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ČASŤ I. SAMOSPRÁVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

MsZ pracovalo v roku 2021 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 2021: 7 

Všetky zasadnutia MsZ sa konali pri dodržaní hygienických 

opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Dve rokovania sa uskutočnili v kultúrnom centre, aprílové MsZ 

bolo prostredníctvom videokonferencie a ostatné sa konali v za-

sadacej miestnosti radnice. 

1  zasadnutie bolo slávnostné – Salamandrové dni, v  Kostole 

sv. Kataríny, kde boli udelené tieto ceny:

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica:

• Nadácii VÚB

• Výročná cena mesta Banská Štiavnica: 

• Patrikovi Jánymu

• Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho 

• Ing. Jánovi Totkovičovi

Cena primátora mesta Banská Štiavnica: 

• MUDr. Oľge Ferjančíkovej

• MUDr. Hane Gubricovej

• MUDr. Hatemovi Ahmed Mohd Abu Murad

Počet prijatých uznesení 158 (v roku 2020 to bolo 165)

% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach

 92,31% (v roku 2020 95,6%) 

Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ:

RNDr. Pavel Bačík 6x (86%), Ľubomír Barák 6x (86%), Mgr. Pe-

ter Ernek 7x (100%), Ing. Ján Čamaj 7x (100%), Mgr. Milan Ka-

bina 7x (100%), Helena Koťová 6x (86%), JUDr. Dušan Lukačko 

5x (71%), Mgr. Martin Macharik 7x (100%), Štefan Mičura 7x 

(100%), Ing. Matej Michalský 5x (71%), Mgr. Mikuláš Pál 7x 

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

7x (100%).

Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská 

Štiavnica: 5

• VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2021 o fi nancovaní škôl na 

území mesta Banská Štiavnica 

• VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2021 o určení výšky príspev-

kov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zaria-

deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

• VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2021, Zmeny a  doplnky 

ÚPN č. 9

• VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2021 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Banská Štiavnica 

• VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2021 o určení spádovej MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BŠ pre deti s trvalým po-

bytom v meste BŠ, v ktorej plnia povinné predprimárne vzde-

lávanie 

Počet prijatých Dodatkov k VZN: 5

• Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o dočasnom parkovaní

• Dodatok č. 4 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách

• Dodatok č. 1 k  VZN č. 1/2021 – čiastková úhrada nákladov 

v školách

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

• Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s KO a DSO na úze-

mí mesta

Materiály prerokované v MsZ: 

všetky uznesenia sú zverejnené na www.banskastiavnica.sk 

 Číslo uznesenia 

Ceny mesta 2021  82/2021

Členstvo v záujmovom združení právnických osôb, Envirocen-

rum BŠ  116/2021 

Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku MsZ  13/2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o dočasnom parkovaní  38/2021

Dodatok č. 4 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách  39/2021

Dodatok č. 1 k  VZN č. 1/2021 – čiastková úhrada nákladov 

v školách  81/2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach   134/2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s KO a DSO na území 

mesta   135/2021

Informatívna správa – podnájomná zmluva na pozemky, H.A.M. 

Academy  - 

Informatívna správa Organizačná štruktúra MsÚ   10/2021

Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2020

 9/2021

Informatívna správa z VZ MsL B. Štiavnica, s. r. o.   64/2021

Informatívna správa z VZ StVS, a.s.  65/2021

Informatívna správa vybudovanie atletického štadióna 66/2021

Informatívna správao podaní petície proti zrušeniu prevádzky 

Zberňa prádla  68/2021

Informatívna správa súhlas s partnerstvom Esprit, s. r. o., Envi-

ro centrum   70/2021

Informatívna správao úspešnosti projektu Smart City  71/2021

Informatívna správa zo zasadnutia VZ a DR spol. Bytová správa, s. r. o. 

 157/2021

Informatívna správa o činnosti ŠN v roku 2020   158/2021

Informácia TS, m. p. B. Štiavnica o plnení opatrení na zníženie 

straty   138/2021

Koncepcia rozvoja spol. Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s. r. o.

 101/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 15.12.2021 2/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 10.2.2021  12/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 24.3.2021   21/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 28.4.2021   36/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 23.6.2021   73/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 18.8.2021  105/2021

Kontrola plnenia uznesení z MsZ 20.10.2021  132/2021

Kronika mesta za rok 2020  83/2021

Kúpa pozemku Mierová ulica   126/2021

Kúpa pozemku p. č. C KN 4373/1 B. Štiavnica   156/2021

Medzinárodný projekt Volunteering Cities+  98/2021

Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za r. 2020

  115/2021

Nájomné a miestna daň za terasy pri reštauračných zariadeniach

  -

Nájomné a  miestna daň za terasy pri reštauračných zariade-

niach  87/2021

Námietka voči stanovenej cene dohodou – V. Halaj   25/2021

Námietka voči kúpnej cene za pozemky p. č. C  KN 834/8 

a 834/9, Priputen  50/2021

Návrh na čiastočné oddlženie TS, m. p.   3/2021

Návrh na čiastočné uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bre-

mena, Tidly Slovakia, a. s.   92/2021

Návrh na čiastočné uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bre-

mena, Kolpašská ulica  94/2021 

Návrh na voľbu HK  5/2021

Návrh na vyhlásenie OVS PP  60/2021

Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2021  44/2021

Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2022  139/2021

Návrh plánu práce HK na II. polrok 2021  45/2021

Návrh plánu práce HK na I. polrok 2022  140/2021

Návrh na použitie prostriedkov schváleného úveru   67/2021

Návrh na vyhlásenie OVS, Mládežnícka ulica   143/2021

Návrh na vyhlásenie OVS, Pod Trojickým vrchom  144/2021

Návrh na vyhlásenie ponukového konania, Poľnohospodárska 

ulica   145/2021

Návrh zníženie nájmov – terasy   34/2021

Návrh ÚPN mesta BŠ „Zmeny a doplnky č. 9“   78/2021

Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ná-

kladov v školách  - 

Odkúpenie pozemkov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica

 102/2021

Operačný plán ZÚ MK a verejných priestranstiev   112/2021

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta VZN č. 2/2018  69/2021

Prenájom poľnohosp. pôdy, návrh na vyhlásenie OVS   19/2021

Prenájom PP na poľnohospodárske účely, osobitný zreteľ   146/2021

Prenájom pozemkov Počúvadlianske Jazero   85/2021

Prevod a prenájom pozemkov, Ul. SNP   125/2021

Prevod podielu 4/8 pozemkov 4627/9, 4642/3, 5544/76,77,80

 53/2021

Prevod pozemkov parc. č. C KN 3149/2 a C KN 3152/2, Š. Hlavatý

  6/2021

Prevod pozemkov par. č. C KN 1315, 1316, 1317/1,2   48/2021

Prevod pozemkov par. č. C KN 2361/3 a C KN 2361/4   49/2021

Prevod pozemkov p. č. C KN 1388/1, 1388/9-11, 1389, Štrelin-

ger, Buzalka   51/2021

Prevod pozemkov p. č. C KN 5741/7,6, J. Ivanič  52/2021

Prevod pozemkov p. č. C KN 3992/4, 3, 4587/10, 4582/10, Dob-

rovičová  54/2021

Prevod pozemkov p. č. E KN 1839/1, 6582, TIDLY SLOVAKIA, a. s. 

  62/2021

Prevod pozemkov pod stavbami, Zigmund šachta   84/2021

Prevod pozemkov p. č. C KN 840/3, Ul. Š. Moyzesa   93/2021

Prevod pozemkov p. č. C KN 2180/50, 19, Na Zigmund šachtu

   119/2021

Prevod časti pozemku p. č. E KN 6515/1, p. Priputen   30/2021

Prevod časti pozemku p. č. C KN 6409/37, ERB Hotel, s. r. o.

   153/2021

Prevod pozemku, Úvozná ulica   141/2021

Prevod pozemku, Horná Roveň   142/2021

Príprava nového VZN o podnikateľskej činnosti  97/2021

Program msz 10.2.2021  1/2021

Program msz 24.3.2021   11/2021

Program msz 28.4.2021  21/2021 

Program msz 23.6.2021  35/2021

Program msz 18.8.2021  72/2021

Program msz 20.10.2021   104/2021

Program msz 08.12.2021   131/2021

Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v BŠ – 1. eta-

pa, ZoD  77/2021

Rozbor hospodárenia TS, m. p., BŠ za rok 2020  42/2021

Rozbor hospodárenia TS, m. p., BŠ k 30.6.2021   109/2021

Rozpočet mesta BŠ na roky 2021, 2022 a 2023  15/2021

Rozpočet mesta BŠ na roky 2022, 2023 a 2024  136/2021

Rozpočet TS, m. p., na roky 2021, 2022 a 2023   16/2021

Rozpočet TS, m. p., na roky 2022, 2023 a 2024  137/2021

Rozpočtové opatrenia č. 1/2021  43/2021

Rozpočtové opatrenia č. 2/2021   75/2021

Rozpočtové opatrenia č. 3/2021   111/2021

Rozpočtové opatrenia č. 4/2021   133/2021

Salamandrové dni 2021  99/2021

Správa o  hospodárení TS, m. p., prijatie opatrení na zníženie 

straty   108/2021

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020  4/2021

Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2021  76/2021

Správa o plnení povinností verejných funcionárov  114/2021

Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu 

sezónu  1132021

Správa o stave majetku BŠ po vykonanej inventarizácii   40/2021

Správa o stave mesta a činnosti samosprávy za rok 2020  46/2021

Správa o technickom stave mestských kúpeľov a návrh odporú-

čaní  8/2021

Štúdia – záchytné parkovisko Mierová, Lesnícka ulica   86/2021

Štúdia modernizácie mestských kúpeľov   130/2021

Uzatvorenie ZoBZ, zriadenie vecného bremena SSE-D, a. s., Dol-

ná Resla   122/2021

Úprava návrhového obdobia ÚPN mesta B. Štiavnica   80/2021

Valné zhromaždenie Bytová správa, s. r. o., 2021  100/2021

Valné zhromaždenie Joergesov dom, a. s.  129/2021

Vyhodnotenie výsledkov OVS na prenájom pozemkov na poľno-

hosp. účely   96/2021

Vyhodnotenie výsledkov OVS na prenájom PP na poľnohosp. 

účely 128/2021

Vyhodnotenie výsledkov OVS na prenájom PP na poľnohosp. 

účely  155/2021

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 

2020  74/2021

VZN č. 1/2021 o fi nancovaní škôl   14/2021

VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl  37/2021

VZN č. 3/2021 o záväzných častiach ÚPN, zmeny a doplnky č. 9

   78/2021

VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb  106/2021 

VZN č. 5/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta  107/2021

Zabezpečenie karanténnej stanice   103/2021

Zadanie pre spracovanie UŠ, Ilijská ul., Sitnianska – Štefultov 

 79/2021

Zadanie pre spracovanie UŠ, Ul. Š. Moyzesa   117/2021

Zámena pozemkov medzi Mestom BŠ a BBSK  7/2021

Zámena pozemkov p. č. C KN 3846/1, Ing. I. Ries s manž.   23/2021

Zámena pozemkov ul. Obrancov mieru   152/2021

Zámer na odpredaj pozemku p. č. C KN 4646/7   61/2021

Zámer na odpreda časti pozemku p. č. E KN 6409/65, Hotel Ker-

ling, s. r. o.  90/2021

Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7  154/2021

Zámer na prevod pozemkov p. č. E KN 2018, 2019/9, 2019/33, 

Novotný, s. r. o.   -

Zámer na prevod pozemkov V. Dobrovičová  24/2021

Zámer na prevod pozemkov TIDLY SLOVAKIA, a. s.  28/2021

Zámer na prevod pozemkov J. Ivanič  29/2021

Zámer na prevod pozemkov Ing. E. Niederland s manželkou 

 32/2021

Zámer na prevod pozemkov p. č. E KN 5058/5, Š. Bane, Slaný 

 57/2021

Zámer na prevod pozemkov p. č. E KN 5283/21, 117 a prenájom 

p. č. 5283/116  95/2021

Zámer na prevod pozemkov OVS, Horná Resla   121/2021

Zámer na prevod pozemkov p. č. C KN 4970/2, Vajanského ul. 

  147/2021

Zámer na prevod pozemkov p. č. C KN 4970/3, Vajanského ul. 

  148/2021

Zámer na prevod častí pozemkov, Ul. Obrancov mieru   149/2021

Zámer na prevod časti pozemku p. č. E KN 4746/2, Mgr. E. Tru-

banová  26/2021

Zámer na prevod časti pozemkov C KN 844 a E KN 5587/13, M. 

Tóth   27/2021

Zámer na prevod časti pozemku p. č. E KN 6611/1, M. Mojžiš 

  56/2021

Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 3541/1, L. Sikula 

  58/2021

Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 4970/2 (I.)   88/2021

Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 4970/2 (II.)  89/2021

Zámer na prevod časti pozemku p. č. E KN 6869/8, J. Fándlyho

  120/2021

Zámer na prevod časti pozemku Ul. P. O. Hviezdoslava  -

Zámer na prevod časti pozemku Ul. Akademická a J. Hollého 

  151/2021

Zámer na prevod pozemkov CKN 4647, 4590/1, 1982/1, 

1985/1, 1983, 1984   47/2021

Zámer na prevod pozemkov C  KN 1608, 1604, 1605 a  EKN 

6376/1, 6371   55/2021

Zámer na prenájom pozemku C KN 4970/2, formou OVS  -

Zámer na prenájom pozemku návrh ZoBNZ, Klinger  -

Zámer na prenájom pozemku p. č. C KN 7570/7, Hájik   150/2021

Zámer na zámenu častí pozemkov, P. Mikulčík a M. Mikulčíková

  31/2021

Zámer na zámenu pozemkov, P. Bačík s manželkou  63/2021

Zámer na zámenu lesných pozemkov k. ú. Banská Štiavnica 

 91/2021

Záverečný účet mesta BŠ za rok 2020  41/2021
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Žiadosť MsL BŠ, spol. s r. o. o odpustenie časti roč. nájomného 

2019 a 2020  20/2021

Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu plavárne – oprava uznesenia 

  18/2021

Žiadosť o dotáciu v programe REACT - EÚ  118/2021

Žiadosť o NFP – Obnova biodiverzity alejí BŠ kalvárií   17/2021

Žiadosť o odpustenie časti nájomného za pozemku pod vonkaj-

šími terasami  33/2021

Žiadosť o zníženie kúpnej ceny za pozemok, Ul. Š. Moyzesa 

  124/2021

Zriadenie VB práva prechodu a prejazdu cez pozemok, Mgr. E. 

Trubanová  127/2021

Zrušenie uznesenia č. 142/2020, Mgr. J. Wahlandtová  59/2021

Komisie MsZ

Uznesením MsZ č. 6/2018 zo dňa 5.12.2018 boli zriadené komi-

sie, 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 Be-

lovický 

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 

Predseda: Mgr. Mikuláš Pál, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ

Členovia komisie: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, Mgr. Len-

ka 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 Pa-

lášthy, 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. Marian Zimmermann, poslanec MsZ 

Administrátor: Mgr. Peter Chytil

Členovia komisie: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, 

Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., Mgr. Adriana Matejko-

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

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií ve-

rejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Predseda: Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ

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

poslanec MsZ 

Komisie prerokovávali v rámci okruhu svojej pôsobnosti dôleži-

té materiály, týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj ďalšej odbor-

nej problematiky. Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce. 

Na rokovanie boli aktuálne zaraďované aj ďalšie materiály, ku 

ktorým bolo potrebné prijať odborné stanovisko príslušnej ko-

misie. Zápisnice z komisií sú zverejnené na web stránke mesta. 

Primátorka mesta – Mgr. Nadežda Babiaková

Do funkcie primátorky mesta bola tretíkrát zvolená v komunál-

nych voľbách v novembri 2018. Primátorka mesta plnila úlohu 

najvyššieho výkonného orgánu, štatutárneho orgánu v  majet-

kovo – právnych vzťahoch, pracovno-právnych vzťahoch mesta 

a  funkciu správneho orgánu v  administratívno-právnych vzťa-

hoch mesta. 

Primátorka mesta plnila najdôležitejšie úlohy súvisiace s výko-

nom samosprávy, s rozvojom mesta a úlohy, ktoré jej odporučilo 

mestské zastupiteľstvo. Rokovala s  predsedom vlády SR, pod-

predsedom vlády SR, poslancami NR SR, členmi vlády, poslan-

cami Európskeho parlamentu, predstaviteľmi štátnej správy, 

samosprávy a ďalšími orgánmi, organizáciami, podnikateľskými 

subjektmi, investormi, predstaviteľmi politických strán a  ďal-

ších 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 fi nancovania vo väzbe na rozpočet 

samosprávy, fi nancovanie školstva, osobitného fi nancovania 

pamiatkovej obnovy v lokalitách UNESCO v štátnom rozpočte, 

podporu rozvoja cestovného ruchu a dopravy, riešenie zdravot-

níckych služieb, zabezpečenie fi nancovania mobilných odber-

ných miest v súvislosti s  testovaním a  iných opatrení, súvisia-

cich so zabezpečením ochrany zdravia v súvislosti s COVID-19, 

s týmto cieľom pripravovala pripomienky k fi nancovaniu aj pre 

ZMOS. Aktívne sa zapájala do pripomienkového konania novely 

Zákona o odpadovom hospodárstve, stavebného zákona ako aj 

ďalších pripravovaných materiálov a právnych predpisov, týka-

júcich sa cestovného ruchu, štrukturálnych fondov, fi nancova-

nia miest a obcí a fi nancovania oblasti originálnych kompetencií 

školstva.

Primátorka mesta v  roku 2021 rokovala s  predsedom vlády, 

viacerými ministrami, poslancami Európskeho parlamentu, 

poslancami NR SR a predstaviteľmi rôznych inštitúcií a fi riem. 

Banskú Štiavnicu aj osobne navštívili predstavitelia Vlády SR 

a  politických strán, poslanci Európskeho parlamentu Miroslav 

Číž a  Robert Hajšel, predseda NR SR Boris Kollár, podpredse-

da vlády a  minister hospodárstva SR Richard Sulík, minister 

obrany SR Jaroslav Naď, minister životného prostredia SR Ján 

Budaj, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav 

Gröhling, viacerí štátni tajomníci Katarína Bruncková a  Jaro-

slav Kmeť (MDaV SR), Karol Galek (MH SR), Juraj Smatana 

(MŽP SR) a viacerí poslanci NR SR a predstavitelia politických 

strán. 

Okrem iného aktívne spolupracovala s podpredsedom vlády SR 

a ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom vo veci saná-

cie starých banských diel a vo veci presťahovania podniku Rudné 

bane, š.p. do Banskej Štiavnice a  s ministrom životného pros-

tredia Jánom Budajom v súvislosti s rozvojom a fi nancovaním 

Slovenského banského múzea a k zachovaniu sídla generálneho 

riaditeľstva SVP, štátneho podniku v  Banskej Štiavnici. Pravi-

delná bola spolupráca s ministrom obrany Jaroslavom Naďom 

v  súvislosti so zabezpečením opatrení COVID-19, ako aj ďal-

šej pomoci mestu Banská Štiavnica.

Významným krokom k rozvoju inštitúcií v meste Banská Štiav-

nica bolo rozhodnutie o  presťahovaní Rudných baní, š. p. do 

Banskej Štiavnice na základe rokovaní primátorky mesta s pod-

predsedom vlády SR a ministrom hospodárstva SR. Mesto Ban-

ská Štiavnica poskytlo priestory pre ich sídlo.

Aktívne pracovala v Rade ZMOS, ako predsedníčka v Združení 

miest a  obcí Žiarsky región, v  predstavenstve Asociácie hor-

ských sídiel Slovenska, kde vykonávala funkciu podpredsedu 

asociácie. Tu presadzovala hlavne zachovanie fi nancovania pre 

mestá a obce s vyššou nadmorskou výškou vo väzbe na zvýše-

né náklady na zimnú údržbu. Ďalej pracovala ako predsedníčka 

Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Banská Štiavnica. Do tejto funkcie bola opätovne zvo-

lená v  roku 2019. Pôsobila v  orgánoch spoločností zriadených 

Mestom, a to ako predseda Valného zhromaždenia Bytovej sprá-

vy, s.r.o., Banská Štiavnica a  v  spoločnosti Mestské lesy Ban-

ská 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“. 

