700 

Nemecko (nemecky, anglicky) 196 

Spojené kráľovstvo (anglicky) 87 

Poľsko (anglicky, poľsky) 201 

Francúzsko (francúzsky) 95 

 

 

Školský úrad – PaedDr. Viera Ebert  

Počet zamestnancov: 1 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 

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

výchovno-vzdelávacieho procesu.  
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Zamestnanec spĺňal kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z., zákona  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

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

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

Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prenesených  a originálnych  kompetencií  pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pre neštátne školské zariadenia, zabezpečovali  

zamestnankyne ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Kamila Lievajová  a Bc. Denisa Kubiňáková.   

 
 

MESTSKÁ POLÍCIA (MsPo) 
náčelník: PhDr. Peter Šemoda  

počet inšpektorov: 9   

 

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany 

životného prostredia v meste Banská Štiavnica v časti Štefultov, Banky a Počúvadlianske jazero. Plnila úlohy 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva a primátorky mesta. 

Mestská polícia vykonáva svoju činnosť na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). Snaha MsPo bola viesť občanov k 

dodržiavaniu zákonov, ostatných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta. Teritórium mesta 

má MsPo rozdelené na územné celky nazvané ako obvody, ktoré majú pridelené konkrétni príslušníci. V rámci 

týchto obvodov pôsobí konkrétny príslušník obecnej polície, ktorého úlohou je preventívne pôsobenie pri 

zabezpečovaní dohľadu nad verejným poriadkom a zabezpečovanie prvého kontaktu medzi verejnosťou a 

obecnou políciou pri riešení problémov obyvateľov mesta.  

Plnenie úloh mestskej polície 

Hlavným cieľom mestskej polície je zabezpečenie mestských vecí a verejného poriadku. V tejto súvislosti sa ako 

poriadkový útvar mesta aktívne zapájajú do organizácie kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a 

politických podujatí, pri ktorých vykonávajú kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta.. 

Zvýšená pozornosť je venovaná ochrane životného prostredia, čistote v meste a k dodržiavaniu hygienických 

predpisov, ochrane verejnej zelene a detských ihrísk. Osobitné úlohy, na ktoré sa zameriava mestská polícia, sú 

aj rómski spoluobčania. V tejto súvislosti príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok a 

poskytovali pomoc a spoluprácu sociálnym pracovníkom najmä pri kontrole rómskych častí, napr. pri vyplácaní 

sociálnych dávok, pri zabezpečovaní vykonávania deratizácie a dezinfekcie, pri plnení úloh súvisiacich s 

aktivačnými prácami a podobne. Pri každodennom výkone služby sa zameriavala aj na odhaľovanie nedostatkov 

technického charakteru v meste, ako napr. nefunkčné inžiniersko-technické siete, chýbajúce poklopy, verejné 

osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a následne oznamovali zistené nedostatky 

kompetentným orgánom a zodpovedným osobám. Medzi ďalšie činnosti mestskej polície patrilo aj 

zabezpečovanie odstraňovania vrakov vozidiel z ulíc obce, napr. zistením majiteľa a jeho vyzvaním k 

odstráneniu nepojazdného vozidla. V rámci problematiky dodržiavania zákona č. 282/2019 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, príslušníci mestskej polície vykonávali 

pravidelné kontroly venčenia psov, evidenčných známok psov a voľného pohybu psov na miestach, kde je to 

všeobecne záväzným nariadením mesta zakázané. Mesto má zriadenú karanténnu stanicu, mestská polícia sa 

intenzívne podieľa na odchyte túlavých a zabehnutých zvierat, kde tieto zvieratá po odchyte umiestni a následne 

vykoná administratívne práce.  

Priestupky 

Jednou z najdôležitejších spoločenských úloh, ktoré Mestská polícia v Banskej Štiavnici plní, je riešenie 

priestupkov. Ide o tú časť protispoločenskej činnosti, ktorá je charakterizovaná nižšou spoločenskou 

závažnosťou. Zákonodarca všeobecne záväznými právnymi predpismi splnomocnil mestské a obecné polície na 

objasňovanie priestupkov, ktoré sú oprávnené prejednávať v blokovom konaní. Ide o oblasť protiprávneho 

konania pokrývajúcu priestupky uvedené v zákone Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), v zákone o obecnej polícii a iných predpisoch, 

ako napr. zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o 

priestupkoch sú dominujúcou oblasťou priestupkov, na ktoré obecná polícia zameriavala svoju činnosť.  

COVID 19 

Je potrebné upozorniť aj na ten fakt, že mestská polícia v roku 2020 plnila hlavne úlohy vydané vládou 

Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom SR, Krízovým štábom mesta Banská Štiavnica a 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva v súvislosti s plnením úloh a opatrení s pandémiou COVID 19. 
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Plnenie úloh bolo veľakrát sťažené tým, že opatrenia boli častokrát vydané z jedného dňa na druhý a kontroly 

sťažovalo aj množstvo výnimiek, ktoré vláda SR udeľovala. V rámci týchto opatrení vykonala kontroly 

zamerané na nosenie rúšok, dodržiavanie rozstupov, dodržiavanie karantény, asistencie a kontroly pri odberných 

miestach. Kontroly boli vykonávané denne niekoľkokrát počas výkonu služby.  

V roku 2020 MsPo preverila 1 639 oznámení od občanov, ktoré sú evidované v protokole udalostí. Išlo hlavne 

o prípady porušenia: 

- občianskeho spolunažívania, 

- verejného poriadku,  

- nočného pokoja,  

- čistoty v meste, 

- na úseku dopravy,  

- poškodzovanie majetku, 

- životné prostredie,  

- čierne skládky,  

- parkovanie, 

- bezdomovcov, 

- Rómov, 

- mládež a iné.  

Počas hliadkových služieb MsPo  zistila 125 rôznych nedostatkov a porúch vo svojich služobných obvodoch. 

Išlo o závady a poruchy :  

- na úseku miestnych komunikácií, rozkopávok, 

- kanalizácií, 

- vývozu smetí, 

- verejného osvetlenia, 

- čistoty v meste, čierne skládky, 

- nedovoleného vylepovania plagátov,  

- oporné múry, schodištia, zábradlia,  

- odstraňovanie vrakov z ulíc a parkovísk, 

- v zimnom období zjazdnosť ciest, údržba chodníkov a snehové previsy.  

  

V jednotlivých prípadoch boli zistené zodpovedné osoby a závady  či poruchy  boli odstránené, prípadne 

vyrozumené zodpovedné osoby a organizácie.  

MsPo rieši aj prípady strát a nálezov. Vedie sa podrobná evidencia týchto prípadov. Riešila 40 prípadov strát 

a 67 prípadov nálezov. Išlo napr. o: 

- mobilné telefóny, 

- osobné veci a doklady, 

- evidenčné čísla vozidiel,  

- peňaženky s finančnými hotovosťami, 

- kľúče, kabelky a pod. 

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

V 66 prípadoch MsPo vykonala odchyt psov, ktoré sa voľne pohybovali a ohrozovali život, zdravie, ale aj cestnú 

premávku. Tieto psy boli následne umiestnené do karanténnej stanice. Po zistení majiteľa boli psy vrátené 

a majiteľ bol postihnutý za priestupok a bol riešený v zmysle priestupkového zákona. Celkom bolo na tomto 

úseku riešených 40 priestupkov. 

MsPo v roku 2020 vykonala objasňovanie 1501 priestupkov, ktoré sú evidované v denníku priestupkových 

spisov. Išlo hlavne o priestupky na úseku: 

- verejného poriadku,  

- občianskeho spolunažívania,  

- priestupky, kde boli porušené VZN,  

- priestupky proti majetku, 

- priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom, 

- priestupky na úseku cestnej premávky. 

 

V roku 2020 MsPo riešila spolu 1932 priestupkov, z toho 1500 bolo vybavených uložením blokovej pokuty vo 

výške 18.780,- €, 1 priestupok bol uložený a postúpený vecne a miestne príslušnému orgánu  a  431 priestupkov 

bolo riešených napomínaním. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol použitý v 

603 prípadoch.   

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

zameraním na mládež, bezdomovcov a neprispôsobivé osoby, ktoré:  
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- narúšajú verejný poriadok, 

- znečisťujú verejné priestranstvo, 

- požívajú alkoholické nápoje na verejnosti, 

- ktoré svojím správaním obťažujú občanov 

- znečisťujú verejné priestranstvá odhadzovaním rôznych odpadkov či ohorkami z cigariet. 

  

MsPo spolu zaevidovala a vybavila 679 písomností, z toho 61 dožiadaní a správ pre iné subjekty. Vykonala 

doručenie písomností v 61 prípadoch, pričom išlo hlavne o dožiadanie: okresného súdu, bytovej správy, 

obecného úradu, exekútorského úradu a iné. Poskytla asistenciu v 140 prípadoch pre zdravotníkov, hasičov, 

Policajný zbor SR, technické služby, regionálnu správu ciest, Slovenský poľovný zväz, bytový podnik, úrad 

práce a sociálnych vecí, RÚVZ a iné inštitúcie, ktoré požiadali o asistenciu a za účelom ochrany života a zdravia 

ich pracovníkov pri výkone právomoci alebo  asistenciu pri riadení a usmerňovaní cestnej premávky. V 108 

prípadoch sme vykonali kontroly v pohostinských zariadeniach. Kontroly boli zamerané na podávanie alkoholu 

osobám mladším ako 18 rokov, na predaj cez okienko, na terasách a konzumovanie potravín na verejnosti. 

Vykonanými  kontrolami na  požívanie alkoholu na verejnosti bolo zistených a následne riešených 13 

priestupkov. Kontroly boli vykonávané hlavne na sídlisku Drieňová, ulici Dolnej, ulici Križovatka v parku, v 

okolí prevádzok Barbora, Ametyst a v centre mesta „pod hríbom“, kde sa najčastejšie stretávame s týmto 

problémom. Veľmi problematický je však postih hlavne bezdomovcov, kedy uloženú sankciu nevieme vymôcť 

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

pátranie.  

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

funguje v zimných mesiacoch. Príslušníci MsPo vykonali 552 kontrol tejto ubytovne, pričom kontroly boli 

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

vykonávané hlavne vo večernej a nočnej dobe. V roku 2020 od 1.1. do 31.3. a od 1.12. do 31.12. 2020 MsPo 

evidovala 780-krát, kedy osoby využili ubytovanie v danom zariadení. Za porušenie  nariadenia – ubytovací 

poriadok, hlavne na požívanie alkoholu v ubytovni alebo príchod pod vplyvom alkoholu do ubytovne, boli 

z ubytovne tieto osoby vykázané, a to v 25 prípadoch.  

V 205 prípadoch bolo zabezpečené regulovanie a usmerňovanie dopravy, a to  počas konania 62 sobášov,  2 

uvítaní do života, 2 jubileí, 9 návštev na MsÚ a v  130 prípadoch asistencie pri pohreboch. 

Kamerový systém   

Kamerový monitorovací bezpečnostný systém (ďalej len „kamerový systém“), ktorého cieľom je zefektívniť 

dohľad v priestoroch s vyššou priestupkovou a trestnou frekvenciou, v centre mesta a v lokalitách, kde 

spoločenský záujem vyžaduje zvlášť sústredený dozor nad dodržiavaním verejného poriadku, ku dňu 31. 12. 

2020 využívalo celkom 28 kamier. Jednotlivé kamery kamerového systému sú umiestnené predovšetkým na 

miestach, kde je možné monitorovaním verejného priestranstva preventívne pôsobiť a tým obmedziť páchanie 

deliktov tzv. uličnej kriminality (napr. vreckové krádeže, porušovanie dopravných predpisov, vandalizmus, 

poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov, rušenie verejného poriadku a nočného pokoja a pod.). 

Kamerový systém významne prispel k objasneniu, a tým k zníženiu kriminality trestných činov a priestupkov. 

Vplyvom kamerového systému sa mestu podarilo znížiť vandalizmus, popíjanie alkoholu na verejných 

priestranstvách a k zníženiu narušenia nočného kľudu hlavne v miestach, kde sú nočné zábavné podniky, najmä 

v centre mesta. Ďalšia oblasť zníženia problematiky so znečisťovaním stojísk a priestoru okolo nich. Výstupy z 

neho pomáhajú pri odhaľovaní protiprávneho konania, pričom ho využívajú tiež orgány činné v trestnom konaní 

pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb. Obsluha kamerového systému. V r. 2020 

boli 2 pracovníčky. V roku 2020 bolo pomocou bezpečnostných kamier zistených 736 rôznych nedostatkov. Išlo 

hlavne o porušenia na úseku: 

- verejného poriadku,  

- čiernych skládok,  

- znečistenia verejných priestranstiev, 

- a úseku dopravy.  

Vysoký počet preverovaných oznámení od občanov v roku 2020, ktorých bolo 1639 potvrdzuje tú skutočnosť, že 

sa občania obracajú na MsPo so svojimi problémami veľmi často, z čoho vyplýva, že musí byť aj dôvera 

občanov voči MsPo.  

 

ROK 2018 2019 2020 
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Počet priestupkov 

spolu 

  Pokuty:             426    

  Dohovorom:     794 

 

   Spolu:            1220 

 

Pokuty:           660 

Dohovorom:   469 

 

Spolu:           1129 

Pokuty:            1501   

Dohovorom:      431 

 

Spolu:              1932 

Počet pokút 

 

Vo výške 

419 

 

5.220,- 

656 

 

8.120,- 

1.500 

 

18.780,- 

Priestupkov dohovorom 794 469 431 

Priestupky na úseku 

BaCP 

Uložené pokuty vo výške 

347 

 

4.210,- 

578 

 

7.030,- 

1402 

 

17.450,- 

Založenie prostriedku na 

zabránenie odjazdu 

motorového vozidla 

 

145 

 

162 

 

603 

 

Ostatné priestupky 

 

79 

 

82 

 

99 

Oznámenie od občanov 1.290 1.160 1.639 

 

 

ČASŤ II. 

MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE  S MAJETKOM  MESTA 
 

Majetok mesta Banská Štiavnica k 31. 12. 2020 
Dlhodobý nehmotný majetok 

- 013 – Softvér 68 135,16 € 

- 018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok 4 706,64 € 

- 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 51 232,39 € 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

- 021 – Stavby, budovy 29 610 109,13 € 

- 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 943 562,87 € 

- 023 - Dopravné prostriedky 1 176 481,05 € 

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok 287 786,75 € 

- 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok 724 006,51 € 

- 031 - Pozemky 39 771 286,76 € 

- 032 - Umelecké diela a zbierky 206 732,88 € 

Nedokončené investície – 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1 663 953,98 € 

Vklady v obchodných spoločnostiach 

061 03 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Bytová správa, s.r.o. 6 639,00 € 

061 05 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Mestské lesy, s.r.o. 6 700,00 € 

062 01 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Joergesov dom, a.s. 97 822,48 € 

062 35 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 

 Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. 12 414,53 € 

063 04 Realizovateľné cenné papiere a podiely v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti; 2 079 372,00 € 
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 61 158 akcií v menovitej hodnote á 34,00 €; podiel emisie 1,41 %  

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou 

Dlhodobý nehmotný majetok 

- 013 – Softvér 5 634,36 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

- 021 – Stavby, budovy 5 772 960,04 € 

- 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 338 761,47 € 

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok 112 637,20 € 

- 031 – Pozemky 1 317,63 € 

Spolu majetok v správe škôl: 6 231 310,70 € 

 

 

Majetok v správe Technické služby, m. p., Banská Štiavnica 

Dlhodobý nehmotný majetok 

- 013 – Softvér 22 680,00 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

- 021- Stavby, budovy  5 698 523,81 € 

- 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 616 629,93 € 

- 023 - Dopravné prostriedky  1 066 288,28 € 

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok  47 061,50 € 

- 031 - Pozemky  115,75 € 

Spolu majetok Technické služby, m. p., Banská Štiavnica:  8 451 299,27 € 

 

Majetok mesta Banská Štiavnica spolu:  93 393 552,10 € 

(rok 2019:  91 848 372,90 €)  

 

Výnosy z majetku mesta Banská Štiavnica 

- predaj bytov 1 868,28 € 

- predaj pozemkov  163 025,22 € 

- príjem z prenájmov  240 077,88 € 

- predaj nadbytočného majetku 301,00 € 

Spolu výnosy z majetku mesta Banská Štiavnica:  405 272,38 € 

(rok 2019: 375 736,00 €) 

 

PLNENIE ROZPOČTU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA K 31. 12. 2020 

 

Príjmy 
Bežné príjmy        údaje v € 

Položka      rozpočet   skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 
100  Daňové príjmy,                                                    5 579 840                           5 533 665 

         z toho: 
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výnos dane pre územnú samosprávu                          4 400 000                           4 423 139 

daň z nehnuteľností                                                       620 000                              579 275 

domáce dane a poplatky                                                559 840                              531 251 

 

 200 Nedaňové príjmy,                                                   658 188                              535 389 

        z toho: 

prenájom majetku                                                          303 668                              240 078 

administratívne a iné poplatky                                      276 320                               250 172 

úroky                                                                                 1 000                                        31 

iné nedaňové príjmy                                                       55 000                                 45 108 

  

300 Granty a transfery,                                               1 919 225                            2 326 764 

  

       z toho: 

sponzorské dary                                                                   0                                       4 912 

dotácia na voľby  a sčítanie domov                                     0                                     29 463 

MV SR – dotácia na vojnové hroby                                    0                                          783 

dotácia na humanitárnu pomoc                                          0                                       1 600  

dotácie na úhradu výdavkov na  COVID 19                      0                                     68 944 

dotácia na nízkouhlíkovú stratégiu                                    0                                     13 680 

dotácia z Audiovizuálneho fondu                                      0                                       5 900 

dotácie MK SR   

oprava krovu radnice                                                         0                                     70 000 

dotácia na vydanie publikácií                                            0                                     12 000 

dotácie z Fondu na podporu umenia                                  0                                     21 695 

dotácia na podporu sociálnych služieb 

komunitné centrum                                                             0                                     17 842 

dotácia DPO na hasičské zbory                                         0                                        6 000  

dotácia na pomáhajúce profesie v MŠ                               0                                     44 726 

dotácie z ÚPSVaR,                                                   370 000                                  326 105 

z toho „obedy zadarmo“                                                                                           168 374 

Decentralizačné dotácie:                

školy                                                                      1 500 000                                1 643 920 

úrady                                                                          48 000                                     55 721 

dotácia BBSK – kultúrne leto                                         0                                           3 474 

dotácia OMSD                                                              1 225                                       0             

 

Kapitálové príjmy         

Položka                                                                    rozpočet                               skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 

230 Predaj majetku,                                                    98 000                                    165 195 

        z toho:  

predaj budov a bytov                                                 38 000                                        2 169  

predaj pozemkov                                                       60 000                                    163 026 

 300 Kapitálové granty a transfery,                      1 640 000                                  1 794 040 

        z toho:  

        dotácia na vybavenie učební ZŠ J. Horáka                                                     133 540 

        dotácia na zavlažovací systém štadióna                                                            20 500 

        dotácia na úpravu verejných priestranstiev   1640 000                                1 640 000 

  

Finančné operácie príjmy         

Položka      rozpočet   skutočnosť  

__________________________________________________________________________________ 

400 Príjmy z transakcií s aktívami a pasívami,         252 750                                   322 171 

       z toho:  

       splátky sociálnych pôžičiek                                  6 000                                       6 035 

       prevod prostriedkov z predchádzajúcich 

       rokov                                                                   33 000                                   146 563 

       prevod z rezervného fondu                               213 750                                   156 241 
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              zábezpeky                                                       0                                           13 332 

  

500  Návratná finančná výpomoc                                 0                                         244 073  

  

Príjmy škôl a školských zariadení         

Zariadenie                                                                rozpočet                                 skutočnosť 

________________________________________________________________________________ 

Základná škola Jozefa Horáka                                   49 320                                   100 235 

Základná škola Jozefa Kollára                                   44 212                                     65 316 

Materská škola Bratská                                              39 400                                     76 542 

Materská škola 1. mája                                               35 000                                  123 131 

Materská škola Mierová                                               5 200                                    13 582 

základná umelecká škola                                           40 300                                    39 344 

centrum voľného času                                               15 000                                      9 242 

   

Príjmy za mesto spolu:                                     10 376 435                             11 323 526 

 

 

Výdavky 

  

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Podprogram                                                             rozpočet                                skutočnosť  

Manažment mesta                                                        7 000                                     3 970 

Plánovanie                                                                  45 540                                   60 988 

Rozpočtová a dlhová politika                                   191 005                                 190 747 

Členstvo v samosprávnych organizáciách                 31 100                                   30 204 

  

Program 2: Propagácia a marketing 

Podprogram                                                             rozpočet                              skutočnosť  

Propagácia a prezentácia mesta                                 37 000                                     7 993 

Informačné centrum                                                  82 060                                   74 868 

Medzinárodná spolupráca                                           4 000                                        255 

Kronika mesta                                                                500                                        143 

 

 Program 3: Interné služby  

Podprogram                                                            rozpočet                              skutočnosť  

Právne služby                                                            10 000                                   12 470 

Zasadnutia orgánov mesta                                        28 500                                   12 083 

Správa nehnuteľného majetku                                  88 100                                   69 031 

Prevádza a údržba budov v majetku mesta               39 700                                  31 180 

Vzdelávanie zamestnancov mesta                              5 000                                     1 633 

Mestský informačný systém                                     33 700                                  32 058 

Prevádzka úradu                                                     152 900                                 139 764 

Autodoprava MsÚ                                                    14 000                                     6 012 

  

Program 4: Služby občanom 

Podprogram                                                             rozpočet                             skutočnosť  

Organizácia občianskych obradov                            22 250                                  14 307 

Matričné služby                                                         36 250                                  34 915 

Pošta Drieňová                                                               330                                       282 

Verejné toalety                                                          12 320                                  14 136 

Cintorínske a pohrebné služby                                  25 915                                  23 121 

Médiá                                                                         64 003                                  67 003 

Stavebný úrad                                                            53 825                                  48 037 

Zberňa šatstva                                                              7 000                                    8 916 

Menšie obecné služby                                               83 500                                   78 501 

Autobusová preprava                                                23 824                                   27 584 

  

Program 5: Bezpečnosť 
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Podprogram                                                            rozpočet                               skutočnosť  

Verejný poriadok a bezpečnosť                              236 560                                 290 945  

Civilná ochrana                                                           1 000                                   76 321 

Ochrana pred požiarmi                                              18 920                                   19 731 

  

Program 6: Odpadové hospodárstvo 

Podprogram                                                            rozpočet                               skutočnosť  

Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu                 368 000                                 361 488 

Zber a triedenie separovaného odpadu                       5 000                                      1 698 

Prevádzka zberného dvora a kompostárne             157 200                                  140 831 

  

 

 

Program 7: Komunikácie 

Podprogram                                                           rozpočet                                skutočnosť  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií               1 609 110                                 963 730 

Obnova existujúcich miestnych komunikácií        196 700                                 131 718  

Údržba a čistenie miestnych komunikácií             489 000                                 317 098 

Dopravná infraštruktúra a parkoviská                     68 000                                   72 005 

Grantový systém na úpravu verej. priestranstiev      2 000                                       0 

  

Program 8: Vzdelávanie 

Podprogram                                                           rozpočet                               skutočnosť  

Materské školy                                                       835 467                                 914 785 

Základné školy                                                    1 521 054                              1 829 836 

Základná umelecká škola                                       465 756                                 436 022 

Voľnočasové aktivity                                             215 294                                 195 949 

Školské jedálne                                                       293 994                                216 864 

Neštátne školské zariadenia                                    458 224                                428 045 

Školský grantový systém                                            2 500                                    1 505 

Školský úrad a údržba školských budov                  74 370                                   45 682 

  

Program 9: Šport 

Podprogram                                                           rozpočet                                skutočnosť  

Športové podujatia                                                     5 000                                         893 

Podpora športu grantovým spôsobom                      29 000                                   15 000 

Športová infraštruktúra                                           179 500                                 194 170 

  

Program 10: Kultúra 

Podprogram                                                            rozpočet                              skutočnosť  

Mestské kultúrne podujatia                                     145 440                                129 520 

Podpora kultúry grantovým spôsobom                     10 000                                    1 250 

Kultúrna infraštruktúra                                            105 896                                  84 092 

Opravy a údržba kultúrnych pamiatok                      17 000                                  80 402 

  

Program 11: Prostredie pre život 

Podprogram                                                            rozpočet                               skutočnosť  

Verejná zeleň                                                             84 000                                  45 264  

Detské ihriská                                                              3 000                                    3 294  

Grantový systém pre oblasť verejnej zelene               3 000                                    0 

Zásobovanie vodou                                                   25 440                                   23 769 

Verejné osvetlenie                                                   116 000                                 141 703 

  

Program 12: Sociálne služby 

Podprogram                                                            rozpočet                                skutočnosť  

Sociálna pomoc občanom                                         32 230                                   32 158 

Grantový systém v oblasti sociálnej                           2 000                                     1 000 

Denné centrá - kluby dôchodcov                             11 925                                     7 387 

Opatrovateľská služba                                            197 699                                 299 198 
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Pochovávanie občanov                                               1 500                                        621 

Osobitný príjemca sociálnych dávok                     150 000                                  147 866 

Sociálna pomoc žiakom                                             2 000                                    31 190 

Komunitné centrum                                                   8 940                                    29 535 

  

Program 13: Bývanie 

Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania                   5 000                                      5 578 

Bytová výstavba - služby byty                                   3 000                                      1 935 

  

Program 14: Administratíva                            1 137 350                               1 120 989     

  

Výdavky za mesto spolu:                                 10 354 051                              9 831 264 

  

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 v zmysle 

dodatku č. 1  
 

Po úprave rozpočtu mesta z dôvodu COVID-19, mesto Banská Štiavnica poskytlo 11 dotácií zo schváleného 

počtu  28 dotácií na rok 2020 vo výške 17 000,- €. 3 dotácie boli pre oblasť kultúry a 9 dotácií pre oblasť športu.  

 
KULTÚRA - komisia cestovného ruchu a kultúry 

Por. 

č. 

Žiadateľ Účel Schválená 

výška dotácie 

COVID-19 

Vyúčtovan

á výška 

dotácie 

Dátum 

vyúčtovania 

dotácie 

1.  Spevokol Štiavničan, Banská 

Štiavnica 

Činnosť v roku 2020 
1000,00 € 1000,00 € 11.12. 2020 

2.  Slovenské banské múzeum, Banská 

Štiavnica 

Kultúrny rok 2020 v Slovenskom 

banskom múzeu 
750,00 € 750,00 € *20.11.2020 

3.  Priatelia Centra voľného času 

v Banskej Štiavnici 

Kostýmy pre detský tanečný súbor 

Applause 
250,00 € 250,00 € 10.12. 2020 

 SPOLU  
2000,00 € 2000,00 €  

     * Vrátenie dotácie na účet mesta Banská Štiavnica 

 

ŠPORT - komisia športu  

Por. 

č. 

Žiadateľ Účel Schválená 

výška dotácie 

COVID-19  

Vyúčtovaná 

výška dotácie 

Dátum 

vyúčtovania 

dotácie 

1. Športový klub stolného tenisu 

Banská Štiavnica 

4. liga v stolnom tenise, 

mládež, MO v stolnom 

tenise 

550,00 € 550,00 € 07.12. 2020 

2. Športový klub Atléti BS, Banská 

Štiavnica 

Športová činnosť ŠK 

Atléti BS v roku 2020 
2650,00 € 2650,00 € 11.12. 2020 

3. ROTOBALANCE, s.r.o., Banská 

Štiavnica 

Majstrovstvá sveta 

v zimnom triatlone 

Asiago-Taliansko 

400,00 € 400,00 € 04.12. 2020 

4.      

5. Červená studňa, Banská Štiavnica Bežecké lyžovanie na 

Červenej Studni 
750,00 € 750,00 € 14.12. 2020 

6. Plavecký oddiel TJ Sitno Banská 

Štiavnica, o.z. 

Plavecká a triatlonová 

sezóna 2020 
300,00 € 300,00 € 15.12. 2020 

7. PLAVECKÝ KLUB BANSKÁ 

ŠTIAVNICA, o.z. 

Činnosť PKBS v roku 

2020 
2650,00 € 2650,00 € 15.12. 2020 

8. Futbalový klub SITNO Banská 

Štiavnica 

Športová činnosť 

futbalových mužstiev pre 

rok 2020. Celoročné 

súťaže mužstiev žiakov, 

prípravky, dorastu 

a mužov pre rok 2020 

0,00 € 0,00 € 
Nevyúčtované 

7 250,- € 

9. Šachový klub Opevnenie Banská Zabezpečenie 450,00 € 450,00 € 15.12. 2020 
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Štiavnica štandardných činností 

a rastu mestského 

šachového klubu 

 SPOLU  7750,00 € 7750,00 € 7250,00 € 

 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY, m. p., BANSKÁ ŠTIAVNICA  
Riaditeľ: Peter Heiler do  30. 4. 2020, Ing. Miloslav Filjač od 1. 7. 2020 

Sídlo: Ul. E. M. Šoltésovej č. 1 

Stav zamestnancov:  k 1. 1. 2020 - 71 

                                  k 1. 1. 2021 - 63  

Zberný dvor: Antolská č. 46, v prevádzke od 1. 3. 2015 

 

 

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

mesta za účelom zabezpečenia verejných služieb  pre  mesto Banská Štiavnica. Podnik  plní svoju funkciu 

a zabezpečuje verejnoprospešné služby pre mesto, občanov a okolité  obce okresu.  

    Poskytované služby  boli zabezpečované cez činnosť troch  stredísk.  

Stredisko 1  – a) dopravno-mechanizačné -  zabezpečovalo všetky dopravné služby,  v zmysle zvozových 

plánov, zvozy zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) a separovaného zberu,  b) prevádzkovalo 

prekládku odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, prevádzku  zberného dvora na Antolskej ulici č. 46. 

Stredisko 2   zabezpečovalo  čistenie mesta, verejné osvetlenie,  prevádzku sociálneho zariadenia v Bille, 

prevádzku zberne šatstva, prevádzku  parkovísk a prevádzku karanténnej stanice mesta.  

Stredisko 3 zabezpečovalo  kompletnú  ekonomiku podniku, hotovostný a bezhotovostný styk, personalistiku, 

mzdy, správu registra a registratúrneho strediska, správu  a ochranu majetku, BOZP a PO, verejné obstarania 

a verejné súťaže.    
V priebehu roka 2020 bola naďalej časť pracovných činností zabezpečovaná aj na základe uzatvorených dohôd o 

pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce,  ako aj dodávateľsky  v rámci živnostenských oprávnení.   

Išlo hlavne o práce pri zabezpečovaní výkonu zimnej údržby alebo parkovacej služby. 

Taktiež si aj v roku 2020 na základe uzatvorených  „Dohôd o zabezpečení povinnej práce“ s Okresným súdom v 

Žiari nad Hronom  pri triediacich a pomocných prácach odpracovávali  trest odňatia slobody  2 odsúdené.  

Počas roka bolo uzatvorených celkom 8 nových pracovných pomerov a 3 dohody o pracovnej činnosti.  

Naopak, pracovný pomer alebo dohody v priebehu roka ukončilo celkom 19 osôb. Dôvody na ukončenie 

pracovných pomerov boli: uplynutie dojednanej doby (6 zamestnanci), na vlastnú žiadosť - dohodou (8 

zamestnancov), nástup na starobný dôchodok (4 zamestnanci) a úmrtie (1 zamestnanec).   

Celkový počet  zamestnancov podniku  k 1.1.2021 bol 63 zamestnancov – 3 dohody o pracovnej činnosti a 60 

zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. 

 

BOZP a PO: aj v r. 2020 bola zabezpečená  dodávateľsky autorizovaným bezpečnostným technikom. 

Zabezpečovali  sa  plánované  revízie  elektrických a hydraulických zariadení, hasiacich prístrojov, podzemného 

hydrantu,   revízia komínov, podľa potreby sa dopĺňali lekárničky prvej pomoci na všetkých pracoviskách 

stredísk, vykonávali sa kontroly zamerané na oblasť BOZP, PO, používanie OOPP, dychové skúšky na alkohol, 

dodržiavanie  liečebného režimu, o čom sa vyhotovovali písomné záznamy. Novoprijatí zamestnanci boli 

zaškoľovaní  ihneď po nástupe do zamestnania.   

I napriek dôrazu, ktorý  vedenie podniku kladie  na bezpečnosť pri práci,boli evidované dva pracovné  úrazy, 

ktoré si vyžiadali práceneschopnosť.  

 

stredisko č. 1   - Triedený zber obalov a neobalov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) v meste 

Banská Štiavnica bol v r. 2020 kompletne financovaný v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. 

prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak, a. s., v objeme 112 074,39 €. Takýto 

systém ekonomicky motivuje mesto, aby čo najviac triedilo odpad, pretože triedený zber už nepredstavuje  

náklady a čím viac vytriedi, tým je menej zmesového komunálneho odpadu, za ktorý mesto musí platiť. 

Zberný dvor sa nachádza v Banskej Štiavnici na Antolskej ulici č. 46 a je pre verejnosť otvorený v pracovné dni 

od 6:00 do 15:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Občania Banskej Štiavnice sem môžu bezplatne odovzdávať 

jednotlivé vytriedené zložky komunálnych odpadov. Spoplatnené sú stavebné odpady a tiež zmesový komunálny 

odpad nad 30 kg na jeden odber, keďže ide o mimoriadny odber odpadu (mimo štandardný systém zberu). Pre 

právnické osoby je odber odpadov spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka.  

Produkciu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica a nakladanie s ním v rokoch 2005 - 2020 znázorňuje 

nasledovný graf:  
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          2020 Skut. 2020 

0510 312007 41 1     ZKO             Dotácie z rozpočtu 360 000,00 353282,59 
0510 312007 41 19 nákup lavičiek a kvetináčov 5 000,00   

  312007 41 24 transfer na údržbu stojísk 3 000,00 1 130,85 
0510 312007 41 20     Nákup košov 3 000,00   
0510 312007 41 21 ***    DMS   Salamander 2 530,00 280,38 

  312007 41 23 DMS kultúr. podujatia 1 700,00 312,56 
0510 312007 41 22 644   OPRAVY   VKK 2 000,00 880,40 

0510 312007 41 26 
644  SKLÁDKA   monitor. vôd, 

plynu+poistenie 
10 000,00 2 572,07 

0510 312007 41 8 prevádzka  zberového dvora 60 000,00 56 894,75 
        kompostáreň prevádzka 70 000,00 62 547,20 

0510 312007 41 9  SZ  separov.zber Dotácie z rozpočtu 15 000,00 313,23 
        Spolu príjmy 0510 BT 532 230,00 478 214,03 

 

       V r. 2020 sa podarilo vytriediť a zrecyklovať podstatne viac komunálneho odpadu ako v predošlom roku – 

až 46,55 %. Je to spôsobené aj tým, že sa do vytriedených množstiev zarátali aj množstvá vyzbierané výkupňami 

kovov v celkovom objeme 630 t, podobne ako v r. 2019. Bez tohto množstva by bola úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu 39 %. Druhým, ešte dôležitejším faktorom zásadného rastu vytriedených odpadov bolo 

spustenie kompostárne koncom r. 2019. Mesto v r. 2020 už naplno zbiera kuchynský bioodpad z domácnosti – 

z bytoviek a taktiež zbiera a zhodnocuje záhradný bioodpad a bioodpad z úpravy verejnej zelene. 