Mesto si plnilo všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Záko-

na o obecnom zriadení, tzn. že bola zabezpečená zimná aj letná 

údržba miestnych komunikácií, odvoz a  likvidácia komunálne-

ho 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 

dofi nancovať činnosť školstva a školských zariadení. Vo zvýše-

nej miere Mesto naďalej zodpovedne pokračovalo v úsporných 

opatreniach, ktoré sme si nastavili už v  predchádzajúcich ro-

koch. Rok 2021 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 ne-

zažila, 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  sú-

lade so zákonom ako opatrenia mimoriadnej krízovej situácie 

štátom. A tak svoju činnosť koordinoval Krízový štáb mesta pod 

vedením primátorky mesta, ktorý zasadal takmer dennodenne 

za účelom prijímania opatrení, ktoré boli ukladané Vládou SR, 

Ústredným krízovým štábom a  Úradom verejného zdravot-

níctva. V  rámci krízovej situácie Krízový štáb vydával a  koor-

dinoval pokyny nielen pre občanov mesta, ale pre organizácie 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta - Technické služby, m. p., 

Bytová správa, s.r.o., Mestské lesy Banská Štiavnica, 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 ak-

tuálnej situácie. Mesto zabezpečovalo  distribúciu ochranných 

rúšok a  respirátorov, dezinfekčných prostriedkov pre občanov, 

predovšetkým pre seniorov, sociálne znevýhodnených občanov 

ako aj zamestnancov Mesta a Technických služieb, m. p., Ban-

ská Štiavnica. V  záujme ochrany zdravia bola zabezpečovaná 

dezinfekcia verejných priestranstiev, autobusových zastávok, 

zberného dvora, domu smútku, obradnej siene, komunitného 

centra, dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a  dezinfekcia 

nádob na odpad, ako aj ďalšie opatrenia v súvislosti s aktuálnou 

situáciou a  aktuálnymi opatreniami prijatými Ústredným krí-

zovým štábom a Úradom verejného zdravotníctva. Denne bola 

monitorovaná situácia v meste Banská Štiavnica a primátorka 

mesta bola v  pravidelnom dennom kontakte s  riaditeľkou Re-

gionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj s riaditeľom 

Svetu zdravia, a. s. – Nemocnice Žiar nad Hronom v súvislosti 

s aktuálnou situáciou, súvisiacou s ochorením COVID-19. Keďže 

v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu museli občania 

disponovať potvrdením o testovaní, Mesto v záujme zabezpeče-

nia možnosti pravidelného testovania občanov zabezpečilo zria-

denie vlastných odberných miest. Na základe uvedenej požia-

davky následne mesto Banská Štiavnica zabezpečilo zriadenie 

stálych mobilných odberných miest vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, ako aj mobilných odberových miest, zriadených na 

území mesta v priestoroch Mesta inými subjektmi tak, aby bola 

uvedená služba pre občanov na území mesta pokrytá v dostatoč-

ných časoch a miestach. 

Náročné obdobie v roku 2021 súvisiace s COVID-19 si vyžado-

valo aj zvýšené pracovné úsilie tak pre vedenie mesta, ako aj jed-

notlivých zamestnancov, keďže za uvedené obdobie značná časť 

zamestnancov bola na pandemickej PN a pritom toto obdobie si 

vyžadovalo zvýšený nápor práce, Mesto pristúpilo k zavedeniu 

home offi  ce u časti zamestnancov, aby bola zachovaná stála čin-

nosť mestského úradu. Zároveň Mesto muselo pristúpiť k úpra-

ve rozpočtu mesta na rok 2021 z dôvodu nevyhnutných výdav-

kov súvisiacich s  COVID-19 a  testovaním, ktoré boli následne 

mestu uhradené. K  povinnosti zabezpečovania testovania pri-

budla aj ďalšia povinnosť pre samosprávu mesta a to zabezpečiť 

a koordinovať očkovanie pre obyvateľov mesta, preto primátor-

ka mesta v záujme zabezpečiť čo najbližšie očkovanie pre obyva-

teľov mesta a okresu zabezpečila niekoľko očkovaní v spolupráci 

so Svetom zdravia, a.s., Žiar nad Hronom a BBSK, ktoré sa reali-

zovali tak v priestoroch mesta, ako aj v súkromných priestoroch. 

V organizovaní očkovania pokračujeme aj v roku 2022. 

V roku 2021 sme dokázali z fi nančných prostriedkov mestské-

ho rozpočtu, dotácií a fondov zrealizovať projekty pre zvýšenie 

kvality života, zlepšiť infraštruktúru, občiansku vybavenosť 

a technickú infraštruktúru, dofi nancovať vnútromestskú dopra-

vu, základné školstvo, fi nančne pokryť materské školy, základnú 

umeleckú školu a centrum voľného času, ako aj zlepšiť kvalitu 

podmienok pre výchovno-vzdelávací proces, upraviť ďalšie ve-

rejné priestranstvá, vrátane oporných múrov a ostatnej infraš-

truktúry, zrealizovať celoplošné úpravy verejných priestranstiev 

a  ďalších miestnych komunikácií, zlepšiť vybavenie zberného 

dvora a kompostárne novou technikou. Aj napriek obmedzeným 

podmienkam súvisiacich s  opatreniami koronavírusu udržať 

rozvoj cestovného ruchu. Zlepšili sme životné prostredie, upra-

vili sme verejné priestranstvá výsadbou novej zelene a mnohé 

ďalšie oblasti.

Mesto Banská Štiavnica v roku 2021 hospodárilo s rozpočtom 

mesta vo výške 12  001  645€. Významnou položkou v  príjme 

mesta boli aj dotácie, ktoré boli Mestu poskytnuté zo štátneho 

rozpočtu, štátnych a  iných zdrojov. Mesto v roku 2021 získalo 

účelové dotácie celkove vo výške 2 391 214,04€: (tabuľka str.4)

Výška bankových úverov k 31.12.2021 bola vo výške 270 889,52€ 

(rekonštrukcia verejného osvetlenia Štefultov 102 881,89€ a at-

letický štadión 168 007,63€). Z bankových úverov bolo uhrade-

né 34 296,11€ a úhrada úveru ŠFRB 108 456,62€. Mesto uhra-

dilo úvery v celkovej výške 142 752,73€.

V roku 2021 boli realizované investičné a neinvestičné akcie 

mesta, z najvýznamnejších uvádzame:

• Rekonštrukcia verejných priestranstiev v sume 829 376€ a to 

ukončenie úprav Ul. Jána Palárika v sume 257 981€, kde cel-

ková hodnota zrealizovaných prác predstavuje 698 965€. 

• Ukončenie úprav verejných priestranstiev – parkovisko 

ul. Mládežnícka v sume 185 408€/2021, kde celková hodnota 

realizovaných prác bola 639 202€. Parkovisko ul. Mládežnícka 

bolo dané do užívania ako automatizované parkovisko s ram-

pami a  jeho okolie bolo doplnené novou výsadbou verejnej 

zelene v sume 12 717€. 

• Začatie rekonštrukčných prác verejných priestranstiev ul. Pod 

Kalváriou v sume 230 687€/2021 vrátane povrchových úprav 

komunikácií, oporných múrov, chodníkov, verejného osvetle-

nia a inžinierskych sietí, celková hodnota realizovaných prác 

544 015€. 

Rok 2021 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. 

• Zrealizovali sa stavebné úpravy v  kultúrnom centre, nevy-

hnutné na zmenu účelu stavby pre potreby kultúrnych pod-

ujatí v sume 43 299€. 

• Zrealizovali sa opravy a rekonštrukcie havárií oporných mú-

rov ul. Novozámocká v sume 21 588€ a Horná ružová v sume 

27 363€. 

Zrealizované boli celoplošné povrchové úpravy ďalších miest-

nych komunikácií a vysprávky miestnych komunikácií v  rámci 

údržby pneumotryskom v celkovej sume 188 518€. Ďalej sa vy-

budovalo prepojovacie schodisko, chodník a vjazd na Ul. Juraja 

Fándlyho a  chodník na Ul. Ludvíka Svobodu v  sume 98  160€ 

a  vybudovala miestna komunikácia s  povrchovou úpravou 

ul. SNP v  sume 55  840€ a  chodník MŠ Bratská zo zámkovej 

dlažby v sume 2 878€.

Vypracované boli projektové dokumentácie (PD):

• PD oprava strechy kostola Panny Márie Snežnej (Dom smútku 

Frauenberg) v sume 10 752€

• PD na obnovu fasády, vrátane kovových a kamenných prvkov 
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a  sanácia vlhkosti na objekt Námestie sv. Trojice 15 v  sume 

20 280€

• PD úprav verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov 

v sume 30 031€

• štúdia rekonštrukcie a modernizácie mestská plaváreň v sume 

19 170€

V pamiatkovej obnove sa zrealizovalo:

• oprava korunnej rímsy – objekt Trojičné námestie 5/1, Zsem-

beryovský dom v sume 46 450€

• rekonštrukcia Bašty pri Piargskej bráne v sume 19 897€

• oprava strechy – výmena šindľovej krytiny ZUŠ v  sume 

71 424€

Zrealizovaná bola:

• rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Banská Štiavnica oprava 

časti fasády, výmena podláh a klampiarskych prvkov v sume 

83 000€

• oprava pamätníkov v sume 10 711€.

Mesto Banská Štiavnica v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti pre 

školy a školské zariadenia poskytlo v roku 2021 zo svojho roz-

počtu fi nančné prostriedky vo výške 1 440 197€ a v súlade so 

zákonom a VZN mesta poskytlo dotácie pre školské zariadenia 

iných zriaďovateľov v sume 524 456€. Pre zlepšenie výchovno-

-vzdelávacieho procesu sa realizovala v ZŠ J. Kollára výmena la-

pača tukov v sume 16 576€ a zabezpečila sa výmena odpruženej 

športovej podlahy v telocvični tejto ZŠ v sume 44 757€, na ktorú 

mesto získalo dotáciu z MŠVVaŠ SR v sume 30 000€.

Mesto poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na mestskú plaváreň 

vo výške 90 000€ na rok 2021 a vysúťažila sa rekonštrukcia stro-

pu v bazénovej časti plavárne, vrátane vzduchotechniky v sume 

191 531,11€, ktorá sa v súčasnosti realizuje.

Začala sa rekonštrukcia štadióna s vybudovaním atletickej drá-

hy v sume 493 000€, v roku 2021 boli zrealizované práce v sume 

173 791€. Časť fi nančných prostriedkov na rekonštrukciu sme 

získali na základe úspešného projektu na vybudovanie atletic-

kého štadióna, kde sme získali od Slovenského atletického zvä-

zu dotáciu vo výške 250 000€. Realizované boli aj ďalšie práce 

súvisiace s budovaním infraštruktúry štadióna v sume 55 393€. 

Rekonštrukcia pokračuje s plánovaným ukončením v júni 2022. 

Mestská samospráva po celý čas vytvárala podmienky pre bez-

platné využívanie športovísk a  športových zariadení pre deti 

a mládež. Mesto prevádzkovalo tri detské ihriská.

Z rozpočtu mesta sa podporili kultúrne súbory, športové kluby 

a kultúrnospoločenské a športové podujatia formou poskytnu-

tia dotácií.

Mesto venovalo veľkú pozornosť aj sociálnej oblasti a oblasti se-

niorov. V plnej miere podľa požiadaviek a potrieb občanov bola 

zabezpečovaná pre klientov činnosť opatrovateľskej služby vo 

výške 316 549€. Podporovali a  fi nančne sme zabezpečili služ-

bu sociálny taxík v sume 11 404€, denný stacionár Margarétka 

DS v sume 6 435€ a prevádzkovali sme nocľaháreň pre ľudí bez 

prístrešia. V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie vo výške 

2 000€. 

Určite k záchrane ľudského života môže prispieť aj osadenie no-

vého defi brilátora na sídlisku Drieňová v spolupráci so Sloven-

ským červeným krížom, ktorý zakúpilo Mesto Banská Štiavnica.

V roku 2021 úspešne prebehol projekt „Pomôžte ľuďom v núdzi 

aj tento rok prežiť krajšie Vianoce.“ Mesto Banská Štiavnica v spo-

lupráci s poslancom Mgr. Petrom Ernekom a Mestskými lesmi, 

spol. s r. o., Banská Štiavnica, ako aj nadväzujúci projekt s Ban-

skoštiavnickým sociálnym podnikom pod vedením Mgr. Jána 

Terena „Charitatívna štedrovečerná večera“ prispeli mnohým ľu-

ďom prežiť krajší Štedrý večer. 

V  oblasti životného prostredia bola realizovaná nová výsadba 

verejnej zelene v rámci úprav verejných priestranstiev ul. Mlá-

dežnícka. Zakúpené bolo nové vozidlo pre Technické služby, m. 

p., Banská Štiavnica hákový nosič a kontajnery pre triedený zber 

komunálneho odpadu v sume 76 800€, na ktoré sme získali do-

táciu z MŽP-EF vo výške 65 000€. Vybudované bolo stojisko na 

ul. Budovateľská v sume 9 900€. 

V rámci zlepšenia životného prostredia okrem nových sadových 

úprav parkoviska ul. Mládežnícka mesto po realizácii vybudo-

vania biokompostárne zaviedlo systém triedenia kuchynského 

odpadu, čo značne prispieva aj k  zhodnocovaniu biologicky 

rozložiteľného odpadu. Mesto podalo aj žiadosť o poskytnutie 

nenávratného fi nančného príspevku v  rámci výzvy na Projekt 

obnova biodiverzity alejí banskoštiavnických kalvárií (Banská 

Štiavnica, Horná Roveň). 

Z  rozpočtu mesta bol uhradený členský príspevok vo výške 

25 000€ do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Mesto v rámci podaných projektov bolo úspešné pri získaní fi -

nančných prostriedkov na:

- Rekonštrukciu vojnových pamätníkov 7 700€ (Úrad predsedu 

vlády SR) 

- Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej 

Štiavnici 27 345€

- Dopĺňanie a sprístupňovanie knižného fondu 3 500€

- Smart City Banská Štiavnica 929 939€

- Nákup hákového nosiča a kontajnerov 65 000€

Podarilo sa získať dotácie do rozpočtu mesta vo výške 

2  391  214€, najvyššou dotáciou bola účelová dotácia MF SR - 

1  640  000€ úprava verejných priestranstiev v  MPR v  lokalite 

UNESCO. 

Určite treba vyzdvihnúť účasť mesta Banská Štiavnica v medzi-

národnom projekte URBACT Volunteering Cities+ (Dobrovoľ-

nícke mestá), cieeľom tohto projektu je výmena dobrých skúse-

ností v dobrovoľníckej práci na území miest zapojených v tomto 

projekte.

V  záujme získania fi nančných prostriedkov na realizáciu pro-

jektov súvisiacich so zlepším infraštruktúry a  života obyvate-

ľov mesto podalo 29 projektov, z ktorých bolo schválených 10 

a v hodnotení je 8 projektov. 

Napriek zložitým protiepidemiologickým opatreniam súvisia-

cich s COVID-19 mesto žilo v obmedzenej miere aj kultúrnymi 

podujatiami, o ktoré bol veľký záujem zo strany tak domácich, 

ako aj zahraničných návštevníkov. Za týchto prísnych opat-

rení sa podarilo zorganizovať v  obmedzenej miere aj mestské 

slávnosti Salamandrové dni a  Banskoštiavnický Salamandrový 

sprievod ako aj oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naf-

tárov, ktorých súčasťou bola aj replika Slávobrány z roku 1751. 

Uvedená bola do života aj novo vydaná kniha monografi a Jo-

zef Lackovič, prezentované boli novo vyhotovené historické 

insígnie mesta a  uskutočnila sa prezentácia novej poštovej 

známky s  námetom banskoštiavnickej Kalvárie, ktorú vydala 

Slovenská pošta, a.s.

Cieľom samosprávy je ísť s kultúrou bližšie k obyvateľom sídlis-

ka Drieňová, a preto nadviazala na projekt Mesta kultúry 2019 

a v roku 2021 usporiadala Kultúrne leto na Drieňovej BOD-K, 

v  rámci ktorého usporiadala množstvo kultúrnych podujatí 

v období jún až september.

V Banskej Štiavnici sa uskutočnil aj vojenský LETOFEST 2021, 

ktorý pripravili Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR pre 

verejnosť, v  rámci série piatich letných hudobných festivalov, 

z ktorých sa jeden uskutočnil v našom meste. 

Na základe požiadavky a rokovaní primátorky mesta s Minister-

stvom dopravy a výstavby SR a generálnym riaditeľom Sloven-

skej správy ciest sa podarilo zlepšiť podmienky v oblasti doprav-

nej infraštruktúry celoplošnou povrchovou úpravou cesty I/51 

na celom území mesta Banská Štiavnica a v obci Svätý Anton, 

v dĺžke cca 9 km v náklade 2 450 000€. 

Mesto plnilo aj dôležitú úlohu súvisiacu so sčítaním obyvateľov, 

domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021 prvýkrát elek-

tronicky s možnosťou asistovaného sčítania. 

Podarilo sa obstarať a započať s prípravou novej webovej stránky 

mesta, ktorá je potrebná jednak z hľadiska elektronizácie verej-

nej správy, ako aj v súvislosti s novými povinnosťami, nakoľko 

súčasná stránka už týmto požiadavkám nevyhovuje.

Celý rok mimo iného primátorka mesta venovala obhajobe za-

chovania generálneho riaditeľstva SVP, š. p., v Banskej Štiavnici. 

Uskutočnila niekoľko rokovaní s ministrom životného prostre-

dia SR, ale aj s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom. 

Rok 2021 bol náročným pre samosprávu, ktorá aktívne zabezpe-

čovala plnenie úloh v meste Banská Štiavnica v súvislosti so skrí-

ningovým testovaním na COVID-19 mobilné odberové miesta. 

V  rámci dobrej koordinácie primátorka mesta v  tejto oblasti 

spolupracovala s  lekármi, zdravotníkmi, so Slovenským Červe-

ným krížom, Armádou Slovenskej republiky, štátnymi a mest-

skými policajtmi, hasičmi profesionálnymi i dobrovoľnými, ako 

aj ďalšími, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení všetkých 

opatrení súvisiacich s COVID-19. 

V máji 2021 v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., bol oby-

vateľom sprístupnený prvý balíkoBox, ktorý sa nachádza na 

Kolpašskej ulici, čím Slovenská pošta rozšírila ponuku svojich 

služieb v našom meste. Samospráva začala pripravovať spoločne 

so Slovenskou poštou, a. s. , spoločný projekt vybudovania poš-

tového múzea v našom meste. V roku 2022 by mal tento projekt 

nabrať konkrétnejšie kontúry, ako aj jeho zastabilizovanie.

Odvážnym investorom sa podarilo zrekonštruovať objekt sta-

rej nemocnice na Ul. Antona Pécha 5, započať s rekonštrukciou 

skeletu bývalej Plety, kde vznikol nový projekt Rezidencia Pleta 

a tiež začať rekonštrukciu objektu na ul. Akademická 8 bývalej 

prepriahacej pošty.

Pripomenuli sme si 30 rokov od zriadenia mestskej polície, bez 

jej činnosti a kontroly nad dodržiavaním verejného poriadku si 

už dnes život v našom meste nevieme ani predstaviť.

Významným krokom je aj partnerstvo v  projekte spoločnosti 

Esprit, spol. s  r.o., Banská Štiavnica, a  to budovanie Environ-

mentálneho centra v meste Banská Štiavnica. 

Mesto opäť opeknelo a  stalo sa príťažlivejšie pre nás, ktorí tu 

trvalo žijeme, ale aj pre desaťtisíce návštevníkov zo Slovenska 

i z rôznych krajín Európy a sveta. Naše mesto je výnimočné, je-

diné a je iné, keďže je lokalitou UNESCO, a preto aj fi nancovanie 

potrieb rekonštrukcie tak historických pamiatok, technických 

pamiatok a celého verejného priestranstva lokality UNESCO si 

vyžaduje osobitné fi nancovanie a  s  týmto cieľom primátorka 

mesta za mesto Banská Štiavnica vedie „boj“ lokalít UNESCO za 

zachovanie osobitného fi nancovania. Za účelom osobitného fi -

nancovania sa primátorka mesta obrátila na všetkých poslancov 

NR SR, ako aj ministerku kultúry SR, s ktorou prebehlo viacero 

rokovaní. 

Pokračovala príprava dokumentov pre nové programovacie ob-

dobie 2021- 2027 v rámci prípravy Integrovanej územnej stra-

tégie BBSK, kde okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 

Hronom tvoria strategicko-plánovací región (SPR). Primátorka 

mesta zastupuje tento strategicko-plánovací región v Rade part-

nerstva pre Integrovaný územný rozvoj Banskobystrického sa-

mosprávneho 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 TPS Podnikanie, TPS Životné prostredie a TPS Sociálny roz-

voj, 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 ob-

dobia. 

Naše mesto patrí medzi najnavštevovanejšie mestá Sloven-

ska a  je vyhľadávanou lokalitou. Aj keď celosvetová pandémia 

COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia značne zasiahli oblasť ces-

tovného ruchu, Banská Štiavnica zostala naďalej vyhľadávanou 

lokalitou. K dobrému menu určite prispieva aj práca Informač-

ného centra v Banskej Štiavnici. 

K zvýšenej návštevnosti významnou mierou prispieva aj unikát-

na banskoštiavnická Kalvária, celkové zlepšenie vzhľadu mesta, 

rekonštrukcia ďalších objektov, verejných priestranstiev, ale aj 

kultúrne podujatia v meste, a tiež rozšírenie a zlepšenie ubyto-

vacích a stravovacích služieb zo strany podnikateľov, ako aj re-

konštrukcia tajchov v okolí Banskej Štiavnice. 

Bolo vydaných celkom 65 stavebných povolení, z  toho na vý-

Dotácie poskytnuté mestu v roku 2021

poskytovateľ účel výška (eur)

Ministerstvo vnútra SR

Starostlivosť o vojnové hroby a pamätníky  841,30 

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

Dotácia na testovanie COVID-19  27 295,00 

Dotácia na sčítanie domov a bytov  15 168,30 

Fond na podporu umenia

Knihy pre knižnicu  1 500,00 

Nezabudnuté remeslá  2 500,00 

Salamander  8 000,00 

Bod K - Mladé publikum  4 000,00 

Ministerstvo kultúry SR

Oprava strechy ZUŠ  30 000,00 

Oprava korunnej rímsy Žemberovský dom  35 000,00 

PD Frauenberg  10 000,00 

Oprava bašty - Piarska brána  12 000,00 

BBSK
Kultúrne leto  3 000,00 

Tábor pre rómske deti  1 800,00 

Ministerstvo fi nancií SR Úprava verejných priestranstiev 1 640 000,00

Audiovizuálny fond Za slovenské fi lmy 1 139,00

Environmentálny fond Hákový nakladač 65 000,00

ÚPSVaR
Osobitný príjemca  134 342,82 

Obedy zadarmo  117 845,10 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny

Komunitné centrum  46 788,20 

Dotácia na odmeny pre opatrovateľky  37 248,00 

Humanitárna pomoc  1 600,00 

Úrad vlády SR Oprava pamätníkov 7 700,00

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

SFZ Štadión - infraštruktúra 25 000,00

Metodicko-predagogické centrum
Pomáhajúce profesie v MŠ  90 430,38 

Pomáhajúce profesie v ZŠ  34 605,11 

Spolu: 2 391 214,04
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stavbu rodinných domov 14 povolení a 51 povolení - iné stavby. 

Skolaudovaných bolo celkom 52 objektov, z toho 21 rodinných 

domov a 31 iných stavieb.

Pre zníženie nezamestnanosti a v rámci aktivačných prác a ma-

lých obecných služieb mesto zamestnávalo 21 aktivačných pra-

covníkov.

Evidovaná miera nezamestnanosti na konci roka 2021 v našom 

okrese dosiahla 7,41%, pričom samospráva mesta a okolité obce 

využívali projekty pre zníženie nezamestnanosti, ktoré však boli 

v roku 2021 značne obmedzené.

Komunitné centrum Šobov, Banská Štiavnica je zriadené 

Mestom Banská Štiavnica s cieľom podpory vytvárania lepších 

podmienok pre cieľové skupiny. Klientmi komunitného centra 

sú najmä príslušníci marginalizovanej skupiny obyvateľstva 

a iných sociálne vylúčených osôb, ktorí sú koncentrovaní v loka-

lite Šobov, ale aj v iných častiach mesta. Mesto Banská Štiavnica 

dlhodobo pracuje a  vykonáva aktivity v  uvedenom priestore, 

o čom svedčia aj viaceré projekty a aktivity zrealizované pre túto 

komunitu. Aktuálne prebieha projekt „Budovanie odborných ka-

pacít na komunitnej úrovni“.

Počas roka 2021 venovala primátorka veľkú pozornosť stra-

tegickému dokumentu Programu hospodárskeho, sociálneho 

a  environmentálneho rozvoja, ktorý je tiež rozhodujúci pri 

získavaní fi nančných prostriedkov a to najmä pri príprave rie-

šenia statickej a dynamickej dopravy, riešeniu prípravy projek-

tov a majetkovo – právnych vysporiadaní pre výstavbu parko-

viska, projektov statickej dopravy, projektovej dokumentácii 

a riešeniu úprav verejných priestranstiev ul. Pod Kalváriou, ul. 

Dolná Resla a  úprava verejného priestranstva „Pomník padlých 

hrdinov“. Pozitívne určite treba prijať správu, že Mestu Banská 

Štiavnica sa podarilo získať na úpravu verejných priestranstiev 

dotáciu v sume 820 000€. Tieto fi nančné prostriedky boli určené 

pre mestskú pamiatkovú rezerváciu lokality UNESCO a v roku 

2022 sa z nich bude realizovať úprava verejných priestranstiev 

ul. Dolná Resla. 

Pokračovali práce na spracovávaní Územného plánu zóny – Pa-

miatková rezervácia časť historické jadro Banská Štiavnica. Veľ-

ká pozornosť bola venovaná 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.

Mimoriadnu pozornosť a úsilie venovala primátorka mesta na-

ďalej spolupráci s  UNESCO, záverom a  povinnostiam štátu vo 

väzbe na Dohovor o ochrane svetového dedičstva, ako aj uplat-

ňovaniu osobitného zákona č. 100/2002 Z. z. Zákona o ochra-

ne 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., priesto-

ry vedeniu tejto organizácie v objekte Námestie sv. Trojice č. 1, 

Zsemberyovský dom. 

Mesto počas celého roka venovalo zvýšenú pozornosť opat-

reniam v  súvislosti s  pandémiou COVID-19 v  záujme ochrany 

zdravia obyvateľov. Krízový štáb mesta prijímal potrebné opat-

renia a  rozpracovával opatrenia uložené vládou a  ústredným 

krízovým štábom. Primátorka mesta pravidelne rokovala s ria-

diteľmi škôl a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta. 

Riadenie mesta bolo zabezpečované prostredníctvom gremi-

álnych 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 získa-

vaniu fi nančných zdrojov pre mesto, investičným akciám v mes-

te, tvorbe a stabilizácii rozpočtu mesta, ako aj fi nancovaniu škôl 

a školských zariadení, tvorbe koncepčných materiálov a plneniu 

úloh zo strategických dokumentov mesta, jednotlivým projek-

tovým zámerom mesta a spolu so zástupcom primátorky a pred-

nostkou MsÚ aktívne spolupracovali s vedením inštitúcií, škôl, 

organizácií a fi riem pôsobiacich na území mesta a okresu a veľkú 

pozornosť venovala aj potrebám a požiadavkám občanov. 

Hlavným cieľom 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 do-

pravy, pamiatková obnova, realizácia projektu SMART CITY, 

zlepšenie činnosti Technických služieb, m. p., vytváranie a zlep-

šovanie podmienok pre rozvoj kultúry a  športu v  meste, pod-

pora voľnočasových aktivít, znižovanie energetickej náročnosti 

existujúcich budov, obnova bytového fondu a zlepšenie podmie-

nok pre šport. Ďalej to bola podpora školských pracovísk, roz-

voj 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 inštituci-

onálny rozvoj mesta využívajúc Zákon o ochrane a rozvoji úze-

mia mesta Banská Štiavnica a  okolia, na rekonštrukciu objek-

tov mestskej pamiatkovej rezervácii, zachovávanie jedinečných 

duchovných tradícií, budovanie infraštruktúry, revitalizácia 

verejných priestranstiev a zelene mestských sídlisk, získavanie 

externých fi nančných zdrojov, rekonštrukciu miestnych komu-

nikácií, vytváranie podmienok pre sociálne znevýhodnené sku-

piny obyvateľstva a seniorov.

Celoročným problémom, s ktorým sa primátorka zaoberala bolo 

zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

v  Banskej Štiavnici. Primátorka v  tejto záležitosti rokovala 

s  predsedom vlády SR ako aj ministrom životného prostredia, 

na ktorých sa obrátila aj písomne s tým, že na zachovaní sídla 

SVP, š.p., v Banskej Štiavnici trvá, že sídlo má svoje opodstat-

nenie aj vo väzbe na Zákon č. 100/2002 Z. z., ako aj vzhľadom 

k tomu, že ide o lokalitu UNESCO. 

Veľkú pozornosť primátorka mesta venovala riešeniu osobitné-

ho fi nancovania pamiatkovej obnovy vrátane úprav verejných 

priestranstiev v lokalitách UNESCO na Slovensku.

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/, po-

čas 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 oblas-

tiach, ku ktorým ho poverí primátorka mesta, 

b) podieľa sa na rozpracovaní koncepčných materiálov súvisia-

cich s  rozvojom (zámermi) mesta, jednotlivých oblastí života 

v meste, 

c) požaduje od prednostu mestského úradu podklady, ktoré po-

trebuje pre plnenie svojich úloh, 

d) predkladá materiály na porady vedenia Mesta Banská Štiav-

nica, ktorých spracovaním bol poverený primátorkou mesta, 

e) pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné pred-

pisy a iné riadiace akty, 

f) zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupi-

teľstva, primátorom mesta a prednostom mestského úradu 

g) prijíma podnety a  pripomienky poslancov MsZ a  občanov 

mesta a  zúčastňuje sa na prerokovávaní sťažností, oznámení, 

podnetov a petícií občanov mesta, 

h) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní 

sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaž-

nostiach, 

i) podieľa sa na vykonávaní občianskych obradov a slávností, 

j) vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskych sobášoch v sú-

lade so zákonom o rodine č. 36/2005 v znení neskorších zmien 

a doplnkov, 

k) spolupracuje s  orgánmi Združenia miest a  obcí Slovenska, 

Únie miest a obcí SR, orgánmi mimovládnych a neziskových or-

ganizácií, kde zastupuje záujmy mesta, ku ktorým bol osobitne 

poverený, 

l) koordinuje dopravu v  meste, rieši statickú dopravu, ako 

i  skvalitnenie dopravy s  dopravcami do a  z  Banskej Štiavnice 

a okolitých miest a obcí, 

m) koordinuje činnosť Technických služieb, m. p., vrátane letnej 

a zimnej údržby ciest a chodníkov, oblasť odpadového hospodár-

stva, údržbu miestnych komunikácií a čistotu mesta, 

n) podieľa sa na tvorbe vnútorných predpisov a smerníc,

o) podieľa sa na získavaní fi nančných prostriedkov pre potreby 

mesta,

p) podpisuje platobné výmery za komunálny odpad a  drobné 

stavebné odpady,

q) po dohode s  primátorkou mesta je oprávnený zastupovať 

mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej, reprezentačnej

r) počas krátkodobej neprítomnosti primátorky mesta vedie ro-

kovanie mestského zastupiteľstva.

Pracoval v komisii školstva, práce s deťmi, mládežou, v komisii 

výstavby a životného prostredia, v komisii pre pamätihodnos-

ti 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 úlo-

hy, ktoré mu boli uložené. Bol členom krízového štábu, v súvis-

losti s riešením pandemickej situácie COVID-19. 

 Hlavný kontrolór – Ing. Marián Láslo 

pracovný úväzok: 0,5

Kontrolná činnosť, ktorú hlavný kontrolór Mesta Banská Štiav-

nica realizoval v  roku 2021 bola vykonávaná v  polovičnom 

úväzku, napriek veľkému rozsahu kontrolovaných subjektov. 

Kontrola bola vykonávaná v súlade s príslušnými ustanovenia-

mi zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, procesne 

v rámci zákona č. 357/2015 Z. z. o fi nančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, ako 

aj v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach sa-

mosprávy Mesta Banská Štiavnica, schválených uznesením MsZ 

č. 72/2007.

Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2021 bol určený 

plánmi kontrolnej činnosti na 1. a  2. polrok 2021, ktoré boli 

schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 152/2020 zo dňa 

15.12.2020 a č. 45/2021 zo dňa 23.06.2021.

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 ne-

skorších zmien a doplnkov, t.j. vypracovanie odborného stano-

viska k záverečnému účtu na rok 2020, odborného stanoviska 

k návrhu rozpočtu na rok 2022 a programového rozpočtu na rok 

2022 a roky 2023 - 2024 pred schválením v MsZ, ďalej zabez-

pečoval evidenciu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niekto-

rých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nej vy-

daného vnútorného predpisu č. 1/2016 o postupe pri podáva-

ní, 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 pro-

tispoločenskej činnosti.

V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na rok 2021 boli 

vykonané kontroly predovšetkým na dodržiavanie ustanovení 

zákona č. 357/2015 Z. z. o fi nančnej kontrole a audite, doklado-

vej preukaznosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s fi -

nančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica a  majetkom 

mesta.

Celkovo bolo v  roku 2021 vykonaných 12 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 fi nan-

covania, atď.)

• Kontrola plnenia opatrení z  kontrol vykonaných v  predchá-

dzajúcich obdobiach

• Kontrola pokladničných operácií mesta Banská Štiavnica 

uskutočnených v 2. polroku 2020, zameraná na dodržiavanie 

zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpoč-

tovými prostriedkami mesta výberovým spôsobom. 

• Kontrola výdavkov a fi nančných operácií mesta Banská Štiav-

nica za 2. polrok 2020 výberovým spôsobom, uskutočnených 

cez výdavkový bankový účet mesta.

• Overovanie fi nančných operácií a príslušných bankových vý-

pisov.

• Kontrola nakladania s  majetkom Mesta Banská Štiavnica 

v príspevkovej organizácii Mesta Banská Štiavnica – Technic-

ké služby, m. p., Banská Štiavnica.

• Kontrola dodržiavania efektívnosti a účelnosti pri vyúčtovaní 

fi nančných prostriedkov poskytnutých v roku 2020, vyúčtova-

ných do konca januára 2021 - podľa VZN Mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica, v znení dodatku č. 1/2019.

• Kontrola plnenia opatrení z  kontrol vykonaných v  predchá-

dzajúcich obdobiach.

• Kontrola hospodárenia a nakladania s fi nančnými prostried-

kami z  rozpočtu mesta, prostredníctvom pokladnice mesta, 

ktoré boli vykonané v 1. polroku 2021 so zameraním na úpl-

nosť, jednoznačnosť a transparentnosť pokladničných účtov-

ných dokladov.

• Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavni-

ca – bežný účet, uskutočnených v 1. polroku 2021 – podklad 

pre vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu 

za rok 2021.

• Kontrola plnenia uznesení MsZ za obdobie roku 2020.

• Kontrola plnenia uznesení MsZ za obdobie 1. polroka 2021. 

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 Ban-

ská Štiavnica za rok 2020.

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného roka vykonával kon-

trolnú činnosť, rozsah ktorej mu vyplýva z príslušných ustano-

vení 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 fi nančnej kontrole a audi-

te a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a  doplnkov a  Zásadami kontrolnej činnosti v  podmien-

kach samosprávy Mesta Banská Štiavnica, bola činnosť hlavné-

ho kontrolóra za sledované obdobie zameraná na:

• výkon kontrolnej činnosti,

• výkon iných odborných činností, najmä vypracovanie odbor-

ných stanovísk k predkladaným materiálom do MsZ, v súlade 

so zákonom o obecnom zriadení, ako aj zákonom o rozpočto-

vých pravidlách územnej samosprávy,

• stanoviská k prijatiu návratných zdrojov fi nancovania, návr-

hu rozpočtu, záverečného účtu, pripomienkovanie interných 

predpisov, VZN a  iných koncepčných materiálov predklada-

ných na schvaľovanie MsZ. 

Východiská stanovené pre priority kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra v roku 2021:

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 zriade-

ných, resp. založených mestom,

3. následné fi nančné kontroly na základe úloh upravených ďal-

šími právnymi predpismi, najmä zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v platnom znení.

V súlade s týmto boli realizované kontroly:

• v príspevkovej organizácii mesta, 

• na Mestskom úrade Banská Štiavnica.

Pri následných kontrolách plnenia niektorých opatrení v  prís-

lušných subjektoch kontroly nebolo zistené pretrvávanie nedo-

statkov a prijaté opatrenia odstránili nežiaduci stav.

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe pred-

chádzať vzniku kontrolných zistení sa podľa výsledkov kontrol 

osvedčili v rozpočtových organizáciách mesta úkony, kedy hlav-

ný kontrolór v rámci ukončených kontrolných akcií a v prípade 

záujmu kontrolovaných subjektov:

• spolupracoval s nimi pri spracovaní opatrení, ktoré mali prijať 

na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,

• poskytoval im metodiku k predmetu vykonanej kontroly,
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• upozorňoval ich na prijatie nových všeobecne-záväzných 

právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu, najmä ak sa tý-

kajú výkonu ich činností.

Mestský úrad 

Prednostka mestského úradu – Ing. Ivana Ondrejmišková 

Mestský úrad v  zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v  znení 

neskorších zmien a doplnkov zabezpečuje organizačné a admi-

nistratívne veci mestského zastupiteľstva a  primátora mesta, 

ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Náplňou 

činnosti mestského úradu je zabezpečovanie písomnej agendy 

orgánov, príprava zasadnutí a ich zabezpečenie. Zároveň je vý-

pravňou a podateľňou písomností, vypracováva písomné vyho-

tovenia všetkých rozhodnutí, vykonáva nariadenia, uznesenia 

mestského zastupiteľstva, rozhodnutia a iné. 

Mestský úrad okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona 

o obecnom zriadení v priebehu roka 2021 pripravoval materiály, 

analýzy a iné podklady, týkajúce sa rozvoja mesta. Zabezpečoval 

úlohy vyplývajúce mu z  Programu hospodárskeho, sociálneho 

a  environmentálneho rozvoja mesta ako celku,  Komunitného 

plánu sociálnych služieb a  spracovával podklady pre rozvojo-

vé a  strategické dokumenty mesta a  podklady pre žiadosti na 

získanie fi nančných prostriedkov z  operačných programov EÚ 

a žiadosti do grantových programov. 

V roku 2021 bolo zaevidovaných 30 283 záznamov, 3 412 spi-

sov, 40 žiadostí o informáciu a 0 petícií. 

Mestský úrad fungoval počas roka 2021 v nezmenenej organi-

začnej štruktúre. Činnosť mestského úradu zabezpečovali tieto 

oddelenia: oddelenie ekonomické, oddelenie právne a  správy 

majetku, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného 

prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja a  medzinárodných 

vzťahov, oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych 

vecí, oddelenie kultúrny športu a mediálnej komunikácie, škol-

ský úrad, stavebný úrad a matričný úrad. 

Jednotlivé pracoviská úradu sú lokalizované v objektoch v his-

torickom centre mesta: 

• objekt Radničné námestie 1 (historická radnica): primátor 

mesta, zástupca primátora, prednosta úradu, školský úrad, 

oddelenie výstavby, územného 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 odde-

lenie, 

• 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 reakcia Štiavnic-

kých novín, 

Mestský úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci 

potrebné pre rokovanie a  rozhodovanie mestského zastupiteľ-

stva, ktoré v roku 2021 pracovalo v zložení 13 poslancov zvole-

ných v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 

10. novembra 2018. 

Mestský úrad v roku 2021 zabezpečoval zo zákona všetky legis-

latívne a  všetky technicko – organizačné požiadavky súvisiace 

so Sčítaním obyvateľov, domov a  bytov 2021. Sčítanie obyva-

teľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa v  celej Slovenskej 

republike uskutočnilo podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov v  roku 2021.SODB 2021 bolo špe-

cifi cké tým, že sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo in-

tegrované sčítanie, ktoré bolo založené na kombinácii údajov 

z administratívnych zdrojov a údajov od obyvateľov a bolo prvé 

plne elektronické sčítanie bez použitia papierových formulárov. 

SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách (z dôvodu pande-

mickej situácie) – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. 

Rok 2021 bol z pohľadu činnosti samosprávy a chodu mestského 

úradu veľmi zložitý vzhľadom k situácii spôsobenej COVID-19 

a  vzhľadom k  množstvu úlohám a  kompetenciám, ktoré sme 

museli v rámci pandemickej situácii a vyhláseného núdzového 

stavu zabezpečiť. 

V  rámci krízovej situácie sme vydávali a  koordinovali pokyny 

pre základné školy, materské školy, základnú umeleckú ško-

lu, centrum voľného času, školské kluby detí a školské jedálne 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. Na zákla-

de usmernení krízového štábu mesta sme upravovali režim fun-

govania mestského úradu, otvárali, zatvárali a koordinovali sme 

činnosť v kine Akademik, mestskej knižnici, obradnej sieni v bu-

dove radnice pri obrade uzavretia manželstva, dome smútku pri 

občianskom obrade, mestských kúpeľoch – plavárni, zbernom 

dvore a ďalších. Zabezpečovali sme dezinfekciu a ochranné pro-

striedky pre mestský úrad, organizácie zriadené mestom, komu-

nitné centrum, školy a  školské zariadenia. Zabezpečovali sme 

šitie a distribúciu ochranných rúšok pre občanov mesta, predo-

všetkým pre seniorov, ale aj sociálne znevýhodnených občanov. 

Zabezpečovali sme dezinfekciu autobusových zastávok, domu 

smútku, obradnej siene, zberného dvora, dezinfekciu stojísk na 

komunálny odpad a  kuka nádob, verejných priestranstiev, ko-

munitného centra a mnohých ďalších v zmysle aktuálnych opat-

rení. V súvislosti so zabezpečovaním úloh testovania COVID-19 

Mesto Banská Štiavnica zabezpečovalo lekárov, zdravotné ses-

try a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečovali odbery v jednotlivých 

odberných miestach v rámci mesta Banská Štiavnica.

Mesto Banská Štiavnica zabezpečilo zriadenie stálych mobil-

ných odberových miest vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

ako aj mobilných odberových miest zriadených na území mesta 

v priestoroch mesta cudzími subjektami, tak aby uvedená služ-

ba bola v zmysle požiadaviek a potrieb občanov na území mesta 

pokrytá v dostatočných časoch a miestach a to celkom na 4 od-

berných miestach v rámci mesta.

Mesto Banská Štiavnica v  spolupráci so Svetom zdravia, a. s., 

a Banskobystrickým samosprávnym krajom uskutočnilo v roku 

2021 celkovo 9  očkovaní jednodávkovou vakcínou očkovacou 

látkou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson a dvojdáv-

kovou vakcínou Pfi zer od spoločnosti Pfi zer BionTech, celkom 

bolo zaočkovaných 1 406 osôb. Očkovanie dvojdávkovou vakcí-

nou Pfi zer od spoločnosti Pfi zer BionTech bolo zabezpečené aj 

praktickými lekármi pre dospelých a  tiež praktickými lekármi 

pre deti a dorast. 

Bola spracovaná Správa o stave mesta za rok 2020, ktorá pod-

robne zachytáva činnosť mestského zastupiteľstva, Mesta Ban-

ská 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 2021 zrea-

lizovaných: zákazka s nízkou hodnotou – úspešné 39, podlimit-

ná zákazka 8, zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky 13. 

Mesto Banská Štiavnica v roku 2021 v súlade so zákonom SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí uzatvorilo 17 zmlúv na prevod 

pozemkov, z toho 1 zmluvu v hodnote 202,80€ na kúpu pozem-

kov, 1 zámennú zmluvu a 15 zmlúv v hodnote 71 255,13€ na 

predaj pozemkov. Uzatvorené boli tiež 1 zmluva o zriadení vec-

ného bremena a 2 zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. Mesto Banská Štiavnica v roku 2021 zrealizovalo tiež 

prevod majetku v zmysle osobitných predpisov a to: byt č. 2, čís-

lo vchodu 9, 1. poschodie, súpisné číslo stavby 1536 na pozemku 

registra C KN 5333/7 a byt č. 3-C, číslo vchodu 7, 3. poschodie, 

súpisné číslo stavby 11 na pozemku registra C KN 3199/1.

Mestský úrad koordinoval a  jeho zamestnanci zabezpečovali 

a  podieľali sa na všetkých aktivitách súvisiacich so zabezpe-

čovaním 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 2021 sú spracované v prehľadnej tabuľke, ktorá 

je súčasťou tejto správy. 

Oblasť sociálna a oblasť seniorov

Pre občanov mesta sme poskytovali činnosť opatrovateľskej 

služby. Prevádzkovali a zabezpečovali sme činnosť denných cen-

tier pre seniorov v Banskej Štiavnici a v časti mesta Štefultov. 

Z rozpočtu mesta sme zabezpečili službu sociálny taxík. V roku 

2021 samospráva aj naďalej zabezpečovala prevádzku nocľa-

hárne 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 po-

skytovateľov sociálnych služieb na Úrade Banskobystrického 

samosprávneho kraja, vykonávalo svoju činnosť aj v roku 2021. 

Komunitné centrum je otvorené každý pracovný deň a sú v ňom 

zamestnaní traja zamestnanci v rámci národného projektu Pod-

pora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na ko-

munitnej úrovni. V rámci situácie s COVID-19 sa zamestnanci 

zapojili aj do prác a opatrení potrebných na pomoc a dodržiava-

nie opatrení v tejto komunite. 

Mestský úrad pripravoval pre rokovanie mestského zastupiteľ-

stva viacero návrhov všeobecne záväzných nariadení a  dodat-

kov. 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 prero-

kovalo. 

Mestský úrad zabezpečoval agendy na úseku samosprávnych 

funkcií, miestnych daní, správy mestského majetku, regionál-

neho rozvoja, cestovného ruchu, opatrovateľskej služby, územ-

ného plánovania, úlohy prenesených kompetencií štátnej sprá-

vy 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 sociál-

nej kurately a pohrebníctva. Ďalej zabezpečoval úlohy na úseku 

obstarávania projektových dokumentácií a štúdií. 

Mestský úrad spolupracoval s  organizáciami a  spoločnosťami 

zriadenými a založenými MsZ a bol nápomocný pri riešení ich 

problémov. 

Prednostka MsÚ, ako aj jednotliví vedúci oddelení mestského 

úradu sa zúčastňovali na gremiálnych poradách primátorky 

mesta, zúčastňovali sa na rokovaniach mestského zastupiteľ-

stva, komisií pri MsZ a okrem pracovných povinností vyplývajú-

cich 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 primá-

tora mesta, sekretariát zástupcu primátora a prednostky MsÚ, 

personalistiku, mzdy zamestnancov mesta, pokladňu, vydáva-

nie parkovacích kariet, vedenie registratúry, archív, evidenciu 

obyvateľstva, volebnú agendu, číslovanie stavieb, evidenciu 

stavieb, vydanie listiny o  určení, zmene alebo zrušení súpis-

ného a  orientačného čísla, sociálnu pomoc, osobitný príjemca 

dávok v  hmotnej núdzi a  prídavku na dieťa, opatrovateľskú 

službu, poradenskú službu obyvateľom mesta, jednorazovú dáv-

ku 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 zne-

ní neskorších predpisov, so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, 

so zákonom č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení ne-

skorších predpisov, so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v  znení neskorších predpisov; osvedčovanie listín 

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

o osvedčovaní podpisov a listín obcou, požiarnu ochranu mesta, 

hasičský zbor, preventívnu požiarnu kontrolu, administratívu 

orgánom samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vo-

zidiel, vyúčtovanie PHM, materiálno-technické zabezpečenie 

MsÚ, správu a budovanie informačného systému úradu, inter-

netovú stránku mesta, správu budov Radničné nám. č. 1 (histo-

rická radnica), Námestie sv. Trojice č. 1 a č. 3 (Žemberovský dom 

a Rubigallov dom).

Klientske centrum pre občanov na Námestí sv. Trojice č. 3 (Rubi-

gallov dom), poskytuje informácie a tlačivá súvisiace s agendou 

jednotlivých oddelení mestského úradu, občania tu môžu zapla-

tiť poplatky vyrubené Mestom Banská Štiavnica, je tu evidencia 

obyvateľstva, vydávanie rybárskych lístkov a sociálne veci. 

Oddelenie organizuje aj menšie obecné služby, aktivačnú čin-

nosť a  iné formy aktivácie uchádzačov o zamestnanie v spolu-

práci s  ÚPSVaR Banská Štiavnica. Prostredníctvom uvedených 

aktivít sa realizujú podporné činnosti pre samosprávu pri re-

alizovaní verejno-prospešných prác, starostlivosti o  verejné 

priestranstvá, starostlivosti o mestské cintoríny, športové zaria-

denia, pomocné práce pri činnostiach MsÚ. 

Matričný úrad Banská Štiavnica 

Počet pracovníkov: 2

Matričný úrad Mesta Banská Štiavnica vedie matričnú agen-

du v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení 

neskorších predpisov, so zákonom č. 36/2005 Z. z. o  rodine, 

so zákonom č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení ne-

skorších predpisov, so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v  znení neskorších predpisov; osvedčovanie listín 

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

o osvedčovaní podpisov a listín obcou. Matričný úrad má 1 za-

mestnankyňu pre funkciu matrikárky 1,0 úväzku a 0,5 úväzku 

pre zastupujúcu matrikárku + osvedčovanie podpisov a  úrad-

ných listín a činnosť ZPOZ. 

Štatistický prehľad o matričných udalostiach v roku 2021:

Rodná matrika – 0 narodených detí

Sobášna matrika – 91 uzavretých manželstiev (25 cirkevných, 

66 civilných, z toho 6 cudzincov)

Úmrtná matrika – 175 úmrtí ( z  toho 164 v B. Štiavnici, 3 na 

Podhorí, 8 v Banskom Studenci)

Dodatočné záznamy – 98 (zmeny mena a  priezviska podľa §7 

zák. č. 300/1993 Z. z., úprava priezviska podľa §16, §19 zák. 

č. 154/1994 Z. z., opravy údajov, osvojenie, rozvody, a pod.)

Uznanie otcovstva pred/po narodení vykonané Matričným úra-

dom BŠ – 42

Zápis do osobitnej matriky – 18

Delegovanie sobáša – 5

Vydanie druhopisov z matričných kníh – 345

Iné matričné úkony a potvrdenia z matričnej evidencie 

Iné matričné úkony a  potvrdenia z  matričnej agendy – 1371 

(Viacjazyčný štandardný formulár k  RL,SL,ÚL, pre použitie 

verejnej listiny v  cudzine, potvrdené tlačivo na príspevok pri 

narodení, pri pohrebe, pri uzavretí manželstva pre zamestnáva-

teľa, potvrdenie pre uzavretie manželstva v zahraničí, potvrde-

nie o zmene priezviska manželky po rozvode, dožiadania alebo 

potvrdenia pre - okresné súdy, štatistický úrad, exekútorské 

úrady, okresné úrady, ÚPSVaR, sociálnu poisťovňu, zdravotné 

poisťovne, daňové úrady, ÚDZS, register trestov, matričné úra-

dy, políciu, mestské/obecné úrady, veľvyslanectvá, fyzické osoby 

a ďalšie štátne a súkromné inštitúcie).

Sumár všetkých matričných úkonov a úkonov súvisiacich s čin-

nosťou matričného úradu vykazovaných v štatistickej správe pre 

ministerstvo vnútra za rok 2021: 2146

Sumár všetkých matričných úkonov a úkonov súvisiacich s čin-

nosťou matričného úradu vykazovaných v štatistickej správe pre 

ministerstvo vnútra za rok 2021: 2146

Osvedčovanie listín 882

Osvedčovanie podpisov 3899

ZPOZ – zbor pre občianske záležitosti 

Činnosť ZPOZ pri MsÚ v  Banskej Štiavnici, vykonáva zástup-

kyňa matrikárky Jarmila Simonidesová, úzko spolupracuje 

s predstaviteľmi mesta. Činnosť ZPOZ je zameraná na organi-

zovanie a prípravu občianskych obradov, rozširuje občianske ob-

rady o slávnosti pri významných životných udalostiach občanov, 

o rozvoj kultúrno – spoločenského života v našom meste, o pod-

poru ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a  úctu človeka 

k človeku, svojmu okoliu a napomáha upevňovaniu priateľských 

vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu. 

Rok 2021 bol náročný, COVID-19 znepríjemňoval život našich 

spoluobčanov, no i napriek ťažkému obdobiu ZPOZ vykonával 

nasledovné obrady: 

Uvítanie do života: individuálne uvítanie 5, s počtom ľudí 30

Spoločné uvítanie do života s počtom detí: 138 

Sobáše celkom: 91, z toho: cirkevných 25

                                                  civilných 66 

Úmrtia: 175

Z toho: občianske rozlúčky 56

Ostatné: 119 cirkevné a rozlúčka v úzkom rodinnom kruhu bez 

obradu 

Ostatné obrady:

Životné jubileum v počte 1 s počtom ľudí 10 

Prijatie jubilantov sa nekonalo z dôvodu opatrení COVID-19
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Stav projektov mesta

Názov projektu Zdroj (napr. MK SR)
Program /pod-

prog. Opatrenie

Dátum 

podania

Informácie k podanému projektu 
zo žiadosti Stav 

(v hodnotení 

/ schválené /

nepodporené)

Celkový 

rozpočet 

projektu

Požadovaná 

dotácia
Spolufi nan.

Dom meštiansky, nárožný, Nám. Sv. Trojice 5/1, Zsemberyovský 

dom, č. ÚZPF 2503/12 - oprava fasády
MK SR 1.2 12.02.2021 110 430,00€ 104 909,00€ 5 521,00€ ukončené

Kaplnka, r. k. sv. Alžbety - sanácia vlhkosti MK SR 1.2 12.02.2021 31 129,00€ 29 573,00€ 1 556,00€ nepodporené

Dom meštiansky, nárožný, Sládkovičova ulica 51/1, Belházyovský 

dom, č. ÚZPF 2503/7 - obnova okenných výplní II. etapa
MK SR 1.2 12.02.2021 111 748,00€ 106 160,00€ 5 588,00€ nepodporené

Bašta pri Piarskej bráne - oprava krovu a výmena strešnej krytiny MK SR 1.2 13.02.2021 17 891,00€ 16 996,00€ 895,00€ ukončené

Radnica, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica - reštaurovanie 

omietok v kaplnke sv. Anny v budove radnice - 2. etapa a obnova 

pôvodného dreveného krovu - 3. etapa

MK SR 1.2 13.02.2021 145 870,00€ 138 577,00€ 7 293,00€ nepodporené

Dom meštiansky, nárožný, Nám. sv. Trojice 8/4, Szitnayovský 

dom (ZUŠ), č. ÚZPF 2551/1 - obnova šindľovej strešnej krytiny 

s chemickou sanáciou

MK SR 1.2 12.02.2021 82 202,00€ 78 092,00€ 4 110,00€ ukončené

Kostol Frauenbergský, rímskokatolícky kostol Panny Márie 

Snežnej, ul. J. K. Hella č. 1, súp. č. 403, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 

2487/1-3 -obnova šindľovej strešnej krytiny s chemickou sanáciou

MK SR 1.2 12.02.2021 78 572,00€ 74 643,00€ 3 929,00€ v realizácii

Dom meštiansky, radový, Nám. svätej Trojice 7/3, Rubigallovský 

dom, č. ÚZPF 2568/1 - odvodnenie susedskej uličky
MK SR 1.2 13.02.2021 17 878,00€ 16 984,00€ 894,00€ nepodporené

Prijatie maturantov SVŠ po 50-tich rokoch štúdia s  počtom 

8 ľudí

Potvrdenie manželského sľubu 1 akcia s počtom 6 ľudí

Slávnostné prijatie po 40-tich rokoch SPŠB a H – s počtom 24

Slávnostné prijatie členov Únie nevidiacich - s počtom 25

Prijatie občanov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k star-

ším sa nekonalo z dôvodu sprísnených opatrení COVID-19. 

Slávnostné prijatie príslušníkov MsP pri príležitosti 30. výročia 

- s počtom 25 

Pamiatka zosnulých: s počtom 10 ľudí

Rok 2021 máme za sebou, hoci sme prežili v obradnej sieni krát-

ke chvíle s našimi spoluobčanmi, v našej práci však nechýbala 

ľudskosť, spolupatričnosť, priateľstvo a láska. Láska s akou pri-

pravujeme prijatia pre všetkých našich Štiavničanov. 

Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lie-

vajová

počet pracovníkov: 9

Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, 

čerpania fi nančných prostriedkov, vedenie účtovníctva, zostavo-

vanie rozborov hospodárenia, správu daní a poplatkov, bankový 

styk, sledovanie účtov, výnosov z majetku mesta a vyúčtovanie 

dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku mesta, výber poplatku 

za nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle záko-

na, ekonomické a  fi nančné vzťahy k  priamo riadeným organi-

záciám a  organizáciám zriadeným mestským zastupiteľstvom, 

fi nancovanie škôl a školských zariadení. 

Oddelenie vykonáva a  zodpovedá za rozdelenie a  vyúčtovanie 

dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v zmysle všeobecne zá-

väzného nariadenia o poskytovaní dotácií. 

Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti 

v  riadených organizáciách, školách a  školských zariadeniach 

a na tvorbe programového rozpočtu. 

 Oddelenie právne a  správy majetku, vedúca oddelenia: 

JUDr. Emília Jaďuďová 

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

Oddelenie právne a správy majetku plní úlohy na úseku správy 

majetku mesta, ktoré zahŕňajú vypracovávanie kúpno-predaj-

ných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z rozpočtu mesta, 

kúpne zmluvy k predaju bytov, majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov a  nehnuteľností, zastupovanie mesta v  súdnych 

sporoch, vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní týka-

júcich sa vymáhania pohľadávok, podáva návrhy na výkon exe-

kúcií, zabezpečuje súčinnosť v exekučných konaniach súdnych 

exekútorov. Oddelenie tiež objednáva geometrické plány a zna-

lecké posudky a  spolupracuje s  geodetmi a  súdnymi znalcami. 

Takisto zabezpečuje údržbu a poistenie majetku mesta. Posky-

tuje podklady k zverejňovaniu materiálov ohľadom nakladania 

s majetkom mesta. Oddelenie pripravuje podklady pre mestskú 

radu a mestské zastupiteľstvo týkajúce sa predaja majetku mes-

ta, zabezpečuje konkurzné predaje mesta Banská Štiavnica. 

Vedie evidenciu majetku daného do správy, nájmu a výpožičky 

organizáciám zriadených Mestom Banská Štiavnica, zabezpeču-

je kúpu, predaj a prenájom majetku mesta, vklad do spoločností 

s účasťou mesta, bytové a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, 

vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, koordinuje úsek čin-

nosti TS, správu mestských cintorínov, kontroluje dodržiavanie 

čistoty mesta, zimnej a  letnej údržby miestnych komunikácií 

a  verejných priestranstiev, pohrebísk, kontroluje zvoz ZKO 

a  separovaného odpadu, koordinuje činnosť mestských kúpe-

ľov. Spolupracuje s  organizáciami zriadenými Mestom Banská 

Štiavnica a koordinuje činnosti medzi mestom a poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti. Správa mestských cintorínov spravuje 

v Banskej Štiavnici 10 funkčných pohrebísk (vrátane mestských 

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 vý-

stavbu od prípravy po realizáciu, povoľovanie drobných stavieb, 

v  rámci územného plánovania vypracováva zmeny a  doplnky 

ÚPN, vyjadruje sa k  výstavbe realizovanej inými investormi, 

zabezpečuje základné technické vybavenie na úsek dopravy, 

inžinierskych sietí na území mesta, technickú infraštruktúru, 

životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z  hľadiska ŽP, 

znečisťovanie ovzdušia, podávanie podnetov pre nariadenie po-

vinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu smerné-

ho územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk 

k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, koordináciu architek-

tonickej a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie. Oddelenie vydáva rozhodnutia 

v oblasti životného prostredia – ČOV, studne, MZZO ako miest-

ne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy (v zmysle §58, 

písm. e), §63, ods. 3, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

(vodný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov) a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdu-

šia (podľa §1, ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v  znení neskorších právnych predpisov a  podľa 

§27, ods. 1, písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov).