Produkcia odpadov zneškodnených na skládke (najmä zmesový komunálny odpad) v porovnaní s r. 2019 klesla  

o 268 t. Celková produkcia komunálneho odpadu vrátane toho vytriedeného a zhodnoteného je 505,34 

kg/obyv.V r. 2020 sa vyzbieralo z mesta Banská Štiavnica 772,85 t zeleného bioodpadu a 188,55 t kuchynského 

bioodpadu z bytoviek. Tento odpad bol spracovaný v novej kompostárni vybudovanej v rámci projektu 

„Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“ (BROSO-BS, kód projektu 310011B490).  

 

          2020 Skut. 2020 

0620 223001 41   527 ČM Tržby z predaja služieb     
0620 312007 41 12 527 ČM Dotácie z mesta ručné čistenie MK 100 000,00 125 694,64 

0620 312007 41 13 527 ČM verejná zeleň + štiepkovanie+samonálety 7 000,00 3 915,53 

0620 312007 41 16 Dotácia z rozp. obce cintoríny 200,00 140,83 
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0620 312007 41 18 transfer na údr. kanalizácie, vpustov 3 000,00 3 097,42 

0620 312007 41 19 CO   99,93 

0620 312007 41 20 ost. obslužné činnosti pre MÚ 1 800,00 6 358,93 

        Spolu príjmy 0620 112 000,00 139 307,28 

0620 322005 41 2 traktorová kosačka 1 760,00 1 760,00 

 

 

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

stanice mesta):  

 Čistenie mesta:  činnosť tohto  strediska bola zameraná na čistenie  chodníkov, verejných priestranstiev 

a komunikácií. Pracovníci strediska zabezpečovali  drobné opravy a údržbu miestnych komunikácií, vysprávky 

ciest a chodníkov, nátery  vodorovných dopravných značení- prechodov pre chodcov a parkovísk, opravy 

a výmeny  zvislého dopravného značenia, opravy kanalizačných vpustí a rigolov. Pracovníci vykonávali 

v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre mesto. Na spomenutých prácach 

sa zúčastňovalo 12 kmeňových pracovníkov.  V zimnom období sa pracovníci podieľali aj na  zimnej údržbe 

schodov a chodníkov.  

Zberňa šatstva a prádla:  Činnosť zberne   bola zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, 

pričom prevádzková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 08.00 hod. do 16.00 hod. Táto 

stratová činnosť nahradzuje chýbajúce podnikateľské aktivity a služby,  a to: zber a výdaj šatstva a prádla, 

pričom vlastné čistenie je vykonávané dodávateľsky. 

 Sociálne zariadenia: V roku 2020 stredisko zabezpečovalo celoročnú prevádzku sociálneho zariadenia pri 

 Bille (lokalita Križovatka). Počas sezóny bolo sociálne  zariadenie Billa prevádzkované aj pre zákazníkov 

OMEGA-B, spol.s r.o., Banská Štiavnica, čo aspoň čiastočne pozitívne ovplyvnilo zlé ekonomické ukazovatele 

na tomto úseku.  Prevádzková doba bola v pondelok – piatok  v mesiacoch máj – september od  10:00 hod. do 

16:00 hod.   a od októbra 2020 od 11.00 hod. do 16.00 hod. Počas letnej turistickej sezóny boli poskytnuté 

turistom a návštevníkom mesta mobilné WC,  a to nasledovne:  pri  jazere Klinger – l ks,  Belianske jazero – 1 

ks, pri Počúvadlianskom jazere – 2 ks,  pri parkovisku na Mládežníckej ulici – 1 ks, na parkovisku pod Novým 

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

Prenájom plôch na reklamy:  Stredisko v  r. 2020 zabezpečovalo aj prenájom stĺpového verejného osvetlenia 

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

podnikajú na území mesta.  V r. 2020 boli uzatvorené nové zmluvy na umiestnenie  reklám v zmysle platného 

VZN o podmienkach prenájmu. 

Parkoviská:  Technické služby,  mestský podnik, v Banskej Štiavnici od 01.01.2014  spravujú  parkoviská 

mesta, zodpovedajú za ich technický stav,  za  údržbu a obsluhu  parkovacích miest. Prevádzková doba 

platených parkovísk bola zabezpečovaná parkovacou službou od pondelka do nedele. Táto činnosť je 

vykonávaná v súlade s VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta. 

Karanténna stanica: Prevádzka karanténnej stanice bola zabezpečená jedným vlastným pracovníkom – 

ošetrovateľom - s dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie kotercov, dezinfekcia,  venčenie, 

kŕmenie  a napájanie zvierat). Vedenie agendy, fotodokumentáciu, zásobovanie a odbyt psov zabezpečoval 

zamestnanec v kumulovanej funkcii. Kapacita provizórneho  zariadenia karanténnej stanice zostáva od  r. 2008  

naďalej šesť  kotercov. Výkon veterinárnej starostlivosti zabezpečoval zmluvný veterinár MVDr. M. Kováč. 

Z roku 2019 zostalo k 1.1.2020 v zariadení 5 spoločenských zvierat. V priebehu roka 2020 bolo do zariadenia 

umiestnených celkom  17 psov. Z nich 7  zvierat prevzalo do náhradnej starostlivosti OZ Senior Lilien a 4 

zvieratá OZ Túlavá labka, 6-tim  psom boli nájdení ich  pôvodní majitelia. K  31. 12. 2020 zostalo v zariadení 5  

spoločenských zvierat. Celkové náklady na karanténnu stanicu boli 9 619,92 €. 

 V karanténnej stanici boli RVaPS v Žiari nad Hronom vykonané 2 kontroly -  bez zistených 

nedostatkov. 

 
stredisko č. 3  -  zabezpečovalo celú ekonomiku podniku, hotovostný a bezhotovostný styk, fakturácie pre mesto 

aj občanov,  personalistiku,  mzdy,  správu majetku, správu registra a registratúrneho strediska, správu a ochranu 

majetku, BOZP a PO.  Časť pracovných činností  strediska bola  aj  v r. 2020 zabezpečená externe (zmluva 

o zabezpečení služby autorizovaným technikom BOZP a PO). 

  

BYTOVÁ SPRÁVA, s. r. o., BANSKÁ ŠTIAVNICA 
Sídlo spoločnosti: Dolná ulica č. 2/A, 969 01 Banská Štiavnica  

Konateľ spoločnosti:  RNDr. Pavel Bačík  
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Zamestnanci: THP -  5, údržbári – 3, kuriči v trvalom pracovnom pomere – 11, kuriči na dobu určitú cez 

vykurovacie obdobie - 2 

Prevádzka  Kúpele - plaváreň: vedúca, dve upratovačky, plavčík a pokladníčka.  

 

Jediným spoločníkom spoločnosti Bytová správa,  s. r. o., je mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme 

od mesta tepelné hospodárstvo, nájomné bytové domy, administratívne budovy a budovu kúpeľov- plavárne.  

Hlavné predmety činnosti Bytovej správy, s. r. o.: 

- výroba a rozvod tepla, 

- správa bytového a nebytového fondu a poskytovanie služieb pri ich užívaní. Správu bytov, ktoré sú vo   

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

základe zmlúv o výkone správy. Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu správcov bytových domov 

Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa planej legislatívy  5. 6. 2017. 

- poskytovanie údržbárskych prác pre vlastníkov bytov a verejnosť, 

- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod), 

- sprostredkovateľská činnosť, 

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v prevádzke kúpele - plaváreň, 

- prevádzkovanie športových zariadení v prevádzke kúpele – plaváreň. 

Bytová správa, s. r. o., podniká na prenajatom majetku mesta v zmysle nájomnej zmluvy z 3. 1. 2005 a jej 

dodatkov.  

 

Popis prenajatého a spravovaného majetku 

Tepelné hospodárstvo v majetku mesta je v hodnote 1 146 794,82 € k 31. 12. 2020  a v hodnote 213 442,07 € 

(nárast o 21 000 €) 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 0254-6, zmena  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pre byty a 

nebytové priestory, ktoré má v správe a pre priamych odberateľov tepla: SBD ZH, Základná škola Jozefa  

Kollára, Materská škola Bratská, Domov Márie Ludvíka Svobodu 36. 

     Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Drieňová je centrálne zabezpečovaná z kotolne 

K1 Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW a K2 Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW 

s využiteľným výkonom 3,4 MW. Pre sídlisko Juh (Križovatka, ulica Dolná a Ulica 1. mája) z kotolní K1 Dolná, 

s inštalovaným výkonom 1 MW, K2 Dolná s inštalovaným výkonom 1,25 MW a K3 Križovatka s inštalovaným 

výkonom 1,98 MW. Pre  Mierovú ulicu je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečená z plynovej kotolne 

Mierová 13, s inštalovaným výkonom 0,48 MW. Kotolňa Budovateľská  12 s inštalovaným výkonom 0,855 MW 

zásobuje teplom bytové domy Budovateľská 14 a Budovateľská 13, predajňu Coop Jednoty a butiky. Pre 

ostatných odberateľov je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečovaná z domových kotolní:  na 

Ulici 1. mája 6-7, 8-9 a 10-11, každá s inštalovaným výkonom  0,12 MW, na Ulici Ladislava Exnára 3 - 

inštalovaným výkonom 0,32 MW, na  Námestí sv. Trojice 7 s inštalovaným výkonom 0,15 MW,  na 

Budovateľskej 15 s inštalovaným výkonom 0,12 MW. Kotolňa Dolná 2 s inštalovaným výkonom 0,08 MW 

zabezpečuje dodávku tepla pre administratívnu budovu bytovej správy. Všetky uvedené kotolne spaľujú zemný 

plyn naftový. Jediným zdrojom tepelného hospodárstva zabezpečujúcim  teplo pre vykurovanie objektu 

elektrickou energiou (2x tepelné čerpadlá a1x elektrokotol) je domová kotolňa Na Zigmund šachtu 12, záložný 

zdroj na pevné palivo s inštalovaným výkonom 0,076 MW zostal zachovaný. Teplá voda je tu pripravovaná 

individuálne v bytoch.  Bytová správa, s. r. o., na základe mandátnej zmluvy s mestom zabezpečovala prevádzku 

kotolní v budovách Žemberovský dom, Rubigall, Kultúrne centrum BŠ a Belházyovský dom.  

 

Bytový a nebytový fond mesta 
Bytový a nebytový fond mesta je v hodnote 9 483 172,93 € k 31. 12. 2020.  

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 (nájomníci sa postupne vysťahujú z dôvodu  potrebnej 

rekonštrukcie, uvoľnené sú dva byty, lokálne vykurovanie) 

- Farská 1 -  4 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 

- Kammerhofská 9- 10 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 2004, lokálne plynové vykurovanie) 

- 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 - 3 nájomné byty I. kategórie 
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- Námestie sv. Trojice č. 15 - 10 bytov  I. kategórie po rekonštrukcii v r.  1998 (lokálne plynové 

vykurovanie), 

- Námestie sv. Trojice č. 7 -  3 nájomné byty I. kategórie (po rekonštrukcii 1998, ústredné vykurovanie) 

- Šobov 7 - 35 bytov, z toho  21 bytov  I. kategórie malometrážnych a 14 bytov zníženého štandardu    

(čiastočne zničené, dom je po rekonštrukcii v máji 2003) 

- MUDr. Jána Straku 20, 21-32   bytov (od 1. 12. 2013) 

- Budovateľská 14 – 48 bytov I. kategórie  od 1. 12. 2014 

- Budovateľská 13 – 40 bytov I. kategórie  od 1. 5. 2015  

- 5 nájomné byty v bytových domoch  

Spolu je to 265 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 - 3 nebytové priestory (2 fyzické osoby a Šukar dživipen) 

- Námestie sv. Trojice 15 – jeden nebytový priestor (Združenie historických 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, Bytová správa, s. r. o., BŠ, 

jedna prevádzka dámskeho krajčírstva, Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, zberňa prádla,  3 

garážové boxy - Ing. arch. Miroslav Šestina,  2 garážové boxy- bytová správa, s. r. o., (dodávkový automobil 

Berlingo, sklad spoločnosti). 

Bytová správa, s. r. o., zabezpečuje údržbu 1186 bytov podľa požiadaviek vlastníkov, z toho 265 bytov vo 

vlastníctve mesta. 

Bytová správa, s. r. o., prevádzkuje zariadenie mestské kúpele – plaváreň. K dispozícii sú 2 bazény, veľký 

plavecký 25 x 12,5m s hĺbkou od 0,8m do 4m a relaxačný (pri saune) 6x4m. Hodinová kapacita plaveckého 

bazénu je 84 návštevníkov, relaxačného 8 návštevníkov. Súčasťou je suchá a parná sauna s kapacitou 15 

návštevníkov za hodinu. 

 

Stav spravovaného a prenajatého majetku 

Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom stave, najmä objektov Andreja Kmeťa 5, Farská 1 

a Šobov je technicky a finančne náročné. Stavebno-technický stav objektov je zlý, v nevyhovujúcom stave sú 

najmä strechy, krovy, komíny a vnútorná elektroinštalácia a vodoinštalácia. Platobná disciplína niektorých 

užívateľov bytov vo vlastníctve mesta je nízka, najmä u tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú sociálne odkázaní. Za 

túto skupinu platí bytová správa náklady na vodné a stočné. Ich platby nepokrývajú nájomné a náklady na 

poskytnuté služby.  

Pohľadávky voči predpisu za dodané služby všetkých užívateľov bytov predstavujú: 

- k 31.1.2020 sumu  345 348 €,  

- k 31.1.2019 sumu 349 478 €,  

- 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 správe, s.r.o. V roku 2020 vo 

výške 3 717 €, v roku 2019 v sume priemerne mesačne 3 833 €, v roku 2018 vo výške 3 800 €,v roku 2017 

taktiež, v roku 2016 v sume 3 900 €, v roku 2015 v sume 4 600 €, v roku 2014 v sume 4 900 €, v roku 2013 

v sume   4 700 €. Opatrenia bytovej správy proti neplatičom sú výpoveď z nájmu, dobrovoľné dražby bytov, 

obmedzenie dodávky vody  a TUV. Užívatelia bytov v bytových domoch Šobov devastujú  najmä spoločné 

priestory.  

Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe, s. r. o., BŠ k 31. 12. 2020 sumu 181 132 €,  

k 31.12. 2019 sumu 183 376 €, 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 2020 bytová správa, s.r.o., ukončila komplexnú rekonštrukciu bytového domu na Ul. 1. mája 1,2,3, 

bytového domu Na Zigmund šachtu 12, bola ukončená  výmena šiestich  výťahov Učiteľská 1,3,5, Učiteľská 

2,4,6.  Pre zabezpečenie modernizácie bytových domov Križovatka 10, 7,8, 1. mája 6,7 realizovala inžiniersku 

činnosť.  Všetky realizované rekonštrukcie a modernizácie boli realizované  z prostriedkov ŠFRB.  

Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. Na  tepelných 

zdrojoch boli zabezpečené prehliadky a  skúšky plynových a tlakových zariadení skupiny v súlade s vyhláškou 
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508/2009 Z.z. Práce boli vykonané interným zamestnancom, oprávneným tieto práce vykonať, revízie sme 

zabezpečili dodávateľsky. 

V roku 2020 bol zakúpený fotovoltický systém pre predohrev teplej vody v kotolni K3 Križovatka. V mesiaci 

december bola namontovaná zásobná nádrž s ohrevom a pripojená do systému. Zvyšok bude namontovaný 

hneď, ako to počasie dovolí. Predpokladáme, že toto zariadenie prinesie úsporu pri ohreve teplej vody a splní 

tiež zákonnú požiadavku na podiel obnoviteľných zdrojov pri výrobe a dodávke tepla. Bola vykonaná generálna 

oprava ekvitermického riadenia v kotolni K2 Drieňová. Bolo zabezpečené overenie časti meračov tepla 

v stanovených lehotách v zmysle platnej legislatívy.  

Boli vymenené 2 ks výmenníkov kotlov na Exnárovej ulici č. 3 a 1ks na Ul. 8. mája. 

Chemicky sa vyčistili k3 a k4 na kotolni PK Mierová, bol odstránený na tejto kotolni  masívny únik teplej vody 

po neodbornom zásahu montážnej skupiny, pracujúcej pre SBD Žiar nad Hronom.  

Na kotolni Na Zigmund šachtu 12 z dôvodu opravy a zateplenia fasády objektu sme boli nútení vybudovať nový 

prívod pre zariadenie kotolne, zmeniť miesto merania a aj zabezpečiť výmenu istenia pre objekt.  

V roku 2020 bola dodávka tepla a teplej vody bez akéhokoľvek väčšieho obmedzenia. Malé výpadky boli 

spôsobené rázovými výpadkami elektrickej energie, spôsobené nepriaznivým počasím, čo spôsobilo poruchy na 

našich riadiacich systémoch. Tieto poškodenia sa vždy odstraňovali v čo najkratšom možnom čase tak, aby to 

odberateľ nepocítil alebo pocítil čo najmenej. Výroba a dodávka tepla v roku 2020 bola v množstve:     

13560267,6 kWh. 

Budova mestských kúpeľov- plavárne je po čiastočnej rekonštrukcii z roku 2009. Interiér a časť technológie je 

vo veľmi  zlom stave. Podľa finančných možností spoločnosti, ktorá plaváreň prevádzkuje, sa technológia 

a interiér postupne rekonštruuje a modernizuje. Budova plavárne vyžaduje komplexnú rekonštrukciu technológie 

a radikálnu modernizáciu. 

 

Počas roku 2020 boli vykonané nasledovné opravy: 

 vyspravenie, vybrúsenie a náter plaveckého bazénu, opätovné vytmelenie mriežok okolo bazénu 

 potrebné hygienické nátery (šatne, WC ...) 

 elektroinštalačné práce (výmena svietidiel v priestoroch spŕch a WC) 

 boli vykonané potrebné revízie zariadení a ich opravy (revízia kotolne, revízia regulačnej stanice plynu, 

revízia hydrantov, revízia kotlov, revízia komína ...)  

 bola vykonaná kompletná hĺbková dezinfekcia priestorov plaveckého bazénu, šatní, relaxačného bazénu 

a sáun 

 v suchej saune bola položená nová dlažba  

 v suchej saune bolo vymenené drevené sedenie za nové 

 v priestore sáun boli kompletne vymenené sprchovacie hlavice 

 bol vymenený ohrievač bazénovej vody 

 na úpravniach bazénovej vody boli vymenené hadice dávkovacieho systému, membrány a sondy 

 na vodovodnej prípojke bola vymenená časť potrubia, na ktorom opakovane vznikali poruchy 

 na vodovodnej prípojke bola vymurovaná šachtica, aby sa zabránilo zamrznutiu vody v zimnom období 

 bola vykonaná základná úprava terénu po rozkopávke 

 boli vykonané výmeny a opravy batérií, hlavíc a hadíc, aby nedochádzalo k úniku vody 

 bol vymenený pisoár  

 boli vykonané bežné údržbárske práce podľa potreby prevádzky 

        

 V prípade ďalšieho odkladania komplexnej rekonštrukcie technológie a interiéru plavárne hrozí odstávka 

prevádzky.   

 

MESTSKÉ LESY BANSKÁ ŠTIAVNICA, spol. s r. o.  
Konateľ spoločnosti: Ing. Jaroslav Dudík 

Sídlo: Šobov č. 1401/1, Banská Štiavnica  

Zamestnanosť: priemerný počet 7 stálych technicko-hospodárskych zamestnancov, v rámci 

pestovných, ťažbových a ostatných prác približne 20 osôb ako dodávateľov týchto prác. 

  

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. hospodárila na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská 

Štiavnica, nachádzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej 

oblasti rovnakého mena. Pôvodná celková výmera obhospodarovaných lesných pozemkov spolu bola 4385,6056 

ha, v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Minimálne 

výmery mestských pozemkov boli v k. ú. Repište a Bzenica. 
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 V roku 2019 prebiehalo schválenie nového programu starostlivosti o lesy s platnosťou pre roky 2018 až 

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 boli tieto lesy 

zaradené od 1. 1. 2018 do dvoch lesných celkov (LC): 

Banská Štiavnica I. -   1916,8588 ha, (v predošlom PSL bol tento LC označený ako Hodruša) 

Banská Štiavnica II. –   2468,7468 ha,  (v predošlom PSL bol tento LC označený ako Banky) 

V roku 2020 schválený program starostlivosti o ley (PSL) v LC Kozelník a Antol, kde bol v predošlom 

období objavený ďalší lesný majetok mesta, takže výmera obhospodarovanej plochy nie je clekom definitívna. 

Vzhľadom k tomu, že v priebehu rokov 2018 – 2019 došlo k zámene niektorých pozemkov medzi mestom 

a Lesmi SR, š. p. Táto výmera nie je úplne stabilná a po zápise dohody do Katastra nehnuteľností je potrebné 

očakávať jej drobné zmeny.     

 

 Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej koncom roku 2017 medzi mestom a Mestskými lesmi Banská 

Štiavnica, v ktorej je v nájomnej zmluve uvedená výmera 5091,7578 ha celkovo obhospodarovanej pôdy vo 

vlastníctve mesta v hore uvedených katastroch. V zmluve sú ale uvedené všetky druhy pozemkov, teda aj 

poľnohospodárska pôda, lesná pôda, ostatné pozemky a zastavané pozemky. 

 

Podľa kategórií lesov je rozdelenie lesných porastov o celkovej výmere 4296,5921 ha nasledovné: 

1. Lesy hospodárske                              2801,88 ha 

2. Lesy ochranné            1494,81 ha 

3. Lesy osobitného určenia              0,00 ha 

 

Pozemky lesného pôdneho fondu:     porastová plocha              4296,59 ha 

                                                           lesné cesty a rozd.prieseky     28,10 ha 

                                                           lesné sklady                                5,29 ha 

                                                           poz. so špec. zameraním           13,71 ha 

                                                           produktovody                           12,47 ha 

                                                           neúrodné pozemky                      8,54 ha 

           iné lesné pozemky     19,80 ha 

           čierne plochy        1,10 ha  

      spolu  4385,60 ha 

 

V celkových výmerách obhospodarovaných pozemkov prišlo v minulosti k zmenám v dôsledku 

pozemkových úprav, ktoré boli schválené v katastrálnych územiach Štiavnické Bane, Banky, Bzenica, Vyhne a 

Repište.  

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica v roku 2020 obhospodarovala prakticky len výmeru 

2697,2923 ha lesných pozemkov, čo je celý LC Banská Štiavnica II. (2468,7468 ha) a z lesného celku Banská 

Štiavnica I. časť výmery (228,5455 ha). Súdny spor medzi obcou Hodruša-Hámre a mestom Banská Štiavnica 

bol síce v roku 2019 ukončený výrokom súdu o spoluvlastníctve obce Hodruša-Hámre v jednej ½ , mestu sa 

však nepodarilo dosiahnuť úplné prinavrátenie zoštátneného lesného majetku v k. ú. Banská Hodruša v druhej ½ 

a zapísanie tohto majetku do katastra nehnuteľností.  Uvedenú výmeru spoločnosť obhospodaruje len od 12. 11. 

2020, kedy bol podpísaný dodatok nájomnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou na výmeru 228,5455 ha, 

ktorá predstavuje polovicu lesného majetku zapísaného na LV 1832 a 1833 v k.ú. Banská Hodruša v prospech 

mesta, upravenú na výmeru ucelených lesných porastov. Zvyšná časť lesného majetku v k.ú. Banská Hodruša, 

zapísaná na LV 1834 a 1835 je zatiaľ vedená v 1 ½ na obec Hodruša-Hámre a v 1 ½ na Slovenskú republiku 

v správe Lesov SR. Čiže minulý rok  spoločnosť ML obhospodarovala de fakto len 61,5% pôvodného lesného  

majetku mesta. Skutočnosť, že mesto stále od roku 1995 nemá doriešené vlastnícke vzťahy s obcou Hodruša-

Hámre, o ktoré prebieha súdny spor, i keď dnes už druhý v poradí, je príčinou, prečo spoločnosť mestské lesy 

nie je schopná dosiahnuť plánované tržby a zároveň zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu nájomného pre 

vlastníka. 

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku mesta.  

Za jednotlivé činnosti boli výsledky nasledujúce:  

 

Pestovná činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2020 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 

vypracovaných ročných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 10,29 ha, z toho umelé zalesňovanie holín vzniknutých po ťažbe 

bolo vykonané na ploche 0,76 ha, opakované zalesnenia plôch, ktoré boli poškodené suchom, bolo 
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vykonané na ploche 1,35 ha a prirodzené zmladenie  ťažbou odkrytých plôch bolo na ploche 8,18 ha. 

Náklady na obnovu lesa boli 3288.- € 

2. Prečistky a výchovné zásahy v mladých lesných porastoch boli vykonané na ploche 13,20 ha. 

Celkové náklady na zalesňovanie, ochranu a výchovu lesných porastov do 20 rokov predstavovali 6922,97€. 

Spoločnosť v roku 2020 použila 9320 ks výsadby schopných sadeníc z vlastnej produkcie. Nebolo potrebné 

kupovať sadenice od iných producentov na zalesňovanie. 

 

Ťažbová činnosť 

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2020 vykonávané dodávateľským spôsobom a predajom dreva na pni. 

Ročný plán ťažby bol stanovený vo výške 9000 m3 vzhľadom na ťažbové možnosti banskoštiavnických lesov. 

Skutočne bolo vyťažených, vzhľadom na hore uvedené problémy, len 7 283 m3 dreva (80,92%). V rámci 

spracovania náhodnej ťažby bolo vyťažených 561 m3 dreva, čo je 7,70% z celkovej ťažby. Prebierky boli 

vykonané na ploche 28,41 ha v porastoch do 50 rokov s množstvom vyťaženého dreva 650 m3 a 32,22 ha nad 50 

rokov s objemom ťažby 1093  m3 dreva. 

V priebehu roka sa obchod s drevom vyvíjal v porovnaní s predošlým rokom oveľa problematickejšie. 

Dôvodom bola koronakríza, ktorá spôsobila, že časť odberateľov v priebehu roku prestala odoberať drevo. 

Keďže situácia so zníženým nákupom dreva bola rovnaká na celom Slovensku a aj v celej strednej Európe, 

nebolo jednoduché zabezpečiť  ďalších odberateľov. Najhoršia situácia v obchode s drevom bola pri ihličnatej 

drevnej hmote, ktorej bolo na európskom trhu prebytok v dôsledku kalamít, ktoré postihli výrazne celú Európu. 

Menej kvalitné sortimenty ihličnatého dreva, hlavne vláknina, ktorá predstavuje približne 10% produkcie 

spoločnosti, sa v priebehu roka stali ťažko predajnou komoditou. Ihličnatú guľatinu predstavujúcu 6,44 % 

produkcie spoločnosti sa nám podarilo umiestniť na trhu v cenových reláciách zodpovedajúcich približne 

predošlým rokom.  

Náklady na ťažbu dreva  v roku 2020 predstavovali 74 140,70 €. Náklady na dopravu dreva z lesa 

a k odberateľom predstavovali 26 233,85 €. Spoločnosť mohla vynaložiť na údržbu lesných ciest len 785,80 € 

napriek tomu, že potreba ich opráv bola väčšia. 

 

Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 
 

Joergesov dom, a. s., Nám. sv. Trojice č. 14,  Banská Štiavnica, IČO: 31 580 564 

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 17. 02. 1993. 

Predsedom predstavenstva je Ing. Silvia Ondrišová, podpredseda predstavenstva Ing. Filip Ondriš a od 28. 6. 

2017 je člen predstavenstva Ing. Marian Zimmermann, ktorý zastupuje mesto Banská Štiavnica. Dozorná rada je 

v zložení: Ing. Ladislav Ondriš, Alexander Martin a  Ing. Ján Čamaj. 

Základné imanie spoločnosti je 345.216,768 €, počet akcií 10.400 v menovitej hodnote 33,19392 €. 

V priestoroch objektu na Nám. sv. Trojice č. 14 sa nachádza KAVIAREŇ GAVALIER s vlastnou cukrárenskou 

výrobou a apartmánovým ubytovaním, ktoré je súčasťou krásneho historického objektu - Joergesov dom. 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, členom Švajčiarsko – slovenskej obchodnej komory  a 

Združenia turizmu Banská Štiavnica. 

 

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

Predseda predstavenstva:        Ing. Vladimír Svrbický 

Podpredseda predstavenstva: Ing. Jozef Hegeduš, od 13.12.2019 Ing. Lucia Harachová 

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)  Vladimír Baran,   

Dozorná rada:    Ing. Radoslav Vazan, PhDr. Alexandra Pivková,  MUDr. Ján Nosko, Ing. Dalibor Surkoš, JUDr.   

                           Ivan Daniš, Ing. Michal Dóša a Jana Majerová, JUDr. Tomáš Ábel,, Ing. Ján Lichanec,  

                           JUDr. Katarína Macháčková.  

 

Základné imanie spoločnosti je 147 472 314.- €. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno,  v 

menovitej hodnote jednej akcie 34.- €.  

Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastnia obce a mestá 100 % akcií spoločnosti. 

 

Regionálna nemocnica, n. o. – v likvidácii, Bratská 17, Banská Štiavnica, IČO: 37954954 

Regionálnu nemocnicu, n. o., založilo mesto Banská Štiavnica 23. 8. 2005. Riaditeľom nemocnice bol od 30. 1. 

2009 MUDr. Ivan Vojtáš. Členmi správnej rady sú: Ing. Marián Zimmermann – predseda, Ing. Juraj Čabák, Ing. 

Ondrej Michna, MUDr. Katarína Višňovská. 
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Zdravotnú starostlivosť poskytovala do 31. 10. 2008.  

Od 16. 2. 2012 je Regionálna nemocnica, n. o. v likvidácii. Likvidátorkou nemocnice je od 27. 12. 2012 

Bernardína Peničková. Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady pri Regionálnej 

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 organizácia 

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 neziskových organizácií SR. S návrhom súhlasila a prijala 

k predmetnému uznesenie č. 2/2018. Bola podaná žiadosť o výmaz spoločnosti z registra neziskových 

organizácií. Pohľadávky Regionálnej nemocnice, n.o,. vo výške 2 632,05 € z rokov 2006 až 2010 za pranie 

prádla súkromným osobám, nájom za užívanie priestorov, poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá 

nemala zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, na  návrh likvidátora dňa 23.10.2018 Správna rada 

Regionálnej nemocnice, n.o., v likvidácii, odsúhlasila ako nevymožiteľné. Likvidácia Regionálnej nemocnice, 

n.o., v likvidácii, bola ukončená 31. 3. 2020.  

Regionálnej nemocnici, n.o., v likvidácii, Banská Štiavnica, zostali záväzky – istina k 31.3.2020 vo výške 

227 835,01 €. 

 

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, Banská Štiavnica, IČO: 43 956 513 

      Spoločnosť bola založená 29. 2. 2008. Zakladateľmi spoločnosti sú: Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., 

Sládkovičova 11, Žiar nad Hornom s podielom 66 % a Mesto Banská Štiavnica s podielom 34 %.                

Spoločnosť Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., zanikla dňom 30.12.2014 v dôsledku zlúčenia, a právnym 

nástupcom spoločnosti sa odo dňa 31.12.2014 stal Svet zdravia, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  

Bratislava.  

Od 1. 10. 2014 došlo k zmene  v  orgánoch spoločnosti takto:  

Predstavenstvo: Ing. Ivan Mokrý – predseda predstavenstva, Mgr. Ján Janovčík a Ľubomír Barák – členovia 

predstavenstva.  

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

Základné imanie spoločnosti je 33 200 €, počet akcií 100, kmeňové, listinné, na meno; menovitá hodnota jednej 

akcie je 332 €.    

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 164/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 

21/2008 zo dňa 31. 1. 2008 vložilo do základného imania spoločnosti vecný vklad pozostávajúci z budovy 

nemocnice a prislúchajúcich pozemkov.  

Predmetom činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja – veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom hnuteľných vecí, reklamné 

a marketingové služby, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb 

spojených s prenájmom, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, vedenie 

účtovníctva, čistiace a upratovacie práce. 

   

 

Č A S Ť    III. Mesto Banská Štiavnica 
 

DEMOGRAFIA OBYVATEĽOV 
   

Demografia obyvateľov podľa Štatistického úradu SR 
 
Počet obyvateľov k 1.1.2020                     10 004 

                      z toho:  mužov                       4 852 

                                   žien                           5 152 

 

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

Zomrelí 11 16 9 10 11 7 5 6 13 7 13 7 115 

Narodení 7 3 7 11 16 5 9 13 7 6 10 11 105 

Odsťahovaní 27 20 5 5 15 12 11 25 13 13 16 13 175 
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Prisťahovaní 11 3 7 2 12 8 8 9 10 14 2 17 103 

Počet 

obyvateľov 

9984 9954 9954 9952 9954 9948 9949 9940 9931 9931 9914 9922  

 

 Počet obyvateľov k 31.12.2020                 9 922  

                           z toho:  mužov                 4 808 

                                        žien                     5 114    

        

 V roku  2020  nastal  pokles  oproti  roku  2019 o 82 obyvateľov. 

 

Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2020 vybavilo: 

 

- 25 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na mesto Banská Štiavnica, celkom 31 občanom 

- 63  žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch   

- 54  informácií o skúšobnej dobe odsúdených 

- 43  žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 

- 38  oznámení o určení, zrušení čísla stavieb, potvrdení o pridelení súpisného čísla 

- 167 prípadov náhradných doručení zásielok pre občanov s TP na mesto 

- 137 rybárskych lístkov  

- 27 potvrdení o pobyte pre účely na území SR  a 23 potvrdení o pobyte s viacjazyčným štandardným 

formulárom pre účely do zahraničia 

   

V roku 2020 sa plnili úlohy na technicko-organizačnej príprave volieb do Národnej rady SR 29. 2. 2020.   

Ohlasovňa pobytu zaznamenávala údaje uvedené v tabuľke v našom IS samosprávy. Okrem toho sa v rámci 

mesta presťahovalo 183 obyvateľov. Manželstvo uzavrelo 49 párov a 16 manželstiev bolo rozvedených. Na 

prechodný pobyt sa prihlásilo 29 občanov. Zmeny týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu sa vykonávali aj 

v centrálnej ohlasovni. 