Oddelenie zabezpečuje nosné úlohy na úseku investičnej výstav-

by, zabezpečuje koordináciu výstavby a  údržby inžinierskych 

sietí, spoluprácu s  orgánmi štátnej správy na úseku výstavby 

a pamiatkovej obnovy, odborné kompetencie na úseku odpado-

vého 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.

Okrem vyššie uvedených činností oddelenie zabezpečuje aj 

agendu verejného obstarávania pre všetky oddelenia MsÚ. 

Stavebný úrad

počet pracovníkov: 1,5 

Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica v  roku 2021 evidoval 

428 podaní, z toho: 

• 13 územných rozhodnutí

• 58 stavebných povolení

• 7 dodatočných povolení stavby

• 5 povolení na zmenu účelu užívania stavby

• 38 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením 

• 52 kolaudačných rozhodnutí

• 6 povolenia na odstránenie stavby

• 23 nariadení (na údržbu stavieb a  zabezpečovacích prác, na 

povolenie terénnych úprav, a pod.)

• 8 povolení na predĺženie platnosti rozhodnutí 

• 151 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drob-

nej 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 2021 povolenia, stanoviská a rozhodnu-

tia nasledovne:

• ochrana prírody a krajiny 45

• štátna vodná správa  39

• ochrana ovzdušia 91

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 (OŠMK) v roku 2021:

• Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí

• Prevádzka kina Akademik

• Prevádzka mestskej knižnice 

• Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy kul-

túrneho centra a kina Akademik)

• Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu

• Tvorba a distribúcia Štiavnických novín

• Starostlivosť o detské ihriská a vybrané športoviská

• Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia

Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov, 

vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Godová

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

Oddelenie v priebehu roka 2021 zabezpečovalo činnosti a úlohy 

súvisiace s plynulým zabezpečovaním realizácie schválených pro-

jektov a prípravy nových projektových zámerov v rôznych oblas-

tiach a zároveň ostatných úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho činnos-

ti. Súčasťou oddelenia je aj Informačné centrum Banská Štiavnica. 

Okrem realizácie schválených projektov a prípravy nových pro-

jektových zámerov prebiehala zo strany oddelenia komunikácia 

so zástupcami organizácií, ktoré sú zriadené Mestom Banská 

Štiavnica, prípadne majú v  užívaní objekty mesta: súkromná 

hotelová akadémia, Základná škola Jozefa Horáka, Materská 

škola Bratská, Materská škola 1. mája, mestské kúpele, základná 

umelecká škola, bytová správa, prípadne iných organizácií, kto-

ré sa aktívne podieľajú na získavaní nenávratných fi nančných 

príspevkov z rôznych grantových schém a nástrojov. Zámerom 

je vzájomné informovanie sa o aktuálnych výzvach, pripravova-

ných projektoch a  riešenie prípadných vzniknutých nejasností 

pri príprave žiadostí o  nenávratný fi nančný príspevok. Záme-

rom je tiež nájsť prienikové body, v ktorých by sa dala uplatniť 

prípadná spolupráca s mestom Banská Štiavnica tak, aby boli na-

pĺňané 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 cestovné-

ho ruchu organizovaných mestom a  ostatnými organizátormi. 

Taktiež prebiehala komunikácia BBSK v  súvislosti s  prípravou 

Integrovanej územnej stratégie BBSK k  čerpaniu fi nančných 

prostriedkov z EÚ fond v programovom období 2021 – 2027.

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 oča-

mi 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 vy-

tváranie 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, ve-

die evidenciu súkromných podnikateľov, živnostníkov poskytu-

júcich služby na území mesta a vydáva záväzné stanoviská pre 

záber verejného priestranstva v  prípade hosťovania cirkusov, 

kolotočov, pojazdných predajní a pod.
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Stav projektov mesta

Názov projektu Zdroj (napr. MK SR)
Program /pod-

prog. Opatrenie

Dátum 

podania

Informácie k podanému projektu 
zo žiadosti Stav 

(v hodnotení 

/ schválené /

nepodporené)

Celkový 

rozpočet 

projektu

Požadovaná 

dotácia
Spolufi nan.

Salamandrové dni 2021 FPU 4.4.1. 13.01.2021 26 000,00€ 15 500,00€ 10 500,00€ ukončené

Nezabudnuté remeslá 2021: Ľudová mágia, povery a mýty FPU 4.4.1. 13.01.2021 11 000,00€ 8 600,00€ 2 400,00€ ukončené

Mladé publikum I. FPU 4.5.2. 25.01.2021 23 600,00€ 20 000,00€ 3 000,00€ ukončené

Knihoterapia FPU 5.1.4.   5 000,00€ 4 500,00€ 500,00€ ukončené

Odstránenie čiernych skládok v lokalite Principlac v Banskej 

Štiavnici
Nadácia Tesco 

Vy rozhodujete, 

my pomáhame
01.05.2021 1 300,00€ 1 300,00€ 0,00€ nepodporené

Obnova kvetináčov pre rozkvitnutú Banskú Štiavnicu Nadácia Coop Jednota   3.2.2021 6 000,00€ 6 000,00€ 0,00€ nepodporené

Komplexná obnova historickej radnice v Banskej Štiavnici MK SR 1.5 14.5.2021 848 894,00€ 679 115,00€ 169 779,00€ nepodporené

Rekonštrukcia mestských kúpeľov - plavárne v Banskej Štiavnici 

- 1. etapa

Fond na podporu 

športu
2020/001 3.21 604 675,50€ 302 337,00€ 302 338,50€ nepodporené

Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO Historické 

mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí
MK SR 1.3 23.12.2021 29 500,00€ 28 025,00€ 1 475,00€ v hodnotení

Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 15, sanácia vlhkosti a obnova 

fasády - 1. etapa
MK SR 1.2 27.12.2021 215 613,00€ 204 832,00€ 10 781,00€ v hodnotení

Dom meštiansky nárožný, Nám. sv. Trojice 5/1 - Zsemberyovský 

dom - oprava fasády - 3. etapa
MK SR 1.2 27.12.2021 203 164,00€ 193 006,00€ 10 158,00€ v hodnotení

Dom meštiansky nározný, Nám. sv. Trojice 8/4 - Szitnyaovský 

dom - obnova strešenej šindľovej krytiny s konzerváciou - 2. etapa
MK SR 1.2 27.12.2021 81 670,00€ 77 587,00€ 4 083,00€ v hodnotení

Dom meštiansky nárožný, Sládkovičova ul. 51/1 - Belházyovský 

dom - obnova okenných výplní - 2. etapa
MK SR 1.2 20.12.2021 142 410,00€ 135 289,00€ 7 121,00€ v hodnotení

Kaplnka, r. k. sv. Alžbety - sanácia vlhkosti MK SR 1.2 20.12.2021  39 409,00€  37 438,00€  1 971,00€ v hodnotení

Salamandrové dni 2022 FPU   8.11.2021 31 000,00€ 17 800,00€ 13 200,00€ schválené

Mladé publikum II. FPU   8.11.2021 11 000,00€ 7 000,00€ 4 100,00€ nepodporené

Nezabudnuté remeslá 2022 FPU   8.11.2021 7 500,00€ 4 500,00€ 3 000,00€ nepodporené

U mešťana Rubigalla FPU   24.11.2021 9 000,00€ 6 000,00€ 1 000,00€ schválené

Technická podpora čitateľov FPU   8.11.2021  5 425,00€  4 340,00€  1 085,00€ nepodporené

Modernizácia a zvýšenie hygienických štandardov Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici

IROP - Podpora udr-

žateľnosti a odolnosti 

kultúrnych inštitúcií

IROP-PO7-

-SC77-2021-75
23.11.2021 211 579,54€ 119 942,67€ 11 636,87€ v hodnotení

Obnova biodiverzity alejí banskoštiavnických kalvárií OP KŽP
OPKZP-PO1-

-SC131-2017-29
10.8.2021 128 404,20€ 121 983,99€ 6 420,21€ v hodnotení

 Informačné centrum mesta Banská Štiavnica (IC)

počet pracovníkov: 3

V  roku 2021, navštívilo Informačné centrum mesta Banská 

Štiavnica 34 026 návštevníkov, čo je o  577 návštevníkov viac 

ako v roku 2020, ale stále menej ako v roku 2012. Najviac ľudí 

si prišlo pre informácie v auguste, kedy priemerná návštevnosť 

dosiahla ≐371 turistov za deň, čo je len nepatrný pokles opro-

ti roku 2019. V auguste bola aj najvyššia mesačná návštevnosť 

IC, keď prišlo 11 505 návštevníkov, čo zhruba zodpovedá roku 

2016. Za letnú sezónu 2021 navštívilo IC 23 672 návštevníkov, 

čo je o 1634 viac ako v roku 2020. Počet ľudí v interiéri celoročne 

kolísal podľa platných nariadení.

Najväčší podiel – 93% mali návštevníci zo Slovenska. Tu je ná-

rast o 15% oproti predkoronovej dobe a 3% oproti roku 2020. 

V rámci zahraničných návštevníkov sa Česi vrátili na prvú po-

zíciu, 31% podiel zo zahraničných, nasledovaný 24% podielom 

Maďarov. Významnejší podiel zahraničných turistov získali ešte 

Nemci a to 11%, na čo ich muselo prísť 275. Podiely iných krajín 

sú pod 100 ľudí.

Najväčší záujem bol o bezplatné mapky centra mesta, s vyzna-

čenými zaujímavosťami a mapy okolia, s hlavnými turistickými 

trasami. Neklesajúci záujem bol o cyklotrasy. Okrem prevádzok 

SBM, ktoré tvoria hlavnú oblasť záujmu návštevníkov, bol veľký 

záujem aj o Banskoštiavnický drevený betlehem a Banku lásky. 

Neklesá záujem o návštevu miestnych kostolov, najmä Kostola 

sv. Kataríny, ktorého prístupnosť je stále problematická. Záujem 

bol o návštevu domu Deža Hoff mana a mimoriadnemu záujmu 

sa tešila exteriérová banskoštiavnická Kalvária.

Návštevníkom sa v Banskej Štiavnici páčilo a neustále rastie aj 

záujem o  ubytovanie. To svedčí o  tom, že pribúda ľudí, ktorí 

strávia v našom meste viac dní. Problémom je neoprávnené vyu-

žívanie rýchloobrátkových parkovacích miest na dlhšie státie, či 

zaberanie miest pred pamiatkami miestnymi obyvateľmi, vedo-

me ignorujúc označenie zákazu státia. Turistom sa páčil vláčik, 

pozitívne vnímame obmedzenie predaja lístkov výhradne vo 

vláčiku. Napriek rozporuplnosti čo do vzhľadu, tak trasa Žltého 

autobusu bola podľa odozvy u nás zaujímavá.

Veľkým problémom je nedostatočná informovanosť turistov 

o verejných toaletách.

Stav projektov mesta

P.č. Dátum Názov projektu Zdroj Stav projektu

1. 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

2. 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

3. 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

Návštevnosť v Informačnom centre 

mesta Banská Štiavnica počas LTS v roku 2021

Mesiac:
Počet návštev-

níkov

Denný počet 

návštevníkov

Jún 2 841 ≐95
Júl 9 326 ≐301
August 11 505 ≐371
Spolu: 23 672 ≐257

Zahraniční návštevníci 

v hlavnej sezóne jún – august roku 2021

Krajina a jazyk, v ktorom 

sú ochotní komunikovať
Počet návštevníkov

Česká republika (slovensky) 479

Maďarsko (maďarsky) 172

Nemecko (nemecky, anglicky) 89
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Predaj v informačnom centre

Propagačný materiál v  informačnom centre, ktoré je v  správe 

Mesta Banská Štiavnica, tvoria v najväčšej miere materiály, kto-

ré turisti dostávajú zdarma.

Tržby sú tvorené hlavne predajom magnetiek, pohľadníc, drob-

ných publikácií, turistických máp a rôzneho propagačného tova-

ru a suvenírov (turistické známky, zapaľovače, čiapky, kľúčenky, 

nálepky, prívesky, slnečné okuliare, turistické nože, dáždni-

ky,…). Kvôli neklesajúcemu záujmu o magnetky bola obmenená 

ich ponuka.

Informačné centrum zabezpečuje predpredaj lístkov na rôzne 

kultúrne podujatia a  koncerty, ako napr. Festival peknej hud-

by, Osmidiv,… Služby predpredaja vo veľkej miere využívali tak 

domáci obyvatelia Banskej Štiavnice, ako aj návštevníci mesta. 

Sprievodcovské služby

Táto kategória služieb v roku 2021 zaznamenala len 28 dodaní, 

čo je síce viac ako v 2020, ale záujem je minimálny. Keďže opro-

ti iným mestám, i svetovým trendom môže v Banskej Štiavnici 

sprevádzať ktokoľvek a v akejkoľvek kvalite, nik nie je motivova-

ný využívať ponuku IC. 

Návštevnosť

Návštevnosť v informačnom centre tento rok v sezóne dosiahla 

očakávaný vrchol. Dá sa povedať, že v sezóne júl - august ma-

povala minulé roky a  celoročná bola na úrovni minuloročnej. 

V tomto roku nás naplno postihli zákazy vychádzania v januári 

- marci, a v menšej miere taktiež apríl, november a december. 

Prepočty návštevnosti na denný priemer nie sú hodnotným 

ukazovateľom, keďže po odpočítaní zatvorených dní vyjde číslo 

podobné roku 2016 – kedy ale bolo dosiahnuté za podstatne viac 

otvorených dní.

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-vzdeláva-

cieho procesu. 

Zamestnanec spĺňal kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi -

kačné predpoklady v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z., zá-

kona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky na mzdu a odvody zamestnanca školského 

úradu, ako aj fi nančné prostriedky na zabezpečenie činnosti úra-

du poskytoval mestu štát v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy.

Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prenesených a ori-

ginálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pre neštátne školské zaria-

denia, zabezpečovali zamestnankyne ekonomického oddelenia 

MsÚ Ing. Kamila Lievajová a Bc. Denisa Kubiňáková.

Mestská polícia (MsPo)

náčelník: PhDr. Peter Šemoda 

počet inšpektorov: 9 

Mestská polícia Banská Štiavnica v  roku 2021 plnila úlohy 

v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, VZN na úze-

mí mesta Banská Štiavnica a v  jeho miestnych častiach Banky, 

Počúvadlianske Jazero, Štefultov, Sitnianska, ktoré tvoria jeho 

služobný obvod. Služobný obvod je vyznačený v mape územné-

ho obvodu a je rozdelený na 7 územných častí, ktoré sú pridele-

né konkrétnym policajtom. 

V  roku 2021 MsPo preverila 1 693 oznámení od občanov, 

ktoré sú evidované v protokole udalostí. Išlo hlavne o prípa-

dy 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 136 rôznych nedo-

statkov a porúch vo svojich služobných obvodoch. Išlo o ne-

dostatky a poruchy: 

• na úseku miestnych komunikácií, rozkopávok a výmoľov 

• 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 sneho-

vé previsy. 

V  jednotlivých prípadoch boli zistené zodpovedné osoby a ne-

dostatky a poruchy boli odstránené, prípadne vyrozumené zod-

povedné orgány. 

MsPo rieši aj prípady strát a nálezov. Vedie sa podrobná evi-

dencia týchto prípadov. Konkrétne MsPo riešila 13 prípadov 

strát a 77 prípadov nálezov. Išlo napr. o:

• mobilné telefóny,

• osobné veci a doklady,

• evidenčné čísla vozidiel, 

• peňaženky s fi nančnými hotovosťami,

• kľúče, kabelky a pod.

Policajti vykonali zistenie majiteľov a následne im tieto veci boli 

odovzdané.

Veľký problém predstavujú tzv. túlavé psy, ktorých sa majiteľ 

chce zbaviť, alebo ich nedostatočne zabezpečí proti voľnému po-

hybu. V 65 prípadoch MsPo vykonala odchyt psov, ktoré sa voľ-

ne pohybovali a ohrozovali život, zdravie, ale aj cestnú premáv-

ku. 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. Cel-

kom bolo na tomto úseku riešených 55 priestupkov. V 10 prí-

padoch boli psy prostredníctvom Karanténnej stanice dané na 

adopciu. Okrem psov MsPo vykonala odchyt aj iných voľne sa 

pohybujúcich zvierat ako kravy, ovce, kone, ktoré ohrozovali ži-

vot, zdravie, ako aj cestnú premávku

V roku 2021 MsPo riešila spolu 1 951 priestupkov, z toho 1 643 

bolo vybavených uložením blokovej pokuty vo výške 22.020,- €, 

9 priestupkov bolo uložených, 1 odložený, 4 postúpené vecne 

a miestne príslušnému orgánu a 294 priestupkov bolo riešených 

napomínaním. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu 

motorového vozidla bol použitý v 818 prípadoch. 

MsPo v roku 2021 vykonala objasňovanie 1 657 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.

MsPo vykonáva pešiu hliadkovú službu v služobných obvodoch, 

sídlisko Drieňová, za účelom dodržiavania verejného poriad-

ku a  kontroly tzv. psičkárov. Tieto kontroly sú vykonávané aj 

v iných častiach mesta hlavne Križovatka, centrum mesta, pod 

Kalváriou, Povrazník, jazerá, vodné nádrže a iné. Okrem iného 

sa MsPo zamerala aj na kontrolu vrakov motorových vozidiel na 

území mesta Banská Štiavnica, pričom v roku 2021 bolo na zák-

lade zistenia odstránených 23 vrakov.

Ďalšia činnosť hliadkovej služby je zameraná na mládež, 

bezdomovcov a neprispôsobivé osoby, ktoré: 

• narúšajú verejný poriadok,

• znečisťujú verejné priestranstvo,

• požívajú alkoholické nápoje na verejnosti,

• ktoré svojim správaním obťažujú občanov

• a znečisťujú verejné priestranstvá ohorkami z cigariet.

Náčelníkom MsPo boli písané články do ŠN a vykonané rozhovo-

ry do televízie VIO, v ktorých boli občania informovaní o činnos-

ti MsPo, nových právomociach a problémoch v meste. V rámci 

preventívno-výchovnej činnosti MsPo vykonala 2 prednášky za-

merané na výchovu bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.

MsPo spolu zaevidovala a  vybavila 704 písomností, z  toho 

51 dožiadaní a správ pre iné subjekty. 

Mestská polícia na základe dožiadania vykonala doručenie 

písomností v  82 prípadoch, pričom išlo hlavne o  dožiadanie: 

okresného súdu, bytovej správy, obecného úradu, exekútorské-

ho úradu, klientského centra a iné. 

Asistencia bola v  268 prípadoch. Išlo o  zdravotníkov, hasičov, 

Policajný zbor SR, technické služby, regionálnu správu ciest, Slo-

venský poľovný zväz, bytový podnik, úrad práce, sociálnych vecí 

a  rodiny a  iné inštitúcie, ktoré požiadali o  asistenciu s  cieľom 

ochrany života a zdravia ich pracovníkov pri výkone právomoci, 

alebo asistenciu pri riadení a usmerňovaní cestnej premávky.

V 18 prípadoch bola vykonaná kontrola v pohostinských zaria-

deniach. Kontroly boli zamerané na podávanie alkoholu osobám 

mladším ako 18 rokov. Vykonanými kontrolami na požívanie 

alkoholu na verejnosti bolo zistených a  následne riešených 

12 priestupkov. Kontroly boli vykonávané hlavne na sídlisku 

Drieňová, Dolnej ulici, ulici Križovatka v parku, v okolí prevá-

dzok Barbora, Ametyst a v centre mesta na mieste zvanom „pod 

hríbom“, kde sa najčastejšie stretávame s  týmto problémom. 

Veľmi problematický je však postih hlavne bezdomovcov, kedy 

uloženú sankciu nevieme vymôcť ani cestou exekútora. 158 kon-

trol bolo zameraných na kontrolu dodržiavania otváracích hodín 

v prevádzkach.

V 2 prípadoch boli vypátrané osoby.

MsPo plní úlohy na úseku kontroly dodržiavania režimu v uby-

tovni pre bezdomovcov, ktorá v našom meste funguje v zimných 

mesiacoch. Príslušníci MsPo vykonali 378 kontrol tejto ubytov-

ne, pričom kontroly boli zamerané na zákaz požívania alkoholu, 

dodržiavanie protipandemických opatrení a celkového dodržia-

vania režimu danej ubytovne. Kontroly boli vykonávané hlavne 

vo večernej a nočnej dobe. V roku 2021 od 1.1.2021 do 3.4.2021 

a  od 1.12.2021 do 31.12.2021 MsPo evidovala 479-krát, kedy 

osoby využili ubytovanie v danom zariadení.

Za porušenie nariadenia – ubytovací poriadok, hlavne na poží-

vanie alkoholu na ubytovni, alebo príchod pod vplyvom alko-

holu do ubytovne, boli z  ubytovne tieto osoby vykázané, a  to 

v 12 prípadoch. 

Mestská polícia v  200 prípadoch zabezpečovala dodržiavanie 

verejného poriadku počas organizovania kultúrno – spoločen-

ských a športových podujatí, konaných na území mesta Banská 

Štiavnica. Počas týchto podujatí nedošlo k vážnemu ohrozeniu 

života, zdravia a majetku občanov a ani k vážnemu narušeniu 

verejného poriadku. V 215 prípadoch bolo zabezpečené regulo-

vanie a usmerňovanie dopravy a to počas konania 72 sobášov, 

2 uvítaní do života, 2 jubileí, 9 návštev, 123 pohrebov a v 7 prí-

padoch testovanie občanov.

V rámci opatrení COVID-19 MsPo v roku 2021 vykonala kontro-

ly zamerané na nosenie rúšok, respirátorov, rozostupov, karan-

tény, kontrolu zariadení v 182 prípadoch.

V  rámci prevencie kriminality a  ochrany verejného poriadku 

v meste Banská Štiavnica má MsPo vybudovaný mestský kame-

rový systém. V súčasnej dobe MsPo Banská Štiavnica disponuje 

37 bezpečnostnými kamerami, z ktorých je 6 nefunkčných. Sa-

mostatné pracovisko Obsluha kamerového systému malo 2 za-

mestnancov.

Pomocou bezpečnostných kamier bolo zistených 1 319 rôznych 

závad a nedostatkov. Na základe dožiadania bolo premietnutých 

70 záznamov v spojitosti s páchaním trestnej činnosti, objasňo-
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vaním priestupkov, verejného poriadku na území mesta Banská 

Štiavnica. Išlo hlavne o porušenia:

• verejného poriadku, 

• čiernych skládok, 

• znečistenia verejných priestranstiev,

• a úseku dopravy. 

Vysoký počet preverovaných oznámení od občanov v roku 2021, 

ktorých bolo 1 693 naznačuje a hovorí o tom, že sa občania ob-

racajú na MsPo so svojimi problémami veľmi často. 

Čísla uvedené v tejto správe svedčia o širokom rozsahu a rôzno-

rodosti úloh, ktoré MsPo plní. Mestská polícia má dôveru v ob-

čanoch, čo je vidieť na počte, v akom sa na MsPo obracajú. 

ČASŤ II.  MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE S MAJET-

KOM MESTA

Majetok Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2021

Dlhodobý nehmotný majetok

- 013 – Softvér 68 135,16€

- 018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok 6 146,64€

- 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 51 232,39€

Dlhodobý hmotný majetok

- 021 – Stavby, budovy 31 150 909,07€

- 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 2 947 217,41€

- 023 - Dopravné prostriedky 1 253 281,05€

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok 302 227,13€

- 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok 724 006,51€

- 031 - Pozemky 39 725 062,39€

- 032 - Umelecké diela a zbierky 206 732,88€

Nedokončené investície – 042 – Obstaranie dlhodobého hmot-

ného majetku 1 029 326,60€

Vklady v obchodných spoločnostiach

061 03 Podielové cenné papiere a  podiely v  dcérskej účtovnej 

jednotke Bytová správa, s.r.o. 6 639,00€

061 05 Podielové cenné papiere a  podiely v  dcérskej účtovnej 

jednotke Mestské lesy, s.r.o. 6 700,00€

062 01 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s pod-

statným vplyvom Joergesov dom, a.s. 97 822,48€

062 35 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s pod-

statným vplyvom

- Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. 12 414,53€

063 04 Realizovateľné cenné papiere a podiely v Stredosloven-

skej Vodárenskej spoločnosti; 2 079 372,00€

- 61 158 akcií v menovitej hodnote á 34,00€; podiel 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

 346 234,76€

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok 115 256,81€

- 031 – Pozemky 1 317,63€

Spolu majetok v správe škôl: 6 241 403,60€

Majetok v správe Technické služby, m. p. Banská Štiavnica

Dlhodobý nehmotný majetok

- 013 – Softvér 22 680,00€

Dlhodobý hmotný majetok

- 021- Stavby, budovy  5 708 423,81€

- 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 1 628 472,81€

- 023 - Dopravné prostriedky  1 066 003,90€

- 028 - Dlhodobý drobný hmotný majetok  47 061,50€

- 031 - Pozemky  115,75€

Spolu majetok Technické služby, m.p. Banská Štiavnica:

  8 472 757,77€

Majetok Mesta Banská Štiavnica spolu:  94 381 386,61€

Výnosy z majetku Mesta Banská Štiavnica

- predaj pozemkov  77 707,00€

- príjem z prenájmov  304 101,00€

Spolu výnosy z majetku Mesta Banská Štiavnica:  381 808,00€

Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2021

Bežné príjmy údaje v €

Položka rozpočet  skutočnosť 

100 Daňové príjmy 5 618 100 5 828 238

z toho:

výnos dane pre územnú samosprávu

 4 400 000 4 655 153

daň z nehnuteľností  620 000  592 118

domáce dane a poplatky  598 100  580 968

200 Nedaňové príjmy  639 618  674 223

z toho:

prenájom majetku  284 668  304 101

administratívne a iné poplatky  303 950  299 458

iné nedaňové príjmy  51 000  70 664

300 Granty a transfery 2 038 384 2 362 331

z toho:

sponzorské dary   569

dotácia na sčítanie domov  13 684  15 214

MV SR – dotácia na vojnové hroby  0   841

Dotácia na humanitárnu pomoc  0  1 600 

Dotácie na úhradu výdavkov na COVID-19

 20 000  27 295

Dotácia z Audiovizuálneho fondu  0  1 139

Dotácie MK SR 

Oprava Žemberovský dom  0  35 000

Oprava ZUŠ  0   30 000

Oprava Piargska brána, bašta  0   12 000

Dotácie z Fondu na podporu umenia  0  16 000

Dotácia na podporu sociálnych služieb

komunitné centrum   30 000   46 788

Dotácia DPO na hasičské zbory   0  6 000

Dotácia na obnovu pamätníkov  7 700  7 700

Dotácia na Pomáhajúce profesie v MŠ + ZŠ 

 75 000   125 035

Dotácie z ÚPSVaR – „obedy zadarmo“  115 000  117 845

osobitný príjemca  140 000  134 343

odmeny pre opatrovateľky  0   36 108 

Decentralizačné dotácie: 

Školy   1 562 000 1 685 939

Úrady   55 000  55 113

Dotácia BBSK  0  4 800

Kapitálové príjmy 

230 Predaj majetku  101 000   77 707

z toho: 

predaj budov a bytov  1 000  0 

predaj pozemkov   100 000  77 707

300 Kapitálové granty a transfery 1 915 000  1 740 000

z toho:

Dotácia na futbalovú infraštruktúru 25 000  25 000

Dotácia na úpravu verejných priestranstiev 

 1 640 000 1 640 000

Dotácia MKSR – PD Frauenberg  0  10 000

Dotácia Envirofond – hákový nakladač  0  65 000

Dotácia atletický štadión  250 000  0 

Finančné operácie príjmy 

400 príjmy z transakcií s aktívami a pasívami

  1 051 834  1 146 554

z toho: 

splátky sociálnych pôžičiek  6 000  5 625

prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov

  903 000  755 360

prevod z rezervného fondu  135 834  356 696

prevod z fondu rozvoja bývania  7 000  7 000 

zábezpeky  0  21 873

500 Prijaté úvery   300 000  172 591 

Príjmy škôl a školských zariadení 

Základná škola Jozefa Horáka  140 872  86 988

Základná škola Jozefa Kollára  57 778  53 125

Materská škola Bratská  43 900  53 947

Materská škola 1. mája  35 000  55 024

Materská škola Mierová  5 200  7 557

Základná umelecká škola  39 800  104 707

Centrum voľného času  15 000  3 631

Príjmy za mesto spolu:   12 001 486 12 366 624

Výdavky

Podprogram rozpočet  skutočnosť 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Manažment mesta  5 000  4 620

Plánovanie  60 100  3 550

Rozpočtová a dlhová politika 220 155  194 185

Členstvo v samosprávnych organizáciách

  31 000  30 430

Program 2: Propagácia a marketing 

Propagácia a prezentácia mesta  33 000  10 269

Informačné centrum  83 760  73 930

Medzinárodná spolupráca  3 500  0

Kronika mesta  500  777

Program 3: Interné služby  

Právne služby  15 000  13 166

Zasadnutia orgánov mesta  28 500  13 819

Správa nehnuteľného majetku  52 500  48 219

Prevádza a údržba budov v majetku mesta

  39 000  99 202

Vzdelávanie zamestnancov mesta  3 000  2 585

Mestský informačný systém  31 700  34 724

Prevádzka úradu  148 900   139 170

Autodoprava MsÚ  14 000   6 960

Program 4: Služby občanom 

Organizácia občianskych obradov   19 250  17 677

Matričné služby   36 250  37 239

Pošta Drieňová  330  139

Verejné toalety  12 320  14 294

Cintorínske a pohrebné služby  28 415  24 269

Médiá  74 972  74 811

Stavebný úrad  53 825  53 056

Zberňa šatstva  7 000   7 996

Menšie obecné služby  83 850  59 965

Autobusová preprava  27 000  31 074

Program 5: Bezpečnosť 

Verejný poriadok a bezpečnosť  265 200  303 237 

Civilná ochrana  61 000  51 830

Ochrana pred požiarmi  16 920  29 859

Program 6: Odpadové hospodárstvo 

Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

  366 000  417 681

Zber a triedenie separovaného odpadu

  8 000  7 724

Prevádzka zberného dvora a kompostárne

 172 000  192 470

Program 7: Komunikácie 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

 2 081 036   832 496

Obnova existujúcich miestnych komunikácií

  153 700  240 174 

Údržba a čistenie miestnych komunikácií

  389 107  375 705

Dopravná infraštruktúra a parkoviská

  79 000  84 506

Grantový systém na úpravu verejných priestranstiev 

 3 000  2 000

Program 8: Vzdelávanie 

Materské školy  849 662   1 025 980

Základné školy  1 606 834   1 703 415

Základná umelecká škola   449 000  469 019

Voľnočasové aktivity  223 329  191 599

Školské jedálne  222 294  219 989

Neštátne školské zariadenia   529 105  526 833

Školský grantový systém  1 500  0

Školský úrad a údržba školských budov  93 061  53 902

Program 9: Šport 

Športové podujatia  5 000   4 339

Podpora športu grantovým spôsobom  30 000  30 000

Športová infraštruktúra  753 834  357 772

Program 10: Kultúra 

Mestské kultúrne podujatia  66 740  51 472

Podpora kultúry grantovým spôsobom  5 000  5 000

Kultúrna infraštruktúra 103 010  79 615

Opravy a údržba kultúrnych pamiatok

 353 232   184 927

Program 11: Prostredie pre život 

Verejná zeleň  85 000  79 888 

Detské ihriská  8 000   7 914 

Grantový systém pre oblasť verejnej zelene  0  0

Zásobovanie vodou  0  0 

Verejné osvetlenie  115 000   133 412

Program 12: Sociálne služby 

Sociálna pomoc občanom   36 000   32 304

Grantový systém v oblasti sociálnej   2 000  2 000

Denné centrá - kluby dôchodcov  12 925  4 308

Opatrovateľská služba  268 000  331 428

Pochovávanie občanov  1 500  1 638

Osobitný príjemca sociálnych dávok 140 000   134 343

Sociálna pomoc žiakom 101 625 100 605

Komunitné centrum  33 465  52 392

Program 13: Bývanie 

Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

  6 000  5 989

Bytová výstavba - služby byty   7 000  8 634

Program 14: Administratíva  1 178 559  1 197 252 

Výdavky za mesto spolu:  12 000 465  10 530 393

Dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 v znaní dodat-

ku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

bolo v roku 2021 poskytnutých 18 dotácií vo výške 42 000,- €. 

Po schválení bolo vyhovené 5 žiadateľom o poskytnutie dotácií 

v oblasti kultúry z celkového počtu 7 žiadateľov, v oblasti škol-

stva nebola predložená žiadna žiadosť, ďalej boli poskytnuté 

dotácie pre oblasť športu 4 žiadateľom z celkového počtu 4 žia-

dateľov. Pre oblasť sociálnych služieb boli poskytnuté 4 dotácie 

z  celkového počtu 5 žiadateľov. Dotácie pre oblasť regionálny 

rozvoj a životné prostredie boli poskytnuté 5 žiadateľom z cel-

kového počtu 5 žiadateľov. (tabuľka str.11)

Technické služby, m. p., Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Ing. Miloslav Filjač 

Sídlo: Ul. E. M. Šoltésovej č. 1

Stav zamestnancov: k 1.1.2022 – 55, z toho 1 dohoda o pracov-

nej činnosti 

Zberný dvor: Antolská č. 46

Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol zriade-

ný v r. 1997 ako príspevková organizácia mesta za účelom zabez-

pečenia verejných služieb pre Mesto Banská Štiavnica. Aj v roku 

2021 mestský podnik plnil svoju funkciu a zabezpečoval verej-

noprospešné služby pre mesto, občanov a okolité obce okresu. 

 Poskytované služby boli zabezpečované cez činnosť troch stre-

dísk. Stredisko 1 – a) dopravno-mechanizačné - zabezpečovalo 

všetky dopravné služby, v zmysle zvozových plánov, zvozy zme-

sového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) a  separovaného 

zberu, b) prevádzkovalo prekládku odpadu na odpad, ktorý nie 

je nebezpečný, prevádzku zberného dvora na ulici Antolská 46 

(zberný dvor je v prevádzke od 1.3.2015) Stredisko 2 zabezpe-

čovalo čistenie mesta, verejné osvetlenie, prevádzku sociálneho 

zariadenia v Bille, prevádzku parkovísk a prevádzku karanténnej 

stanice mesta. Stredisko 3 zabezpečovalo kompletnú ekonomi-

ku podniku, hotovostný a  bezhotovostný styk, personalisti-

ku, mzdy, správu registra a  registratúrneho strediska, správu 

a  ochranu majetku, BOZP a  PO, verejné obstarania a  verejné 

súťaže. 

Podnik mal k 1.1.2021 v stave 63 zamestnancov, z toho 60 „kme-

ňových“ zamestnancov, 3 pracovali na dohodu o pracovnej čin-

nosti.

V  priebehu roka 2021 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. 



11

Išlo hlavne o  práce pri zabezpečovaní výkonu zimnej údržby, 

alebo parkovacej služby.

Na základe uzatvorených „Dohôd o  zabezpečení povinnej práce“ 

s Okresným súdom v Žiari nad Hronom pri triediacich a pomoc-

ných prácach si odpracovávali trest odňatia slobody 2 odsúdení. 

Počas roka bolo uzatvorených celkom 7 nových pracovných po-

merov a 3 dohody o pracovnej činnosti a 1 dohoda o vykonaní 

práce. 

Naopak pracovný pomer, alebo dohody v priebehu roka ukonči-

lo celkom 19 osôb. Dôvody na ukončenie pracovných pomerov 

boli: uplynutie dojednanej doby (2 zamestnanci), na vlastnú žia-

dosť - dohodou (6 zamestnanci), nástup na starobný dôchodok 

(3 zamestnanec) a úmrtie (1 zamestnanec), výpoveď na základe 

dychovej skúšky (1), skončenie dohody ( 6 zamestnancov). 

BOZP a  PO: bola zabezpečená dodávateľsky autorizovaným 

bezpečnostným technikom. Zabezpečovali sa plánované reví-

zie elektrických a  hydraulických zariadení, hasiacich prístrojov, 

podzemného hydrantu, revízia komínov, podľa potreby sa dopĺ-

ňali lekárničky prvej pomoci na všetkých pracoviskách stredísk, 

vykonávali sa kontroly zamerané na oblasť BOZP, PO, používa-

nie OOPP, dychové skúšky na alkohol, dodržiavanie liečebného 

režimu, o  čom sa vyhotovovali písomné záznamy. Novoprijatí 

zamestnanci boli zaškoľovaní ihneď po nástupe do zamestnania. 

Stredisko č. 1 - Triedený zber obalov a neobalov (papier, plasty, 

sklo, kovy a  nápojové kartóny) v  meste Banská Štiavnica bol 

kompletne fi nancovaný v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 

Z. z. prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov 

(OZV). Do 31.3.2021 fi nancovala triedený zber OZV Envi – Pak, 

a. s., ktorá však vypovedala Mestu Banská Štiavnica zmluvu 

z  dôvodu vyrovnávania podielu zberu. Od 1.4.2021 fi nancuje 

triedený zber v  meste nová OZV Recyklogroup, a. s. Zberný 

dvor sa nachádza v Banskej Štiavnici na ul. Antolská 46 a je pre 

verejnosť otvorený v pracovné dni pondelok až piatok od 6.00 do 

15.00, v stredu od 06.00 do 16.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00. 

Občania Banskej Štiavnice sem môžu bezplatne odovzdávať jed-

notlivé 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 odpa-

dov spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka. 

Produkciu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica a na-

kladanie s ním v rokoch 2005 - 2021 znázorňuje nasledovný graf.

Množstvo vytriedeného a zhodnoteného komunálneho odpadu 

z  mesta Banská Štiavnica medziročne kleslo o  cca 150t. Je to 

spôsobené tým, že po zmene legislatívy miestne výkupne su-

rovín priraďujú vykúpené komunálne odpady (najmä kovy) nie 

podľa miesta výkupne, ale podľa toho, odkiaľ odpad pochádza. 

Je to takto spravodlivejšie pre tie obce, ktoré nemajú výkupňu. 

V  roku 2021 sa pokračovalo v  zbere biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov, ktoré tvorili najväčší podiel na zhod-

notených odpadoch. Z  mesta Banská Štiavnica sa vyzbieralo 

a zhodnotilo na mestskej kompostárni 1006,27 t zeleného (zá-

hradného) bioodpadu a 225,35 t kuchynského bioodpadu z by-

toviek. Mestská kompostáreň bola vybudovaná v rámci projektu 

„Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavni-

ci“ (BROSO-BS, kód projektu 310011B490).

Množstvo komunálnych odpadov zneškodňovaných na skládke 

v porovnaní s rokom 2020 veľmi mierne kleslo, čo potvrdilo kle-

sajúci trend zneškodňovaných odpadov od roku 2018.

Stredisko č. 2 - (čistenie mesta, verejné WC, prevádzka parko-

vísk, prevádzka karanténnej stanice mesta):

Čistenie mesta: činnosť tohto strediska bola zameraná na čiste-

nie chodníkov, verejných priestranstiev a komunikácií. Pracov-

níci 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 pra-

covníkov. 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. Zberňa prádla bola 

dňom 1.7.2021 zrušená.