     V súvislosti s uplatňovaním zákona proti byrokracii na zníženie administratívnej záťaže,  s prihlásením 

občanov na trvalý alebo prechodný pobyt, ohlasovňa pobytu  prostredníctvom používateľského portálu Over Si  

v roku 2020 overila 141 listov vlastníctva. Z portálu sme vytlačili 38 listov vlastníctva  k  žiadostiam o určenie 

súpisného čísla.  

 

Politické strany a hnutia  
 

 V roku 2020 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. Peter Zorvan, PhD. 

Základná  organizácia KSS    predseda Ing. Dominik Kútnik 

Okresná organizácia SMER-SD    predseda Ing. Marian Zimmermann 

Okresná organizácia SPOLU - občianska demokracia predseda Mgr. Martin Macharik 

Okresná organizácia Sloboda a Solidarita   predseda Marcela Zvrškovcová 

 

 

ŠTÁTNA SPRÁVA, VEREJNÁ SPRÁVA 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1 180, Banská Štiavnica   

Riaditeľ: Mgr. Mikuláš Pál   

 

V rámci svojej územnej pôsobnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica (ďalej „úrad“) 

vykonával štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plnil úlohy podľa osobitných 

predpisov na úsekoch: 

 štátnych sociálnych dávok, 

 pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného, 

 kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

 sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
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 služieb zamestnanosti, 

 zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej 

republiky a občanov Slovenskej republiky v zahraničí, 

 prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ 

alebo iných zdrojov. 

Územný obvod úradu tvoria okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, so zriadenými 5 

pracoviskami v troch okresných mestách a v mestách Kremnica a Nová Baňa.  

K 31. 12. 2020 bol počet zamestnancov úradu vo fyzických osobách 177 osôb. Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný za rok 2020 dosiahol 171,86 osôb, z toho 155,54 žien. V priebehu hodnoteného 

obdobia bolo prijatých celkom 10 zamestnancov a štátnozamestnanecký pomer ukončilo celkom 13 osôb. 

Priemerný vek zamestnancov za sledované obdobie bol 45,49 rokov. 

Výdavky úradu boli v roku 2020 stanovené rozpočtovými opatreniami po úpravách vo výške 42 873 tis. €, 

skutočnosť predstavovala 40 933 tis. €. V porovnaní s rokom 2019 vzrástli výdavky o 17 940 tis. € (o 78 %). 

Najvyššie výdavky boli vykazované v programe sociálna inklúzia, z ktorej boli financované: pomoc v hmotnej 

núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky a kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia. Čerpanie na tieto dávky a príspevky bolo vo výške 23 561 tis. €, čo predstavovalo 58 % z celkových 

výdavkov a v porovnaní s rokom 2019 tieto výdavky vzrástli o 4 268 tis. € (o 22 %). Nástroje aktívnej politiky 

trhu práce zamerané na udržanie zamestnanosti a odstránenie následkov koronakrízy boli financované 

v celkovom objeme 16 825 tis. €, a to predstavovalo 41 % z celkových výdavkov a medziročný rast o 13 582 tis. 

€ (o 419 %). Výdavky na správu a prevádzku úradu boli čerpané vo výške 546 458 tis. € (1 % z celkových 

výdavkov) a medziročne vzrástli o 88 tis. € (o 19 %). 

Príjmy úradu tvorili predovšetkým pohľadávky z neoprávnene poskytnutých alebo zadržaných finančných 

prostriedkov, z pokút za porušenie predpisov a tiež z prenájmu budov a priestorov. Odvod za neplnenie 

povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bol taktiež príjmom úradu. V roku 2020 

boli príjmy rozpisom záväzných ukazovateľov a úpravami rozpočtových opatrení stanovené na sumu 129 tis. €, 

pričom skutočnosť predstavovala čiastku 130 tis. €. Príjmy úradu boli o 27 tis. € vyššie (o 26 %) ako v roku 

2019.  

K 31.12.2020 bolo na úrade evidovaných celkom 811  uchádzačov o zamestnanie z okresu Banská Štiavnica, 

z toho bolo 447 občanov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica. V meste bolo nezamestnaných 214 žien 

a 233 mužov. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2019 bolo evidovaných o 157 Štiavničanov viac.  

 

V okrese Banská Štiavnica bola miera evidovanej nezamestnanosti na konci roka 2020 na úrovni 8,67 %.  

V tomto prípade nezamestnanosť vychádza z počtu uchádzačov o zamestnanie, v ktorom nie sú zahrnutí 

práceneschopní nezamestnaní a umiestnení v nástrojoch 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 26. miesto zo 79-tich okresov Slovenska, usporiadaných od najvyššej 

nezamestnanosti, kde na 1. mieste bol okres Rimavská Sobota s 20,26  % a na 79. mieste okres Bratislava V 

s najnižšou nezamestnanosťou 3,68 %. Pre porovnanie vyššia nezamestnanosť ako v okrese Banská Štiavnica 

bola v okrese Žarnovica (9,11 %) a naopak nižšia v okrese Žiar nad Hronom (6,52 %), ako aj v rámci celého 

Slovenska (7,57 %). 

Klesajúci trend nezamestnanosti v roku 2020 nepokračoval v celom okrese, rovnako i v meste Banská Štiavnica. 

Koronakríza a s ňou spojené opatrenia negatívne ovplyvnili trh práce a nezamestnanosť sa zvyšovala. 

V priemere bolo v okrese mesačne evidovaných 767 nezamestnaných, zatiaľ čo v roku 2019 ich bolo 637 

nezamestnaných. V meste Banská Štiavnica bolo mesačne v priemere 446 nezamestnaných a v roku 2019 bol 

mesačný priemer 370 nezamestnaných. 

 

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2017 743 719 708 685 651 519 507 475 468 457 457 453

2018 464 464 445 434 426 408 399 389 354 376 387 397

2019 405 398 383 363 357 347 340 345 352 362 393 400

2020 420 396 394 484 499 471 466 451 441 436 454 447
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Graf č.1: Počet uchádzačov o zamestnanie v meste Banská Štiavnica v rokoch 2017 - 2020 

 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzdelania v meste Banská Štiavnica ku koncu roka 

2020 rovnako ako v minulom roku vykazovala prevahu nezamestnaných osôb so stredoškolským vzdelaním, 

vrátane vyučených (306 osôb; 68 %). So základným vzdelaním bolo v evidencii  69 osôb (15 %).  

vysokoškolské vzdelanie 

I., II. a III.stupňa; 13%

stredoškolské vzdelanie, 

vyučenie; 68%

úplné základné; 15%
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3%

 

Graf č. 2: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v meste Banská  

Štiavnica k 31. 12. 2020 

Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie v meste ku konca roka 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 

nezmenila. V evidencii bola viac ako tretina nezamestnaných s vekom nad 50 rokov.   
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Graf č.3: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku v meste Banská Štiavnica k 31.12.2020 

 

Podľa doby evidencie najväčšiu skupinu uchádzačov o zamestnanie tvorili v okresnom meste Banská Štiavnica 

evidovaní do 6 mesiacov (201 osôb; 45 %). Špeciálne sledovanou skupinou boli dlhodobo evidovaní 

nezamestnaní, teda nezamestnaní s dobou evidencie nad 12 mesiacov. Ku koncu roka 2020 bolo v meste Banská 

Štiavnica takto dlho v evidencii 34 % nezamestnaných (154 osôb), pričom nad 48 mesiacov je 44 

nezamestnaných (10 %). 
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do 6 mesiacov; 45%

od 7 do 12 mesiacov; 
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17%
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8%

nad 48 mesiacov; 10%

 

Graf č.4: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby evidencie v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2020 

 
V meste Banská Štiavnica bolo ku koncu roka odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi celkom 163 osôb bez  

spoluposudzovaných osôb v jednej domácnosti, prídavok na dieťa poberalo 1183 osôb a rodičovský príspevok 

264 osôb.  

  

Ku koncu roka 2020 mesto Banská Štiavnica a 12 subjektov z verejného sektora, v spolupráci s úradom umožnili 

42 poberateľom dávky v hmotnej núdzi, aby si odpracovali 32 hod. mesačne v zmysle platnej legislatívy (§10) 

na menších obecných službách a 23 vykonávanie dobrovoľníckej práce (§12). Túto povinnosť odmietli 2 

poberatelia, a tak im následne bola dávka v hmotnej núdzi znížená o 66,30 €. 

 

Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica  

Štatutár (predseda) : Ing. Bohumír Zvrškovec 

Počet zamestnancov: 47, z toho na HBÚ v Banskej Štiavnici 17  

 

Poslanie, postavenie a stručná charakteristika činnosti: 

Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky je nerastné bohatstvo vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

Hlavný banský úrad (ďalej len „HBÚ“) a obvodné banské úrady SR (ďalej len „OBÚ SR“) vykonávajú hlavný 

dozor nad ochranou a racionálnym využívaním tohto nerastného bohatstva v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

44/1988 Zb.“). Kompetencie HBÚ a OBÚ SR sú upravené zákonom SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) 

a zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.), najmä pre oblasti ložiskového geologického prieskumu, otvárky, 

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 prevádzky, bezpečnosti ochrany 

zdravia pri práci a ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach.  

 

HBÚ je národným orgánom štátnej banskej správy Slovenskej republiky, riadi činnosť OBÚ SR 

a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Ako rozpočtová organizácia je začlenený do štruktúry 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  

 

HBÚ a OBÚ SR vykonávali v roku 2020 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 ložísk nerastov, výroby, používania a skladovania 

výbušnín, výbušných predmetov a munície, platenia úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie priestory, 

bezpečnosti prevádzok a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v týchto prevádzkach pri banskej činnosti 

a činnosti vykonávanej banským spôsobom.  
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Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami 
HBÚ a OBÚ SR pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií spolupracujú s ďalšími orgánmi štátnej 

a miestnej správy: 

 

 pri riešení problematiky ložísk nerastných surovín, posudzovania vplyvov na životné prostredie s orgánmi 

životného prostredia (obvodné úrady životného prostredia a MŽP SR), 

 pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov, pri ktorých došlo k ťažkej ujme 

na zdraví úzko spolupracuje s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu 

a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu aj s príslušnými zložkami Policajného zboru SR,  

 v oblasti uskladňovania a predaja pyrotechnických výrobkov so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Colným 

kriminálnym úradom či Hasičským a záchranným zborom,  

 so Slovenskou obchodnou inšpekciou spolupracuje HBÚ aj na úseku chemických látok a zástupca HBÚ je 

členom poradnej komisie vo vzťahu k uplatňovaniu nariadenia REACH na Slovensku, 

 pri riešení technických problémov dobývania, smerovania baníctva a pri výučbe študentov v baníckych 

odboroch s Fakultou BERG, Technickej univerzity Košice, Ústavom Geotechniky SAV Košice či 

Slovenským technickým múzeom Košice, 

 pri riešení problematiky územného plánovania v súvislosti s využívaním nerastného bohatstva s obcami 

a vyššími územnými celkami, 

 so Slovenskou plavebnou správou Bratislava, najmä pri riešení otázok bezpečnosti pri používaní plávajúcich 

ťažobných zariadení. 

V súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov HBÚ a OBÚ SR v úzkej súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú na vykonávaní koordinovaných kontrol na úseku prevencie 

závažných priemyselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. V oblasti technickej 

normalizácie HBÚ, za úzkej spolupráce a podpory OBÚ SR, spolupracuje so Slovenským ústavom technickej 

normalizácie (SÚTN) pri preberaní technických noriem z európskych noriem podľa požiadaviek SÚTN.  

 

Zástupca HBÚ je členom Koordinačného výboru pre BOZP, ktorý je poradným orgánom ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť práce a ochrany práce. 

Banské úrady spolupracujú aj s Národným inšpektorátom práce, ako aj s jednotlivými krajskými inšpektorátmi 

práce. 

Veľmi dobrá spolupráca je už tradične so Slovenskou banskou komorou, Slovenskou baníckou spoločnosťou, 

Slovenským zväzom výrobcov kameniva, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, 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 vzájomných výmenných stretnutí, seminárov, konferencií a sympózií. Zástupcovia 

Hlavného banského úradu sa každoročne zúčastňujú na pravidelných stretnutiach predstaviteľov štátnych 

banských správ EÚ. 

 

Investície 
V roku 2020 sa po dvojročnej prípravnej fáze, spočívajúcej v zabezpečení príslušných povolení a vyjadrení 

Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, začala fyzicky realizovať obnova 

fasády sídla Hlavného banského úradu v súlade so závermi reštaurátorského prieskumu z októbra 2018. 

V obnove fasády, a to západnej a východnej strany. 

Hlavný banský úrad taktiež realizoval obnovu sociálnych zariadení na dvoch poschodiach sídla Obvodného 

banského úradu v Banskej Bystrici.  
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Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka č. 4, Banská Štiavnica  

Prednosta úradu: Ing. Štefan Filip do 15. 7. 2020, Ing. Miloš Ziman od 15. 7. 2020   

 

Na Okresnom úrade Banská Štiavnica  v roku 2019  pracovalo  21 zamestnancov,  všetci v stálej štátnej službe 

     

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: 

o oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, 

o oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam. 

 

Organizačný odbor  

Vedúca odboru: Ingrid Malatincová  

Počet zamestnancov: 1 

Organizačný odbor je zameraný na organizovanie vnútorných potrieb úradu a zabezpečovanie väzieb v rámci 

štruktúry výkonu štátnej správy . Okrem iného: 

- Prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných  informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

 Za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 bolo prijatých 15 žiadostí o poskytnutie informácií, ktoré boli 

vybavené. 

 

-  Prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, 

vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností 

pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. 

z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).  

Za obdobie od 01.01.2020 do 31. 12. 2020 nebola na Okresnom úrade Banská Štiavnica podaná  žiadna sťažnosť 

podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. 

-  Prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, 

vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 

znení neskorších predpisov.  

Za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020  nebola na Okresnom úrade Banská Štiavnica podaná  žiadna petícia.  

 

      V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa 

otvoril 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. 

      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 občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom 

mieste. 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách: 

 

Pracovisko  č.   1    - odbor starostlivosti o životné prostredie: 

 Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti v prírode a  krajine 

 Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov rybárskej stráže a rybárskych hospodárov 

 Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu na zber, zneškodňovanie, prepravu a  

zhodnocovanie odpadov, zber a spracovanie starých vozidiel,  
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 Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov 

znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie  

 Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a kanalizácií - povoľovanie vodných 

stavieb, ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie  

 Štátna správa ochrany pred povodňami 

 Štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie - posudzovanie navrhovaných činnosti a 

strategických dokumentov 

 Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií 

 Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd 

 

Pracovisko č. 1 – supervízor  

 Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k 

žiadostiam 

 osvedčovanie listín a overovanie podpisov 

 elektronický kontraktačný systém 

 

Pracovisko č.  2  odbor živnostenského podnikania: 

 Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 

 Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona  

 Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)  

 Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne 

 Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na 

dokladoch o živnostenskom oprávnení 

 Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia 

prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania 

 Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie 

zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia 

 Pridelenie identifikačného čísla organizácie  

 Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského 

zákona 

 Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou  

 Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 

 Výpis z obchodného registra 

 Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 Integrované  obslužné miesto 

Pracovisko č. 3  - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba streda)  

 Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o správnom konaní a pozemkových úpravách 

 Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zmeny druhov pozemkov a odňatie 

poľnohospodárskej pôdy 

 Rozhoduje v konaniach o lesoch 

 Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva 

 

Pracovisko č. 4  - všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu 

 Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty 

 

Pracovisko č. 4  -   registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv  k nehnuteľnostiam 

 Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania 

 vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova spisov, poskytovanie informácií o stave  

podaní. 

 

Pracovisko č. 5  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií 

 Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a právnické osoby 
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Pracovisko č. 6  - katastrálny odbor, oddelenie technické dokumentácie   a poskytovania informácií 

 Poskytovanie informácií z katastra - geodeti 

Pracovisko č.  7, 8, 9  -  OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – 

evidencia vozidiel: 

 Prihlásenie vozidla 

 Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy a pozemných komunikácií 

 Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu 

 Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu 

 Dočasné vyradenie vozidla z evidencie 

 Trvalé vyradenie vozidla z evidencie 

 Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel 

 Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla 

Pracovisko č. 10, 11  - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície: 

 Evidencia dokladov -  príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný doklad) 

 Evidencia dokladov  - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vodičský preukaz, 

cestovný doklad) 

      Všetky potrebné údaje  aj telefónne zoznamy sú občanovi prístupné na internetovej stránke Okresného úradu 

Banská Štiavnica.( http://www.minv.sk/?okresny-urad-banska-stiavnica )  
 

Odbor krízového riadenia  

Vedúca odboru: Mgr. Emília Garajová  

Počet zamestnancov: 2 

 

Zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu   v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a integrovaného 

záchranného systému. 

      S cieľom plnenia bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

ústavných zákonov Bezpečnostná rada okresu Banská Štiavnica zasadala v roku 2020 podľa schváleného plánu. 

Na základe plánu práce Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica na rok 2020, ktorý bol schválený na 

zasadnutí dňa 10. decembra 2020 uznesením číslo 7, sa v priebehu roka 2020 konali tri plánované zasadnutia 

Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica. Ďalšie dve rokovania nad rámec plánu sa uskutočnili z dôvodu 

plnenia opatrení v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom. Na základe vyhláseného núdzového stavu 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020     v znení uznesenia č. 115/2020 a k realizácii opatrení 

vyplývajúcich z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020,  Bezpečnostná rada okresu Banská Štiavnica 

začala vykonávať opatrenia vyplývajúce z čl. 10 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (ďalej len "zákon č. 227/2002 Z. z."), čo 

vyplynulo aj z uznesení prijatých Bezpečnostnou radou okresu Banská Štiavnica dňa 24. 03. 2020. Realizácia 

opatrení vyplývajúcich z  čl. 9 ods. 2 a ods. 3, čl. 10 ods.  2 a ods. 3 zákona  č. 227/2002 Z. z. a s tým súvisiace 

úlohy a opatrenia súvisiace s uznesením vlády SR č. 665 z 18. 10. 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie 

celoštátneho testovania  obyvateľstva  na  území   SR  na  prítomnosť  ochorenia   COVID 19  v čase núdzového 

stavu, bola predmetom rokovania Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica dňa 26. 10. 2020. 

       Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica, ktorý je výkonným orgánom Okresného úradu Banská 

Štiavnica a Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica  na plnenie úloh krízového riadenia v období krízovej 

situácie zasadal v roku 2020  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 hodnotenom období na území okresu Banská Štiavnica v dvoch obciach pokračoval vyhlásený II. stupeň 

povodňovej aktivity, ktorý bol vyhlásený ešte v roku 2019. V obci Banský Studenec na vodnom toku Jasenica a 

http://www.minv.sk/?okresny-urad-banska-stiavnica
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jeho prítokoch bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity dňa 23. 08. 2019 o 16:00 hod. a odvolanie k 17:43 

hod. V obci Svätý Anton bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity dňa 23. 08. 2019 od 17:00 hod. a 

odvolanie k 18:00 hod.  Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity bol ponechaný II. stupeň povodňovej 

aktivity v obidvoch obciach. V obci  Svätý Anton bol II. stupeň odvolaný   dňa 11.03.2020. V obci Banský 

Studenec bol II. stupeň povodňovej aktivity odvolaný 23.03.2020. Počas celého obdobia trvania III. a  II. stupňa 

povodňovej aktivity Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica spolupracoval s obcami Svätý Anton a 

Banský Studenec. Zúčastňoval sa na odborných rokovaniach a neustále metodicky pomáhal riešiť vzniknutú  

situáciu. 

        

        Pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva bolo v priebehu roka vykonávané preskúšavanie 

varovacej siete civilnej ochrany v mesiacoch január, február a september. Počas mesiacov marec, apríl, máj, jún,  

boli vykonané formou tichej skúšky pre celú Slovenskú republiku. Skúška sa nekonala v mesiacoch júl pre 

výpadok elektrickej poistky a v auguste pre čerpanie dovolenky. V mesiacoch október, november a december  

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ruší plánované preskúšanie 

prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike. Skúška diaľkovo ovládaných 

sirén PAVIAN 2 krát ročne - jún a december). 

 

Dokumentácia krízového štábu bola vypracovaná v zmysle platnej legislatívy v plnom rozsahu a bola 

pravidelne  aktualizovaná. Aktualizované boli aj dokumenty súvisiace s výkonom štátnej správy, k 

najvýznamnejším patria:  

- Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, 

- Plán ochrany obyvateľstva, ktorého súčasťou je aj dokumentácia na realizáciu opatrení varovania 

obyvateľstva a vyrozumenia osôb, dokumentácia protiradiačných,  protichemických a protibiologických 

opatrení, 

- Plán radiačného monitoringu územia obvodu, 

- Plán hlavných úloh pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany 

obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej   infraštruktúry, správy materiálu civilnej 

ochrany a obrany   pre obce, právnické osoby  a  fyzické  osoby  v okrese Banská Štiavnica na rok 2020, 

- Krízový plán, 

- Povodňový plán záchranných prác, 

- Plán evakuácie, 

- Plán ukrytia a ďalšie. 

        V  súlade  so  Zákonom  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a Vyhláškou MŽP č. 261/2010 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, boli v mesiaci 

august na odbor krízového riadenia predkladané aktualizované povodňové plány záchranných prác všetkých obcí 

okresu 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 stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov  § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 

technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Banská Štiavnica odbor krízového riadenia ako 

dotknutý orgán pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, stavebnom konaní a  

kolaudačnom  konaní vydával záväzné stanoviská  a  uplatňoval stavebnotechnické požiadavky na stavby z 

hľadiska požiadaviek civilnej ochrany. 

        Koordinácia činnosti obcí pri príprave na krízové situácie je riešená v rámci prípravy predsedov a členov 

krízových štábov miest a obcí, ako aj v rámci kontrol  v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vykonávaných zamestnancami odboru krízového riadenia v 

obciach. V rámci komplexných kontrol bola usmerňovaná aj činnosť právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov pri civilnom núdzovom plánovaní. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia 

koordinoval činnosť obcí vydaním metodickej pomôcky – aktualizovanej vzorovej dokumentácie pre činnosť 

výdajne odberných oprávnení v rámci prípravy na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie – zriaďovanie 

výdajní odberných oprávnení.                        

         Na úrovni Okresného úradu Banská Štiavnica bola spracovaná dokumentácia na zavedenie regulácie 

predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie, ktorá 

obsahuje plán opatrení na zavedenie predaja, je zriadená komisia pre zabezpečenie mimoriadnych regulačných 
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opatrení. V okrese Banská Štiavnica pre prípad zavedenia mimoriadnych regulačných opatrení je zriadených 23 

výdajní odberných oprávnení pri celkovom počte 15 obcí, z toho v meste Banská Štiavnica  je  9 výdajní a  

v obciach okresu 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 

kategórií obyvateľstva pre prídel odberných oprávnení.  

         Odborná príprava starostov a zamestnancov zodpovedných za príslušnú agendu bola 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  24. 09. 2020. Na odbornej príprave  bola starostom obcí okresu Banská Štiavnica 

poskytnutá vypracovaná  dokumentácia  krízových štábov obce a zoznam platnej legislatívy v oblasti krízového 

riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Starostovia obcí  boli 

usmernení, akým spôsobom je potrebné napĺňať jednotlivé moduly špecifického aplikačného programu 

jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS®JISHM v súvislosti s 

plnením požadovaných úloh.     

       V roku 2020 boli aktualizované Karty CO obcí okresu Banská Štiavnica, Karty CO škôl okresu Banská 

Štiavnica a Karty CO právnických osôb a fyzických  osôb – podnikateľov okresu Banská Štiavnica.  Okresný 

úrad Banská Štiavnica  polročne  aktualizoval dáta v aplikácii „Karta obce“ v programe CIPREGIS.  

       Bola tiež vykonávaná aktualizácia údajov uvedených problematík: štruktúra obyvateľstva podľa vekových 

kategórií, umiestnenie výdajní odberných oprávnení, personálne zabezpečenie komisií (kontakty), určenie 

predajní pre mimoriadne regulačné opatrenia. 

       Súťaž mladých záchranárov bola zrušená sekciou krízového riadenia MV SR z dôvodu nepriaznivej 

pandemickej situácie.     

       Odbor krízového riadenia organizoval na základných školách a materských školách  výtvarnú súťaž 

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Ako som vnímal mojimi očami, využíval 

čas a pomáhal počas pandémie. Ako by som pred ňou vedel chrániť školu, rodinu a kamarátov.“, zameranú na 

propagáciu Integrovaného záchranného systému, ktorej sa zúčastnili žiaci základných škôl:  Základná škola 

Jozefa Horáka, P. Dobšinkého 17, Banská Štiavnica, Súkromná materská škola Guliver, Banská Štiavnica, 

Materská škôlka, Bratská 9, Banská Štiavnica, Materská škola  1. mája  č. 4, Banská Štiavnica, trieda 

Štefultov, Špeciálna základná škola, Novozámocká 139/11, Banská Štiavnica. Do súťaže bolo prihlásených 

celkovo  62 výtvarných prác. Okresný úrad Banská Štiavnica ocenil každú jednu prácu . 

 

Odbor krízového riadenia priebežne plnil aj ostatné úlohy uložené nadriadenými orgánmi MV SR. 

  

Odbor starostlivosti o životné prostredie  
Vedúci odboru:  Ing. Lukáš Lalo 

Počet zamestnancov: 5 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva výkon štátnej správy na úsekoch:  

1. ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY 

2. ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

3. ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠIA 

4. ÚSEK ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 

 

1. ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY 

Orgán štátnej vodnej správy vykonáva štátnu vodnú správu v zmysle 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 správy vykonával v roku 2020 tieto činnosti:  

 

Kontrolná činnosť 

- kontrola preneseného výkonu pôsobnosti obce Štiavnické Bane na úseku štátnej vodnej správy, 

- kontrola zabezpečenia ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb vo vybraných subjektoch (fyzické 

osoby ako prevádzkovatelia vodných stavieb), 

- kontrola plnenia povinností obce Svätý Anton na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 

- povodňová prehliadka vodného toku Jasenica a jeho prítokov pretekajúcich katastrálnymi územiami  

územia Banský Studenec, Banská Belá, Kozelník 
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- povodňová prehliadka vodného toku Dedinský potok – pravostranný prítok vodného toku Belujský potok v 

katastrálnom území Beluj 

- 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 Belá, Banská Štiavnica, Banský 

Studenec, Kozelník, Beluj, Štiavnické Bane,  

- kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd v katastrálnych 

územiach Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Štiavnické Bane, Svätý Anton, 

- kontrola ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Štiavnické 

Bane. 

 

Výkon štátnej vodnej správy 

- rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa vodného zákona  

- vydávanie vyjadrení vo veciach podľa vodného zákona  

- vydávanie súhlasov vo veciach podľa vodného zákona 

- vedenie evidencie povolení (Vodohospodárska evidencia a evidencia Enviroinfo) 

- vykonávanie špeciálneho stavebného úradu vo veciach vodných  

- vedenie evidencie o vodách (Evidencia SHMÚ) 

- povoľovanie použitia znečisťujúcich látok na vymedzené účely 

- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec podľa tohto zákona 

- vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej pôsobnosti 

- prejednávanie priestupkov na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb 

- vydávanie vyhlášok o úprave, obmedzení, zákaze všeobecného užívanie povrchových vôd na 

vodohospodársky významných vodných tokoch 

- určenie rozsahu inundačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch 

 

Ochrana vôd 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádza jedna vodárenská nádrž VN Rozgrund, ktorá slúži na hromadné 

zásobovanie pitnou vodou v katastrálnom území Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. V okrese Banská 

Štiavnica sa užíva 15 monitorovaných vodárenských zdrojov podzemných vôd, ktoré slúžia na hromadné 

zásobovanie pitnou vodou. Z dôvodu, aby nedošlo k ohrozeniu výdatnosti a kvality vodárenských zdrojov 

pre hromadné zásobovanie, počas ich využívania sú na ich ochranu určené ochranné pásma I. stupňa 

a ochranné pásma II. stupňa so špecifickými podmienkami pre využívanie území jednotlivých ochranných 

pásiem. Ochranné pásmo I. stupňa predstavuje ochranu bezprostredného okolia vodárenského zdroja 

a objektov záchytných zariadení. Vstup na územie ochranného pásma I. stupňa je možné len za účelom 

zabezpečenia prevádzky, údržby, opravy a výmeny čerpacieho zariadenia a údržby trávnatého porastu. 

Ochranné pásmo II. stupňa je určené v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dodržiavania niektorých opatrení 

na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd.  

 

Ochrana vodných stavieb 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú tieto významné vodné stavby, ktoré slúžia na hromadné 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích staníc a pod.), 

u ktorých je potrebné podľa druhu, miesta a rozsahu krízovej situácie zabezpečiť ich ochranu a podľa 

potreby monitorovanie kvality vôd:  

 

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 
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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 

 

Na území okresu Banská Štiavnica bolo v sledovanom období prevádzkovaných 19 vodných nádrží podľa 

schválených manipulačných poriadkov. Z hľadiska odborného technicko-bezpečnostného dohľadu sú vodné 

nádrže na základe odborných posudkov Vodohospodárskej výstavby, š.p., a Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., zaradené do štyroch kategórií,  a to podľa bodového systému, ktorý zohľadňuje význam vodnej 

stavby, riziko možného ohrozenia ľudských životov a škôd na majetku v priľahlom území a nebezpečenstvo 

vzniku porúch na vodnej stavbe (I. kategória je najväčším počtom bodov hodnotená ako najviac riziková a IV. 

kategória je najmenším počtom bodov hodnotená ako najmenej riziková). V sledovanom období boli vodné 

nádrže zaradené do kategórií takto:  

I. kategória – žiadna vodná stavba, 

II. kategória – vodná stavba Rozgrund, 

III. kategória – vodné stavby Halčianska, Klinger, Veľká Kolpašská,  

IV. kategória – vodné stavby Bakomi, Banky, Belianska, Červená Studňa, Evička,  Jasenica, Malá 

Kolpšaská, Malá Komorovská, Malá Richňavská, Ottergrund, Počúvadlianska, Veľká Komorovská,       

              Veľká Richňavská, Veľká Vodárenská, Vindšachtská.  

Na území okresu Banská Štiavnica nebolo v sledovanom období v prevádzke žiadne odkalisko. 

 

Zhodnotenie vývoja bezpečnostnej situácie v oblasti životného prostredia v okrese v najbližších 1 – 2 

rokoch: 

Z pohľadu vývoja bezpečnej situácie v okrese Banská Štiavnica možno považovať za hrozby dve vodné stavby 

– vodná stavba Halčianska a vodná stavba Klinger  a to napriek tomu, že nie sú zaradené podľa bodového 

systému medzi najviac rizikové vodné stavby I. kategórie. V rámci dohľadu nad vodnou stavbou Halčianska 

bolo pozorované poškodenie bezpečnostného priepadu, aktívny pohyb zosuvného svahu do sklzu od 

bezpečnostného priepadu, nefunkčný dnový výpust, bezpečnostný priepad s nedostatočnou kapacitou, 

nevystrojenie vodnej stavby zariadeniami technicko-bezpečnostného dohľadu. Na základe uvedených 

skutočností a doterajších pozorovaní je vodná stavba hodnotená ako riziková, a preto je nevyhnutná komplexná 

rekonštrukcia tejto vodnej stavby. V rámci dohľadu nad vodnou stavbou Klinger bol pozorovaný nefunkčný 

dnový výpust, pričom voda z vodnej nádrže preteká bez možnej manipulácie cez 100 ročné potrubie s vážne 

poškodenými armatúrami, ďalej nie sú vyriešené odtokové pomery, pretože táto „prebytočná“ voda z vodnej 

nádrže buď vsiakne do podložia a následne značne vytápa expozície Slovenského banského múzea (Banské 

múzeum v prírode), alebo nekontrolovane preteká bočnou stranou centra mesta Banská Štiavnica cez lokalitu 

Žigmund šachta. Z tohto dôvodu je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia tejto vodnej stavby. 

- V katastrálnom území Svätý Anton sa nachádza aktívna svahová deformácia s registračným číslom 77454 

v južnej časti obce Svätý Anton pod futbalovým ihriskom, ktorej čelo zasahuje k cestnému telesu cesty I/51 

v úseku od Banskej Štiavnice do Prenčova. V registri svahových deformácií je na tomto svahu registrovaný 

potencionálny zosuv s registračným číslom 54051, kde v roku 2009 došlo ku vzniku aktívneho zosuvu 

s registračným číslom 77454. V pokračovaní aktívneho zosuvu bol vyčlenený potencionálny zosuv 

s registračným číslom 77453. Čelo aktívneho zosuvu priamo ohrozuje cestu I/51, zosuv je v kontakte 

s cestným telesom a došlo sčasti až k zasypaniu odvodňovacieho rigola, ktorý sa nachádza pozdĺž vozovky. 

V roku 2012 došlo k pretrhnutiu vodovodného potrubia pod akumulačnou časťou zosuvu. Okrem cesty I/51 

a vodovodu sú ohrozené aj ďalšie inžinierske siete (plynovod a elektrické vedenie) ako aj niekoľko 

rodinných domov. Z tohto dôvodu je nevyhnutná sanácia a zabezpečenie stability tohto územia.  

- Ďalším problémom je nevyhovujúci stav banských jarkov (zberné, prívodné a prepojovacie banské jarky a 

štôlne), ktoré spolu s vodnými nádržami (Štiavnické tajchy) predstavujú vodohospodársky systém svetového 

významu. Prietočný profil týchto jarkov je zanesený, zasypaný a pod., čo spôsobuje nekontrolované 

vzdúvanie vôd z povrchového odtoku v priestore niektorých úsekov týchto zberných banských jarkov. 

Vzhľadom na uvedené je nevyhnutná rekonštrukcia a čiastočná obnova korýt funkčných úsekov zberných 

banských jarkov, čo zabezpečí významné protipovodňové a vodozádržné opatrenia na zadržanie vody v 

krajine. 

 

Ochrana vodných tokov 

 Územím okresu Banská Štiavnica pretekajú tieto vodné toky: 
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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 (veľmi dobrý) 

 2. trieda (dobrý) 

 3. trieda (priemerný)  

 4. trieda (zlý) 

 5. trieda (veľmi zlý) 

 

Chemický stav:  - dobrý stav 

 - nedosahujúci dobrý stav 

 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú títo významní pôvodcovia odpadových vôd, alebo osobitných 

vôd: 

1. ČOV Baďan 

2. ČOV Banská Štiavnica 

3. ČOV Banská Belá  

4. Verejná kanalizácia v obci Banská Belá „výusť č. 1“ 

5. ČOV Svätý Anton 

6. ČOV Prenčov  

7. Verejná kanalizácia v obci Prenčov (domové čistiarne odpadových vôd) 

8. Odkalisko Sedem žien 

9. Odkalisko Lintich 

10. Banské vody zo štôlne Ferdinand  

 

Špecifiká zahraničnej politiky, ako aj ostatných politík s vonkajším/zahraničným rozmerom proti 

identifikovaným hrozbám 

V súvislosti so starostlivosťou o životné prostredie sa na území okresu Banská Štiavnica plnia medzinárodné 

dohovory s environmentálnym zameraním na tieto základné oblasti:  

- životné prostredie všeobecne (Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, Dohovor o 

hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, Dohovor o prístupe k 

informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 

životného prostredia, Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj),  

- ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy (Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 

prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením 

alebo ich prenosov cez hranice štátov, Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu 

k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, 

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 

1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov, Štokholmský dohovor 

o perzistentných organických látkach, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Dohovor o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, Parížska globálna klimatická dohoda a pod.) 