Sociálne zariadenia: Stredisko zabezpečovalo celoročnú pre-

vádzku 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 me-

Žiadateľ Účel
Schválená 

výška dotácie
Vyúčtovaná 

výška dotácie

Dátum 
vyúčtovania 

dotácie

ŠKOLSTVO 
– Komisia škol-

stva, práce s deť-
mi, mládežou

0,00€ 0,00€ x x

SPOLU 0,00€ 0,00€ x
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a DOM SENIOROV VITALITA Banský Studenec Podpora sociálnych služieb v Dome seniorov Vitalita 0,00€ 0,00€ x

Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 125 Banská 

Štiavnica
Rekondícia pre ľudí so zdravotným postihnutím 300,00€ 300,00€ 04.11.2021

Špeciálna základná škola Banská Štiavnica Denný letný tábor 2021 1 000,00€ 1 000,00€ 30.9.2021

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská 

Štiavnica 
„Zdraví v každom veku“ 500,00€ 500,00€ 30.9.2021

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Banská Štiavnica
Stimulačný program pre predškolákov „Porastieme“ 200,00€ 200,00€ 15.12.2021

SPOLU 2 000,00€ 2 000,00€

K
U

L
T

Ú
R

A
 –

 K
o

m
is

ia
 c

e
st

o
v

n
é

-
h

o
 r

u
ch

u
 a

 k
u

lt
ú

r
y

Sitnoblues Počúvadlo, n. o. SITNO BLUES – Hudba nás spája 0,00€ 0,00€ x

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-

nia na Slovensku, Banská Štiavnica

Návrh obnovy strechy z dreveného šindľa – evanjelický 

cintorín
0,00€ 0,00€ x

Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2021 1 000,00€ 1 000,00€ 15.12.2021

Iniciatíva za živé mesto, Banská Štiavnica
PRÁZDNINOVÁ CITADELA cyklus eventov o kultúrnom 

dedičstve B. Štiavnice
1 000,00€ 1 000,00€ 26.11.2021

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica Podpora reprízovaných uvedení inscenácie Jánošík 500,00€ 500,00€ 15.12.2021

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica Kultúrny rok 2021 v Slovenskom banskom múzeu  1 500,00€ 1 500,00€ 15.12.2021

Pekná hudba, Bratislava Festival peknej hudby 1 000,00€ 1 000,00€ 15.12.2021

SPOLU 5 000,00€ 5 000,00€
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-

nia na Slovensku, Banská Štiavnica

Návrh obnovy strechy z dreveného šindľa – evanjelický 

cintorín
1 500,00€ 1 500,00€ 14.12.2021

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO SZOPK 

Sitno, Banská Belá
Úprava vstupného chodníka na Kalvárii – II. etapa 500,00€ 500,00€ 15.12.2021

OZ MURKO, KAKALÍK a MIŠKA, Dekýš Záchrana zvierat 500,00€ 500,00€ 15.12.2021

SENIOR LILIEN, Banská Štiavnica Kastrácie, krmivo 500,00€ 500,00€ 15.12.2021

TÚLAVÁ LABKA, Banská Štiavnica Kastrácie túlavých mačiek a psov 2 000,00€ 2 000,00€ 08.12.2021

SPOLU 5 000,00€ 5 000,00€

Š
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Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica 4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov 1 000,00€ 1 000,00€ 25.11.2021

Športový klub Atléti BS, Banská Štiavnica Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2021 3 000,00€ 3 000,00€ 26.10.2021

Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica

Športová činnosť futbalových mužstiev pre rok 2021 – CE-

LOROČNÉ SÚŤAŽE MUŽSTIEV (predprípravky, prípravky, 

starší žiaci, dorast a muži)

15 500,00€ 15 500,00€ 15.12.2021

PLAVECKÝ KLUB BANSKÁ ŠTIAVNICA, o. z. Činnosť PKBS v roku 2021 10 500,00€ 10 500,00€ 15.12.2021

SPOLU 30 000,00€ 30 000,00€
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siacoch máj – september od 10.00 hod. do 16.00 hod. a od ok-

tóbra 2021 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 Mlá-

dežníckej 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. 2021 zabezpečovalo 

aj prenájom stĺpov verejného osvetlenia a zábradlí na umiestňo-

vanie reklamných tabúľ a reklamno-navigačných tabúľ, o ktoré 

požiadali fi rmy, ktoré podnikajú na území mesta. V r. 2021 boli 

uzatvorené nové zmluvy na umiestnenie reklám v zmysle plat-

ného VZN o podmienkach prenájmu.

Parkoviská: V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/20 o par-

kovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komuniká-

cií na území mesta od 1.1.2014 TS, m. p., 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.

Karanténna stanica: Prevádzka karanténnej stanice bola za-

bezpečená jedným vlastným pracovníkom – ošetrovateľom - 

s dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie 

kotercov, dezinfekcia, venčenie, kŕmenie a  napájanie zvierat). 

Vedenie agendy, fotodokumentácia, zásobovanie, odbyt psov 

zabezpečoval zamestnanec v  kumulovanej funkcii. Kapacita 

provizórneho zariadenia karanténnej stanice zostáva od r. 2008 

naďalej šesť kotercov. Výkon veterinárnej starostlivosti zabez-

pečoval zmluvný veterinár MVDr. M. Kováč. Z  roku 2020 zo-

stali k 1.1.2021 v zariadení 4 spoločenské zvieratá. V priebehu 

roka bolo do zariadenia umiestnených celkom 9 psov. Z  nich 

1 zviera prevzalo do náhradnej starostlivosti OZ Senior Lilien 

a 3 zvieratá OZ Túlavá labka, 4. psom boli nájdení ich pôvod-

ní majitelia. K 31.12.2021 zostalo v zariadení 5 spoločenských 

zvierat. Celkové náklady na karanténnu stanicu boli za rok 2021 

– 11 562,57€. Činnosť karanténnej stanice na Technických služ-

bách skončila dňom 28.2.2022, pričom MsÚ na základe výbe-

rového konania poverili nový subjekt na prevádzkovanie karan-

ténnej stanice, a to OZ Túlavá labka so sídlom na Antolskej ulici.

Stredisko č. 3 - zabezpečovalo celú ekonomiku podniku, hoto-

vostný a bezhotovostný styk, fakturácie pre mesto aj občanov, 

personalistiku, mzdy, správu majetku, správu registra a registra-

túrneho strediska, správu a ochranu majetku, BOZP a PO. Časť 

pracovných činností strediska bola zabezpečená externe (zmlu-

va o zabezpečení služby autorizovaným technik 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 

Zamestnanci: THP - 5, údržbári – 3, kuriči v trvalom pracovnom 

pomere – 8, kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie - 3

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 

2021 Skut. 2021

0510 312007 41 1 ZKO Dotácie z rozpočtu 360 000,00 332 355,67

0160 312007 41 3 KS rozpočet 7 000,00 10 703,86 

0510 312007 41 24 transfer na údržbu stojísk 5 000,00 1285,00

0510 312007 41 20 Nákup košov 3 000,00 1384,42

0510 312007 41 21 ZÚ – dotácie z mesta 146 000,00 154 190,90

0510  312007 41 21 DMS kultur. podujatia 4 050,00 3 299,24

0510 312007 41 22 644 OPRAVY VKK 3 000,00  6 749,33

0510 312007 41 26 644 SKLADKA monitor vôd, plynu+poistenie 4 650,00 3 928,27

0510 312007 41 8 Prevádzka zberového dvora 60 000,00 106 722,04

0510 312007 41 10 kompostáreň prevádzka 60 000,00 91 361,13

0640 312007 41 10 VO – údržba a opr. VO 30 000,00 44 461,32

0640 312007 41 11 VO materiál 7 000,00 2 072,54

Spolu príjmy 689 700,00 758 513,72

0660 312007 41 4 WC BILLA 7 800,00 9 785,33

0620 312007 41 12 527 ČM Dotácie z mesta ručné čistenie MK 112 050,00 119 136,23

0620 312007 41 13 527 ČM verejná zeleň + štiepkovanie+samonálety 5 570,00 4 704,11

0620 312007 41 16 Dotácia z rozp. obce cintoríny 200,00 1 653,46

0620 312007 41 18 transfer na údr. kanalizácie, vpustov 450,00 758,06

0620 312007 41 20 ost. obslužné činnosti pre MÚ 1 961,00 2 893,03

        Spolu príjmy 128 031,00 138 930,32

0510 322005 41 3 Stojisko Budovateľská 9 900,00 9 900,00

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. Spoloč-

nosť 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 verej-

nosť,

• kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod),

• sprostredkovateľská činnosť,

• prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondí-

ciu 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 31.12.2021 a v hodnote 213 442,07€ (nárast 

o 21 000€) je v majetku spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Tepel-

né hospodárstvo pozostáva z 15 zdrojov tepla (kotolní) a tepel-

ných rozvodov. Výrobu, rozvod, dodávku tepla a  teplej úžitko-

vej 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, Ma-

terská škola Bratská, Domov Márie Ludvíka Svobodu 36.

Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Drie-

ňová je centrálne zabezpečovaná z  kotolne K1 Drieňová, s  in-

štalovaným 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 Dol-

ná, 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  inštalova-

ným výkonom 0,48 MW. Kotolňa Budovateľská 12 s inštalova-

ným výkonom 0,855 MW zásobuje teplom bytové domy Budo-

vateľská 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 do-

dávku 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 elektro-

kotol) je domová kotolňa Na Zigmund šachtu 12, záložný zdroj 

na pevné palivo s inštalovaným výkonom 0,076 MW zostal za-

chovaný. 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  460  713,05€ 

k 31.12.2021. 

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 postup-

ne vysťahujú z dôvodu potrebnej rekonštrukcie, uvoľnené sú 

dva byty, lokálne vykurovanie)

• Farská 1 - 4 byty II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokál-

ne 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

• Námestie sv. Trojice č. 15 - 10 bytov I. kategórie po rekon-

štrukcii v r. 1998 (lokálne plynové vykurovanie),

• Námestie sv. Trojice č. 7 - 3 nájomné byty I. kategórie (po re-

konštrukcii 1998, ústredné vykurovanie)

• Šobov 7 - 35 bytov, z toho 21 bytov I. kategórie malometráž-

nych 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 nájomných bytov 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.)

• ul. Dolná 2, administratívna budova – kancelárske priestory 

využívali:

Pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum právnej pomoci, 

Opravovňa obuvi, Bytová správa, s. r. o., jedna prevádzka dám-

skeho krajčírstva, Banskoštiavnický – Hodrušský banícky spo-

lok, 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 1 186 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 25x12,5m 

s hĺbkou od 0,8m do 4m a relaxačný (pri saune) 6x4m. Hodino-

vá 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 fi nančne náročné. Stavebno-technický stav objektov 

je zlý, v nevyhovujúcom stave sú najmä strechy, krovy, komíny 

a vnútorná elektroinštalácia, kanalizácia a vodoinštalácia. Pla-

tobná disciplína niektorých užívateľov bytov vo vlastníctve mes-

ta je nízka, najmä u tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú sociálne 

odkázaní. Za túto skupinu platí Bytová správa, s. r. o., náklady 

na vodné a stočné. Ich platby nepokrývajú nájomné a náklady 

na poskytnuté služby. 

Pohľadávky voči predpisu za dodané služby všetkých užívateľov 

bytov predstavujú: 

• K 31.1.2021 sumu 296 445€, 

• 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 2021 vo výške 3 062€ 

priemerne mesačne, v roku 2020 vo výške 3 717€, v roku 2019 

v sume priemerne mesačne 3 833€, v roku 2018 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. Uží-

vatelia bytov v  bytových domoch Šobov devastujú najmä spo-

ločné priestory. 

Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia bytovej 

správe, s. r. o. k  31.12.2021 sumu 167  324€, 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 2021 bytová správa začala rekonštrukciu bytového domu 

1. mája 6,7. Pre zabezpečenie modernizácie bytových domov 

Križovatka 10, 7, 8, sa realizovala inžinierska činnosť. Všetky 

rekonštrukcie a  modernizácie boli realizované z  prostriedkov 

ŠFRB. 

Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred 

všetkými ostatnými požiadavkami. Na tepelných zdrojoch sa 

vykonali prehliadky a  skúšky plynových a  tlakových zariadení 

skupiny v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z. Práce vykonal za-

mestnanec bytovej správy, s. r. o., oprávnený tieto práce vyko-
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nať, revízie boli zabezpečené dodávateľsky.

V  roku 2021 bola zabezpečená projektová dokumentácia na 

zlúčenie zdrojov K1 a  K2 na Dolnej ulici. Táto rekonštrukcia 

zmodernizuje a  zhospodárni časť tepelného hospodárstva. 

Predpokladaný čas realizácie bol rok 2022, no tento zámer 

skomplikoval obrovský nárast cien energií. 

Vymenilo sa hlavné obehové čerpadlo v kotolni K2 Drieňová za 

frekvenčne riadené, čím sa zníži spotreba elektrickej energie 

a odstráni hluk v radiátoroch na Ulici MUDr. J. Straku. 

Bolo zabezpečené overenie väčšiny meračov tepla v stanovených 

lehotách v zmysle platnej legislatívy. 

Vymenil sa 1 výmenník kotla na Ulici 1. mája č. 10.

Vyčistili sa chemicky všetky kotle v kotolni PK Exnára 3 a z dô-

vodu silného znečistenia systému sa namontujú v  roku 2022 

magnetické odlučovače pred každý kotol, čo by malo obmedziť 

ich nadmerné zanášanie. Domontovalo sa automatické ovláda-

nie spustenia rozvodu teplej vody na kotolniach K1 Drieňová 

a K1 Dolná.

V roku 2021 bola dodávka tepla a teplej vody bez akéhokoľvek 

väčšieho obmedzenia. Všetky drobné výpadky sa odstraňova-

li hneď po nahlásení alebo po zistení v  čo možno najkratšom 

čase tak, aby to odberateľ nepocítil alebo pocítil čo najmenej. 

Obmedzenia, ktoré vznikli z dôvodu prerušenia dodávky energií 

od dodávateľov, čo sa v roku 2021 stávalo pomerne často, bytová 

správa nevie ovplyvniť. Výroba a dodávka tepla v roku 2021 bola 

v množstve: 13 990 203,3 kWh.

Budova mestských kúpeľov - plavárne je po čiastočnej rekon-

štrukcii z roku 2009. Interiér a časť technológie je vo veľmi zlom 

stave. Podľa fi nančných možností spoločnosti, ktorá plaváreň 

prevádzkuje sa technológia a  interiér postupne rekonštruuje 

a  modernizuje. Budova plavárne vyžaduje komplexnú rekon-

štrukciu technológie a radikálnu modernizáciu.

V roku 2021 plaváreň nebola v prevádzke z dôvodu opatrení pro-

ti šíreniu COVID-19. V prvom polroku roka 2021 sa udržiaval 

plavecký bazén v  prevádzkyschopnom stave, avšak opatrenia 

proti šíreniu ochorenia COVID-19 otvorenie prevádzky neu-

možňovali. Z uvedených dôvodov sme získali pomoc na vykrytie 

časti mzdových nákladov a nákladov na prevádzku od štátu. 

V  decembri 2021 bola odovzdaná bazénová časť stavebnej 

spoločnosti, ktorá odstraňuje havarijný stav stropu nad pla-

veckým bazénom.  V  prípade ďalšieho odkladania komplexnej 

rekonštrukcie technológie a  interiéru plavárne hrozí odstávka 

prevádzky.

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. 

Konateľ spoločnosti: Slavomír Kicko od 20.4.2021, dovtedy 

Ing. Jaroslav Dudík

Sídlo: Šobov č. 1401/1, Banská Štiavnica 

Zamestnanosť: priemerný počet 7 stálych technicko-hospodár-

skych 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 les-

ných pozemkoch v majetku mesta Banská Štiavnica, nachádza-

júcich sa v orografi ckom celku Štiavnické vrchy, ktorý je súčas-

ťou Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. 

Aktuálna výmera obhospodarovaných lesných pozemkov 

k 31.12.2021 bola 2 727,40 ha. Z toho v lesnom celku Banská 

Štiavnica I  227, 06 ha – katastrálne územie Banská Hodruša, 

v  lesnom celku Banská Štiavnica II 2 468,75 ha – katastrálne 

územie Banská Štiavnica, Banky, Štiavnické Bane, Vyhne, Bze-

nica, Repište v lesnom celku Lesy Kozelník 31,59 ha v katastrál-

nom území Banská Štiavnica.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., vykonáva 

hospodárske opatrenia v súlade so schváleným Programom sta-

rostlivosti o lesy podľa uvedených lesných celkov.

V  roku 2021 spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s  r.o., predstavila zámer vytvorenia lesov osobitného určenia 

v rámci obhospodarovaného územia. 

Na území mesta Banská Štiavnica je množstvo záujmových 

skupín, ktoré pre výkon svojej činnosti vo väčšej miere využíva-

jú lesy, t. č. obhospodarované spoločnosťou MLBŠ. V mnohých 

prípadoch sa ich požiadavky prekrývajú, preto sme sa rozhodli 

predložiť návrh vyhlásenia lesov osobitného určenia, so zamera-

ním na rekreačnú a športovú činnosť. Štúdia bude vypracovaná 

aj s prihliadnutím na záujmy štátnej ochrany prírody a aktivity 

záujmových skupín. Realizovať ju budú pracovníci TU vo Zvole-

ne a termín ukončenia je 30.6.2022.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je obhospodarovanie lesného 

majetku mesta. 

Za jednotlivé činnosti boli dosiahnuté nasledujúce výsledky: 

Pestovná činnosť

Pestovné činnosti boli v roku 2021 vykonávané dodávateľským 

spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe vypracovaných 

ročných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu.

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 5,91 ha, z toho umelé 

zalesňovanie holín, vzniknutých po ťažbe bolo vykonané na plo-

che 0,93 ha, opakované zalesnenia plôch, ktoré boli poškodené 

suchom, bolo vykonané na ploche 0,95 ha a prirodzené zmlade-

nie ťažbou odkrytých plôch bolo na ploche 4,03 ha. Náklady na 

obnovu lesa boli 2 913,- €.

Spoločnosť v roku 2021 použila 9 900 ks výsadby schopných sa-

deníc z vlastnej produkcie.

1. Prečistky boli vykonané na ploche 19,77 ha v celkovej výške 

4 588,- €.

2. Náklady na odstraňovanie poťažbových zvyškov, náklady na 

ochranu mladých lesných porastov proti zveri, ochranu lesa a os-

tatné pestovné práce boli spolu 1 893,- €.

Ťažbová činnosť

Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2021 vykonávané dodávateľ-

ským spôsobom. 

Ročný plán ťažby bol stanovený vo výške 10 000 m3 pri súčas-

nom dodržaní jednotlivých druhov ťažby 

VU-50r: 2 700m3; VU+50r: 1 100m3; OU: 6 000m3; NV: 200m3.

Skutočne bolo vyťažených 10  216 m3. Zároveň sa v  priebehu 

roka podarilo zastabilizovať dodávateľov ťažbových prác a  zá-

roveň boli využité šetrnejšie technológie – lanovkový systém, 

harvestor.

Náklady na ťažbu dreva v roku 2021 predstavovali 144 343,- €. 

Náklady na dopravu dreva predstavovali 36 997,- €. Na údržbu 

lesných ciest bolo investovaných 24 000,- €. 

Ostatné prevádzkové náklady

Oprava kúrenia, sociálnych zariadení, zateplenie budovy, výme-

na okien, dverí, oprava brány, nákup chladiaceho boxu, terénne-

ho auta 54 000-€ . 

V roku 2021 spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s r.o., z výsledkov hospodárenia uhradila svoje záväzky mi-

nulých období v platbe nájmu za lesné pozemky 40 000,- €, 

daní z  nehnuteľností, nerealizované projekty – eurofondy, 

strata z  minulého obdobia, podlžnosti voči zamestnancom 

60 000,- € pri súčasnom zabezpečení zisku z hospodárenia 

39 691,- €.

Ďalej sme fi nančne prispeli vo výške 6 000€ pri realizácií ak-

cií (ťažba suchárov Červená studňa, úprava odstavnej plochy 

Červená studňa, zábrany Červená studňa, Počúvadlianske Ja-

zero, oprava cesty Hadová, poukazy pre sociálne slabšie rodiny, 

vianočné stromčeky pre DSS a  MŠ).V  súčasnosti sa fi nančne 

podieľame na obnove krížov na kalvárii Horná Roveň. V roku 

2021 sme začali pripravovať knižnú publikáciu História mest-

ských lesov Banská Štiavnica, ktorej autorom je Ing. Viliam 

Stockmann. 

Podporili sme festival OSMIDIV, Slovenské banské múzeum- za-

kúpenie prístroja, Kalvársky fond.

Zapojili sme sa spolu so Slovenským banským múzeom do pro-

jektu na zníženie uhlíkovej stopy v našom okolí. Realizovali sme 

akciu 100 vtáčích búdok pre mesto Banská Štiavnica.

Od mája sme prestali čerpať úver a v roku 2021 bol splatený úver 

na budovu.

Medzi významné udalosti, ktoré sa uskutočnili v roku 2021 je 

ukončenie sporu medzi mestom Banská Štiavnica a obcou Hod-

ruša-Hámre, ktorý trval od roku 1993, o  uznaní vlastníckych 

práv k  lesom. Krajský súd v  Banskej Bystrici dňa 23.11.2021 

potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom zo dňa 

10.9.2020 v  plnom rozsahu a  priznal mestu vlastnícke práva 

k  lesným pozemkom v  katastrálnom území Banská Hodru-

ša, ktoré sú na LV č. 1834 a 1835, v podielovom vlastníctve ½ 

z uvedených parciel. Ide približne o 738 ha lesných pozemkov. 