- ochrana vôd (Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier, Protokol o 

vode a zdraví, Vodný plán Slovenskej republiky a pod.), 

- odpady a odpadové hospodárstvo (Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez 

hranice štátov a ich zneškodňovaní),  

- ochrana prírody (Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, Dohovor o 

ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Dohovor o biologickej diverzite, Dohovor o 
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mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, Dohoda o ochrane 

netopierov v Európe, Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín (CITES), Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných 

stanovíšť, Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva). 

 

Špecifiká politiky SR proti identifikovaným hrozbám v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia  

- Medzi opatrenia na ochranu životného prostredia možno zaradiť najmä vykonávanie štátnych dozorov na 

jednotlivých úsekoch štátnej správy, ktoré spadajú do pôsobnosti odboru starostlivosti a následné ukladanie 

nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Odbor starostlivosti v rámci ochrany životného 

prostredia vykonáva podľa plánu kontrolnej činnosti a na základe doručených podnetov štátny dozor 

v odpadovom hospodárstve, štátny dozor ochrany prírody a krajiny, štátny dozor ochrany ovzdušia, štátny 

vodoochranný dozor, štátny stavebný dohľad vo veciach vodných stavieb, technicko-bezpečnostný dohľad 

nad vodnými stavbami, dohľad nad verejnými vodovodmi a verejnými kanalizáciami, okresné revízie častí 

prírody a krajiny, povodňové prehliadky vodných tokov a pod.  

- Z hľadiska prevencie pred závažnými priemyselnými haváriami a z hľadiska ochrany vôd nebol na území 

okresu Banská Štiavnica v sledovanom období v prevádzke  priemysel, v ktorom by sa ročne zaobchádzalo 

s významnými množstvami znečisťujúcich látok. 

- V súvislosti s odpadovým hospodárstvom sa na území okresu Banská Štiavnica  v sledovanom období 

neprevádzkovala žiadna skládka komunálneho odpadu a ani skládka na nebezpečný odpad.  

- Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií znečisťujúcich látok boli na 

území okresu Banská Štiavnica v sledovanom období chovy hovädzieho dobytka (znečisťujúca látka: 

NH3), sušiarne zelených krmív (znečisťujúce látky: TZL, ale aj CO, NOx, TOC, alkány), výroba drevných 

brikiet a drevených parkiet (znečisťujúce látky: TZL, ale aj CO, NOx, TOC) a plynové kotolne 

(znečisťujúce látky: TZL, CO, NOx, TOC). 

- Na území okresu Banská Štiavnica bolo v sledovanom období prevádzkovaných 19 vodných nádrží podľa 

schválených manipulačných poriadkov.  

- Na území okresu Banská Štiavnica nebolo v sledovanom období v prevádzke žiadne odkalisko. 

 

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 ( ďalej len „ v znení n.p.“ ) 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 Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. 

 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení n.p. 

 Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení n.p. 

 Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly 

odpadov  

 Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 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 v znení n.p. 

 Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení n. p.  
 

 

Množstvo odpadov len z mesta  

Banská Štiavnica podľa 

predložených ohlásení 

Kategória 

odpadov 
v tonách 

Ostatné 

odpady 
7 404,310 

Nebezpečné 

odpady 
   117,444 

Odpady 

spolu 
7 521,754 

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú zariadenia ( prevádzky ) na zber 

odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov: 

Prevádzkovateľ Zariadenie Umiestnenie 

Technické služby, mestský 

podnik, E. M. Šoltésovej 1, 

Banská Štiavnica 

prekládková stanica 

zberný dvor 

zhodnocovanie 

Antolská 46,  

Banská Štiavnica 

Zberné suroviny Žilina, 

a.s., Kragujevská 3, Žilina 
zber a výkup  

Sitnianska 1,  

Banská Štiavnica 

ROTOBALANCE, s.r.o., 

Antolská 2, Banská 

Štiavnica 

zhodnocovanie 
Antolská 2,  

Banská Štiavnica 

FABA, s.r.o., Trate 

mládeže 11/1740,  Banská 

Štiavnica               

zhodnocovanie 

odpadov  

Trate mládeže 11/1740 

Banská Štiavnica 
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3. ÚSEK ŚTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠIA 

Do pôsobnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odboru starostlivosti o životné prostredie patrili 

v roku 2020 stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej ZZO) nachádzajúce sa v okrese Banská Štiavnica. 

V súčasnosti sa v okrese Banská Štiavnica nenachádza žiaden veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Malé 

zdroje znečisťovania ovzdušia sú v kompetencii miest a obcí.  

Prevádzkovateľov stredných zdrojov znečistenia ovzdušia je v okrese Banská Štiavnica 25. Títo 

prevádzkujú dohromady 38 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia.    

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií znečisťujúcich látok sú 

spoločnosti: 

1. RD SITNO PRENČOV, a.s., Prenčov, ktorý je prevádzkovateľ stredných ZZO:  

Chovy hovädzieho dobytka (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 látok za všetky stredné zdroje 

znečisťovania ovzdušia prevádzkované v okrese Banská Štiavnica podávajú prevádzkovatelia každoročne za 

uplynulý rok, v tomto prípade na rok 2020 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2019. Oproti roku 2018 došlo 

k zníženiu emisií jednotlivých znečisťujúcich látok. Najväčší podiel znečistenia ovzdušia v okrese Banská 

Štiavnica majú predovšetkým amoniak (NH3) a organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík 

(TOC). 

Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schválený S-TPP a TOO, nakoľko sa jedná 

o prevádzkovateľov stredných ZZO. 

Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f),  g) a k) zákona 

č. 137/2010  Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní zastaviť alebo obmedziť prevádzku 

stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí, 

alebo môžu spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, bezodkladne ich odstrániť, súčasne 

bezodkladne informovať príslušný okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad a inšpekciu o vzniku 

mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia, a tiež bezodkladne prijať a 

vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; súčasne 

ustanoveným spôsobom informovať verejnosť. 

 

3. ÚSEK ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 

 

Celý okres Banská Štiavnica sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, v ktorom platí 

v zmysle § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (posledná 

závažná novela s účinnosťou od 01.01.2020) (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) druhý stupeň 

územnej ochrany, v príslušnom paragrafe sú zároveň citované všetky činnosti, ktoré sú v druhom stupni ochrany 

zakázané a za ich porušenie hrozí uloženie sankcie. 

 

Na území okresu Banská Štiavnica, v rámci CHKO Štiavnické vrchy sa nachádzajú nasledovné chránené 

územia: 

Národná prírodná rezervácia:  Sitno 

Prírodná rezervácia:  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 a príslušných smerníc. 

 

Záznam území európskeho významu NATURA 2000 v okrese Banská Štiavnica: 

Kód lokality Názov lokality 

SKUEV 0015 Dolná Bukovina 

SKUEV 0216 Sitno 



 
 

 

 

60 

SKUEV 2216 Sitno II. 

SKUEV 0258 Tlstý vrch 

SKUEV 0259 Stará hora 

SKUEV 0263 Hodrušská hornatina 

SKUEV 0265 Suť 

SKUEV 0266 Skalka 

 

Odporúčame občanom, aby si v prípade záujmu o stavebnú činnosť mimo zastavaného územia obcí vyhľadali na 

dostupných webových stránkach lokalizáciu plánovanej činnosti v rámci sústavy chránených území v zmysle 

zákona o ochrane prírody a krajiny na stránke www.sopsr.sk a http://maps.sopsr.sk/ a kontaktovali príslušný 

orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska. 

 

Katastrálny odbor:  

Vedúca odboru: Ing. Zuzana Mojičková 

Počet zamestnancov: 11 

Počet katastrálnych území: 18  

Katastrálny odbor má dve oddelenia: 

1. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

2. Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

     Katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu Banská Štiavnica, 

a to najmä: 

 rozhoduje v katastrálnom konaní (napr. rozhoduje o vklade vlastníckeho práva, vklade záložného práva, 

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

      V roku 2020 katastrálny odbor prijal 1316 návrhov na vklad. Z celkového počtu prijatých návrhov na vklad 

bolo 253 prijatých elektronicky. Mierny nárast elektronických podaní. Zo všetkých doručení návrhov na vklad 

bolo: 400 záložných zmlúv, 608 kúpnych zmlúv, 151 darovacích zmlúv, 38 zámenných zmlúv, 30 zmlúv 

o zriadení alebo zrušení vecného bremena a 89 iných zmlúv. Počet návrhov na vklad bol o 69 podaní nižší ako 

v roku 2019.   

 posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností a zapisuje práva 

k nehnuteľnostiam, vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností, oznamuje účastníkom konania a tým 

fyzickým a právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnostiam bolo zápisom dotknuté, že bol 

vykonaný zápis do katastra nehnuteľností. 

      V roku 2020 sa zapísalo 167 osvedčení o dedičstve. Čo je o 79 menej ako v roku 2019. V  roku 2020 sa 

zapísalo 99 exekúcií. Katastrálny odbor zaznamenal v roku 2020 pokles exekúcií o 60 podaní. V roku 2019 bol 

trend refinancovania hypotekárnych úverov, čo sa odzrkadlilo v počte podaní návrhu na vklad v tomto roku. Na 

základe refinancovania z roku 2019 a splatení úverov klientami bolo v roku 2020 doručených 1022 podaní 

o zániku záložného práva. 

      Informácie z katastra nehnuteľností (napr. výpisy z listov vlastníctva, kópie máp, kópie listín, ktoré sú 

uložené v zbierke listín...) boli poskytnuté 472 klientom. Znížil sa počet poskytnutých informácií, z dôvodu 

zverejňovania údajov o pozemkoch na vybraných portáloch. Vybavených bolo 42 podkladov pre dedičské 

konania a 77 iných podkladov. Podklady pre dedičské konania klesli o polovicu z dôvodu, že notári si listy 

vlastníctva sťahujú k dedičským konaniam priamo z ÚGKKSR elektronicky. 

      Geometrické plány prijaté na úradné overenie v počte  348. 

      Priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra 

právnickými osobami neboli zistené žiadne. 

      Za obdobie 01.01.2020 do 31.12.2020  bolo podaných 3697 podaní na registratúru katastrálneho odboru. To 

je o 217 podaní viac ako v roku 2019. Tak ako na všetkých katastrálnych odboroch v SR ,tak aj v Banskej 

Štiavnici za rok 2020 počet podaní mal stúpajúcu tendenciu. 

   
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV) 

riaditeľ: Ing. Peter Farbiak 

sídlo: Kammerhofská 26, Banská Štiavnica  

Počet zamestnancov: 9 

 

Celý okres Banská Štiavnica  sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (CHKO ŠV) a 

územie je podľa Zákona 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 osobitne chránené územia s vyšším stupňom ochrany:  

http://www.sopsr.sk/
http://maps.sopsr.sk/
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- 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 Kysihýbel (k.ú. B. Štiavnica) – 3. stupeň ochrany 

 

Ďalej sa tu nachádzajú 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 skratkou NATURA 2000. Je to: 

- územie európskeho významu - Sitno (SKUEV0216) 

- územie európskeho významu  Suť (SKUEV0265). 

 

     Zloženie zamestnancov Správy CHKO Štiavnické vrchy: 

- 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 2020 -  429 odborných stanovísk pre konanie 

orgánov štátnej správy a samosprávy, Ministerstvo životného prostredia SR, Policajný zbor SR, Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia, ako aj iné fyzické a právnické osoby. Zúčastnili sa 158 obhliadok a rokovaní. 

Správa CHKO Štiavnické vrchy  vydala aj 15 stanovísk, týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.). Pracovníci správy riešili 38 priestupkov 

porušenia zákona č.  543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Išlo najmä 

o porušenia zákazu voľného pohybu psov, vjazdu do chránených území, pohyb mimo vyznačených miest 

a chodníkov a pod. Správa CHKO Štiavnické vrchy  v priebehu roka 2020 podala vecne a miestne príslušným 

úradom štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní celkovo 20 podnetov na riešenie priestupkov, 

správnych deliktov alebo trestných činov. V roku 2020 v rámci interného manažmentového fondu boli na 8 

lokalitách uskutočnené revitalizačné opatrenia v podobe odstraňovania náletových drevín, kosenia, s následným 

odvozom biomasy z chráneného územia. V 9 maloplošne chránených územiach  bola vykonaná obnova 

obvodového značenia, výmena informačných tabúľ a informačných stĺpikov. Opäť sa odstraňovali invázne 

rastliny na 7 lokalitách v Banskej Štiavnici a blízkom okolí. Zúčastnili sme sa na  zimnom sčítaní vodného 

vtáctva.   Správe CHKO Štiavnické vrchy patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2020 tu bolo 

rehabilitovaných 18 jedincov chránených druhov živočíchov, z ktorých bolo 17 vrátených naspäť do prírody. 

Formou prednášok a exkurzií sa podieľa na envirovýchove žiakov a študentov základných a stredných škôl. 

Správa CHKO ŠV spolupracovala so Strednou odbornou školou lesníckou pri zabezpečení ochrany tisov, 

rastúcich v Prírodnej rezervácii Kamenný jarok, pri budovaní zábran pozdĺž cestných komunikácií na ochranu 

obojživelníkov, pri návrhu tém na Stredoškolskú odbornú činnosť. Tak isto začala sa rozvíjať spolupráca 

s občianskym združením Voda pre klímu z Trnavy, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Základnou 

školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. 

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8 

Riaditeľka: Ing. arch. Zuzana Klasová 

pracovisko Dolná ružová 7, Banská Štiavnica  

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica je podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a miestne príslušným správnym orgánom, 

ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového 

fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ak zákon neustanovuje inak, a ktorý vykonáva 

štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod Banskobystrického kraja.  
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Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Dolná ružová 7, Banská Štiavnica, vykonáva štátnu 

správu s územnou pôsobnosťou v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica, v súlade s územím 

UNESCO.  

 

KPÚ Banská Bystrica vykonáva svoju činnosť podľa nasledovných dokumentov:   

- 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 vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej 

rezervácie Banská Štiavnica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005; 

- Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.13/1998 o vyhlásení časti územia 

obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu; 

- Nariadenie vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane z 15. 

augusta 1995; 

- Vyhláška Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16. 03. 1993 o vyhlásení ochranného 

pásma Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v Antole (Svätý Anton); 

- Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.); 

- Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný – oznámenie č. 44/2001 Z. z.); 

- Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (oznámenie č. 369/2001 Z. z.). 

 

Základná činnosť krajského pamiatkového úradu (kompetencie) je ustanovená v § 11 pamiatkového zákona:  

a)  vykonáva štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu,  

archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

b)  vypracúva a vydáva  zásady ochrany pamiatkového územia, vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním 

územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné orgány štátnej správy a územnej samosprávy, spolupracuje s 

nimi v procese spracovania prípravnej, projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a 

využitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území,  archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

c)  usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového 

fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc,  

d)  rozhoduje podľa § 24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská 

podľa § 29,  

e)  spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky s orgánmi štátnej správy a orgánmi 

územnej samosprávy v období krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie pri príprave opatrení na uvedené 

situácie,  

f)  zabezpečuje v období krízovej situácie, mimoriadnej situácie a podľa § 31 ods. 4 dočasnú odbornú úschovu 

hnuteľných kultúrnych pamiatok, 

g)  poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností,  

h)  dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri ochrane 

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

i)  ukladá pokuty podľa § 42 a 43. 

 V lokalitách územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracoviska Banská 

Štiavnica sa nachádzajú tieto pamiatkové územia a ochranné pásma:     

1. Lokalita UNESCO – „Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ zapísané do Zoznamu svetového 

kultúrneho dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. 

december 1993, pod č. 618 rev. Lokalita zahŕňa územia miest a obcí: Banská Štiavnica, Banská Belá, 

Svätý Anton, Banský Studenec, Ilija, Štiavnické Bane, Hodruša-Hámre, Vyhne a Voznica. 

2. Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 280/2000                

Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000. 

3. Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásené rozhodnutím 

Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 10. 05. 2005, o vyhlásení 

ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005. 

4. Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 201/1995 Z. z. 

o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane z 15. augusta 1995. 
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5. Pamiatková zóna Banská Hodruša - Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici 

č.13/1998 o vyhlásení časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu. 

6. Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ s areálom v Antole (Sv. Anton) - 

Vyhláška Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16. 03. 1993 o vyhlásení ochranného 

pásma Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v Antole (Svätý Anton). 

 

 Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vykonáva KPÚ Banská Bystrica:  

-  každoročne MONITORING lokality UNESCO, zameraný na zisťovanie aktuálneho stavu lokality, 

kultúrnych a technických pamiatok a spracovanie správy o stave zachovania. Na základe jeho výsledkov 

vykonáva opatrenia na nápravu. V rámci Plánu hlavných úloh krajský pamiatkový úrad spracováva 

aktualizačné listy NKP a návrhy na vyhlásenie objektov za NKP.  

- 1x za obdobie 2 rokov spracúva správu o stave zachovania pamiatkových hodnôt územia svetového 

kultúrneho dedičstva (Monitoring územia lokality UNESCO za obdobie rokov 2019 – 2020).  

V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2021 KPÚ Banská Bystrica spracoval:  

 11 podkladov a návrhov na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku, zrušenie alebo zmenu 

vyhlásenia NKP: 

- Banská Štiavnica, Hollého 3 – podklad pre posúdenie podnetu na vyhlásenie za NKP – 

v rozpracovanosti,  

- Štiavnicaké Bane – Kalvária Horná Roveň – podklad pre posúdenie podnetu na vyhlásenie za NKP 

– v rozpracovanosti,  

- Štiavnické Bane, Strojovňa  - podklad na zmenu vyhlásenia NKP – v rozpracovanosti,  

- Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, parná píla – nárh na vyhlásenie za NKP – v rozpracovanosti,  

- Banská Štiavnica, A. Pécha 12 – návrh na zmenu/zrušenie vyhlásenia NKP (žiadosť o zrušenie 

podaná vlastníkmi NKP).   

 Spracovávanie aktualizácie dokumentu „Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava: Zásady 

ochrany pamiatkových území – Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - historické jadro – 

Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - Kalvária, Zodpovedný spracovateľ: PhDr. Magdaléna 

Kvasnicová, PhD., Bratislava, december 2004“. 

 Vypracovanie správy o stave územia lokality UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky 

v okolí“ a spracovanie monitorovacích diaľkových pohľadov.  

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica, Mládežnícka ulica č. 25, Banská Štiavnica  

riaditeľ:  kpt. Mgr. Slavomír Líškaj 

zástupca riaditeľa:  kpt. Bc. Jaroslava Koledová 

Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica je obvodným oddelením III. typu, s plánovaným počtom 20 policajtov 

spolu s riaditeľom a zástupcom riaditeľa. Z uvedeného bolo 10 policajtov zaradených na funkciu referent, 

špecifikácia územná a objektová zodpovednosť. Štyria policajti boli zaradení vo funkcii starší referent – 

poverený policajt, dvaja policajti boli zaradení vo funkcii starší referent pre prácu v komunitách. Ostatné dve 

tabuľkové miesta sú riaditeľ a zástupca riaditeľa obvodného oddelenia PZ.  Obvodné oddelenie patrí pod 

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom, odbor poriadkovej polície a náplňou práce je prioritne verejný 

poriadok, okrem toho príslušné obvodné oddelenie sa venuje aj dopravnej činnosti na úseku bezpečnosti 

a plynulosti v cestnej premávke. 

 
Kriminalita  

Nápad celkovej kriminality k 31. 12. 2020 klesol v porovnaní s minulým rokom o  4  skutky,  z počtu 144 v roku 

2019 na počet 140 v roku 2020, pričom došlo k zníženiu percenta objasnenosti celkového nápadu o 0,73%.  

 

Násilná trestná činnosť  
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Na úseku násilnej trestnej činnosti boli za rok 2020 zistené celkovo 20 trestných činov, z tohto počtu bolo 

objasnených 14 trestných činov, čo predstavuje objasnenosť na úrovni 70%. V porovnaní s  rokom 2019 došlo 

k zvýšeniu násilnej kriminality o 8 prípadov. Zároveň bol zaznamenaný zvýšený počet objasnených prípadov o 

7, pričom v pomernom vyjadrení objasnenosť medziročne stúpla o +11,67% oproti roku 2019.  

 

Majetková kriminalita 

Za rok 2020 bolo v pôsobnosti OO PZ Banská Štiavnica zistených celkovo 49 trestných činov (o 4 menej ako 

v roku 2019), z ktorých bolo objasnených 21 trestných činov (o 4 menej ako v roku 2019). Majetková 

kriminalita za rok 2020 predstavuje 42,86% z celkového počtu zistenej trestnej činnosti oproti minulému 

obdobiu, kedy to bolo 47,17% z celkového počtu zistenej trestnej činnosti, pričom v pomernom vyjadrení 

objasnenosť medziročne narástla o 4,31% oproti roku 2019. 

Majetkové trestné činy sú podľa takticko-štatistickej klasifikácie využívanej v evidenčno-štatistickom systéme 

kriminality rozdelené na krádeže vlámaním, krádeže vlámaním do bytov, krádeže motorových vozidiel a krádeže 

vlámaním do motorových vozidiel. Uvedené rozdelenie je použité aj pri spracovaní predmetnej informácie.  

 

Krádeže vlámaním 

Na úseku krádeží vlámaním v roku 2020 bolo zistených celkovo 17 trestných činov, z tohto počtu bolo 

objasnených 8 trestných činov, čo predstavuje 47,06% objasnenosť. V porovnaní s rokom 2019, kedy to bola 

objasnenosť 42,11 %, pričom v pomernom vyjadrení objasnenosť medziročne narástla o 4,95% oproti roku 2019. 

 

Krádeže vlámaním do motorových vozidiel 

Za rok 2020 boli zistené 2 krádeže vlámaním do motorových vozidiel – neuzamknutého (TSK 433), z ktorých 

bolo objasnených 0, čo predstavuje -100% objasnenosť, pričom v rovnakom období roku 2019 bolo zistených 5 

vlámaní do motorových vozidiel, z ktorých 2 boli objasnené, teda objasnenosť bola 40%, pričom v pomernom 

vyjadrení objasnenosť medziročne klesla o 100% oproti roku 2019.  

Ekonomická trestná činnosť 

Na úseku ekonomickej trestnej činnosti bolo v roku 2020 zistených celkovo 13 trestných činov, z ktorých bolo 

objasnených 6 prípadov, teda objasnenosť bola na úrovni 46,15%. V rovnakom období roku 2019 bolo zistených 

21 trestných činov, z čoho bolo 10 trestných činov objasnených, čo predstavovalo objasnenosť 47,62%, pričom 

v pomernom vyjadrení objasnenosť medziročne klesla o 1,47% oproti roku 2019.  

 

Počet zistených prípadov požitia alkoholu účastníkmi cestnej premávky 

V rámci služobného obvodu OO PZ Banská Štiavnica v pôsobnosti odboru poriadkovej polície bolo 

evidovaných spolu celkom 13 prípadov požitia alkoholu motorovými a nemotorovými účastníkmi cestnej 

premávky, čo je o 3 viac zistených prípadov ako v rovnakom období roku 2019.  

Z uvedeného počtu v roku 2020 bolo 6 prípadov realizovaných ako prečin podľa   § 289 Tr. zákona, čo je o 3 

zistené prípady viac ako v rovnakom období roku 2019.  

Z uvedeného počtu v roku 2020 boli 3 prípady  priestupok podľa § 22 opd.1 písm. f/ Zák. č. 372/90 Zb., /vodič 

pod vplyvom drog/. Nárast alkoholu u vodičov motorových vozidiel vidíme v tom, že v roku 2020 v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 bolo z protiepidemiologických opatrení šírenia pandémie zamedzené zisťovanie na 

požitie alkoholu za volantom, a tým sa znížil aj počet dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel. 

 

Stav na úseku priestupkového konania v pôsobnosti poriadkovej polície  

Na úseku priestupkového konania bol v roku 2020 celkový nápad priestupkov 848 skutkov (denník 

priestupkových spisov + blokové konanie), čo predstavuje nárast celkového počtu v hodnotenom období o - 190 

priestupkov v porovnaní s  rovnakým obdobím predchádzajúceho roku 2019 (1038 priestupkov). Najväčší podiel 

z nápadu priestupkov (vrátane priestupkov prejednaných v blokovom konaní na mieste) predstavujú 

v hodnotenom období priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22/1 (ostatné) zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) počtom 668 skutkov, čo 

predstavuje oproti počtu priestupkov daného druhu v rovnakom období roku 2019 (791 skutkov) pokles o -123 

skutkov.  

V roku 2020 bolo najviac priestupkov proti spoluobčianskemu nažívaniu a to až 82 prípadov, z ktorých sa 

podarilo objasniť 67 prípadov, čo činilo percento objasnenosti 81,71%, čo bolo oproti roku 2019 nárast 

v objasnenosti o 0,97%, avšak bol v roku 2020 pokles týchto priestupkov o 53 priestupkov. Čo sa týka 

majetkových priestupkov v roku 2020, bol menší nárast priestupkov oproti roku 2019 o 7 skutkov a zároveň tým 

aj nižšia objasnenosť ako v roku 2019. 

Počas roka 2020 OO PZ spolupracovalo aj s príslušníkmi Mestskej polície mesta Banská Štiavnica, vykonávali 

veľký počet spoločných akcií zameraných na dodržiavanie opatrení v súvislosti so šírením pandémie COVID 19 



 
 

 

 

65 

a tiež sa spoločne podieľali na zabezpečovaní rôznych kultúrnych akcií a podujatí, ktoré boli povolené Mestom 

Banská Štiavnica, ako aj príslušnými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Spoločne sme tiež 

zabezpečovali aj stráženie karanténneho strediska v mesta Banská Štiavnica, hlavne pri zvoze repatriantov do 

uvedeného zariadenia a tiež  sa Mestská polícia mesta Banská Štiavnica podieľala aj na operáciách Spoločná 

zodpovednosť, ako aj pri kontrole MOM v meste Banská Štiavnica a strážení pôšt pri vyplácaní sociálnych 

dávok. 

 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici – pracovisko Archív Banská Štiavnica 

Vedúci pracoviska: Mgr. Janka Schillerová  

Sídlo: Križovatka 4, Banská Štiavnica 

Počet zamestnancov: 3 

 

Pracovisko Archív  Banská Štiavnica (ďalej archív) je zariadením Ministerstva 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 pracovisko. Hlavnou úlohou archívu je 

zhromažďovať, odborne spracúvať 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 vyhotovením 

výpisu, odpisu, potvrdenia alebo kópie a tiež ich verejným vystavovaním. Sídlo archívu je v budove Okresného 

úradu v Banskej Štiavnici. 

Pre vykonávanie odborných činností má pracovisko systemizované 3 štátnozamestnanecké miesta, 

v súčasnosti plne obsadené. Prierezové a obslužné činnosti pre archív zabezpečuje Štátny archív v Banskej 

Bystrici, prostredníctvom Centra podpory Banská Bystrica, resp. Jednotky podpory Žiar nad Hronom.  

V rámci predarchívnej starostlivosti vykonáva štátny odborný dozor v 47 právnických subjektoch (orgány 

verejnej moci, mestský úrad a obecné úrady, školy a školské zariadenia, iné právnické subjekty) na území 

okresu. V rámci štátneho odborného dozoru a tiež metodickými inštruktážami usmerňuje pôvodcov registratúry, 

aby vlastnú registratúru spravovali v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami. 

 Archív spravuje 190 archívnych fondov a zbierok o celkovom rozsahu 1309 b. m.. Inštitúcie a súkromné 

osoby využívajú archívne dokumenty nielen ako podklady na historické štúdium, ale aj pre praktické potreby - 

potvrdenie doby štúdia v rôznych typoch škôl v Banskej Štiavnici, usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov, 

podklady pre obnovu objektov na území mesta. V roku 2020 navštívilo archív 42 záujemcov o štúdium 

archívnych dokumentov. Z tohto počtu 4 boli zo zahraničia (Česko, Maďarsko). Aj v roku 2020 boli najčastejšie 

študovanými témami dejiny mesta, dejiny miestnych škôl, dejiny domov v mestskej pamiatkovej rezervácii, 

hospodárske dejiny mesta a blízkeho okolia, dejiny obcí v regióne, demografický vývoj miestnej časti Banky, 

genealogický výskum. O prístup k archívnym dokumentom formou osvedčených a neosvedčených kópií 

požiadalo 234 žiadateľov. Z tohto počtu 65 žiadateľom bola zaslaná negatívna odpoveď, ostatným žiadateľom 

pracovisko poskytlo 38 potvrdení a kópie v počte 507 fol. 

Odborné spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov sa v roku 2020 zameralo na ukončenie 

sprístupnenia novodobého archívneho fondu – Obvodného úradu štátnej miestnej správy v Banskej Štiavnici 

1991 – 1996 a na vyhotovovanie základných archívnych pomôcok - inventárom k fondu Magistrát mesta 

Banskej Štiavnice a Strednej lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici.  

Hoci činnosť nášho pracoviska poznamenala nepriaznivá zdravotno-epidemiologická situácia, predsa sme 

pre účastníkov Jesennej univerzity architektúry pripravili výstavku archívnych dokumentov na tému „Stredoveká 

Banská Štiavnica v archívnych dokumentoch“ a prednášku o archíve a jeho fondoch.  

 

Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív, špecializované pracovisko  Slovenský banský archív 

Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 16   

Vedúci pracoviska:  Mgr. Peter Konečný, Ph.D.  

Počet zamestnancov:12 

 
Slovenský banský archív (SBA) je centrálnym špecializovaným archívom pre oblasť baníctva, hutníctva, 

naftárstva, geológie a ďalšej ťažby a spracovania nerastných surovín. Uchováva archívne dokumenty od 

neskorého stredoveku až po súčasnosť a sprístupňuje a prezentuje ich širokej verejnosti. Vykonáva tiež 

výskumnú činnosť k témam z dejín baníctva a hutníctva. 

 

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č. 2, Banská Štiavnica  

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Štatutár:  PhDr. Jozef Labuda, CSc., od 1. 11. 2020 Mgr. Zuzana Denková, PhD. 
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Počet zamestnancov:  66 

 

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) je celoslovenským špecializovaným baníckym múzeom. Ako 

pamäťová inštitúcia zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné 

dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, 

ochrany nerastov, vývoja banských miest a banských oblastí na Slovensku. Spravuje najvýznamnejšie historické 

objekty v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Štiavnici a aj technické pamiatky, ktoré sú zaradené medzi 

pamiatky svetového dedičstva. Zriaďovateľom múzea je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

a gestorom úloh Sekcia geológie a prírodných zdrojov. Základnými úlohami múzea sú aktivity spojené 

s vedecko-výskumnou a prezentačnou činnosťou a tiež výchovnovzdelávacou činnosťou zameranou na 

environmentálnu výchovu. V súlade so Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky boli 

prioritné úlohy PHÚ cielené na rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, 

environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a 

občanov. V roku 2020 plnenie úloh ovplyvnila pandémia COVID-19. Opatrenia prijímané vládou SR 

obmedzovali prístup verejnosti do objektov múzea a tiež organizovanie hromadných podujatí.  

Činnosť SBM rámcovali v roku 2020 nasledovné hlavné úlohy:  

 

I. Kapitola KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY: Riešila sa úloha Program  záchrany 

a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. Múzeum aktívne 

spolupracovalo  na realizácii projektu so združeniami Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta 

a tiež so Združením historických miest a obcí Slovenska a so Združením banských spolkov a cechov. 

Staré banské diela využívané v rámci expozičnej činnosti múzea sú udržiavané v bezpečnom stave. 

 

II.  Kapitola VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE: 

1. Prezentácia  ôsmich stálych expozícií SBM  v Banskej Štiavnici a Handlovej patrí k základným 

úlohám múzea. V roku 2020 v dôsledku opatrení v súvislosti s pandémiou COVID -19 bolo múzeum 

zatvorené, čo so sebou prinieslo prepad návštevnosti o 35,44 %. Múzeum navštívilo  99 341 osôb. 

V porovnaní s rokom 2019 to bolo menej  o 54 541 návštevníkov. 

 

2. Výstavná činnosť sa realizovala prostredníctvom 5 výstav. V priestoroch Galérie J. Kollára to boli 

výstavy 1. Tušenie svetla, Jaro Varga, Lucia Tkáčová, 21.12.2019 - 20.03.2020, Do jadra vulkánu, 

Juliana Mrvová, Marek Halász, 10.7.- 27.9.2020, Stručný archív daru, Martin Piaček 22.10.- marec 

2021  a vo výstavných priestoroch v Berggerichte boli sprístupnené výstavy Z Najnovších akvizícií 

SBM, pri príležitosti 120 rokov vzniku múzejníctva v Banskej Štiavnici a výstava  Fenomén Merkur. V 

GJK pokračoval obľúbený cyklus výstav Kabinet ilustrácie, ktorý bol v roku 2020 ukončený.  

 

3. Banskoštiavnický Geopark: V rámci tejto úlohy sa realizovala prezentácia náučných geologických 

chodníkov formou výstavy a Náučnej posterovej expozície v priestore Informačnej kancelárie a tiež 

starostlivosť o expozíciu Geológia Slovenska v BMP. Súčasťou Geoparku je Dedičná odvodňovacia 

štôlňa Glanzenberg s pravidelným sprevádzaním a odborným výkladom pre širokú verejnosť. 

 

4. Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku: Realizovali sa 

nasledovné výskumy: Systematický vedecký a dokumentačný výskum v lokalite Glanzenberg v B. 

Štiavnici a výskumy vyplývajúce zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v spolupráci 

s KPÚ B. Bystrica v lokalitách: B. Štiavnica-Mládežnícka ulica, B. Štiavnica-Palárikova ulica, B. 

Štiavnica-Katolícka fara. V roku 2020 začali prípravné práce súvisiace s výskumom v Hodruši v 

lokalitách Kerling a Rabenstein v spolupráci s AÚ SAV Nitra.  

 

5.  Odborné, vedecké a materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym a etnografickým 

dejinám Banskej Štiavnice a banských miest Slovenska: Úloha obsahovala 9 čiastkových úloh, 

v rámci ktorých sa realizoval výskum fondov múzea, archívny výskum i terénny výskum. Výsledky 

výskumov boli verejnosti predstavené vo  forme odborných štúdií, scenárov výstav a príspevkov na 

konferencie a semináre. 

 

6. Nové expozičné celky Slovenského banského múzea a ich inovácie: SBM pripravilo II. etapu 

inovácie expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof. Obnova expozície bola podporená 

dotáciou z Environmentálneho fondu. Nového dizajnu sa dočkali nasledovné expozičné celky: Nerastné 

suroviny, Banské školstvo, Banícky odev a Banská správa. 
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7.  Environmentálna výchova v podmienkach Slovenského banského múzea: Úloha v sebe zahŕňa 

aktivity projektu Škola v múzeu, avšak v súvislosti s protipandemickými opatreniami mohli byť pre 

verejnosť realizované len nasledovné aktivity: Prázdniny v Dielničke (379 detí), Letná škola 

v múzeu/Letné dielne v múzeu (1194  detí a rodičov), Kumšt remesla 2020 na Starom zámku (1039 

osôb), tvorivé dielne na výstave Do jadra vulkánu v GJK (38 detí) a špeciálny vianočný trojtýždeň 

v ekodielničke Handlová (230 osôb). Za celý kalendárny rok sa na edukačných aktivitách 

v Geobádateľni zúčastnilo 129 osôb, na ryžovaní zlata v Kammerhofe 373 detí a rodičov, na programe 

Hráme sa na remeselníkov v Kammerhofskej Dielničke 2160 osôb a ekodielničku v Handlovej počas 

roka navštívilo 355 osôb. SBM tiež v Starom zámku realizovalo experimentálnu výrobu hlinených 

fajok, permoníkov a betlehemov v expozícii Fajkárska dielňa. 

 

8. Podujatia ku Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a Svetovému dňu životného prostredia: 

Pracovníci múzea vysadili ku Dňu Zeme v areáli BMP stromčeky. Medzinárodný deň múzeí a galérií sa 

z mája presunul na november a prebehol formou online virtuálnej prehliadky expozícií a výstav múzea. 

Počas Dňa životného prostredia bolo múzeum voľne prístupné a prehliadku zadarmo využilo 1317 

návštevníkov. 

 

9. Prezentácia a popularizácia múzea formou tradičných podujatí: Aj táto úloha bola ovplyvnená 

pandémiou COVID – 19. Múzeu sa podarilo uskutočniť iba malý počet plánovaných podujatí: pripravili 

sme rodinnú hru Hravý Starý zámok, Festival kumštu, remesla a zábavy na Starom zámku (1039 osôb) 

a Environmentálnu burzu v auguste a septembri (1000 účastníkov), prostredníctvom ktorej získalo 

múzeum aj viacero zaujímavých predmetov do zbierkového fondu. 

  

10. Participácia na podujatiach v regióne: Múzeum sa zapojilo do nasledovných podujatí: 

Zimomravenie, Festival Amplión, Salamandrové dni, Dni Európskeho a kultúrneho dedičstva.   

 

11. Propagácia múzea prebieha počas celého roka, vypracovaný bol Marketingový plán SBM, 

kalendárium podujatí a množstvo plagátov a pozvánok na aktivity múzea. 

 

III. Kapitola MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA v sebe zahŕňa starostlivosť 

o zbierkové predmety a ich dokumentáciu, čiže elektronické spracovanie informácií o predmetoch 

v programoch ESEZ 4G, BACH a KIS-MASK. Múzeum v roku 2020 očistilo a zakonzervovalo 1302 

zbierkových predmetov. V rámci úlohy Kúpa zbierkových predmetov obohatilo svoju zbierku o 173 ks 

predmetov, z toho 76 získalo darom, 33 ks kúpou a 64 kusov zberom, výskumom a nálezom. Predmety 

získané v roku 2020 majú hodnotu 3 723,80 €.V rámci kapitoly tiež prebiehali revízie zbierkových 

fondov a inventarizácia archívneho fondu.  

IV. Kapitola EDIČNÁ, PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ: SBM pripravilo viacero 

propagačných materiálov pre podujatia múzea. Spomenúť možno konferenciu Argenti fodina 2020 

a tiež príspevky k 120. výročiu založenia múzea, prezentujúce klenoty v múzejnej zbierke. Cyklus 

takýchto príspevkov bol uverejňovaný na webovej stránke múzea i sociálnych sieťach. V spolupráci s o. 

z. IŽM múzeum vydalo publikáciu Banícke uniformy a v spolupráci so súkromným sektorom katalóg 

k výstave Príbeh značky Pleta.  

V. V kapitole INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ bolo formulovaných 8 

úloh, z toho dve boli z rozpočtu SBM a ostatné závislé od poskytnutia kapitálového transferu zo strany 

MŽP SR. Keďže takéto prostriedky poskytnuté neboli, múzeum riešilo iba základnú údržbu objektov, 

povinné revízie a kontroly. 

 

VI.  Kapitola MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA mala kvôli protipandemickým opatreniam a zníženej 

mobilite na celom svete najväčšie prekážky napĺňania. SBM sa podarilo pripraviť akurát konferenciu 

Argenti fodina 2020, ale aj na nej nahradili zahraničných účastníkov - domáci prednášajúci.  

 

Rok 2020 ovplyvnila pandémia COVID-19 a opatrenia prijímané vládou SR. SBM muselo zásadne 

obmedzovať svoju činnosť, zatvárať expozície, upúšťať od prípravy kultúrnych i odborných podujatí. Pokúsilo 

sa časť svojho obsahu presunúť do on-line priestoru. Prepad návštevnosti a obmedzenie príjmov z kultúrnych 

podujatí sa odrazil aj v ekonomike múzea. V čase uvoľnenia opatrení návštevnosť síce rástla na rekordné čísla, 

ale v ročnom sumári SBM zaznamenalo obrovský prepad o viac ako 35 %, čo predstavuje 54 541 návštevníkov. 
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V roku 2020 múzeum získalo ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá, a to v kategórii Akvizícia roka. Komisia 

ocenila akvizície dokumentujúce textilnú výrobu v meste Banská Štiavnica realizované v rámci úspešného 

projektu Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019.  

 

 

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 občianskych stavieb,  vykonávanie dopravných stavieb, vykonávanie inžinierskych 

stavieb,  vykonávanie trhacích prác,  činnosť vykonávaná banským spôsobom, zriaďovanie, zabezpečovanie a 

likvidácia banských diel a lomov,  úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, 

zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnostiach, osobitné zásahy do zemskej kôry, 

zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel, zabezpečenie a likvidácia lomov, podnikanie v oblasti 

nakladania s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, nákladná cestná doprava, 

nepravidelná autobusová doprava, rekonštrukcia vodovodných potrubí, monitoring potrubí kamerovým 

systémom, stolárstvo – služby stavebného stolárstva a tesárstva, prenájom stavebných a demolačných strojov 

a zariadení, odstraňovanie nánosov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad, geologický výskum, ložiskový 

geologický prieskum, terénne meračské práce, technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, odborný 

geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, vypracovanie geologickej 

štúdie a odborného geologického posudku. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré 

sú uvedené v obchodnom registri.  

 

SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica. Hlavným predmetom  stavebnej činnosti je 

výstavba bytových domov a občianskych stavieb, výstavba priemyselných stavieb, zatepľovanie a rekonštrukcie 

stavieb a takisto aj rekonštrukcie historických objektov. Stavebná firma SimKor, s. r. o., poskytuje komplexné 

služby od zabezpečenia projektovej dokumentácie, cez poskytnutie inžinierskych činností až po realizáciu stavby 

na kľúč. Komplexnosť služieb doplňujú služby v oblasti predaja stavebného materiálu, autodopravy a prenájmu 

stavebných strojov. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené 

v obchodnom 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 pleteného ošatenia. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú 

uvedené v obchodnom registri.  

 

Stanislav Kuka – WINER, Drevená 9, 969 01 Banská Štiavnica – výroba pleteného tovaru, maloobchod a 

veľkoobchod, predaj dámskych ponožiek, detských ponožiek, funkčných podkolienok a ponožiek vyrobených 

z Coolmaxu, lyžiarskych ponožiek a podkolienok, podkolienok, poľovníckych ponožiek a podkolienok, 

rybárskych ponožiek a podkolienok, športových ponožiek, thermo ponožiek a podkolienok, turistických 

ponožiek a podkolienok, zdravotných ponožiek. V ponuke firmy je vyše 30 druhov ponožiek a podkolienok.  

 

FALCO SK, s. r. o., Špitálska 1325/4, 969 01 Banská Štiavnica – spoločnosť založená v roku 1990 ako 

výrobca sokoliarskych rukavíc a tašiek sa venuje výrobe brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z 

usní a podobných hmôt. Postupne sa hlavným výrobným artiklom spoločnosti stali kožené puzdrá na zbrane 

a doplnky pre poľovníkov. V súčasnosti je táto spoločnosť jedným z najväčších výrobcov puzdier na zbrane na 

Slovensku. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.  

 

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel:  

Slovenské parkety, s. r. o, Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá drevárskou výrobou, 

výrobou a predajom drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, javorové ), priemyselných, tzv. 

kantových parkiet, parketových vlysov s perom a drážkou, lamiel.  Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patrí 

aj výroba tepla, rozvod tepla, sprostredkovateľská činnosť, maloobchodný a veľkoobchodný predaj.  
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FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom 

drevených brikiet, spracovaním dreva a drevných zvyškov bezodpadovou technológiou. Drevené brikety sú 

vyrábané na modernej technologickej linke riadenej programovateľným automatom SIMATIC od firmy 

SIEMENS. 

 

SEDALUX, a. s., Tabaková č. 1, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a predajom kožených 

sedacích súprav, výrobou a predajom čalúneného nábytku na mieru, servisom pre sedacie súpravy a čalúnený 

nábytok a pod. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom 

registri.  

 

Potravinársky priemysel:  

ANTON ANTOL, s. r. o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva – prevádzka pekárne v Banskej Štiavnici, 

Kolpašská č. 1. Predmetom činnosti spoločnosti je pekárenská výroba, sprostredkovanie obchodu a služieb 

v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

v rozsahu voľných živností ako aj kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) v rozsahu voľných živností. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré 

sú uvedené v obchodnom registri.  

 

Hutnícky priemysel:  

AKUTRADE, s. r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica. Predmetom činnosti spoločnosti je výroba 

všetkých druhov autobatérií do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodárskej, špeciálnej 

a úžitkovej techniky. Autoelektronika. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú 

uvedené v obchodnom registri.  

FOUR TRADE, s. r. o., Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom, prevádzkareň: Antolská č. 27, 969  01 

Banská Štiavnica. Hlavným predmetom činnosti je výroba odliatkov z hliníkových zliatin, ďalej sa venuje 

výkupu a triedeniu hliníkových odpadov, obchodná činnosť s druhotnými surovinami, nabíjanie akumulátorov, 

nakladanie so zvláštnymi a nebezpečnými odpadmi: trosky z výroby neželezných kovov, stery ľahkých kovov 

s obsahom hliníka – zinková troska – soľné trosky s obsahom hliníka. Produkcia firmy je určená pre strojársky, 

automobilový, elektrotechnický, ale i nábytkársky priemysel.    

ROTOBALANCE, s. r.o., Antolská 2, 969 01  Banská Štiavnica. Predmetom činnosti tejto spoločnosti je 

výroba vyvažovacích závaží a závaží pre spotrebný priemysel, spracovanie a povrchová úprava kovov. Do 

predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri.  

 

Výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy: 

RAVAFOL, s. r. o., Školská 5, 963 01 Krupina, prevádzkareň: Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Do 

predmetu činnosti spoločnosti patrí: reklamná a propagačná činnosť, výroba výrobkov z plastov, výroba 

elektronických svetelných tabúľ, montáž protislnečných fólií a clôn, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, ale 

aj kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa 

tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.  

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO 
 

Poľnohospodárstvo 

Mesto Banská Štiavnica pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Celková výmera 

katastrálneho územia Banská Štiavnica je 3289 ha, z toho zastavané územie obce 1034 ha a mimo zastavaného 

územia obce 2255 ha. Celková výmera  katastrálneho územia Banky je 1384 ha, z toho zastavané územie obce 

34 ha a mimo zastavaného územia obce 1350 ha.  

Prehľad úhrnných hodnôt druhu pozemku (ÚHDP) v k. ú. Banská Štiavnica  

Poľnohospodárska pôda zaberá 1671 ha,  čo predstavuje  50,8 % z celkovej výmery.  

Z toho orná pôda  zaberá 280 ha, záhrady 172 ha  a ovocné sady 67 ha, trvalé trávne porasty 1151 ha.  

Lesné pozemky zaberajú 1072 ha, čo predstavuje 32,5 % z celkovej výmery.  

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 33 ha, zastavané 

plochy 352,5 ha a ostatné plochy 161 ha.   

Prehľad úhrnných hodnôt druhu pozemku (ÚHDP) v k. ú. Banky 

Poľnohospodárska pôda zaberá 244 ha,  čo predstavuje  17,6 % z celkovej výmery.  

Z toho orná pôda  zaberá 0,1 ha, záhrady 13 ha  a ovocné sady 4,2 ha, trvalé trávne porasty 227 ha.  



 
 

 

 

70 

Lesné pozemky zaberajú 1107 ha, čo predstavuje 80 % z celkovej výmery, vodné plochy 4,5 ha, zastavané 

plochy 12 ha a ostatné plochy 16 ha.   

 
Mesto Banská Štiavnica eviduje vo svojom vlastníctve celkom 3742 ha pozemkov, z toho 473,5 ha TTP, 1,8 ha 

vodných plôch, 45,8 ha zastavaných plôch a nádvorí, 3009,5 ha lesných pozemkov, 79,7 ha ornej pôdy, 13,3 ha 

záhrad, 3 ha ovocných sadov a 115,4 ha ostatných plôch. Pozemky vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sa 

nachádzajú najmä v katastroch Banská Štiavnica, Banky, Banská Hodruša, Vyhne a v menšej časti aj 

v katastroch Štiavnické Bane, Sklené Teplice, Repište a Bzenica.  

Najväčším obhospodarovateľom lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica boli v roku 2020 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. a Školské lesy pri SLTŠ Banská Štiavnica a poľnohospodárskej pôdy 

Agrocom, s.r.o., na základe nájomného vzťahu. Nájomné zmluvy má Mesto Banská Štiavnica uzatvorené aj 

s fyzickými osobami.   

V miestnej časti  Štefultov sa nachádza záhradkárska osada. Menšie voľnočasové záhradky na základe 

nájomných zmlúv s Mestom Banská Štiavnica užívajú záhradkári aj v lokalitách Ul. Vajanského a Hviezdoslava, 

Pletiarska a L. Exnára. 

AGROCOM, s. r. o. Banská Štiavnica ako podnik poľnohospodárskej prvovýroby hospodáril v roku 2020 na 

výmere 1076 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej výmera ornej pôdy predstavovala 182,2 ha. Vysokému 

podielu trvalých trávnych porastov v užívaní spoločnosti zodpovedá hlavné zameranie hospodárskej činnosti - 

chov hovädzieho dobytka s produkciou surového kravského mlieka. Trvalé trávne porasty sú využívané na 

produkciu objemových krmovín, čo je seno a trávne senáže a výrazná časť z nich je využívaná na pastevný 

odchov HD a to na pastvu dojníc a pastevný odchov jalovíc na horských pasienkoch.  Na ornej pôde sú 

pestované hlavne krmoviny, kukurica na siláž a tiež obiloviny.  

Spoločnosť sa zaoberá aj chovom hovädzieho dobytka s účelom produkcie kravského mlieka a  hovädzieho 

mäsa. Dôležitým tržným produktom je predaj chovných zvierat na ďalší chov a výkrm. Spoločnosť zodpovedne 

obhospodaruje i značne svahovité trvalé trávne porasty a prispieva tak ku krajinotvorbe nášho mesta a okolia.   

Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj samostatne hospodáriaci roľníci (SHR).  
V roku 2020 vykonávalo podnikateľskú činnosť 24 SHR.  

SHR vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby: 

rastlinná výroba – pestovanie obilnín, tráv a ovocinárstvo, pestovanie, množenie a vrúbľovanie okrasných 

drevín, tráv a kvetov 

živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka, ošípaných,  kôz, oviec, králikov, hydiny, rýb  a včiel 

iné -   agroturistika 

v oblasti lesnej výroby - pilčícke práce, povozníctvo, prvotné obrábanie dreva, výrez nežiaducich drevín.  

 
Lesné hospodárstvo  
Na majetku vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica sú vytvorené dva lesné celky ( LC), a to: 

v k. ú. Banky, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane a Vyhne je vytvorený LC Mestské lesy Banská Štiavnica – 

Banky, v k. ú. Banská Hodruša je vytvorený LC Mestské lesy  Banská Štiavnica – Hodruša. 

Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s. r. o., Banská Štiavnica.  Ich činnosť je podrobne 

rozpísaná v príslušnej časti.  Ďalšími užívateľmi lesov v záujmovom území sú Lesy SR a Stredisko odbornej 

praxe Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbel, Lesy SR, š. p., ktoré 

spravujú aj lesné pozemky  neznámych vlastníkov.   

Školské lesy sú súčasťou SOŠL v Banskej Štiavnici, s ktorou tvoria jednotný pedagogický a organizačný 

celok. 
Ich účelovým poslaním je zameranie na pestovnú a ťažbovú činnosť a trenažérové pracovisko, poľovný revír a 

strelnica pre praktickú výučbu predmetu poľovníctvo v réžii ŠL. Výnosy a zisk  sčasti kryjú výdavky rozpočtu 

zriaďovateľa v spolupráci s lesníckymi organizáciami, odbornými a výskumnými inštitúciami domácimi a 

zahraničnými pri zavádzaní a šírení nových poznatkov vedy a techniky do praxe. Pre potreby praxe a výuky 

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 rastlinnolekársku starostlivosť v lesoch Slovenska. LOS každoročne 

spracováva správy o stave škodcov. Získané informácie sa poskytujú zriaďovateľovi, štátnej správe, veľkým 

vlastníkom a obhospodarovateľom a všetkým záujemcom. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú a 

expertíznu činnosť z problematiky ochrany lesa, navrhuje prijatie a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného 
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stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho 

nápravu. 

LOS taktiež spravuje Lesnícke arborétum v Kysihýbli,  založené na výskum introdukcie a pestovania 

cudzokrajných lesných drevín, v r. 1900-1913. 

Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, nachádza sa v ňom 260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je 

Medzinárodná fenologická záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín.  

Arborétum plní dôležitú výchovno-osvetovú funkciu pre širokú verejnosť, študentov škôl lesníckeho 

a prírodovedného zamerania a pracovníkov lesnej prevádzky.  

 

OBCHOD, SLUŽBY, CESTOVNÝ RUCH  
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania:  

Počet zamestnancov: 1 

 

Kontakt: Ing. Dušana Liptáková, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 0961645783, 

               e-mail: dusana.liptakova@minv.sk 

Úradné hodiny sú stanovené nasledovne: 

Pondelok:  08:00 – 15:00 hod.  

Utorok:      08:00 – 15:00 hod.  

Streda:       08:00 – 17:00 hod. 

Štvrtok:     08:00 – 15:00 hod. 

Piatok:       08:00 – 14:00 hod. 

 

     Hlavné činnosti odboru: vydávanie osvedčení o živnostenskom oprávnení pre  FO aj PO, zmeny 

v ohláseniach, potvrdenia o ukončení podnikania u ohlasovacích živností, potvrdenia o pozastavení 

prevádzkovania živnosti, výpisy zo živnostenského registra, vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom 

registri nie je zápis, vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri, vydávanie náhradných 

osvedčení o živnostenskom oprávnení, vydávanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo 

viac ako jednej prevádzkarni, vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe, vydávanie rozhodnutí o uznaní odbornej 

praxe, vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je 

zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v SR, vydávanie 

dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené a zakázané, 

poskytuje službu JKM - Jednotného kontaktného miesta pre oznamovanie skutočností daňovému úradu, 

príslušnej zdravotnej poisťovni ako aj sociálnej poisťovni.  

 

Mestský úrad Banská Štiavnica, odd. RRaMV 

Podnikateľská činnosť, trhové miesta, ambulantný predaj:  

     Podľa ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

mesto okrem iného určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Zákon 

oprávňuje mesto len na všeobecnú právnu úpravu pravidiel prevádzkového času pre podnikateľské subjekty. 

Určovanie prevádzkového času nemôže mať charakter individuálnej rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v ktorom by mesto určovalo individuálnym 

podnikateľským subjektom časový rozsah výkonu podnikateľskej činnosti. Individuálna rozhodovacia právomoc 

mesta pri určovaní prevádzkového času nemá oporu v zákone. Mesto môže vykonať úpravu predajného, resp. 

prevádzkového času len prijatím všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom budú upravené práva a povinnosti 

pre prípadne druhovo vymedzené, avšak konkrétne neurčené podnikateľské subjekty.  

     Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb upravuje mesto všeobecne záväzným nariadením č. 

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

mesta Banská Štiavnica v znení neskorších dodatkov (ďalej len VZN). Podľa ust. § 9 ods. 2 VZN je podnikateľ 

(prevádzkovateľ) povinný ohlásiť mestu Banská Štiavnica určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne 

najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom činnosti prevádzkarne.  

     V roku 2020 prijalo oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Mestského úradu v Banskej 

Štiavnici nasledovné podania v oblasti podnikateľskej činnosti a záberu verejného priestranstva:  

 

Názov Počet podaní v r. 2020 

Ohlásenie prevádzkového času 

  
44  

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zmeny adresy prevádzky, zmeny 

prevádzkovateľa  
40 

mailto:dusana.liptakova@minv.sk
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Ohlásenie zrušenia prevádzky 

  
17 

Žiadosti o vyjadrenie k podnikateľskej aktivite  

 
1 

Ohlásenie predĺženia prevádzkového času z dôvodu konania spoločenskej 

akcie/podujatia pre uzavretú spoločnosť  
7 

Žiadosť o záber verejného priestranstva 

  
5 

 

Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne – r. 2020 

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti) Počet ohlásení 

Pohostinstvo, bar, kaviareň  8 

Predajňa potravinového tovaru   5 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  0 

Predajňa odevov, textilu    1 

Predajňa zmiešaného tovaru  1 

Ubytovanie   4 

Rýchle občerstvenie, bufet  4 

Reštauračné služby   4 

Iné služby    17 

Spolu   44 

 

     Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov má vo svojej kompetencii aj vydávanie povolení 

na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Banská Štiavnica č. 4/2016. Príležitostné trhy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 

Štiavnica č. 6/2016 – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných mestom Banská Štiavnica: 

Nezabudnuté remeslá, Salamandrové trhy, Štiavnický živý šach. Trhový poriadok trhoviska Križovatka upravuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2016. 

      

     V roku 2020 oddelenie vydalo spolu 189 povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Z toho počas 

príležitostných trhov bolo vydaných 133 povolení, a to v rámci podujatí:  

Festival kumštu, remesla a zábavy      24 povolení      

Nezabudnuté remeslá        64 povolení  

Salamandrové trhy        45 povolení  

  

V rámci trhoviska na Križovatke bolo vydaných spolu 6 povolení. Na ambulantný predaj na trhových miestach 

bolo vydaných spolu 50 povolení na predaj.  

Oddelenie taktiež organizačne zabezpečovalo Salamandrové trhy 2020. Správa trhoviska na ulici Križovatka 

bola aj v roku 2020 v správe súkromnej osoby.  

 

     V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2020 v meste, vrátane Počúvadlianskeho jazera evidovaných: 5 

hotelov, 1 hostel, 21 penziónov, 55 ubytovaní v súkromí, 9 turistických ubytovní, 1 kemping, 29 apartmánov, 7 

chatiek a 3 iné zariadenia (účelové zariadenia organizácií).   

 

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓN BANSKÁ 

ŠTIAVNICA – OOCR RBS  
riaditeľ: Igor Kuhn 

sídlo: Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica   

zamestnanci: 2 vlastní, 2 zamestnanci RA BBSK (koordinácia projektov, marketing) 

 

Cestovný ruch patrí medzi kľúčové hospodárske odvetvia v meste a regióne, po dobu 9 rokov existencie 

(vznik 12/2011)  OOCR Región Štiavnica neustále rástol a významne napredoval. Členmi je okrem mesta 

Banská Štiavnica 12 ďalších obcí a 49 podnikateľských a iných subjektov, činných v cestovnom ruchu. RBŠ 

odhaduje, že medziročný nárast počtu turistov a ubytovaných návštevníkov mesta v posledných rokoch sa 

pohyboval medzi 15 – 20%, že ročne mesto navštívi pol milióna turistov, ktorí v meste nechajú okolo 12 

miliónov €. V lete a počas predĺžených víkendov bola kapacita mesta bezo zbytku vyťažená. Rozvoj turizmu 
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sprevádzal rast zamestnanosti nielen v branži, nové pracovné miesta sa tvoria aj v rôznych dodávateľských 

oblastiach, s rastom príjmov (pomaly) rastú aj mzdy. Štiavnica má zrekonštruované centrum aj domy v okolí, 

vzrástla dôvera investorov, ale aj ceny nehnuteľností a služieb. Vznikli nové ubytovacie zariadenia, a to aj 

v okolitých obciach a širšom regióne. Z nárastu turizmu profitoval celý región, budovala sa infraštruktúra, 

opravovali sa cesty. 

Rok 2020 bol iný. Nič alebo skoro nič sa nedalo dopredu predpovedať, mnohé aktivity boli zrušené. 

Obmedzené bolo najmä poskytovanie služieb. Dlhodobý výpadok dopytu sa odrazil v pracovnej sile: mnohí 

zamestnanci si našli iný zdroj obživy, mnohí ďalší si zvykli na život bez zamestnania a budú mať problém sa 

k pracovným návykom vrátiť.  

Za najvýznamnejšie úspechy minulého roka môžeme považovať letnú kampaň s pracovným názvom 

„za záchranu letnej sezóny“. Bola rozhodne najúspešnejšou CR kampaňou  na Slovensku vôbec. Dosiahla 5 

miliónov videní, bola v hlavných správach na Markíze a v mnohých ďalších médiách. Profil značky Banskej 

Štiavnice ako turistickej destinácie sa posilnil. V kampani boli prezentované tajchy a zelený región. 

Druhým úspechom bolo zriadenie Plavárne na Klingeri, ktorá mala veľmi dobrý ohlas medzi domácimi, 

turistami aj v médiách.  

V situácii, kedy bolo jasné, že na dôsledky pandémie treba reagovať aj legislatívne, sme sa 

prostredníctvom Asociácie organizácií cestovného ruchu zúčastnili procesu tých častí zmien v legislatíve, ktoré 

sa nás ako organizácií bezprostredne dotýkali. Treba zdôrazniť, že dobrý výsledok vznikol konsenzom 

a spoluprácou MDV SR s dotknutými organizáciami. Ten nám umožnil zmeniť rozpočet a predĺžiť jeho 

čerpanie, teda využiť uvoľnené zdroje. 

Ciele našej organizácie naďalej ostávajú rozptýliť návštevníkov mesta Banská Štiavnica, zmena 

vnímania na „Štiavnica je aj región“ bude dlhodobou záležitosťou.  

Merateľné ukazovatele Región Banská Štiavnica 

Kampaň sa stala virálnou a dosiahla nečakané výsledky absolútne, aj voči konkurencii, ktorá spustila kampaň 

v rovnakej dobe. Mesto bolo počas letnej sezóny plne vyťažené, ale aj región bol (počas mesiacov, kedy boli 

prevádzky otvorené) vyťažený lepšie ako po minulé roky. Podnikatelia sa prispôsobili dopytu a zvýšili ceny.   

Relatívne dobré všeobecné čísla však nezastavili rozklad turizmu. Po väčšinu roka boli ubytovacie zariadenia 

prázdne a prevádzky zatvorené alebo významne oklieštené. To malo devastačný dopad na pracovnú silu a jej 

príjmy. To isté platí pre kultúru, ďalší sympatický atribút značky Štiavnica, a na ľudí, ktorí ho tvoria. 

Porovnanie čísiel tiež ukazuje, ako „podvyživená“ je mimosezóna v regióne aj počas zdravého roka. 

 
Tab: Výber dane za ubytovanie v RBŠ klesol na 81,3 % a od nej odvodený počet prenocovaní 75,3 %. Obce 

bez mesta vybrali 76,7 % dane a dosiahli 67,7% prenocovaní. 

Daň za ubytovanie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Región Banská Štiavnica 62 296 63 461 75 482 74 486 93 754 104 414 119 909 132 577 107 893 

Banská Štiavnica 14 591 16 865 25 700 24 307 27 099 32 366 46 187 53 274 47 000 

Spolu obce bez BŠ 47 705 46 596 49 782 50 179 66 655 72 048 73 723 79 429 60 893 

  

Prenocovania 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Región Banská Štiavnica 100 368 106 593 130 593 133 996 171 483 198 383 185 035 204 905 154 318 

Banská Štiavnica 29 182 33 729 51 399 48 613 54 198 64 732 66 877 76 105 67 143 

Spolu obce bez BŠ 71 186 72 864 79 194 85 383 117 285 133 651 118 158 128 800 87 175 
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Podľa 

údajov ŠU 

SR bolo v 

regióne 128 

605 

prenocovaní

, čo 

znamená prepad o 44%, tržby prepadli o 32% na cca 5,1 mil. €. Treba však opäť vziať do úvahy, že ani údaje 

ŠÚ SR, ani vybratá daň za ubytovanie nezodpovedajú presne realite.  

 

Výkony ubytovacích zariadení podľa 

ŠÚ SR 

členovia RBŠ - všetky obce 

      
2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Ubytovacie zariadenia spolu 60 51 85 67 131 70 104 83 119 80 96 

Počet izieb spolu 75 
        

777 
 

Počet lôžok (aj s prístelkami) 2 137 1 797 84 2 022 113 2095 104 2266 108 2146 95 

Návštevníci spolu 49 932 76 006 152 88 627 117 93682 106 105082 112 59249 56 

Počet prenocovaní 97 425 152 450 156 171 870 113 182248 106 211488 116 128605 61 

Tržby za ubytovanie v € 

2 816 

043 

5 275 

349 187 

5 761 

137 109 5648171 98 7507759 133 5117307 68 

Priemerná cena 29 35 120 34 97 31 92 35,5 115 

  
Priemerná obsadenosť lôžok 

   

23,3 

 

23,8 102 25,6 107 16,4 64 

 
Mesto Banská Štiavnica 

Prepad výberu dane aj počtu prenocovaní je asi 12%.  
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Údaje ŠÚ SR ukazujú väčší percentuálny prepad počtu prenocovaní ako vybraná daň, sleduje totiž väčšie 

ubytovacie zariadenia, ktoré bývali lepšie vyťažené aj mimo sezóny, ktorá bola v roku 2020 nulová. Priemerná 

cena je významne podhodnotená. 

Tab: Vybrané ukazovatele CR pre mesto BŠ a rok 2020 (ŠÚ SR).  

Výkony ubytovacích zariadení podľa ŠÚ 

SR 

BŠ 

      
2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Ubytovacie zariadenia spolu 32 22 69 36 164 39 108 48 123 46 96 

Počet izieb spolu 382 

      
408 

 
368 

 
Počet lôžok (aj s prístelkami) 1 058 677 64 827 122 950 115 1073 113 984 92 

Návštevníci spolu 19 790 22 345 113 31 057 139 31705 102 39035 123 24093 62 

Počet prenocovaní 36 973 40 521 110 54 766 135 59810 109 75242 126 46407 62 

Tržby za ubytovanie v € 

914 

923 

939 

555 103 

1 289 

673 137 1400110 109 1922931 137 1390405 72 

Priemerná cena 25 23 94 24 102 23 99 25,56 111 29,96 117 

Priemerná obsadenosť lôžok 

   
18 

 
17 95 19,2 113 12,9 67 

 
Tab:Počet návštevníkov a prenocovaní v Banskej Štiavnici po mesiacoch. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOCR Región 

Banská Štiavnica 

realizuje 4 základné 

okruhy aktivít: podáva informácie, robí marketing, usporiada podujatia a buduje infraštruktúru cestovného ruchu.  

 
AKTIVITA 1): MARKETING A PROPAGÁCIA 

Podaktivita: Editačná a videotvorba 

Prestrihali (skrátili) a dorobili sme titulky pre videá z roku 2019, tieto sme uviedli na sociálnych sieťach. Videá 

dosiahli vysokú sledovanosť, viac ako 77 tis. zhliadnuti (FB + Youtube) a 932 zdieľaní. 

 

Podaktivita: Tlač materiálov 

Hlavným informačným nástrojom na mieste sú tlačoviny a stránka RBŠ. Letnú sezónu sme zvládli zo zásob 

letákov z roku 2019, spotreba v roku 2020 bola relatívne malá. Boli vytlačené a distribuované mesačné 

kalendáre podujatí, ich cieľom bolo informovať o kultúrnej ponuke regiónu. 

 

Podaktivita: Výstavy, veľtrhy, prezentácie  
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Účasť na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR.  

 

Podaktivita: Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy 

RBŠ realizuje e-marketingové kampane in house, médiá platí priamo. Toto bolo umožnené poskytnutím dvoch 

extra pracovníkov platených zo zdrojov RA BBSK. V roku 2020 sme zorganizovali 12 platených kampaní na 

facebooku (oproti 28 kampaní v r. 2019) orientovaných na podporu návštevnosti podujatí v regióne a pritiahnutie 

návštevníkov na vidiek. Výsledky kampaní: 

 zásah (reach) 546 827 ľudí  (oproti 626 536 v roku 2019)  

 impresie 1812999  (3449856)  

 3348 (6568) unique link clicks  

 762 (233) preklikov na cieľové stránky 

 3888 (7775) kliknutia na odkaz 

 

To sú veľmi dobré výsledky vzhľadom k situácii v CR. Pripisujeme ich zvýšenému používaniu internetu.  

 

Podaktivita: Online marketing 

Vzhľadom k neistote po prvej vlne pandémie, či Slováci neuprednostnia pobyt v prírode pred Banskou 

Štiavnicou, sme sa rozhodli prostriedky na nový web presunúť a investovať do kampane s pracovným názvom 

Záchrana letnej sezóny v Banskej Štiavnici. V tejto kapitole sme ponechali 1 485,00 € nevyhnutných na 

starostlivosť o technickú stránku portálu, dopĺňanie obsahu - nových atraktivít a e-marketing stránky. Výsledky 

stránky banskastiavnica.travel sú vzhľadom k očakávaniam nadpriemerné: stránka mala 195 000 návštevníkov 

(nárast oproti 2019 o 16%), z toho drvivú väčšinu tvorili noví návštevníci, o 7,7% narástol aj počet relácií (na 

277 500). Ako je vidieť z grafu (oranžová linka je za rok 2019) prvý nárast sme zaznamenali v reakcii na 

kampaň, druhá vlna je dôsledkom extrémneho záujmu o región v letných mesiacoch.  

 

Podaktivita: Marketingové kampane 

Cieľom KAMPANE NA ZÁCHRANU LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY bolo zmeniť vnímanie destinácie 

Banská Štiavnica u obyvateľov Slovenska z mestskej destinácie (1-2 dni) na dovolenkovú destináciu (1-2 

týždne). Zadanie na kampaň s rovnakým rozpočtom sme poslali 4 reklamným agentúram, výber teda prebiehal 

výhradne na základe kvality dodaného návrhu. Vybrali sme kampaň agentúry TRIAD, ktorá sa po spustení 

výsledkami zaradila medzi najúspešnejšie kampane na SR v tomto roku. Ciele, ktoré sme si na začiatku stanovili, 

boli prekročené dvoj – až trojnásobne. Hlavný komunikačný cieľ kampane bol 1,4 milióna videní videa spolu s 

ostatnými formátmi reklám, v skutočnosti sme dosiahli viac ako 5 miliónov videní + bonusový výstup na 

Markíze so zásahom na 550 000 ľudí v hodnote cca 26 000 eur +  viac ako 10 výstupov v ďalších relevantných 

médiách ako Pluska, Pravda, Zoznam... 

Celkový rozpočet kampane bol 23 987,00 €, kampaň sme financovali spoločne s KOCR BB, pričom Región 

Banská Štiavnica zaplatil 12 778,00 €. Po uplynutí 19-dňovej kampane nám agentúra odporučila follow-up, 

v hodnote 1 278 eur. RBŠ vlastní plné práva na kampaň, môžeme ju alebo jej variáciu použiť aj v budúcnosti.   

 

AKTIVITA 2): TVORBA A PODPORA UDRŽATEĽNÝCH PRODUKTOV CESTOVNÉHO RUCHU 

Podaktivita: Udržateľný mestský a horský CR 

Všetky naplánované podujatia mesta, ktoré sme mali  spoluorganizovať, boli postupne zrušené. Aj naše vlastné 

podujatia: vínne festivaly Vulkán (marec) a Vínna špacírka (november)a gastro podujatie Štiavnická paškrta sme 

museli zrušiť. Iba divadelný festival VLNOPLOCHA 2020, ktorý organizujeme spolu s OZ VLNOPLOCHA sa 

nám podarilo presunúť z pôvodného júnového termínu do letnej sezóny. Financovalo ho z prostriedkov FPU 

a vlastných zdrojov OZ VLNOPLOCHA. Zo štátnej dotácie sme uhradili iba poplatok za doménu. Vlastníctvom 

domény si udržiavame kontrolu nad festivalom.   

 

AKTIVIA 3): INFRAŠTRUKTÚRA CR – bežné výdavky 

Podaktivita: Údržba turistických chodníkov a oddychových zón – Pažiť na Nám. sv.Trojice 

V roku 2012 sme z projektu Interreg, ktorého bola OOCR partnerom, realizovali zelenú oddychovú plochu na 

Nám. sv. Trojice, najnavštevovanejšom mieste v Banskej Štiavnici. Každoročne túto plochu regenerujeme a 

staráme sa o jej polievanie. Oddychová plocha sa stala obľúbeným miestom návštevníkov aj domácich a oázou 

zelene v centre mesta. 

Podaktivita: Údržba turistických chodníkov a oddychových zón – NCh Glanzenberg 

V roku 2016 urobilo OZ Kruh náučný chodník po mieste prvej dobývky a hradisku na vrchu Glanzenberg, ktoré 

je najstarším známym sídlom baníctva v Štiavnici. NCh je veľmi dobre navštevovaný, ale bol zničený vandalmi. 

Keďže OZ Kruh nemá prostriedky na jeho údržbu, prevzali sme ho do správy a obnovili. Aktivita spočívala 
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v odstránení náletov, výmene cca 10 ks tabúľ (pôvodná grafika) a znovuvybudovanie prístrešku pre 

návštevníkov.  

Podaktivita: Cyklotrasa Červená studňa – Počúvadlo 

V Štiavnických vrchoch je asi 450 km cyklotrás. Trasa spájajúca tradičné nástupné miesto výletníkov Červená 

studňa nad mestom a jazero Počúvadlo (viac ako 20 km) po južných svahoch Štiavnických vrchov však chýba. 

Prvým krokom k jej vybudovaniu je predprojektová príprava - rekognoskácia terénu (GPS) s cieľom nájsť 

ideálne riešenie z pohľadu terénu, majetkových vzťahov a nákladov. Po rekognoskácii bol predložený dokument 

preskúmaný a prediskutovaný s cyklokomunitou, zástupcami CHKO, KPÚ atď. Výsledkom je navrhnutá trasa, 

ktorú budeme postupne legalizovať a realizovať.  

Podaktivita: Podpora projektov malej infraštruktúry v obciach regiónu - Ilija 

V tejto časti sme podporili rekonštrukciu odstavnej plochy a vybudovanie odpočívadla pre návštevníkov obce 

Ilija, ktoré ležia na turistickom chodníku smerujúcom na horu Sitno, jedno z najnavštevovanejších miest regiónu 

s odhadovanou návštevnosťou stotisíc ľudí ročne. Obec vybudovala odstavnú plochu pre autá, OOCR zaplatila 

oddychové miesto a miestne značenie.  

Podaktivita: Podpora projektov malej infraštruktúry v obciach regiónu - vyhliadky 

Okolie Banskej Štiavnice postupne zarastá náletovými drevinami. Tieto prekrývajú typické diaľkové výhľady na 

mesto a dominanty jeho okolia. Odstraňovanie náletov pri výhľadoch sú našou dlhodobou aktivitou. V tomto 

roku sme odstránili nálety v okolí Nového zámku, ktoré kompletne zakryli výhľad na mesto. V odstraňovaní 

náletov budeme pokračovať aj v budúcnosti. 

AKTIVITA 3): INFRAŠTRUKTÚRA CR – kapitálové výdavky 

Podaktivita: Plaváreň Klinger 

Tajch Klinger nad Štiavnicou je tradičným letným kúpaliskom obyvateľov mesta. Objavili sme ho však aj pre 

návštevníkov, je od mesta vzdialený iba 20 min. prechádzky. Od 18. storočia na tomto mieste sídlila „plaváreň“ 

– drevené mólo plávajúce na bareloch a ukotvené o breh. Z tajchu sa stratila okolo roku 1970. RBŠ prišla s jej 

náhradou, avšak postavenou na moderných technológiách, betónových pontónoch, ktoré majú životnosť až 50 

rokov. Sú bezúdržbové, odolné voči zovretiu ľadom a vedia prekonať kolísanie hladiny. Pontóny majú palubu 

obloženú drevom, z brehu sa na ne ľudia dostanú po lávke. Na pontóne sú osadené rebríky na pohodlný vstup do 

vody“. Finálny projekt bude mať hodnotu 70 tisíc eur.  Hodnota modulov prvej etapy je 20 500 eur, realizovali 

sme ju opäť spoločne s RA BBSK. Ďalšie etapy budú nasledovať.  

Podaktivita: Vybudovanie lávky na Počúvadlianskom jazere 

Plánovaný termín začiatku realizácie podaktivity v hodnote cca 150 000 eur sa vzhľadom k obmedzeniam 

pandémie presúva na roky 2021-22. 

Najdôležitejšou úlohou turizmu v destinácii po uvoľnení opatrení bude opäť naštartovať jeho prevádzky. 

Samotná organizácia Región Banská Štiavnici tomu môže pomôcť v oblasti marketingu. Predpokladáme, že 

dopyt po destinácii ostane nezmenený. Našimi cieľmi ostáva distribúcia návštevníkov mesta z centra mesta, 

rozšírenie sezóny v meste aj regióne a zvýšenie dopytu po obciach a prírode. Trvalou spoločnou úlohou RBŠ, 

verejnej správy a privátneho sektora CR v budúcich obdobiach ostáva zvládnutie rastu v meste Banská Štiavnica 

v hlavnej sezóne. Vnútorným cieľom je udržať členskú základňu a príjmy z členských príspevkov od nej. 

 

TRETÍ SEKTOR  
 

Občianske združenia:  

V roku 2020 bolo na území mesta registrovaných 244 občianskych združení (v roku 2019 to bolo 170 OZ), ktoré 

sa zaoberajú rozvojom regiónu a cestovného ruchu, športom a telovýchovou, rozvojom v oblasti umenia 

a kultúry, životným prostredím, vzdelaním a výchovou, sociálnou oblasťou a zdravotníctvom, ochranou zvierat, 

prácou s mládežou, históriou, záľubami, prácou s telesne postihnutými, odborovou ochranou zamestnancov 

a pod.  

 

SIEŤOVÉ ODVETVIA  
 

V roku 2020 boli 3 projekty na rozšírenie alebo modernizáciu sieťových odvetví.  

 

Energetika 

Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2020 dve rozhodnutia, ktorými povolilo zahustenie, rozšírenie a výmenu 

energetických sietí. 
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STAVEBNÍCTVO 
 

1. projekt: Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na Mládežníckej ulici 

Cieľom projektu bolo: 

Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici (začiatok od ulice 

Dolná) aj s rekonštrukciou parkoviska na uvedenej ulici, pre ktoré slúži ako prístupová komunikácia. 

Súčasťou riešenia je vybudovanie chodníka pre peších v dostatočnej šírke. Zrekonštruované je verejné 

osvetlenie a vytvorenie parkovacieho systému, systému nabíjania elektrických vozidiel (na parkovisku). 

Samotnou rekonštrukciou parkoviska sa zefektívni využitie predmetnej plochy a zvýši sa tak počet 

pôvodných oficiálne vyznačených parkovacích miest. 

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a. s., Priemyselná 6,042 45 Košice  

Celkový náklad stavby:  648 240,02 €  vrátane DPH 

 
2. projekt:  Odstránenie havarijného stavu na streche Zsemberyovského domu 

Cieľom projektu bolo: Odstránenie havarijného stavu strechy - zatekanie. 

Zhotoviteľ: REKONBAU, s.r.o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 1 708,68 €  vrátane DPH 

 

3. projekt: Výmena okien na objekte Materskej školy na Mierovej ulici v Banskej Štiavnici 

Cieľom projektu bolo: Výmena okien na objekte. 

Zhotoviteľ: Stanislav Buzalka B – spol., Srnčia 74/3, 969 01 Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 9 683,13 €  vrátane DPH 

 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
1. projekt: Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev, Ulica J. Palárika  

Cieľom projektu bolo: 

Zrealizovanie rekonštrukcie Ulice J. Palárika a časť Ulice J. Hollého v rámci schválených úprav verejných 

priestranstiev. Práce v sebe zahŕňali vybudovanie nových povrchových úprav, vrátane spevňovacích 

podkladov. Nové verejné osvetlenie aj s rozvodmi. Nová dažďová kanalizácia s celkovým odvodnením. 

Nové rozvody ostatných inžinierskych sietí. 

Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 699 000,00 €  vrátane DPH 

 

2. projekt: Závlahový systém vrátane prečerpávacej nádrže na futbalovom štadióne 

Cieľom projektu bolo: 

Vybudovanie automatického závlahového systému na futbalovom štadióne. 

Zhotoviteľ: AQUA GARDEN, s.r.o., Hviezdoslavova 31, 934 01 Levice 

Celkový náklad stavby:  26 501, 84 €  vrátane DPH 

 

3. projekt: Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska Mierová Banská Štiavnica 

Cieľom projektu bolo: 

Overiť možnosti výstavby parkoviska na ulici Mierová, Banská Štiavnica. 

Zhotoviteľ: MENO, s.r.o., Kunov 171, 90501 Senica 

Celkový náklad stavby:  21 140,00  €  vrátane DPH 

 

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

v nasledovnom rozsahu:   

1. projekt: Obnova objektu: Radnica, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2484/1 - obnova 

pôvodného dreveného krovu, 2. etapa  

Cieľom projektu bolo: 

Rekonštrukcia pôvodného dreveného krovu.  

Zhotoviteľ: Obnova, s.r.o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica 

Celkový náklad stavby: 74 589,00  vrátane DPH 

 

2.projekt: Kaplnka sv. Alžbety - sanácia vlhkosti  

Cieľom projektu bolo: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu vlhkosti objektu. 

Zhotoviteľ: Mirtech, s.r.o., Československej armády 380/2, 974 01 Banská Bystrica 
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Celkový náklad stavby:  3 850,00 €  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. 2020  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 

- JA Home life, n.o. – zariadenie pre seniorov Domov Života 

- JA Home life, s.r.o., r.s.p. – sociálny podnik 

 

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,  

- bčanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdze, a to 

formou jednorazovej dávky v hmotnej a náhlej núdzi, jednorazových dávok pre deti a sociálnych 

pôžičiek, 

- sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovanú prostredníctvom dotácií z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (štipendiá, stravné a školské potreby), 

- dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu dávok, rodičovských 

príspevkov a prídavkov na deti, zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku, 

- Zabezpečuje prepravnú službu (sociálny taxík), prostredníctvom poskytovateľa prepravnej služby, v 

zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách 

- poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári 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 podmienkach pre občanov bez domova. 

 

Výdavky na denné centrá (kluby dôchodcov) v r. 2020 predstavovali výšku    7.386,68 € z toho:   

 -   Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov                                4.324,67 €  

      -    Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica                                 3.062,01 € 

Finančné prostriedky pre denné centrá (kluby dôchodcov) sú používané na prevádzku (el. energia, voda, telefón, 

poštovné, odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov denných centier (klubov 

dôchodcov) formou posedení a poznávacích zájazdov. V súvislosti s prijatými opatreniami pre zamedzenie 

šírenia koronavírusu boli denné centrá od 01.10. 2020 úplne uzatvorené, až do odvolania. 

 

Domáca opatrovateľská služba 
V r. 2020 bola poskytovaná domáca opatrovateľská služba 53 opatrovaným občanom, s celkovými výdavkami na 

opatrovateľskú službu vo výške 299.197,64 €. 

Príjmy z úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby boli vo výške 47.801 €. V uvedenej sume boli 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 evidované tiež čiastočné úhrady 

za poskytovanie opatrovateľskej služby. 

Pohľadávky poskytovateľa sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby boli za jedného opatrovaného  

občana vo výške 642,00 €.  
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Na úseku sociálnych vecí sa v roku 2020 vybavilo: 

14 žiadostí o poskytnutie súčinnosti, správy o povesti 

Na základe žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo vydaných 51 posudkov a rozhodnutí o 

odkázanosti na sociálnu službu, z toho: 

17 – domáca opatrovateľská služba 

34 – zariadenie pre seniorov 

 

Občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách, boli poskytnuté jednorazové peňažné 

dávky v hmotnej a náhlej núdzi, hlavne na zabezpečenie základných životných potrieb, zakúpenie paliva na 

zimné vykurovacie obdobie, náklady spojené s lekárskou starostlivosťou detí, zakúpenie nevyhnutného ošatenia 

a obuvi pre deti, základných potravín, vybavenie osobných dokladov (pri strate alebo ukradnutí). 

Tiež boli poskytnuté sociálne pôžičky na nákup alebo opravu základného vybavenia domácnosti, 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. 2 pravidiel pri poskytovaní jednorazových peňažných dávok a sociálnych pôžičiek občanom mesta Banská 

Štiavnica. 

Počet žiadostí o jednorazové výpomoci bol 65, z ktorých bolo poskytnutých 63 jednorazových výpomocí. 

Počet žiadostí o sociálne pôžičky bol 37, z ktorých bolo poskytnutých 29 sociálnych pôžičiek. 

Prostredníctvom dotácií z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 

v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu vo výške: 147.865,61 €.      

 

Príspevky z rozpočtu mesta: 

  -  uvítanie detí do života                                                      322,00 € 

 

Čerpanie sociálnej pomoci z rozpočtu mesta bolo v celkovej výške 62.091,82 € 

Členenie čerpania bolo nasledovné: 

– Pochovávanie na trovy obce                  620,53 € 

– Zariadenie pre bezdomovcov                                530,18 € 

– Komunitné centrum                                                   29.535,31 € 

– Prepravná služba                                                        12.992,80 € 

– Denný stacionár                                                           5.995,00 € 

– Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpenie paliva, zabezpečenie lekárskej 

starostlivosti – lieky, zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, 

základné potraviny, vybavenie osobných dokladov pri strate alebo ukradnutí)                             

                                                                                               745,00 € 

-     Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   

             zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, základné   

             potraviny)                                                                   

                                                                                              1.545,00 € 

-     Pôžičky (návratné finančné výpomoci)                          8.000,00 € 

 

Sociálna výpomoc žiakom: 

-      hmotná núdza – školské pomôcky                                1.328,00 € 

      

       - dotácia na podporu humanitárnej pomoci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre občanov 

mesta, ktorá bola poskytnutá prostredníctvom mestského úradu, spolu vo výške                     

                                                                                                       800,00 € 

 

Domov MÁRIE, Špitálska 3, Banská Štiavnica   

riaditeľka: Ing. Miroslava Bernátová  

počet zamestnancov: 94 

Kontakt: 0910 999 830 

 

      Kapacita Domova MÁRIE v roku 2020 bola 143 miest. K zníženiu zo 150 na 143 klientov došlo z dôvodu 

rekonštrukcie strechy budovy Domova MÁRIE na Striebornej ulici a zrušenia podkrovných izieb.  Zmenila sa 

tým  kapacita miest domova sociálnych služieb zo 75 na 68 miest, kapacita miest pre ostatné sociálne služby 

zostala rovnaká -  zariadenie pre seniorov 20 miest,  zariadenie podporovaného bývania 10 miest a 

špecializované zariadenie 45 miest.  

      V priebehu roka 2020 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Domov MÁRIE požiadalo celkom 121 
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občanov (36 do domova sociálnych služieb, 56 na špecializované zariadenie, 2 do zariadenia podporovaného 

bývania, 27 do zariadenia pre seniorov). V priebehu roka nastúpilo do Domova MÁRIE 14 nových prijímateľov 

sociálnej služby. Z nich 4 do domova sociálnych služieb, 8 na špecializované zariadenie  a 2 do zariadenia 

podporovaného bývania. Do zariadenia pre seniorov, vzhľadom na prekročený počet umiestnených, sme neprijali 

žiadneho klienta. 4 prijímatelia sociálnej služby sa vrátili späť do svojich domovov, alebo odišli do iných 

zariadení sociálnej služby (jeden zo zariadenia podporovaného bývania, dvaja z DSS a jeden zo 

špecializovaného zariadenia  a 20 našich klientov zomrelo (7 zo zariadenia pre seniorov, 5 z DSS a 8 zo 

špecializovaného zariadenia/. Priemerne počas roka 2020 v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici vo všetkých 

troch budovách  bývalo 135  prijímateľov sociálnej služby. Na konci roku 2020 mal Domov MÁRIE 130 

obyvateľov, z nich bolo 51 mužov a 79 žien. 9 prijímateľov sociálnej služby bolo zaradených  v zariadení  

podporovaného bývania (priemerný počet  za celý rok bol 8,66), 27 v zariadení pre seniorov (priemer za rok 

2020 bol  30,5), 50 v domove sociálnych služieb (priemer za rok  52,2) a 44  v špecializovanom zariadení 

(priemer za rok 43,58). K nenaplneniu kapacity a neobsadeniu všetkých voľných miest došlo z dôvodu 

pandemickej situácie pri rozširovaní nového koronavírusu, keď sme neobsadené miesta museli premeniť na 

karanténne miestnosti a zabezpečovať ochranu pred ochorením. 

      O aktivizáciu obyvateľov sa starali 4 sociálne  pracovníčky, 3 inštruktorky  sociálnej rehabilitácie a 1 

pracovná terapeutka.   

      Aktivácia obyvateľov vo všetkých troch budovách zariadenia sociálnych služieb  Domov MÁRIE v Banskej 

Štiavnici mala v tomto roku vzhľadom na šírenie koronavírusu zvláštny, netradičný a tiež nepopulárny priebeh. 

Mesačné a týždenné plány činnosti, ako aj všetky aktivity s klientmi museli rešpektovať nariadenia MPSVaR, 

hlavného hygienika, krízových štábov  BBSK a Domova MÁRIE - zákaz návštev, ale aj zákaz opustenia 

priestorov zariadenia pre klientov, zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb, dodržiavanie odstupu 2 metre 

a podobne. Napriek tomu boli denne vykonávané aktivity s prvkami  ergoterapie, arteterapie, biblioterapie, 

muzikoterapie, tréningy pamäti, duchovné činnosti a pohybové aktivity. Väčšina z uvedených aktivít má 

v jednotlivých týždňoch svoju periodicitu a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných sociálnych služieb 

v záujme podpory mentálnych a pohybových schopností prijímateľov sociálnej služby v Domove MÁRIE.  

     Klienti zo všetkých troch objektov stihli jednu spoločnú „opekačku“ s vlastným kultúrnym programom 

a návštevou psíkov z útulku Túlavá Labka.  

     V roku 2020 sa napriek pandemickým obmedzeniam uskutočnilo celkom 12 stretnutí Podpornej skupiny 

kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, ktoré získal Domov MÁRIE v roku 2017.     

V priebehu roka bolo zo sociálneho oddelenia podaných celkom 5 projektov -  z nadácie ďakujeme.sk, keď 

všetky boli ocenené a na vianočné darčeky pre štyroch našich klientov sme získali celkovo sumu  739,00 €.    

V rámci projektu Vianočný zázrak sme do akcie prihlásili 23 klientov a všetci dostali hodnotné vecné darčeky.  

Úspech mala akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.  

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok 
Sídlo organizácie:  Bratská č. 9, 969 01 Banská  Štiavnica, 

Štatutár:  Mgr. Emília Jányová Lopušniková, riaditeľka 

Počet zamestnancov:  9, 19 na dohodu 

Kontakt: 0903 558 945 

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica je nezávislá organizácia s neziskovým hospodárením. 

Úlohy vymedzuje zákon o SČK a Stanovy SČK. Hlavné aktivity SČK v Banskej Štiavnici sú bezpríspevkové 

darcovstvo krvi, prvá pomoc a zdravotná výchova, práca s Mládežou SČK, spolková činnosť, krízový 

manažment v čase pandémie a sociálne služby. 

V rámci bezpríspevkového darcovstva krvi sme v Banskej Štiavnici SČK v spolupráci s mobilnou odberovou 

jednotkou NTS Banská Bystrica zrealizovali 3 odbery. Z 86 zapísaných darcov darovalo krv 69 ľudí a z toho 

bolo 12 prvodarcov. 

V októbri prebehlo ocenenie darcov krvi plaketami MUDr. Jána Janského. Bronzová plaketa bola zaslaná 10 

darcom, strieborná plaketa 7 darcom a zlatá plaketa bola odovzdaná 5 darcom. 

Bolo realizovaných šestnásť 8-hodinových kurzov prvej pomoci za účasti 145 osôb.  

Do ukážok prvej pomoci realizovaných Mládežou SČK sa zapojili 3 materské školy a 1 klub dôchodcov. 

V akcii pre širokú verejnosť, v spolupráci s políciou, v mesiaci júl preverili vodičov motorových vozidiel 

z vedomostí poskytovania prvej pomoci a stavu ich lekárničiek. Celkovo zastavili 23 motorových vozidiel. Zo 

zúčastnených 21 osôb vedelo prvú pomoc poskytnúť 11, jedna osoba odmietla a 8 prvú pomoc poskytnúť 

nevedelo.  

V roku 2020 realizovali prvý akreditovaný vzdelávací program Kurz opatrovania v rozsahu 229 hodín. Kurz 

úspešne absolvovalo a záverečnou skúškou ho ukončilo celkom 6 osôb. 

Medzi ďalšie aktivity SČK v tomto období patrili najmä aktivity zamerané na zmierňovanie pandemickej 
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situácie v súvislosti s koronavírusom. Medzi prvé kroky  patrilo šitie rúšok, ktorých bolo v začiatkoch pandémie 

nedostatok. K ušitým rúškam pribaľovali rukavice a spolu s letákmi tieto distribuovali na miesta s najväčším 

výskytom osôb, ako aj najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.  

Ako dobrovoľníci sa zapájali do celoplošného testovania. Od 16. novembra 2020 vytvorili prvé mobilné 

odberové miesto (MOM) na Kammerhofskej 1 pre širokú verejnosť. Odberné miesto poskytovalo svoje služby 6 

dní v týždni, 8 hodín denne. Do práce na MOM bolo zapojených 18 zamestnancov SČK, ktorí do konca roka 

otestovali 7 263 osôb. 

 

Medzi sociálne aktivity územného spolku patria: 

 Projekt Potravinová pomoc a Pomôž potravinami 

 Opatrovateľská služba - rozvoz obedov 

 Domov sociálnej služby pre deti a dospelých 

Na začiatku pandémie bolo doručených 580 potravinových balíkov, v októbri v rámci projektu Pomôž 

potravinami, ktorý sa realizuje vďaka podpore spoločnosti KAUFLAND sa rozviezlo 30 potravinových balíkov 

pre občanov v hmotnej núdzi.  O adresátoch pre doručenie balíkov rozhodovali starostovia 6 obcí (Baďan, Beluj, 

Prenčov, Svätý Anton, Banská Belá a Banská Štiavnica). 

V rámci opatrovateľskej sociálnej služby bolo doručených 6329 obedov. Okrem rozvozu obedov zamestnanec 

sociálnej služby zabezpečoval aj nákup potravín, liekov, periodickej tlače, distribúciu rúšok a rukavíc. Okrem 

psychosociálnej podpory sa klientom tejto služby doručilo v priebehu roka 2020 niekoľko druhov balíčkov 

s ovocím, sladkosťami,  hygienickými potrebami, nápojmi a pomôckami osobnej potreby. Len v mesiaci 

december bolo rozdaných 69 ks takýchto balíčkov.  

DSS pri SČK poskytoval sociálne služby pre 13 klientov ambulantnou formou. Denné programy sú podriadené  

individuálnym záujmom a cieľom. Napĺňajú ho spoločne za podpory odborných zamestnancov zariadenia, 

sociálnej pracovníčky, asistentky sociálnej práce,  inštruktorky sociálnej práce a opatrovateliek. Toto snaženie 

smeruje k naplneniu dlhodobej vízie  našej organizácie: Priviesť každého nášho poberateľa sociálnej služby k čo 

najväčšej možnej sebestačnosti. 

 

Margarétka, o. z. 
Štatutár: Ján Koťo 

Sídlo: Bratská 1482/9  Banská Štiavnica 96901 

Osoba zodpovedná za sociálne služby: Mgr. Mikuláš Pál 

Tf. kontakt:+421949715114, 0907272703 

e-mail:margaretka@margaretka.sk 

Zamestnanci: 19 (9 denný stacionár, 10 opatrovateľov) 

 

OZ MARGARÉTKA má zaregistrované  na BBSK dve sociálne služby: 

- Denný stacionár pre deti, mládež  a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím, kapacita 20 miest 

- Terénnu opatrovateľskú službu , pre odkázaných seniorov a osoby ŤZP 

 

MARGARÉTKA vznikla ako nepolitické združenie v roku 2003, registrované  na MV SR pod č. VVS/1_900/90-

22208 v zmysle zákona 83/1990 Z.z , s cieľom pomôcť mentálne a telesne postihnutým občanom čo najviac sa 

začleniť do spoločenského života, a tak preklenúť ťažké obdobie vo svojom živote, či už jednotlivcovi alebo 

celej rodine. Margarétka je členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, SOCIE – nadácii na 

podporu sociálnych zmien a Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov. Predmetom činnosti je 

poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej životnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

 

ZRIADENÉ SOCIÁLNE SLUŽBY A CIEĽOVÉ SKUPINY: 

Od roku 2013 je zriadený Denný stacionár na základe Rozhodnutia BBSK pod reg. číslom 245.1 podľa zákona 

448/2008 s kapacitou 20 miest. Je to sociálne zariadenie s ambulantnou službou, otvorené v pracovné dni od 

7:00 do 16:30 hod. Sídli v budove Materskej školy na Bratskej 9, s bezbariérovým vstupom. Klienti majú k 

dispozícii dennú miestnosť, jedálenskú časť, oddychovú miestnosť, sprchu a sociálne zariadenie. 

Financovanie je zabezpečené z MPSVaR na mzdy a odvody pre zamestnancov, ktorí sa denne starajú o klientov 

odkázaných na túto službu. Prevádzkové náklady máme z miest a obcí, kde má klient trvalý pobyt. 

Poskytujeme:  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 
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4. stravovanie, 

5. rozvoj pracovných zručností, 

6. záujmová činnosť. 

Ak sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova. 

 

Poplatok za sociálnu službu je 0,50 € na deň - podľa platného cenníka. 

Klientom sa poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant, podľa platného cenníka. Stravovanie je zabezpečené z 

reštaurácie 6/4 Banská Štiavnica za nižšiu cenu, vydávanú zamestnancami, ktorí majú odbornú spôsobilosť na 

prácu s potravinami.  

Nakoľko v minulom roku boli ambulantné sociálne služby pre pandémiu plošne uzatvorené od 13.marca do 03. 

júna 2020, poskytovali sme klientom sociálne služby prostredníctvom  telekomunikačných technológií, 

návštevami v domácom prostredí,  rozvozom potravín a vitamínov, domácich úloh, sprievodom na lekárske 

vyšetrenia a iné aktivity. Rozdávali sme rúška, hygienické pomôcky, rukavice a pod. V zariadení sme okrem 

potrebnej celoplošnej dezinfekcie namontovali aj germicídny žiarič a vykonali všetky aktuálne hygienické a 

protipandemické opatrenia pre bezpečné otvorenie zariadenia. Celý rok 2020 sme postupovali podľa nariadenia 

vlády SR, RÚVZ a usmernení na MPSVaR. Bolo to veľmi ťažké obdobie, ale spoločne sme zvládli túto náročnú 

situáciu a dôležitá je možnosť, že ambulantné služby môžu byť otvorené pri dodržaní  všetkých opatrení. 

Klientom sme poskytovali odborné činnosti, obslužné a ďalšie podporné činnosti na aktiváciu a udržanie 

motorických, psychických a sociálnych schopností ako prevenciu osamelosti a izolácie, skvalitnenie úrovne 

pamäte a myslenia. 

Od 02/2019  sme sa zapojili do dopytového projektu Podpora opatrovateľskej služby OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01- 

prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorý trvá do marca 2021. V minulom roku sme 

zamestnali desať odborne spôsobilých opatrovateliek na plný pracovný úväzok, t.j. u klienta sú 8 hodín denne 

počas pracovných dní. 

Opatrovateľská služba je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Projektom sa zvýši a skvalitní život seniorov, ktorí môžu zotrvať vo svojom domácom prostredí. Týmto tiež  

pomáhame rodinám, ktoré sa doma starajú o svojho odkázaného člena a rodinní príslušníci sa môžu venovať 

práci a iným aktivitám. 

Zákon o sociálnych službách však ešte vytvára priestor pre vykonávanie, zabezpečovanie a utváranie podmienok 

na vykonávanie aj iných činností, žiaľ, protipandemické opatrenia nám neumožnili niektoré aktivity, skôr sme 

využívali skupinové a individuálne činnosti v zariadení. 

 

S.O.V.I., n. o. 
Sídlo: Spojná č. 4, 969 01 Banská Štiavnica, 

Štatutár: Alžbeta Ivaničová 

Počet zamestnancov:    2 

Kontakt: 0903 053 868 

 
Poskytuje najmä prepravu:  

- do  zdravotníckych zariadení  mimo mesta v rámci SR, hlavne na špecializované vyšetrenia,  

- na kúpeľnú liečbu,  

- na návštevu denných  centier - klubov dôchodcov,  

- na stretnutia ZŤP,  

- na bohoslužby,  

- na vybavenie úradov, pošty,  

- nákupy potravín a iné služby, ktoré občan potreboval. 

 

Službu poskytuje: SČK v BŠ,  domovom dôchodcov, napr.: Domov Pleta, Domov Vitalita, Domov Mária, 

Senior Park Prenčov. Najčastejšie prepravujeme do miest ZH, BB, ZV, LV . V období pandémie COVID-19  

v 1.vlne sme sa zúčastnili krízového štábu na Mestskom úrade v BS, kde nás pani primátorka požiadala o pomoc 

pri rozvoze liekov, nákupe potravín, rozvoze rúšok a  aj nad rámec zákona  sme pomohli osamelým matkám 

s deťmi. V 2.vlne pandémie  Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR nás vyzvalo a dalo príkaz hospodárskej 

mobilizácie, voziť na testovanie a neskôr aj na očkovanie do okolitých miest. A samozrejme, poskytujeme aj 

naďalej službu občanom na lekárske vyšetrenie. Dodržujeme prísne pandemické nariadenia a opatrenia 

dezinfekcie áut, nosenia rúšok, rukavíc.  

 

JA Home life, n. o. – zariadenie pre seniorov Domov Života 

Sídlo: Pletiarska ulica 10/A 

Štatutár:                        Mgr. Ján Tereň 
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Počet zamestnancov:    8 

Kontakt:                        0902 903 290 

 

Zariadenie vzniklo 1. októbra 2019 a má kapacitu 38 miest Je určené pre všetkých ľudí, ktorí dosiahli 

dôchodkový vek a  sú odkázaní na pomoc inej osoby. Každá izba má svoje sociálne zariadenie.  Izby sú 

vybavené polohovateľnými posteľami v jednolôžkových až trojlôžkových izbách. Pomôcky pre prijímateľov 

sociálnej služby sú pridelené podľa ich zdravotného stavu. Klientom sa poskytuje pomoc pri odkázanosti, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie 5-x denne, upratovanie, pranie, žehlenie, 

údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť a kultúrna činnosť. 

Pre mobilných prijímateľov sociálnej služby sa finalizuje priestor pre chov drobných hospodárskych zvierat a 

políčka na dopestovanie zeleniny. Pocit príjemného prostredia je pre nich i pre personál veľmi dôležitý. Chceme 

im pripomenúť prostredie, z ktorého boli  vytrhnutí, pretože mnohí z nich bývali v rodinných domoch. Rôzne 

aktivity vykonávajú v spoločenských miestnostiach a v jedálni.  

 

ŠKOLSTVO v školskom roku 2019/2020 
Údaj o počte detí a žiakov k 15. septembru 2019 

 
Školský rok 2019/20 bol poznačený  epidémiou  COVID-19, keď  sa vyučovanie na školách  k 16. marcu 2020 

prerušilo a školy sa zatvorili až do 31.mája 2020. Od júna 2020 sa vyučovalo na I. stupni ZŠ + 5. ročník ZŠ  a 

dobrovoľne, podľa  zváženia rodičov na II. stupni ZŠ až do konca školského roka 2019/20. V čase pandémie  

mali  pedagogickí zamestnanci nariadenú domácu prácu –„Home Office“ a zabezpečovali podľa podmienok a 

možností samoštúdium žiakov dištančnou formou  komunikáciou cez internetové portály.  

 
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 

 
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č. 17, Banská Štiavnica 

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: 61,  z toho 33 učiteľov, 5 vychovávateľov, 5 asistenti učiteľa,1školský špeciálny pedagóg 

Počet žiakov: 471 (215 žiakov  v ročníku 1-4), v prvom ročníku 47 žiakov,z toho 45 absolvovalo predškolskú 

prípravu v materskej škole 

Doplnkový údaj k 15. 9. 2020 -  počet žiakov: 442 

Počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 9 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 27 

Žiaci cudzinci: 2 ( Česká republika, Ruská federácia) 

Počet učební:  34,  z toho 10 odborných 

Školský klub detí : 5 oddelení  s počtom  žiakov 178   

Vyučovanie cudzích jazykov: Aj – 468 žiakov,  Nj – 59 žiakov,   Rj - 77 žiakov. 

Počet žiakov vyslaných do školy v prírode: 43 

Lyžiarsky kurz absolvovali žiaci vo  Vysokých Tatrách - Tatranskej Lomnici 

Školskú dochádzku ukončilo: 54 žiakov,  z ktorých väčšina pokračovala štúdiom na GMN 

Smerovanie školy:  

- 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: 4% nad slovenský priemer v SJL, MAT: - len 0,5 % 

pod  celoslovenský priemer  

Výsledky celoslovenského testovania žiakov IX. ročníkov: nad slovenský priemer, keď percentil školy 

dosiahol 69,9  - čo znamená, že 69,9 % škôl na Slovensku dosiahlo horší výsledok ako ZŠ J. Horáka v SJL. V  

matematike bol percentil až 72,4%. Tieto výsledky posúvajú školu do úrovne  prvej ¼ škôl Slovenska. 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola  škola zapojená: 
„Premena tradičnej školy na modernú“  

Partnerstvo: ZŚ Hünenberg, Moravská Třebová, Pivnica  
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Projekt Erasmus +: 

vzdelávanie jednotlivcov, učitelia sa vzdelávali v Anglicku, Portugalsku, Česku a výmenné pobyty žiakov 

a učiteľov v zahraničí 

IT akadémia (vzdelávanie učiteľov v  digitálnej gramotnosti) Tenis do škôl   

ZŠ odborne – budovanie školskej dielne, školských odborných a jazykovej učebne   

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach: 

Areál školy tvoria štyri budovy so športovým areálom. Moderná, atraktívna, interaktívna škola, tento rok 

obohatená o ďalšie rozšírenie elektronického prístupu a elektronickej komunikácie v oblasti pedagogickej aj 

administratívnych činností. 

Na zmiernenie následkov výpadku prezenčnej formy vzdelávania sa škola zapojila v auguste 2020 do projektu 

Letná škola s počtom žiakov 97.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica  

Riaditeľ školy:  Mgr. Ján Kružlic 
Zástupca RŠ: Mgr. Viera Bačíková 

Predseda rady školy: Mgr. T. Szendrei 

Počet  zamestnancov:  36,  z toho 21 pedagogických,  2 vychovávatelia,4 asistenti učiteľa 

Chránené pracovisko:1 

Počet žiakov: 204  (89 v ročníku 1-4)  

Doplnkový údaj k 15. 9. 2020: počet žiakov 199  

Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 99 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 22 

Počet žiakov v 1. ročníku:  16, z ktorých 15 absolvovalo predškolskú prípravu v MŠ 

Počet učební: 20, z toho 6 odborných 

Školský klub detí:  3 oddelenia, s počtom žiakov 77   

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 204 žiakov,  nemecký - 54 žiakov, ruský – 9 

Základné vzdelávanie v škole ukončilo 22 žiakov, z ktorých väčšina pokračovala štúdiom na SOŠ 

Smerovanie školy: otvorená škola s pozitívnou klímou – samostatní, komunikatívni, zodpovední, sebavedomí a 

slušní žiaci. 

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená:  

Vzdelávanie učiteľov  v predmete informatika, OP Vzdelávanie - zavádzanie moderných metód výučby,  

Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno -vzdelávacie predmety;  Národný 

projekt Komplexný poradenský systém prevencie soc.-patologických javov v škole, Praxou k zamestnaniu  

Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy:    
priestranná, moderná 16 triedna škola, členená na pavilóny, v ktorej sídli aj CVČ a kaplnka. Veľký školský 

športový areál bol využívaný aj na mimoškolskú záujmovú činnosť a poskytoval služby obyvateľom celého 

mesta. Školský klub detí má svoje samostatné priestory, celá škola má WI-FI pripojenie. Školu monitoruje 

kamerový systém. 

 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová  
Zástupca RŠ: Mgr. Katarína  Tuhárska, Mgr. Miroslava Knezovičová  

Predseda rady školy: Bc. Michal Timko  

Počet zamestnancov: 23, z toho 19 pedagogických 

Počet žiakov:  416, 

Počet žiakov k 15. 9. 2020: 425 

Odbory:  hudobný - 281, výtvarný - 102, literárno-dramatický - 34, tanečný - 43 žiakov. 

Počet učební:  19 

Financovanie školy: finančné prostriedky  v rámci originálnych kompetencií (finančné prostriedky poukázané 

školským zariadeniam z výnosu dane z príjmov  mesta Banská Štiavnica), finančné prostriedky poskytnuté 

štátom  na záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov, príspevok rodičov na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom. 

Prezentácia školy na verejnosti:  
Banskoštiavnické kladivká, Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie  ako celoslovenská 

výtvarná a spevácka súťaž 

Okrem týchto významných celoslovenských podujatí ZUŠ predstavovala neodmysliteľnú zložku mnohých  

kultúrnych a spoločenských podujatí mesta, pričom v priebehu celého roka organizovala aj množstvo 

výchovných podujatí a koncertov. 
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Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy:  

Škola má primerané podmienky na vyučovanie v kmeňových triedach  vo svojom sídle,  

budove na Nám. sv. Trojice. Jej vlastná koncertná sála disponuje 60 miestami, ale väčšie 

podujatia školy sa uskutočňovali v priestoroch štiavnických kostolov, Kammerhofu a  

Kultúrneho centra mesta. 

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: 518, z toho 492 do 15 rokov 

Doplnkový údaj k 15. 9. 2020:  522  

Počet pedagogických zamestnancov: 1  s VŠ vzdelaním  

Nepedagogickí zamestnanci: 3 – všetci na dohodu 

Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 35 spĺňajúci kvalifikačné predpoklady VŠ alebo SŠ. 

Počet záujmových útvarov: 47 s počtom detí a žiakov 646 

Záujmové útvary pracovali okrem  CVČ zväčša na ZŠ, na ktorých pôsobili vedúci záujmových útvarov – 

učitelia. 

Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti: 

Podujatí CVČ v počte 71 (z toho 42 okresných kôl súťaží a  olympiád) sa zúčastnilo 3048 detí, mládeže a 

dospelých. 

Okrem pravidelnej záujmovej činnosti, v školskom roku  2019/20 CVČ zorganizovalo 10  víkendových  podujatí 

s počtom účastníkov 523.  

Letná prázdninová činnosť: letné  tábory – 4, z toho 1 zahraničný pobyt pri mori v Chorvátsku, s počtom 

účastníkov 131. 

Financovanie CVČ: dotácia štátu na záujmové vzdelávanie prostredníctvom prijatých vzdelávacích poukazov 

(30 % ich hodnoty bolo prevedených na ZŠ, kde žiak navštevuje krúžok – na úhradu nájmu a energií, ďalšie na 

prenájom telocviční, plavárne a pod., materiál  pre krúžky) 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,  posilňovňu, 

šatňu. CVČ využíva aj telocvičňu a multifunkčné ihrisko školy. 

Centrum voľného času zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a 

iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

CVČ má založené „OZ Priatelia CVČ“. 

 
- Materské školy  

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 materských škôl s vlastnými školskými jedálňami. Všetky majú 

právnu subjektivitu. 

 
Materská škola Ul. 1. mája č. 4 
Školský vzdelávací program: „Detský raj“ – zameraný na environmentálnu výchovu a na upevňovanie 

povedomia a oživovanie ľudových zvykov a tradícií mesta a baníctva 

Riaditeľka školy:  Mgr. Alexandra Bóková 

Zástupca RŠ: Bc. Katarína Kútniková  

Predseda rady školy: Bc. Blanka Konopková 

Počet detí: 128 , z toho 26 predškolákov   

Počet detí k 15. 9. 2020:  136 

Počet tried:   6,  1 trieda v miestnej časti Štefultov  ako elokované pracovisko MŠ 

Počet  pedagogických zamestnancov: 13, z toho 7 s VŠ vzdelaním.  

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená:  

Zbieraj body za odpady, Erasmus +, Digiškola – modernizácia vyučovania cez elektronizáciu vzdelávania, 

Permoník – projekt zameraný na vytváranie národného povedomia, regionálnu výchovu a rozvoj regionálnych 

tradícií , Škola priateľská k deťom, Tesco projekt - rozvoj záujmu o prírodu. 

Záujmová  činnosť: rôznorodá  krúžková činnosť, ako napr.  Hudobno-dramatický krúžok Permoník, výtvarný 

krúžok ,  anglický krúžok. 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
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Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v hlavnej budove na  Ul. 1. mája a v elokovanej triede mestskej časti 

Štefultov. MŠ je zmodernizovaná, aj interiérovo, kde triedy sú vybavené  herňami, spálňami, novými sociálnymi 

zariadeniami, šatňami. Všetky triedy sú  vybavené internetom a interaktívnou tabuľou. 

 
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:  Mgr. Andrea Pauková 

Zástupca RŠ : Mgr. Andrea Konôpková 

Predseda rady školy: Mária Paprčková 

Počet detí:   85, z toho  26 predškolákov 

Počet detí k 15. 9. 2020: 83 

Počet tried:  4 

Počet  pedagogických zamestnancov: 9 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená 
Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie sa s cudzími jazykmi, Zelená škola, Spolu na cestách - v rámci programu 

Bezpečne na cestách. 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
MŠ na edukáciu využíva  2 účelové  budovy, kde je okrem tried  zriadená environmentálna učebňa a samostatná 

učebňa pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Tretia budova je hospodárska so školskou 

kuchyňou a jej príslušnými priestormi.   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.  

 

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:  25, z toho 9 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku 

Počet detí k 15. 9. 2020: 20 

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.    

MŠ spolupracuje s SOŠ lesníckou v rámci Lesníckych dní, ale napr. aj s Domovom Márie, klientov ktorého 

navštevujú deti so svojím 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  pieskovisko. Školský vzdelávací program deti napĺňajú aj poznávaním a 

starostlivosťou o školskú  záhradu. 

 
Materské školy, základné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a inej právnickej 

alebo fyzickej osoby  

 
Katolícka spojená  škola sv. Františka  Assiského, Banská Štiavnica, Gwerkovej-Göllnerovej č. 9 
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 

Počet pedagogických zamestnancov: 27, 4 asistenti učiteľa 

Základná škola: 
Počet  žiakov : 176 

Počet žiakov k 15. 9. 2020: 184 

Počet tried: 11, 7 odborných  

Školský klub detí: 76 

Centrum voľného času:152 žiakov 

Materská škola: 61 detí 
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Stredná odborná škola: 14 študentov  

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. 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 

Počet  k 15. 9. 2020: 25 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
Súkromná materská škola sídli  na Dolnej ružovej ulici v centre Banskej Štiavnice. Súkromná MŠ poskytuje 

celodennú  starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade 

záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.  

 
Súkromná materská škola Guliver 
Zriaďovateľ: TIDLY SLOVAKIA, a. s., Dolná 5, 96901 Banská Štiavnica  

Štatutár: Janka Tynkovan, Lintich 1800/2A, 96901 Banská Štiavnica   

Riaditeľka: PaedDr. Anežka Slančíková 

Počet detí: 34  

Počet  k 15. 9. 2020: 48 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy: 
Súčasťou školy 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  

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Marcineková 

Počet žiakov: 93, z toho sa 20 individuálne vzdelávalo doma 

Počet k 15. 9. 2020: 108 

ŠKD: 37 žiakov 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy 

Škola sídli  v priestoroch KSŠ sv. Fr. Assiského. 

Cirkevné a súkromné materské školy, ako aj cirkevné a súkromné školské zariadenia (CVČ, ŠKD, školské 

jedálne) na území mesta boli dotované z výnosu dane z príjmov mesta Banská Štiavnica sumou predstavujúcou 

95 % z výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka materských škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č. 12 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Soňa Ostricová 

Údaje o počte žiakov: 102 

Študijné odbory:  

Hotelová akadémia – 5 ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ 

Manažment hotelov a cestovných kancelárií – denné 3-oj ročné  vyššie odborné štúdium pre absolventov 

stredných škôl 

Zahraničná prax študentov: Rakúsko, Francúzsko, Česko, Švajčiarsko 

Údaje o zamestnancoch  
Počet pedagogických zamestnancov: 11 interných,  2 externí  

Priestorové zabezpečenie školy: 

Škola sídli v štvorpodlažnom objekte s vlastnou reštauráciou Balans  a kaviarňou. Poskytuje ubytovanie pre 50 

osôb, banketovú miestnosť pre 90  a salónik pre  25 osôb.  
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Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Banskobystrického samosprávneho kraja 

 
Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738,  Banská Štiavnica  

Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Ľubica Herdová 

Počet žiakov školy k 15. 09. 2019: 367 
Odbor gymnázium: 73 žiakov 

Odbor Gymnázium-bilingválne štúdium: 294 žiakov 

Počet tried: 14 

Počet  pedagogických zamestnancov: 33 
Absolventi pokračovali v štúdiu  predovšetkým medicínskeho a farmaceutického zamerania, filozofického 

zamerania a technického zamerania na domácich, ale aj zahraničných VŠ.  

Údaje o priestorovom zabezpečení: 

Škola sídli v zrekonštruovanej budove na Kolpašskej ulici, ktorá spĺňa podmienky priestorového zabezpečenia 

výučby v škole gymnaziálneho typu. Budova má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, je bezbariérová, s 

odborno-predmetovými triedami  a kabinetmi vyučujúcich. 

 

Stredná odborná škola lesnícka,  Akademická 16,  969 01  Banská Štiavnica 

Riaditeľ školy:  Ing. Miroslav Ďurovič 

Zástupca RŠ: Ing. Monika Malatincová 

Počte žiakov školy : 208 

Študijné odbory:  
Lesníctvo, lesníctvo  so zameraním: lesnícka prevádzka a  krajinná ekológia 

Počet pedagogických zamestnancov školy: 34  

Zahraničná prax študentov: Švédsko, Nemecko, Fínsko, Rakúsko, Česko 

Údaje o priestorových podmienkach školy 
Škola sídli v budove Národnej kultúrnej pamiatky v areáli  Banskoštiavnickej botanickej  záhrady, ktorá 

prináleží  škole. Ku škole patria aj  Školské lesy Kysihýbel  s poľovným revírom, školský internát  s jedálňou, 

sokoliarsky a kynologický areál, školská záhrada na pestovanie lesných a okrasných drevín a ovocia. 

 
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 
Riaditeľ školy: Ing. Miroslav Jausch 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Radovan Blaho 

Počet žiakov: 307  

Študijné odbory:  
životné prostredie, geodézia, kartografia a kataster, biotechnológia a farmakológia, konzervátorstvo a 

reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier, staré tlače a knižné 

väzby, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, odevný dizajn, dizajn – grafický a priestorový dizajn  

Počet pedagogických zamestnancov školy: 38 

Údaje o priestorových podmienkach školy 
Hlavná budova: kmeňové a odborné učebne, telocvične, knižnica, kabinety, dielne, administrácia 

Budova laboratórií: národná kultúrna pamiatka s historickou zrekonštruovanou aulou 

Budova III. - ubytovacie zariadenia, výdajňa stravy, kabinety, telocvičňa s posilňovňou 

Školské dielne (zámočnícka, kováčňa, zváračská a iné) 

 

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica 

Riaditeľka školy:  PhDr. Viera Gregáňová 

Zástupcovia RŠ: Ing. V. Hlinková,  Ing. F. Šimon, Mgr. M. Sentineková  

Počet žiakov: 309 

Počet pedagogických zamestnancov školy: 40  

Študijné a učebné odbory:   

Škola poskytuje vzdelávanie v 37 študijných a učebných odboroch 

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  411 študentov mestských  stredných škôl.  

Školská jedáleň ako súčasť školy mala 465 stravníkov  
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Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Okresného úradu – odbor 

školstva Banská Bystrica 

 
Špeciálna základná škola, Novozámocká č. 11 

Riaditeľka:  Mgr. Beata Rafajová 
Počet žiakov: 34,  5 tried 

ŠKD: 22 žiakov v 2 oddeleniach 

Počet pedagogických zamestnancov: 10 

Škola poskytovala  vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

Priestorové podmienky školy: 
Škola sídli v neúčelovej historickej budove, bez vlastnej telocvične. Má však vlastnú záhradu  na relaxačno-

edukačné účely a školský pozemok. ŠKD a záujmová činnosť prebieha v samostatných priestoroch školy. 

Stravovanie žiakov je zabezpečenú v školskej výdajnej jedálni. 

 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP Dolná č. 2 

Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková 

Počet  zamestnancov:  5, všetci OZ spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

218 klientov - z toho 97 pred začiatkom plnenia škol. dochádzky 

Centrum poskytovalo komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a 

preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich 

osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch 

psychického vývinu a porúch správania. Rodičom a pedagogickým zamestnancom poskytovali poradenské 

služby. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytovali preventívnu výchovnú a 

psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického 

vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov. 

Centrum vykonáva diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne a rehabilitačné činnosti. Všetky činnosti 

v CPPPaP sú poskytované zdarma.  

Z dôvodu COVID – 19 poradňa nestihla realizovať v MŠ testy školskej spôsobilosti, a v SŠ profesijnú 

orientáciu, preto bol počet klientov oproti minulým školským rokom nižší.  

 

Vysoké školy 
 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, Banská Štiavnica, odborná vysoká škola 

(HUAJA)  

Vedenie vysokej školy: Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. Prorektori: doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD., 

doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.  

Konateľka a riaditeľka: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

Škola poskytovala bakalárske,  magisterské  a doktorandské študijné programy v odbore:  

Hudobná interpretácia a teória, Hudobná tvorba a teória  

Iné formy štúdia: Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 

Počet študentov: 27 + 10 DPŠ 

Počet pedagogických zamestnancov: 12 + 8 na kratší úväzok 

Najvýznamnejšie aktivity 

Vedecké a umelecké podujatia v rámci SR, ale aj mnohé medzinárodné, o.i. aj Medzinárodný hudobný festival  

SCHEMNITIENSIS, Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry, Medzinárodné sympózium Jána Albrechta. 

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry: 

Detašované  pracovisko – Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum, Radničné námestie 2, Banská 

Štiavnica 
Zodpovedný vedúci pracoviska:  Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

Cieľ vedecko-výskumného centra Banská Štiavnica:  rozvoj, inovácie a progresívne formy vzdelávania 

a vedeckého výskumu v odborných oblastiach činnosti fakulty. Centrum organizuje aj podujatia korešpondujúce 

s rozvojom miestneho cestovného ruchu. Vo svojich činnostiach využíva  unikátny potenciál historickej Banskej 

Štiavnice – lokality zapísanej na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Pracovisko zorganizovalo 

viacero konferencií a workshopov nielen pre študentov a ich pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť. Pracovisko 

nesie významný podiel na príprave a realizácii revitalizácie Banskoštiavnickej Kalvárie. 
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Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj -  

 integrálna súčasť Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen 

Sídlo: Belházyovský dom, Sládkovičova 1, Banská Štiavnica 

Vedúci katedry: Dr.h.c.prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 

Katedra indikuje príslušnosť k medzinárodnému programu siete katedier UNESCO, zastrešuje výučbu 

prierezových a názorovotvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, implementácie 

princípov  trvalo udržateľného rozvoja, riadenia a správy životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, ekologickej 

optimalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, integrovaného manažmentu povodí a 

krajiny, atď. 

Garantuje študijný odbor „environmentálny manažment”, študijný program „environmentálny manažment“ pre 

bakalársky aj inžiniersky stupeň. Štúdium v študijnom programe environmentálny manažment prebieha v dennej 

prezenčnej aj v externej forme. 

 

ZDRAVOTNÍCTVO 
 

Zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Banskej Štiavnici na Bratskej ulici 17  do 31. 12. 2014 poskytovala 

Nezisková organizácia Nemocnice a polikliniky Bratislava, a. s., Všeobecná nemocnica s poliklinikou, 

Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom. Od 1. 1. 2015 bola nemocnica zaradená do siete nemocníc „Svet 

zdravia“  

Riaditeľ  nemocnice: Ing. Ivan Mokrý  

 

Zdravotnú starostlivosť poskytovala nemocnica nasledovne: 

lôžková časť: oddelenie dlhodobo chorých,  dom ošetrovateľskej starostlivosti 

ambulancie: chirurgická, interná, dermatovenerológia - kožná, oftalmologická, fyziatricko–rehabilitačná  

Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická biochémia  od 28. 08. 2015 prevádzkuje Alpha 

medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin.  

 

Privátne ambulancie: 

 

Praktickí lekári pre dospelých 

H&MG, s. r. o,. Banská Štiavnica ( MUDr. Hana Gubricová) 

MUDr. Adamovicová, s. r. o., Prenčov (MUDr. Janka Adamovicová) 

Medsy, s.r.o., Banská Štiavnica (MUDr. Amália Petríková) 

AVLPD, s.r.o,. Banská Štiavnica (MUDr. Dana Žemberová) 

 

Praktickí lekári pre deti a dorast 

MUDr. Alica Kubinská, s.r.o., ( MUDr. Alica Kubinská) 

MUDr. Katarína Višňovská, s.r.o., (MUDr. Katarína Višňovská) 

 

Špecializované privátne ambulancie: 

ALEX 1,. s. r. o – gynekologická ambulancia (MUDr. Marián Špila) – Bratská ul. č. 18 v Banskej Štiavnici  

MUDr. Marcela Mačajová, s.r.o. – všeobecná otorinolaryngológia, lekárska imunológia (MUDr. Marcela 

Mačajová) 

DERMA – OFTAL, s.r.o., (MUDr. Magdaléna Vojtášová) – všeobecná oftalmológia 

DERMA – OFTAL, s.r.o, (MUDr. Ivan Vojtáš) – dermatovenerologická ambulancia  

NEUROPET, s. r. o., (MUDr. Eva Petrášková) – všeobecná neurológia 

PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r.o., (PhDr. Anna Štetinová, CSc.)  – klinický psychológ 

MUDr. Renáta Koreňová, s. r. o., (MUDr. Renáta Koreňová) – gastroenterologická ambulancia   

AUXILIA, s.r.o., (MUDr. Ján Dúžek) – všeobecná psychiatria – ulica Križovatka 

LAKME, s.r.o. (MUDr. Renáta Podobenová) – gynekologická ambulancia – Dolná ulica č. 906/33 

A SCLEPIUS, s.r.o., Nitra, (MUDr, Libor Bafrnec) – chirurgická a cievna ambulancia 

Medi. farm centrum – MF Centrum na sídlisku Drieňová, na Ulici energetikov 1, kde ordinujú praktickí lekári 

MUDr. Eva Luptáková (Vitael, s.r.o.) a MUDr. Oľga Ferjančíková (PlusCare, s.r.o.) a nachádzajú sa tu ďalšie 

odborné ambulancie: 

 MUDr. Ildikó Paálová – imunológia a alergológia – ordinuje každý utorok 

 MED - DERM, s. r. o., (MUDr. Slávka Urbančeková) - dermatovenerológ – ordinuje každý piatok 

 MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, s. r. o., (MUDr. Eduard Gemza) – privátna psychiatrická ambulancia – 

ordinuje každú stredu popoludní 
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 MUDr. Cvejkuš – MUDr. Cvejkušová, s. r. o. – (MUDr. Cvejkuš) - urologická ambulancia, ordinuje 

každý utorok 

 KLINIKASK, s.r.o., (MUDr. Štefan Kóňa) – ortopedická a chirurgická ambulancia – ordinuje v sobotu 

od 09:00 – 17:00 hod.  

 MB FEMINA, s.r.o., (MUDr. Brosková Martina) – gynekologická ambulancia – ordinuje od utorku do 

piatku. 

  

Stomatologická starostlivosť 

v ambulanciách na Bratská 17 (budova nemocnice): 

HEALTY SMILE , s.r.o., (MDDr. Diana Fáberová); BETHYS, s.r.o., (MUDr. Piteková Alžbeta); Gudent, s.r.o., 

Vyhne, (MUDr. Anna Pránecsuk)   

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, odborný zástupca: MUDr. Ivan Olos, 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 Zvolenská 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 zdravotná služba so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava, odborný zástupca: MUDr. Miroslav 

Chraboň 

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Banská Štiavnica 

ADOS – ŽIVOT, Mgr. Darina Lalíková, Bratská 17, Banská Štiavnica. 

 

LEKÁRNE: 

Lekáreň BS, s.r.o., Banská Štiavnica – lekáreň Dr. Max – ulica Bratská 17 

BORSI, s.r.o., Košice – lekáreň Dr. Max – Ulica L. Svobodu 42 

Lekáreň MIMA – PLUS LEKÁREŇ – Ulica energetikov 1 

Lekáreň Ametyst – ulica Križovatka 3 

Lekáreň Helios – ulica Dolná 3 

 

POŽIARNA OCHRANA 
 

OR HaZZ Žiar nad Hronom, hasičská stanica Banská Štiavnica 

veliteľ: kpt. Štefan Kliman 

sídlo: Pletiarska ulica č. 13 

počet príslušníkov: 18 

 

Stálu službu zabezpečoval jeden veliteľ hasičskej stanice a osemnásť príslušníkov na hasičskej stanici v Banskej 

Štiavnici. Do zásahového obvodu  OR  HaZZ Źiar nad Hronom je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov zaradených  všetkých 16 obcí okresu Banská Štiavnica. 

Základné materiálno-technické vybavenie hasičskej stanice je: T1815, MB Atego AHZS, Iveco Trakker, 

AP T815, PV3S ARS, Mercedes G 290, Kia Sportage, Polaris Ranger 4x4. 

Príslušníci HS Banská Štiavnica vykonali 216 výjazdov. Bolo to k požiarom 35 krát, technická pomoc 130 krát,  

dopravné nehody 43 krát, nebezpečné látky 1 krát, plané poplachy 2 krát, požiare bez zásahu 2 krát, cvičenia      

3 krát. Priama škoda pri požiaroch bola 31 410 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu  žiadnej osoby. 

Uchránený bol majetok v hodnote 178 050 €. 

 

Dobrovoľný hasičský  zbor mesta Banská Štiavnica  

veliteľ: Mgr. Anton Golian,  
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zástupca veliteľa: Miroslav Krkoška 

členovia: Ing. Vladimír Kottila, Martin Výboch, Tomáš Zábudlý, Miloš Zábudlý, Michal Bokroš, Zdeno Soldan   

                st., Pavol Mlynárik, Martin Bábik 

sídlo: Hasičská stanica Ul. Andrea Sládkoviča  15. 

 

Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo Avia A 30 s hasičskou striekačkou  PS 12 a hadicovým vedením, 

protipovodňový vozík, genfovak, lopaty, rebrík a hasiace zariadenie HIRO . Dňa 7. 2. 2020 sme v Banskej 

Bystrici  pred hotelom LUX  z rúk ministerky vnútra Ing. Denisy  Sakovej, PhD. prevzali kľúč od  nového 

požiarneho vozidla Iveco CAS 15.  Zbor je vybavený ochrannými pracovnými pomôckami. DHZM Banská 

Štiavnica bol v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov zaradený do skupiny  B a dostal štátnu dotáciu   

3 000 €. Z nej boli  dokúpené ochranné pomôcky, lavičky, vešiaky na pracovné odevy, náradie, vápka. 

Zásahová činnosť:  

Na výzvu tiesňovej linky  112 operačného strediska  HaZZ  Banská Bystrica  zasahovali členovia DHZM pri 

požiaroch 6 krát: Trávnatý porast na  Šobove, pri požiari zberného dvora, komínov,  pri zaplavení štátnej cesty 

na Počúvadlianskom jazere, likvidácia hniezd sršňov v obytnom dome, dezinfekcia mesta , testovacích miest , 

zberného  dvora a detských ihrísk, 14 krát. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica Štefultov 

Veliteľ: Ing. Ľuboš Škvarka 

Zástupca veliteľa: Vladimír Jarábek 

Členovia:  Dušan Beránek, Martin Kollár, Ľubomír Povinský, Marek Zigler, Jozef Jarábek, Štefan Knopp, 

Vladimír Kmetík, Daniel Pauko 

Sídlo: Požiarnická ulica č. 8. 

 

Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo Iveco Cas 15 s požiarnou výbavou, hadicovým vedením, 

hasičskou striekačkou PP 12, dva genfovaky, rebrík,  lopaty a protipovodňový vozík . 

Zbor bol v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov  zaradený do skupiny B a dostal štátnu dotáciu 3000 €. 

Ziskané finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných pomôcok: obuv Primus 21 Volk, zásahový odev 

Zahas IV, vysielačiek, zásahových prílb, kukiel, hasiacich prístrojov a vapex. 

  

Zásahová činnosť 
Na výzvu operačného strediska HaZZ Banská Bystrica zasahovali  členovia DHZM Banská Štiavnica  Štefultov  

pri požiaroch 4 krát: trávnatý porast na Šobove,  zberný dvor, požiare komínov, zaplavenie cesty . 

 

Preventívna  činnosť 

Preventívne protipožiarne kontroly vykonávali členovia DHZM Banská Štiavnica a DHZM Banská Štiavnica 

Štefultov. Vedúci skupín Ing. Vladimír Kotilla, Jozef Borský, Miroslav Krkoška, Marek Zigler, Vladimír 

Jarábek  so svojimi členmi realizovali  81 kontrol .Viac kontrol nebolo možné urobiť z dôvodu pandémie. 

Preventívne protipožiarne kontroly boli zamerané na dodržiavanie  Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa  § 23 dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone. 

Kontroly boli zamerané na strechy, komíny, povalové priestory, pivnice, drevárne a garáže. 

Kontrolné skupiny preventívne pôsobili na občanov, odporúčali pravidelné čistenie komínov  a dymovodov, ich 

tesnosť ( možnosť úniku  CO) a pravidelnú kontrolu plynových a elektrických rozvodov a zariadení. 

Členovia oboch  DHZM zabezpečovali asistenčné služby  na  podujatiach  Salamandrové dni, Štiavnické trhy, 

Nezabudnuteľné remeslá. 

Na informovanosť o možnostiach vzniku požiarov bola využitá internetová stránka mesta, informačné tabule, 

Štiavnické noviny a relácie v mestskom rozhlase. 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

DHZ Banská Štiavnica,   predseda Vladimír  Poprac,                    64 členov 

DHZ Banská Štiavnica  Štefultov, predseda  Dušan  Beránek,    130 členov 

Obe DHZ zabezpečovali protipožiarne kontroly. 

DHZ Banská Štiavnica Štefultov zorganizovala Fajermenskú zabíjačku a po dlhšom čase tradičný  Anna bál. Ing. 

Ľuboš Škvarka a Daniel Pauko  sa zúčastnili na memoriáli Štefana Ružičku v Bratislave, umiestnili sa na 20.  

mieste.  

 

Cvičenie 
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DHZM Banská Štiavnica a DHZM Banská Štiavnica Štefultov absolvovali  odbornú prípravu na hasičskej 

stanici HaZZ v Banskej Štiavnici, s podporou kpt. Ing Štefana Klimana, kpt. Mgr. Antona Goliana,  npor. Milana 

Jaďuďa. 

V spolupráci s futbalovým  klubom Sitno HaZZ  pre mládež  v prestávkach zápasov predviedli ukážky práce 

hasičov. Záujem bol aj o techniku. Športový deň bol ukončený „penovou párty“.  

Budeme radi, ak o povolanie hasič vzbudíme záujem.  

 

                   

KULTÚRA A ŠPORT 
 

Mestský úrad: oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

Organizovanie kultúrnych podujatí 

Vlastné podujatia 

Rok 2020 bol v oblasti kultúry zásadne ovplyvnený pandémiou koronavírusu, ktorá sa premietla do zrušenia 

kultúrnych podujatí počas väčšej časti roka. Pre prácu oddelenia kultúry mestského úradu to znamenalo zvýšenie 

nárokov na prácu, keďže akcie organizované po marci 2020 sa konali v zmenených podmienkach, čo viedlo 

okrem iného aj k zvýšenej administratívnej záťaži kvôli získaným prostriedkom z grantov. 

Január 2020 bol časom, kedy končil projekt Mesta kultúry. Vyvrcholenie s účasťou verejnosti a hostí sa konalo 

18.1. 2020 pod názvom Rodinné striebro. V dvojhodinovom programe boli nielen prezentované výsledky 

projektu, ale o svojich skúsenostiach hovorili aj priami účastníci rôznych aktivít. Počas roka následne začali 

prichádzať rôzne odborné a iné ocenenia pre rôzne aktivity projektu, resp. spojené s projektom. Patrili medzi ne 

ocenenie Vandy Mesiarikovej na Slovak Press Photo, nominácia na Roma Spirit pre Wuačkowca a Doda 

Klimka, získanie ocenenia Akvizícia roka pre Slovenské banské múzeum v súvislosti s výstavou Príbeh značky 

Pleta, Cena Nadácie Tatra banky  pre projekt Kosmopol, Cena Nadácie Tatra banky a Biela kocka pre Luciu 

Tkáčovú za koncept a výstavy cyklu Zlaté časy.  

Do začiatku marca sa podarilo zorganizovať aj koncert Fragile, divadelné predstavenie Milenec, detský festival 

Zimomravenie a rozbehnúť činnosť v Bod-e K. na Drieňovej. V marci však všetka kultúrna činnosť ustala 

a obnovila sa až v júni, menšími aktivitami na sídlisku. 

Tri najväčšie podujatia v meste sa zmenili na dve, a to z dôvodu obmedzenia kapacity na jednotlivé aktivity. 

Štiavnický živý šach sa tak prvýkrát vo svojej histórii neuskutočnil, keďže podujatia mali limitované kapacity, 

ktoré by nebolo možné na námestí regulovať. 

Nezabudnuté remeslá sa presunuli do priestorov Starého zámku. Priestor dostalo 60 vybraných remeselníkov, 

FS Urpín, FS Sitňan, Katarína Nádaská a nechýbali ani divadlá pre deti. Napriek pochopiteľné nižšej 

návštevnosti ako počas bežného roka sa podujatie vydarilo, čoho výsledkom bolo aj kladné hodnotenie zo strany 

účastníkov a priebežne primerane zaplnený areál. 

Aj v roku 2020 sa podarilo realizovať novú výstavu na Drieňovej, a to v tzv. Galérii Stojiská, kde boli 

umiestnené vybrané fotky neprofesionálnych autorov z celého Slovenska. 

Salamandrové dni sa konali v netradičnej podobe, a to v priestoroch amfiteátra a Starého zámku. Piatkový 

program naplnili hudobní hostia (Lomnické Čhave, Nedvědovci, Čendeš, Modus Memory, Heleňine oči). 

Hlavným bodom programu bola po prvýkrát v histórii scénická komentovaná prehliadka Salamandrového 

sprievodu, ktorá sa stretla s priaznivou odozvou publika. Rovnako sa po prvýkrát konal v priestoroch amfiteátra 

banícky šachtág, ktorý zoznámil verejnosť s touto tradíciou. Sobotný program bol určený pre deti s konal sa 

v priestoroch Starého zámku a bol spojený s trhom remeselníkov a tvorcov ľudovo – umeleckých výrobkov. 

V ďalších mesiacoch došlo opäť k obmedzeniu kultúrnej činnosti s výnimkou krátkodobého otvorenia kín. 

Obdobie využilo oddelenie na prípravu projektov na ďalšie obdobie, sťahovanie a začiatok renovácie nových 

priestorov Bod-u K. (presun do ZŠ J. Kollára), ako aj na online aktivity. Rok sa podarilo zavŕšiť aspoň 

symbolickou štýlovou jazdou Mikuláša ulicami mesta na historickom aute a vystúpením FS Sitňan pod balkónmi 

Drieňovčanov. Súčasťou ponuky kultúry boli v roku 2020 aj výstavy v kultúrnom centre. 

V roku 2020 spustilo oddelenie projekt Výmenník. Projekt má dve úrovne – environmentálnu a sociálnu. 

Cieľom je vrátiť do obehu kvalitné oblečenie či hračky, ktoré sú v dobrom stave a môžu nájsť ešte svojich 

užívateľov. Vzhľadom na situáciu boli obdobia, kedy bola aktivita prevádzkovaná aj online, celkove sa stretla 

s priaznivou odozvou verejnosti. 

 

Spolupráca 

Mesto Banská Štiavnica dlhodobo spolupracuje s rôznymi organizátormi festivalov v meste. Aj v roku 2020 

medzi ne patrili významné podujatia, ktoré sa v ňom konali – 4 živly, Amplión, Zvuk for Štiavnica, 

Vlnoplocha, Capalest. Tieto festivaly sú už pevnou súčasťou kultúrnej ponuky Banskej Štiavnice a ponúkajú 

kvalitný program nielen pre domácich, ale aj desiatky či stovky návštevníkov z rôznych častí Slovenska 

a zahraničia.  Jediným tradičným festivalom, ktorý sa v roku 2020 neuskutočnil, bol Festival peknej hudby. 
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Kultúrne centrum ako miesto stretávania 

Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity a pre nájmy. 

V roku 2020 došlo z pochopiteľných dôvodov k utlmeniu tejto činnosti. 

 

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 

Oddelenie vykonávalo svoju činnosť v budove kultúrneho centra. Táto sa stala za niekoľko rokov svojej 

existencie centrom množstva pravidelných podujatí, ktoré organizuje mesto, prípadne iné organizácie, inštitúcie 

či jednotlivci počas celého roka. V budove zároveň prebieha bohatý klubový život – svoje aktivity v nej za 

bežných okolností úplne alebo čiastočne realizujú šachisti, milovníci jogy, tai - chi, Živena, Klub zdravia, a iní. 

Žiaľ, v roku 2020 došlo aj k obmedzeniu týchto aktivít. V roku 2020 došlo k vykonávaniu bežnej údržby na 

objektoch kultúrneho centra a kina Akademik.  V roku 2019 bol mestským úradom vypracovaný projekt 

stavebných úprav, ktorý umožní zmenu účelu objektu stavby. 

Do portfólia priestorov v užívaní oddelenia pribudli tri nové priestory: Klub Rubigall, ktorý sa podarilo 

zrealizovať s podporou Fondu na podporu umenia ako priestor pre aktivity mestskej knižnice, ale aj iné aktivity; 

Bod K. v Materskej škole Bratská (počas roka presťahovaný do priestorov ZŠ J. Kollára), ako priestor pre 

kultúrne a komunitné aktivity na sídlisku Drieňová a TROJICA AIR, rezidenčný priestor v objekte Rubigall, 

ktorý iniciovalo a prvý rok prevádzkoval OZ Štokovec, priestor pre kultúru a jeho prevádzkovateľom v roku 

2020 bolo Literárne informačné centrum, ktoré do Banskej Štiavnice prinieslo viacero špičkových slovenských 

autorov a prekladateľov slovenskej literatúry. 

V roku 2020 pokračovala spolupráca so spoločnosťou IMT Smile Media, s.r.o., ktorá si prenajala priestory 

Amfiteátra pod Novým zámkom. Dlhodobá zmluva zaväzuje spoločnosť k investíciám do majetku, ale zároveň 

aj k realizácii kultúrnych aktivít. Prenájom bol dôležitým momentom najmä z pohľadu, že rozpočet mesta 

neumožňuje investície do areálu a zároveň ani neposkytuje dosť prostriedkov na realizáciu dostatočného počtu 

aktivít v ňom.  

Kultúrny dom Štefultov ostal aj v roku 2020 mimo prevádzky. 

 

Ďalšie aktivity v oblasti kultúry 

Medzi ďalšie aktívne skupiny v oblasti kultúry (okrem tých, ktorým je vyhradená špeciálna časť tejto kapitoly) 

patrili najmä OZ Štokovec, priestor pre kultúru, venujúci sa rezidenčným pobytom súčasných umelcov. 

Ponuku kultúry dopĺňa aj Pivovar ERB so svojimi divadelnými predstaveniami a koncertmi,  Banskoštiavnicko 

– hodrušský banícky spolok so zameraním na tradičné podujatia spojené s baníctvom a kaviarne Art Café, 

Trotuar Café, Divná Pani, Spojár, Libresso a Archanjel s pravidelnými kultúrnymi podujatiami najmä 

hudobného zamerania.  Okolie jazera Počúvadlo je počas leta oživované aj ďalšími koncertmi financovanými 

miestnymi podnikateľmi. Medzi veľmi aktívnych organizátorov kultúrnych podujatí sa zaradilo OZ Nadtým, 

ktoré organizovalo prvé podujatia v priestoroch bývalej hájovne v lokalite Červená Studňa, ako aj KC Eleuzína 

v centre mesta. V roku 2020 vstúpilo do miestneho kultúrneho prostredia aj Literárne informačné centrum, 

a to prostredníctvom unikátneho literárneho rezidenčného centra TROJICA AIR, medzi ktorého výstupy okrem 

prekladov slovenskej literatúry patrili aj viaceré podujatia. 

V roku 2020 zoskupenie Paradájz Pikčr výnimočne neuviedlo žiadnu premiéru, vo svojej činnosti pokračovali 

spevokol Štiavničan, dychová hudba Sitňanka a ďalšie kultúrne spolky a združenia. Vzhľadom na situáciu boli 

obmedzené aj koncerty študentov a hostí Hudobnej akadémie Jána Albrechta, či vystúpenie divadielka 

Concordia. Aktívnym v roku 2020 bolo aj OZ Vlnoplocha so svojím úspešným divadelným projektom 

Kosmopol a septembrovým festivalom Vlnoplocha. Ďalším z festivalov, ktoré udržali svoju pôsobnosť bol 

festival JAMA, venovaný významnému slovenskému umelcovi Milanovi Adamčiakovi. 

Vo svojej činnosti pokračoval projekt tvorivých dielní Terra Permonia, ktorý už od svojho vzniku púta záujem 

verejnosti. Významným prvkom na kultúrnej mape mesta je galéria Schemnitz, venovaná súčasnému 

slovenskému umeniu, uvádzajúca ročne viacero výstav, ale aj edukačných aktivít. Ďalšou galériou, ktorá sa 

v roku 2020 zaktivizovala a priniesla niekoľko zaujímavých výstav bola Galéria Jula Bindera. Úlohu 

v štiavnickej kultúre zohráva aj prenajímateľ amfiteátra IMT Smile media, s.r.o., v ktorého priestoroch sa 

konali mnohé podujatia: Osmidiv, Hrana, IMT Smile, Desmod, Hex, Richar Müller, Kandráčovci, One Day Jazz 

Festival, Adam Ďurica.  

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 
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OKŠMK spravuje aj detské ihriská (Križovatka, Drieňová, Štefultov) a vykonáva na nich údržbu, prípadne ich 

rozvíja. V roku 2020 bola vykonávaná len základná údržba a dezinfekcia. Okrem toho sa oddelenie sústredilo na 

zabezpečenie takého stavu existujúcich ihrísk, aby spĺňali základné normy pre detské ihriská. 

 

Kino Akademik 

V roku 2020 bola návštevnosť kina veľmi silne poznačená pandémiou Covid 19. Začiatok roka sa pritom 

rozbiehal sľubne, bol jedným z najlepších po digitalizácii kina v roku 2013. Kino bolo pri každom premietaní 

vyťažené a návštevníci si mohli vychutnať silné tituly. S nástupom prvej vlny koronavírusu muselo byť kino 

uzavreté na dlhší čas. Zatvorené  bolo v mesiacoch marec – jún, len čiastočnou náhradou bolo zapojenie do 

online projektu Kino Doma. Kiná sa opäť otvorili počas letných mesiacov a záujem o ne rástol, čo však znovu 

zastavila druhá vlna pandémie, ktorá zatvorila kiná od októbra do konca roka (s krátkym znovuotvorením 

v novembri a decembri). 5 mesiacov z 12 boli brány najnavštevovanejšej kultúrnej inštitúcie v meste zatvorené, 

ďalšie dva premietalo kino so značnými obmedzeniami. Tituly, ktoré pritiahli najviac divákov: Sviňa 646, Príliš 

osobná známosť 536, After:Sľub 230, Šarlatán  187, Šťastný Nový rok 163. V kine sme uvideli 179 filmov 

s počtom divákov 4.558, a tržbou 20.580,50 € čo je o polovicu menej ako za rok predchádzajúci. V roku 2020 

sme sa zapojili aj do online projektov: Projekt Kino Doma, Umenie v kine, Minifestival Európskeho filmu - 

Mittel cinema fest  v spolupráci s talianskym kultúrnym inštitútom. Počas jarných prázdnin sme  pre štiavnické 

deti nasadili 5 animovaných filmov a stihli sme uviesť aj outdoorový festival Expedičná kamera. 

 

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 

Vedúca knižnice: Katarína Kissová 

Sídlo: Rubigallov dom, Nám.sv. Trojice 3 

Knižný fond ku koncu roku 2020 dosiahol 28 950 knižných jednotiek. Odbornej literatúry pre dospelých bolo    

8 314 kníh, beletria pre dospelých tvorila 13 727 kníh, odborná literatúra pre deti tvorila 1 368 zväzkov kníh a    

6 541 zväzkov beletrie bolo pre deti.  Ročný prírastok v roku 2020 bol 591 kníh, z toho 229 kníh pribudlo 

darom. Z Fondu na podporu umenia bolo zakúpených 242 kníh. Do úbytkov knižnica zaradila 705 kníh, 

väčšinou z dôvodu značnej opotrebovanosti. V minulom roku knižnica uskutočnila na dospelom oddelení 36210 

výpožičiek. Beletria pre dospelých činí 18 583 ks a odborná literatúra pre dospelých tvorí 6151 kníh. Na 

detskom oddelení sa vypožičalo 1 132 ks odbornej literatúry a 9 238 ks beletrie. Počet výpožičiek na 1 

registrovaného používateľa bola 46,12 knižničných jednotiek. Prezenčne sa vypožičalo v minulom roku 2 940 

kníh v priestoroch knižnice. Vybavených bolo 149 registrovaných rezervácií, prostredníctvom medziknižničnej 

výpožičnej služby bolo v roku 2020 vyžiadaných z iných knižníc 105 kniž. jednotiek. Knižnica odoberá aj 10 

druhov periodík, darom získava 6 druhov periodík, z ktorých sa v roku 2020 vypožičalo prezenčne aj absenčne  

1 106 kusov. 

Registrovaných používateľov knižnice v roku 2020 bolo 785, ktorí uskutočnili spolu s neregistrovanými 

používateľmi 5 103 návštev. Detských čitateľov do 15 rokov bolo registrovaných 269 a výpožičiek pre ne sa 

uskutočnilo 10 370 ks kníh a časopisov. Počet vstupov do on- line katalógu z priestoru mimo knižnice bol 

822, z toho 91 do vlastného konta. 

Knižnica počas roku 2020 pripravila, resp. spoluorganizovala 26 podujatí. Z toho 17 bolo výchovno-

vzdelávacích (v tom 4x bola informačná príprava pre deti), 8 kultúrno-spoločenských a 1 podujatie pre 

zamestnancov knižníc. V celkovom počte podujatí boli 2 zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov.  

Mestská knižnica spolupracovala so Špeciálnou ZŠ, ako aj s MŠ Banskej Štiavnice. Taktiež s inými 

organizáciami, ktoré vyvíjajú osvetovú a kultúrno- spoločenskú činnosť, najmä s POS a  A(utorským) klubom, 

ale napr. aj s SZPB a JDS. V r. 2020 bolo od 9.3. znemožnené uskutočňovať verejné podujatia, a napriek tomu, 

že sme prežívali rok 200. výročia narodenia A. Sládkoviča, ako aj jeho múzy Maríny Pischlovej, plány na 

uskutočnenie zaujímavých podujatí s tým spojených pre deti i dospelých, ako aj ostatných podujatí, najmä pre 

deti, boli ako dôsledok pandémie koronavírusu zmarené.  

Štiavnické noviny 

Redaktor: Mgr. Michal Kríž 

Sídlo redakcie: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1 

Redakčná rada v počte 9 členov: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Ivan Beňo, Janka 

Bernáthová, Filip Golian, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, JUDr. Gejza Volf a Mgr. Martin 

Macharik. 

V roku 2020 vyšlo spolu 46 čísel Štiavnických novín, v týždennom náklade 1 150 ks v rozsahu 12 strán 

pravidelne vo štvrtok popoludní, okrem redakčných prestávok 2 krát počas roka v letnom a zimnom období. 

Cena novín sa zvýšila od mesiaca marec 2020 z 0,40 € na 0,50 €/výtlačok. Cena za vyhotovenie čísla ŠN sa 
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nezvýšila a ostala na celkových 207 € s DPH bez príloh. Tlač Štiavnických novín zabezpečuje naďalej tlačiareň 

Nikara, Krupina. Štiavnické noviny sa distribuujú na 25 predajných miestach v Banskej Štiavnici a okolí. 

Priemerná predajnosť Štiavnických novín bola 605 ks/týždeň. 

ŠN prinášajú informácie z činnosti samosprávy mesta Banská Štiavnica, informácie z oblasti spoločenského, 

kultúrneho a športového diania v meste Banská Štiavnica a okolí. V ŠN sú rubriky: Z programu primátorky, 

Záhradkárske okienko, Ponuka práce, Kam v BŠ a okolí?, Kino Akademik, Krížovka, Ankety, Z vlastnej tvorby, 

Kultúra, Šport a Inzercia. 

V roku 2020 pribudli nové súťaže o zaujímavé ceny, ktoré si našli svojich čitateľov. Mimoriadnu pozornosť sme 

venovali témam: Mesto kultúry 2019 - Almázia vrcholí, Voľby do NR SR 2020, Nový automobil MsPo, 

Riešenie prímestskej autobusovej dopravy, Rozpočet mesta na rok 2020, Nový predseda FK Sitno Banská 

Štiavnica, Nová škola umeleckého priemyslu, Nové hasičské auto pre DHZ, Zaľúbená Štiavnica - 200. výročie 

Maríny a Sládkoviča, Výmenník, Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta, Pandémia koronavírusu COVID-19, 

Nové hracie prvky na detskom ihrisku, Nový predseda HBÚ, Nové VZN o parkovaní, Odpadové hospodárstvo, 

Kompostovanie, SČK, GJK, Plaváreň na Klingeri, Obnova NKP, Úprava verejných priestranstiev, 

Rekonštrukcia parkoviska na Mládežníckej ul., Projekt Pleta, Nová riaditeľka SBM, Testovanie na COVID-19 a 

ďalšie spoločensko-kultúrne a športové podujatia. 

Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č. 7, 26 a 46 s témami Investičné stavebné akcie s predajom 695 ks, Zmeny v 

poskytovaní opatrovateľskej služby s predajom 885 ks a Vianočné číslo s predajom 805 ks. 

V roku 2020 sme vydali špeciálne prílohy ŠN: Almázia- Rodinné striebro II., Správa o stave mesta 2019. 

Jazykovú úpravu Štiavnických novín robí Katarína Kissová.  Grafické spracovanie vykonávala grafička 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. 

Každoročne sa robí knižná väzba pre archiváciu novín. Štiavnické noviny čitatelia nájdu aj na webovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk, v sekcii Štiavnické noviny, archív. 

                  

Živena - spolok slovenských žien, miestna organizácia  Banská Štiavnica 

Predsedkyňa: Mgr. Renáta Taligová  

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 a na to, že aktivity Živeny boli vždy určené pre verejnosť vo 

forme spoločenských stretnutí, činnosť spolku bola obmedzená a mala skôr interný charakter.  

 

ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH KLUBOV V BANSKEJ ŠTIAVNICI 

 
Rok 2020 bol pre všetky športy z hľadiska protipandemických opatrení zložitý. Opatrenia boli rôzne 

a určite nie všetky prispeli k zásadnému boju s pandémiou. Šport má obrovský a   mnohými ľuďmi nedocenený 

blahodarný vplyv na zdravie ľudí, ako aj na fyzickú a psychickú kondíciu. Zatvorenie športovísk a hlavne 

bazénov vedie k drastickému zníženiu fyzickej aktivity obyvateľstva a z toho vyplývajúcej zvýšenej 

nákladovosti na zdravotníctvo. 

 

Športový klub ATLÉTI BS Banská Štiavnica 

V kritickom roku 2020 sme aktívne pracovali so športovcami, ktorí sú aktívnymi členmi klubu. Klub 

súčasne podporoval tréningové procesy aj neregistrovaných športovcov, ktorých potenciál do budúcna je možné 

rozvinúť. Vďaka Covid 19 sme znížili počet štartov na 43 na Slovensku, Maďarsku a Rakúsku, čo ale je stále 

veľké zastúpenie v propagácii mesta Banská Štiavnica na poli športovom. Opäť sme dosiahli aj medailové 

úspechy z M SR, Verbovský 3. miesto M SR v cestnom behu na 10 km – Majcichov, M. Zimmerman 4. miesto 

na prestížnom MMM v Košiciach, Bátovský 2x 4. miesto na M SR a rad ďalších solídnych výsledkov. Tatranská 

séria Vysoké Tatry, kde Marek Vidlička po 6- tich absolvovaných pretekoch skončil v celkovom poradí na 

druhom mieste, Elizabeth Konôpková vyhrala 4 preteky na behoch v Krupine, Hornej Ždani, Zvolene a Banskej 

Bystrici a ďalšie. Klub Atléti BS má momentálne 84 členov, z toho detí do 15 rokov  je 59. 

 
Plavecký klub Banská Štiavnica 

Začiatok roka bol pre klub úspešný,  plavci boli vynikajúco pripravení na sezónu a prejavilo sa to 

v dvoch kolách regionálnej súťaže o Banskobystrický pohár v Banskej Štiavnici a v Brezne.  V Banskej Štiavnici 

zo 108 disciplín zvíťazili 48-krát a v Brezne zo 104 disciplín zvíťazili 43-krát. Vo februári sa aj štyria naši plavci 

zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v diaľkovom plávaní v bazéne a tam získali jeden titul Majstra Slovenska – 

Ján Čamaj roč. 2010 zvíťazil v disciplíne 1000 m voľný spôsob, Jakub Beňo bol na 2. mieste , Sára 

Rückschlossová skončila na 6. mieste a Jakub Kukučka bol na 3000 m v. s. na 8. mieste. V marci sa bazény 

zavreli a plavci zostali bez možnosti trénovať vo vode. Trénovalo sa na suchu a do vody mohli ísť až 11. 6. 

2020. Trénovali  v júni, júli i v auguste vo veľmi dobrých podmienkach v novej súkromnej škole Guliver, kde je 

http://www.banskastiavnica.sk/
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štvordráhový bazén a pri dodržiavaní protipandemických opatrení starší plavci plávali do týždňa 3-krát a mladší 

2-krát. Náklady na prenájom si hradili rodičia a tieto boli 5-krát vyššie ako na mestskom bazéne. Najmladší 

plavci Ján Čamaj a Jakub Beňo sa zúčastnili 3. kola Slovenského pohára v diaľkovom plávaní na voľnej vode vo 

vodnej nádrži Ľuboreč 7. 8. 2020, kde Ján Čamaj na 1000 m zvíťazil a Jakub Beňo bol na 2. mieste.To isté 

poradie bolo i na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave na Zlatých pieskoch 31. 8. 2020. Zlato na 1000 m získal 

Ján Čamaj a striebro Jakub Beňo. Vo finále Slovenského pohára diaľkových plavcov v Štúrove 19. 9. 2020 na 

1000 m zvíťazil Ján Čamaj a Jakub Beňo získal 3. miesto. Dva týždne v auguste a v septembri trénovali na 

mestskom bazéne a na medzinárodných pretekoch v Štúrove 29. 8. 2020 získali 3 druhé miesta – Ján Čamaj nar. 

2010 na 50 m voľný spôsob, 50 m motýlik a 50 m znak a jedno 3. miesto Sebastián Trenčan na 50 m motýlik.  

12. 9. 2020 sa konali posledné preteky, ktorých sa v roku 2020 zúčastnili, a to Slovenský pohár žiakov 

v Liptovskom Mikuláši, kde tiež patrili medzi najlepších a prvé miesta získali : Tomáš Rückschloss – 4x, a to na 

50 m voľ. spôsob, 50 m znak, 50 m prsia a 50 m motýlik, Ján Čamaj – 2x – 100 m znak a 100 m prsia, Tomáš 

Sikula 50 m motýlik. Druhé miesta obsadili : Ján Čamaj na 100 m a 200m voľný spôsob , Sebastián Trenčan na 

50m znak a 50m motýlik, Sára Koreňová na 50 m znak. Tretie miesta: Tomáš Sikula na 50 m voľný spôsob a 50 

m prsia, Jakub Beňo na 200 m voľný spôsob, Emil Polkoráb na 50 m prsia, Ján Čamaj na 100 m motýlik, Sára 

Koreňová na 50 m voľný spôsob a 50 m motýlik, Hana Kašiarová na 100 m znak , Sára Rückschlossová na 100 

m motýlik. 

Napriek pandémii získali plavci na najkvalitnejších domácich pretekoch 2x prvé miesto s titulmi 

Majster Slovenska a 2- krát striebro na Majstrovstvách Slovenska, 7 zlatých, 5 strieborných a 9 bronzových 

medailí v Slovenskom pohári žiakov. 

  

FK SITNO Banská Štiavnica 

FK Sitno Banská Štiavnica je najväčším organizovaným športovým klubom v meste s členskou 

základňou 150 členov a cca ďalších 150 aktívnych priateľov a fanúšikov klubu. Tak isto je dlhoročný 

prenajímateľ a správca mestského futbalového štadiónu a jeho areálu.  V roku 2020 sa nám podarilo uskutočniť 

veľa zaujímavých projektov a futbalová činnosť sa posunula k lepšiemu. Svedčí o tom návštevnosť na štadióne – 

nielen futbalistov, ale aj iných športovcov, najmä amatérskych, rodičov s deťmi a tiež fanúšikov. Taktiež je 

nutné spomenúť fakt, že z dôvodu celosvetovej pandémie neprebehli súťaže v plnom rozsahu tak ako bolo 

zvykom po minulé roky.  Na športovej činnosti sa zúčastňuje 6 mládežníckych družstiev (predprípravka, 

prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast). Ďalej je to mužstvo dospelých. Hraciu plochu využívajú aj nesúťažní 

futbalisti, ako starí páni alebo iní amatérski priatelia futbalu. Činnosti, do ktorých sa klub zapojil: v mesiaci 

január a február prebehli prípravné zápasy mužov, najmä na umelej tráve v Žiari nad Hronom. Mládežnícke 

mužstvá sa zúčastnili viacerých turnajov v Krupine, Senohrade, Veľkom Krtíši. Začala zimná príprava mužov 

v exteriéri (kondičné tréningy), ale aj interiéri (telocvičňa ZŠ Jozefa Horáka). Tak isto začala zimná príprava 

mládežníckych družstiev, na ktorú využívali už spomínanú telocvičňu. V mesiaci marec sa v plnom prúde 

pripravovali na štart sezóny. V polovici marca boli prerušené všetky futbalové zápasy a tréningový proces 

z dôvodu hygienických opatrení, v súvislosti s ochorením Covid-19. Koncom mája a začiatkom júna sa začali 

obnovovať tréningové a zápasové jednotky. Začala letná príprava všetkých družstiev. Od augusta do novembra 

2020 sa uskutočnili futbalové zápasy organizované SFZ, SSFZ a ObFZ, alebo priateľské či inak amatérsky 

organizované. 

  

Šachový klub Opevnenie 

Činnosť klubu bola značne limitovaná udalosťami spôsobenými koronavírusovou pandémiou. Tradičný 

turnaj pre základné školy, ktorý plní hlavne popularizačnú úlohu, pripravený na koniec školského roka 2019 – 

2020, na ktorom sa tradične zúčastňujú hráči zo škôl celého banskoštiavnického okresu, bol presunutý na jeseň 

2020, kedy sa však pandemická situácia výrazne zhoršila. Ani v tomto náhradnom termíne sa tento veľmi 

obľúbený turnaj nepodarilo uskutočniť. Najbližšou ambíciou je uskutočniť tento, medzi deťmi a juniormi veľmi 

obľúbený turnaj, na koniec školského roka 2020-21. Detský krúžok, ktorý sa už tradične odohráva každý utorok 

od 15:00 – 17:30 v spolupráci s banskoštiavnickým centrom voľného času sme síce v septembri otvorili, ale 

tréningy boli v súvislosti s nariadením hlavného hygienika pozastavené, nakoľko ho navštevujú deti rôznych 

vekový kategórií (najmä z II. stupňa ZŠ). V súčasnosti pracujeme s talentovanými deťmi na internetových 

šachových serveroch www.chess.com a www.lichess.org, kde bola vytvorená šachová trieda a talentované deti 

sa môžu naďalej rozvíjať aspoň takouto formou. Tréning dospelých prebieha každý utorok a štvrtok od 17:00 – 

20:00 podľa limitov pandemických usmernení. Do šachových ligových súťaží banskobystrického kraja nasadil 

banskoštiavnický šachový klub v sezóne 2019 - 2020 dva družstvá. Jedno družstvo do 3. ligy, ktorá je zároveň 

najvyššou súťažou v kraji a jedno družstvo do 4. ligy, ktoré dáva príležitosť aj hráčom s kratšou praxou, ale s 

odhodlaním zbierať cenné  skúsenosti v náročných ligových, často až niekoľkohodinových zápasoch. Preto sú do 

štvrtej ligy po prvýkrát nasadení aj juniori z detského krúžku. Ligové súťaže boli v mesiacoch marec – máj 

prerušené a dohrávali sa v náhradných termínoch v júni a v júli. Ligová sezóna 2020 – 21 sa začala s presne 
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defnovanými hygienickými podmienkami a odohrané boli 3. kolá. Momentálne je súťaž pozastavená na neurčité 

obdobie. Počet členov športového klubu: mládež do 15 rokov 27, mládež 15-18 rokov 3, dospelí 23, celkom 53. 

 

KMT 

Výsledky z roku 2020 sú nasledovné: R. Nemčok 22. 2. 2020 Akvatlon Levice- 3. m. v kategórii 40-49 

r., 22. 8. 2020 Žilinský triatlon- 2. m., kategória 40-44 r.,  29. 8. 2020 Triatlon Nová Baňa- 7. m., kat.40-49 r., 1. 

9. 2020 MSR diaľkové plávanie Zlaté piesky- 1. m., kat.40-44 r.  

 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica  

Klub slovenských turistov Dr. Téryho v Banskej Štiavnici má 52  členov  vo  všetkých  vekových 

kategóriách. Predsedom klubu je Ing. Róbert Melcer. Aktivity členov sú zamerané na pešiu letnú 

a zimnú turistiku, turistiku lyžiarsku , vodnú a vysokohorskú. Klub má vyškolených troch vlastných 

značkárov pre značenie turistických a lyžiarskych trás a  troch cvičiteľov pešej turistiky. Financovanie  

klubu je z vlastných zdrojov (90%) a z dobrovoľných príspevkov (10 %).  Činnosť klubu bola veľmi 

obmedzená z dôvodu Covidu 19. Všetky hromadné plánované akcie na rok 2020 uvedené v kalendári 

boli zrušené. Predseda klubu odporučil členom len individuálnu turistiku podľa zváženia jednotlivých 

členov. Hlavná činnosť bola zameraná na preznačenie a úpravu turistických trás v Štiavnickom 

pohorí, túto činnosť vykonávajú traja vyškolení  značkári, ktorí  v roku 2020 upravili a preznačili 38,2 

km turistických trás, vymenili 18 turistických smeroviek. Značenie a úprava turistických trás sa 

uskutočnila na nasledovných trasách: 8525 – Tepličky – Koháryho dub 2664 – Beluj – Počúvadlo 

jazero, 8528 – Jazero Klinger – Tanád  2663 – Kozelník - Sedlo Volárska, 8527 – Počúvadlo okruh 

(okolo Sitna ) 2666 – Žibritov – Banský Studenec, 0804 – Sedlo Lachtriská – Evičkino jazero, 5532 – 

Hodrušské jazero – Jergištôlňa osada. Táto aktivita je obmedzená finančnými prostriedkami na 

zakúpenie značkárskeho materiálu a na výrobu turistických  smeroviek.  

 
OZ Červená studňa 

Občianske združenie Červená studňa vzniklo z podnetu občanov tohto mesta a jeho cieľom je hlavne 

podpora športovej činnosti širokej verejnosti, a to na amatérskej, ale i profesionálnej úrovni. Občianske 

združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových a 

rekreačných potrieb čo najširšej verejnosti, podporovanie turizmu, zdravého životného štýlu a hlavne propagácia 

banskoštiavnického regiónu. Súčasťou týchto činností je aj údržba tratí na bežecké lyžovanie v lokalite Červená 

studňa – Veterné sedlo – Sedlo Pleso. Údržba tratí je vykonávaná v závislosti od snehových podmienok, 

minimálne však 1x týždenne. Na úpravu sa používa prenajatý ratrak, resp. snežný skúter so závesnou 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 – Hornohodrušský banský jarok (HHBJ) – 

zjazdovka Salamandra – Sedlo Pleso, Červená studňa – Dolnohorrušský banský jarok (DHBJ) – zjazdovka 

Salamandra – Sedlo Pleso, Červená studňa – ponad Ottergrund – Horná Roveň, Horná Roveň – Farárova hôrka – 

Sedlo Pleso, Spojka Pamätník – HHBJ, Spojka DHBJ – HHBJ pri zjazdovke, Spojka Farárova hôrka – HH 

banský jarok, okruh na futbalovom štadióne. V mimosezónnom období sú trate monitorované a priebežne podľa 

potreby čistené, vypilované, kosené, udržiavané a pripravované na ďalšiu sezónu. Príprava bežeckých tratí pred 

sezónou 2020/2021, vyčistenie trás od napadaných konárov – na všetkých tratiach, odvodnenie kritických 

úsekov – HH banský jarok, za zjazdovkou, DH banský jarok, zarovnanie koľají na DH banskom jarku, spevnenie 

cesty štrkom, vyčistenie, vypílenie prepojení medzi trasami, osadenie nových informačných tabúľ. Celkový 

rozsah je približne 30 - 35 km bežeckých tratí. Trate navštevujú nielen štiavnickí športovci, ale aj bežkári zo 

širokého okolia (Levice, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra . . .). Zjazdnosť trás sa aktualizuje na stránkach 

www.nabezky.sk,  www.bezkar.sk a na našej fb stránke a na fb stránke banskastiavnica. Naše združenie zatiaľ 

neorganizuje žiadne preteky a v blízkej budúcnosti tak ani neplánuje. Sústreďujeme sa hlavne na turistický 

rozmer bežeckého lyžovania. Organizujeme tzv. „večerné“ bežky, nočné pochody po banských jarkoch s 

čelovkami. Spolupracujeme 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 turnaji v Hontianskych Nemciach, kde  

obsadil prvé miesto. V sezóne 2019/2020 pôsobil  v 4. lige  banskobystrického regiónu. V roku 2020 v odvetnej 

časti sezóny odohral 7 kôl a zvyšné 4 kolá boli zrušené. V tejto krajskej súťaži hral so striedavými úspechmi , ale 

hlavný cieľ udržať túto súťaž aj pre ročník 2021 sa podarilo splniť.  Sezóna 2020/2021 je zatiaľ prerušená.      

 

 

http://www.nabezky.sk/
http://www.nabezky.sk/
http://www.bezkar.sk/
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Dobrovoľný hasičský zbor  Banská Štiavnica 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Banskej Štiavnici bol založený 25. júla 1873 z iniciatívy rytiera Lothara 

Rittera von Berksa, cisárskeho  a kráľovského podplukovníka 11. dragúnskeho pluku a Viliama Očovského, 

mešťanostu Banská Štiavnica. V roku 2020 bola celá športová činnosť zastavená Prezídiom SPO SR v 

Bratislave. Všetky sily sa  vložili v našom meste Banská Štiavnica na postreky proti Covid 19 a do zásahov pri 

požiaroch, pomoci pri popadaných stromoch na cestnú komunikáciu  a pri vytopení domov.  

 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM 
 

Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2020 boli pozastavené všetky cesty do/zo zahraničia, nebolo možné 

uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu na štandardnej úrovni, nerealizovali sa medzinárodné projekty. 

Prebiehala e-mailová komunikácia s jednotlivými partnermi projektov a partnerskými mestami mesta Banská 

Štiavnica.  

 

Svetové dedičstvo  očami detí  

Medzinárodná výtvarná súťaž sa tento rok konala iba v online priestore. Do 26. ročníka súťaže sme dostali 397 

kresieb z viac ako 20 škôl z 13 miest svetového dedičstva z 9 krajín: ČR, Brazília, Azerbajdžan, Lotyšsko, 

Maroko, Rusko, Čína, Francúzsko a Slovensko. Víťazné práce boli zverejnené na internetovej stránke 

www.sdod.banskastiavnica.sk.  

 
Partnerské mestá  

Tatabánya 

V predvianočnom období otvorilo mesto Tatabánya exteriérovú výstavu, týkajúcu sa predvianočných 

a vianočných zvykov partnerských miest, medzi ktorými je aj Banská Štiavnica. Výstava pozostávala z fotografií 

a textov o slovenských/štiavnických zvykoch od sv. Mikuláša po Nový rok.  

 

http://www.sdod.banskastiavnica.sk/