Zápis bol vykonaný katastrom nehnuteľností v  Žarnovici dňa 

7.2.2022 v  prospech mesta Banská Štiavnica. Čaká nás ďalšie 

rokovanie s  obcou Hodruša-Hámre o  rozdelení majetku, čo je 

hlavný krok, aby sme na uvedenom majetku mohli hospodáriť. 

Pevne verím, že sa nám to podarí. Poďakovanie patrí predstavi-

teľom mesta na čele s pani primátorkou a právnemu zástupco-

vi v danej veci JUDr. Vavráčovi, ktorí majú hlavnú zásluhu na 

ukončení tohto sporu, ktorý trval 29 rokov.

Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica

Joergesov dom, a. s., Nám. sv. Trojice č. 14, Banská Štiavni-

ca, IČO: 31 580 564

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 

17.2.1993.

Predsedom predstavenstva je Ing. Silvia Ondrišová, podpredse-

da predstavenstva Ing. Filip Ondriš a od 2.6.2015 je člen pred-

stavenstva Ing. Marian Zimmermann, ktorý zastupuje mesto 

Banská Štiavnica. Dozorná rada je v zložení: Ing. Ladislav On-

driš, Alexander Martin a Ing. Ján Čamaj.

Základné imanie spoločnosti je 345.216,78€, počet akcií 10.400 

v menovitej hodnote 33,19392€.

V  priestoroch objektu na Nám. sv. Trojice č. 14 sa nachádza 

Kaviareň Gavalier s vlastnou cukrárenskou výrobou a apartmá-

novým ubytovaním, ktoré je súčasťou krásneho historického 

objektu - Joergesov dom. Pre tých, ktorých zaujíma história ba-

níctva, určite zaujme v zadnej časti objektu sprístupnená štôlňa 

Sabína v dĺžke cca 80 m.

Spoločnosť je členom Región Banská Štiavnica, členom Švajčiar-

sko – 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: od 13.12.2019 Ing. Lucia Hara-

chová, od 01.4.2018 Ing. Lenka Balkovičová

Členovia: Viera Krakovská, Ing. Ján Šufl iarsky, Vladimír Baran, 

Mgr. Peter Neuzer, Mgr. Ján Jobbágy, Ing. Vojtech Čičmanec 

Dozorná rada: Ing. Radoslav Vazan, PhDr. Alexandra Pivková, 

MUDr. Ján Nosko, Ing. Dalibor Surkoš, Ing. František Kán, 

Ing. Michal Dóša, Ing. Ondrej Kapusta, Ing. Ján Lichanec, 

JUDr. Katarína Macháčková. 

Základné imanie spoločnosti je 147 472 314.- €. Základné ima-

nie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodno-

te jednej akcie 34.- €. 

Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastnia obce a mestá 100% 

akcií spoločnosti.

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, Banská 

Štiavnica, IČO: 43 956 513

Spoločnosť bola založená 29.2.2008. Zakladateľmi spoločnosti 
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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 spoloč-

nosti 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, kme-

ňové, listinné, na meno; menovitá hodnota jednej akcie je 332€. 

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia mestského zastu-

piteľstva 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  ob-

lasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v  oblasti výroby, 

prenájom hnuteľných vecí, reklamné a  marketingové služby, 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než zá-

kladných služieb spojených s prenájmom, obstarávanie služieb 

spojených so správou bytového a  nebytového fondu, vedenie 

účtovníctva, čistiace a upratovacie práce.

ČASŤ III. MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

 Demografi a obyvateľov

Demografi a obyvateľov podľa Štatistického úradu SR

Počet obyvateľov k 1.1.2021  9 628

z toho:  mužov 4 647 žien 4 981

Počet obyvateľov k 31.12.2021   9 478

z toho:  mužov 4 571 žien 4 907 

Počty obyvateľov sú uvedené na základe výsledkov sčítania oby-

vateľov k 1.1.2021. Za rok 2021 nastal úbytok o 150 obyvateľov.

Na úseku evidencie obyvateľov sa na základe žiadosti v  roku 

2021 vybavilo:

• 18 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na mesto Banská Štiav-

nica, celkom 26 občanom

• 85 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch pre súdy a po-

líciu

• 39 informácií o skúšobnej dobe odsúdených

• 61 žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie

• 46 žiadostí na vydanie oznámenia o určení, zrušení čísla stavieb

• 170 prípadov náhradných doručení zásielok pre občanov s TP 

na mesto

• 131 rybárskych lístkov 

• 174 potvrdení o pobyte pre účely na území SR a 32 potvrdení 

o pobyte s viacjazyčným štandardným 

• formulárom pre účely do zahraničia

• 35 zaevidovaní pobytu cudzincov na základe oznámenia cudzi-

neckou políciou

V ohlasovni pobytu sa priebežne údaje uvedené v tabuľke zazna-

menávali v IS samosprávy. 

V  rámci mesta sa v  roku 2021 presťahovalo 155 obyvateľov. 

Manželstvo uzavrelo 52 párov a  23 manželstiev bolo rozvede-

ných. Na prechodný pobyt sa prihlásilo 159 občanov. Zmeny tý-

kajúce sa trvalého a prechodného pobytu sa vykonávali súčasne 

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 použí-

vateľského portálu Over Si v roku 2021 overila 94 listov vlast-

níctva a 45 listov vlastníctva k žiadostiam o určenie súpisného 

čísla. 

Pokračovalo sa v plnení úloh v súvislosti s realizáciou Sčítania 

obyvateľov, domov a  bytov 2021 v  meste Banská Štiavnica. 

V  prvej etape od 1.6.2020 do 12.2.2021 sa uskutočnilo sčíta-

nie domov a bytov. V ďalšej etape od 15.2.2021 do 31.3.2021 

prebehlo elektronické samosčítanie obyvateľov, ktoré sa malo 

realizovať súčasne s asistovaným sčítaním. Z dôvodu pandemic-

kej situácie sa asistované sčítanie uskutočnilo samostatne od 

3.5.2021 do 13.6.2021. 

Politické strany a hnutia 

V  roku 2021 pôsobili v  meste Banská Štiavnica tieto politické 

strany a hnutia:

Okresné centrum KDH predseda Mgr. art. Ľudovít Košík

Okresná rada SNS predseda Ing. Zorvan Peter, PhD. 

Základná organizácia KSS predseda Ing. Dominik Kútnik

Okresná organizácia SMER-SD

 predseda Ing. Marian Zimmermann

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 po-

stihnutia,

• sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

• služieb zamestnanosti,

• zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom 

výkonu práce na území Slovenskej republiky a  občanov Slo-

venskej republiky v zahraničí,

• prípravy a realizácie projektov a programov fi nancovaných 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 okres-

ných mestách a v mestách Kremnica a Nová Baňa. 

K  31.12.2021 bol počet zamestnancov úradu vo fyzických 

osobách 175 osôb. Priemerný evidenčný počet zamestnan-

cov prepočítaný za rok 2021 dosiahol 163,79 osôb, z  toho 

146,45 žien. V  priebehu hodnoteného obdobia bolo prijatých 

celkom 20 zamestnancov a štátnozamestnanecký pomer ukon-

čilo celkom 17 osôb. Priemerný vek zamestnancov za sledované 

obdobie bol 45,51 rokov.

Výdavky úradu boli stanovené rozpočtovými opatreniami 

po úpravách vo výške 51 978 tis. €, skutočnosť predstavova-

la 51 917 tis. €. V  porovnaní s  rokom 2020 vzrástli výdavky 

o  10 984 tis. € (o  27%). Najvyššie výdavky boli vykazované 

v  programe sociálna inklúzia, z  ktorej boli fi nancované po-

moc v  hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dáv-

ky a  kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia. Čerpanie na tieto dávky a  príspevky bolo vo výš-

ke 27  417 tis. €, čo predstavovalo 53% z  celkových výdavkov 

a v porovnaní s rokom 2020 tieto výdavky vzrástli o 3 856 tis. € 

(o 16%). Nástroje aktívnej politiky trhu práce zamerané na udr-

žanie zamestnanosti a odstránenie následkov koronakrízy boli 

fi nancované v  celkovom objeme 24  096 tis. €, a  to predstavo-

valo 46% z celkových výdavkov a medziročný rast o 7 271 tis. € 

(o 43%). Výdavky na správu a prevádzku úradu boli čerpané vo 

výške 403 tis. € (1% z celkových výdavkov) a medziročne klesli 

o 143 tis. € (o 26%).

Príjmy úradu tvorili predovšetkým pohľadávky z neoprávnene 

poskytnutých alebo zadržaných fi nančných prostriedkov, z po-

kút 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 

2021 boli príjmy rozpisom záväzných ukazovateľov a úpravami 

rozpočtových opatrení stanovené na sumu 202 tis. €, pričom 

skutočnosť predstavovala čiastku 223 tis. €. Príjmy úradu boli 

o 93 tis. € vyššie (o 72%) ako v roku 2020. 

K  31.12.2021 bolo na úrade evidovaných celkom 684 uchá-

dzačov o  zamestnanie z  okresu Banská Štiavnica, z  toho bolo 

398 občanov s  trvalým pobytom v  meste Banská Štiavnica. 

V meste bolo nezamestnaných 204 žien a 194 mužov. V porov-

naní so stavom ku koncu roka 2020 bolo evidovaných o 49 Štiav-

ničanov menej. 

V okrese Banská Štiavnica bola miera evidovanej nezamestna-

nosti na konci roka 2021 na úrovni 7,41%. V  tomto prípade 

nezamestnanosť vychádza z  počtu uchádzačov o  zamestna-

nie, v  ktorom nie sú zahrnutí práceneschopní nezamestnaní 

a umiestnení 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 ne-

zamestnanosti, kde na 1. mieste bol okres Rimavská Sobota 

s 19,90% a na 79. mieste okres Trenčín s najnižšou nezamest-

nanosťou 3,12%. Pre porovnanie vyššia nezamestnanosť ako 

v okrese Banská Štiavnica bola v okrese Žarnovica (8,09%) a na-

opak nižšia v okrese Žiar nad Hronom (5,59%) ako aj v  rámci 

celého Slovenska (6,76%).

Napriek pokračovaniu koronakrízy v roku 2021 a s ňou spo-

jených opatrení nezamestnanosť klesala v celom okrese rov-

nako i  v  meste Banská Štiavnica s  výnimkou záveru roka. 

V  priemere bolo v  okrese mesačne evidovaných 745 neza-

mestnaných, zatiaľ čo v  roku 2020 ich bolo 767 nezamest-

naných. V meste Banská Štiavnica bolo mesačne v priemere 

428 nezamestnaných a  v  roku 2020 bol mesačný priemer 

446 nezamestnaných.

Graf č.1: Počet uchádzačov o zamestnanie v meste Banská Štiav-

nica v rokoch 2018 - 2021

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzde-

lania v meste Banská Štiavnica ku koncu roka 2021 rovnako ako 

v minulom roku vykazovala prevahu nezamestnaných osôb so 

stredoškolským vzdelaním, vrátane vyučených (270 osôb; 68%). 

So základným vzdelaním bolo v evidencii 66 osôb (17%). 

Graf č.2: Štruktúra uchádzačov o  zamestnanie podľa stupňa 

dosiahnutého vzdelania v meste Banská Štiavnica k 31.12.2021

Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie v meste ku konca 

roka 2021 sa v porovnaní s rokom 2020 nezmenila. V evidencii 

bola viac ako tretina nezamestnaných s vekom nad 50 rokov. 

Graf č.3: Štruktúra uchádzačov o  zamestnanie podľa veku 

v meste Banská Štiavnica k 31.12.2021

Podľa doby evidencie najväčšiu skupinu uchádzačov o zamest-

nanie tvorili v okresnom meste Banská Štiavnica evidovaní do 

6 mesiacov (178 osôb; 45%). Špeciálne sledovanou skupinou 

boli dlhodobo evidovaní nezamestnaní, teda nezamestnaní 

s dobou evidencie nad 12 mesiacov. Ku koncu roka 2021 bolo 

v meste Banská Štiavnica takto dlho v evidencii 40% nezamest-

naných (158 osôb), pričom nad 48 mesiacov je 44 nezamestna-

ných (11%).

Graf č.4: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby evi-

dencie v meste Banská Štiavnica k 31.12.2021

V meste Banská Štiavnica bolo ku koncu roka 153 poberateľov 

pomoci v hmotnej núdzi, pričom so spolu posudzovanými oso-

bami v jednej domácnosti ich bolo 254. Prídavok na dieťa pobe-

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

Zomrelí 15 18 16 10 10 10 10 12 13 12 12 18 164

Narodení 5  6 12 11 5 7 10 7 6 5 5 7 89

Odsťahovaní 8 10 18 17 16 16 17 32 15 17 17 11 199

Prisťahovaní 20 8 21 7 7 16 8 6 5 17 17 5 124

Počet obyvateľov 

k 31.1.2
9 630 9 616 9 615 9 606 9 592 9 593 9 580 9 549 9 532 9 525 9 525 9 478
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ralo 1 153 osôb a rodičovský príspevok 267 osôb. Príspevok na 

opatrovanie poberalo 81 osôb, ktorí opatrovali celkom 83 osôb.

Ku koncu roka 2021 Mesto Banská Štiavnica a 5 subjektov z ve-

rejného sektora v  spolupráci s  úradom umožnili 15 poberate-

ľom dávky v hmotnej núdzi, aby si odpracovali 32 hod. mesačne 

v zmysle platnej legislatívy na menších obecných službách a 20 

vykonávanie dobrovoľníckej práce.

V rámci služieb zamestnanosti napriek obmedzeniam spojených 

s koronakrízou úrad poskytoval príspevky aktívnej politiky trhu 

práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti (ďalej „zákon“). 

V meste Banská Štiavnica boli v hodnotenom období podpore-

ní uchádzači o  zamestnanie a  zamestnávatelia v  nasledovnom 

rozsahu:

• Samostatnú zárobkovú činnosť s  fi nančnou podporou úradu 

začali v meste celkom 3 osoby s celkovým dohodnutým príspev-

kom 16,8 tis. €. 

• Prostredníctvom kurzov REPAS+ a KOMPAS+ sa rekvalifi kova-

lo celkom 8 Štiavničanov za 6,4 tis. €.

• V rámci príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamest-

nanosti boli vytvorené 3 miesta na 9 mesiacov s  celkovou 

sumou 17,1 tis. €.

• Vytvorených bolo 52 miest na aktivačnú činnosť formou dob-

rovoľníckej služby na 6 mesiacov u  12 subjektov, pričom prí-

spevok pre organizátora nebol poskytovaný. Dobrovoľníkovi 

sa mesačne poskytoval príspevok vo výške životného minima 

218,06€.

• V  rámci podpory existujúcich pracovných miest pre občanov 

so zdravotným postihnutím bolo v meste podporených celkom 

26 zamestnávateľských subjektov alebo samostatne zárobkovo 

činných osôb formou príspevku na prevádzkové náklady chrá-

nenej dielne resp. chráneného pracoviska s dohodnutou sumou 

129,0 tis. €.

• Ako podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnu-

tím bol poskytnutý príspevok na činnosť pracovného asistenta, 

ktorý využili 3 subjekty s dohodnutou sumou 28,1 tis. €.

• V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu v rámci projektu „Podpora udržania zamest-

nanosti v  základných umeleckých školách“ bolo podporených 22 

miest sumou 64,7 tis. €.

• V rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej fi nančnej podpory pre 

zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a  vybraných sub-

jektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ bolo podpore-

ných 142 miest sumou 92,4 tis. €.

V okrese Banská Štiavnica bolo v rámci Prvej pomoci – projektu 

na podporu udržania zamestnanosti v  čase vyhlásenej mimo-

riadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a na 

odstránenie ich následkov podporených 232 subjektov celkovou 

sumou 1 243 tis. €

Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 01 Banská 

Štiavnica 

Štatutár (predseda) : Ing. Bohumír Zvrškovec

Počet zamestnancov: 55, 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“) vy-

konávajú 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 zne-

ní neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 44/1988 Zb.“). Kom-

petencie 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 predme-

toch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon č. 58/2014 Z. z.“), najmä pre oblasti ložiskového geo-

logického prieskumu, otvárky, príprave a dobývaní ložísk neras-

tov, úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti 

s  ich dobývaním, sprístupňovaní banských a starých banských 

diel pre muzeálne účely, výrobe, používaní a uskladňovaní vý-

bušnín, výbušných predmetov a  munície, ako aj bezpečnosti 

prevádzky, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany ži-

votného 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 2021 činnosti, ktoré im 

vyplývajú z  ustanovení a  kompetencií ustanovených záko-

nom č. 44/1988 Zb., č. 51/1988 Zb. a č. 58/2014 Z. z., rozpra-

cované do  plánu hlavných úloh na tento rok. Úlohy pokrývali 

oblasť ochrany a využívania ložísk nerastov, výroby, používania 

a skladovania výbušnín, výbušných predmetov a munície, plate-

nia úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie priestory, bezpečnos-

ti prevádzok a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v týchto 

prevádzkach pri banskej činnosti a  činnosti vykonávanej ban-

ským spôsobom. 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

HBÚ a OBÚ SR pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií spo-

lupracujú s ďalšími orgánmi štátnej a miestnej správy:

• pri riešení problematiky ložísk nerastných surovín, posudzo-

vania vplyvov na životné prostredie s orgánmi životného pros-

tredia (obvodné úrady životného prostredia a MŽP SR),

• pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a pracov-

ných  úrazov, pri ktorých došlo k  ťažkej ujme na zdraví úzko 

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 Slo-

vensku,

• pri riešení technických problémov dobývania a  spracovania 

surovinovej politiky s  Technickou univerzitou Košice, fakul-

tou BERG a Ústavom Geotechniky SAV Košice, 

• pri riešení problematiky územného plánovania v  súvislosti 

s využívaním nerastného bohatstva s obcami a vyššími územ-

nými celkami,

• so Slovenskou plavebnou správou Bratislava najmä pri rie-

šení 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 ži-

votného prostredia Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú 

na vykonávaní koordinovaných kontrol na úseku prevencie zá-

važných priemyselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahu-

je tento zákon. V oblasti technickej normalizácie HBÚ, za úzkej 

spolupráce a  podpory OBÚ SR, spolupracuje so Slovenským 

ústavom technickej normalizácie (SÚTN) pri preberaní tech-

nických noriem z európskych noriem podľa požiadaviek SÚTN. 

Banské úrady spolupracujú aj s Národným inšpektorátom práce, 

ako aj jednotlivými krajskými inšpektorátmi práce.

Investície

V roku 2021 sa realizovala obnova fasády sídla Hlavného ban-

ského úradu v  Banskej Štiavnici v  súlade so závermi reštaurá-

torského prieskumu z  októbra 2018 pod dozorom Krajského 

pamiatkového úradu v  Banskej Bystrici, pracovisko Banská 

Štiavnica.

Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka č. 4, Banská 

Štiavnica 

Prednosta úradu: Ing. Miloš Ziman

Počet zamestnancov: 21 

Okresný úrad Banská Štiavnica sa člení na

a) organizačný odbor,

b) odbor krízového riadenia,

c) odbor starostlivosti o životné prostredie,

d) katastrálny odbor s  oddelením technickým, dokumentácie 

a  poskytovania informácií a  oddelením zápisov práv k  nehnu-

teľnostiam.

Organizačný odbor 

Vedúca odboru: Ingrid Malatincová 

Počet zamestnancov: 2

Je zameraný na organizovanie vnútorných potrieb úradu a za-

bezpečovanie väzieb v  rámci štruktúry výkonu štátnej správy. 

Poskytovanie podpory klientom pri používaní vyvolávacieho 

systému, pri vypĺňaní tlačív a  pri úhrade správneho poplatku 

prostredníctvom elektronického platobného systému pre jed-

notlivé životné situácie. 

Okrem iného:

Prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných informá-

cií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k in-

formáciám a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 bolo prijatých 23 žiados-

tí o poskytnutie informácii, ktoré boli vybavené.

Prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažnos-

tí, zabezpečuje a  kontroluje ich vybavovanie vrátane plnenia 

opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú 

správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej repub-

liky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 

č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). 

Za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 nebola na Okresnom 

úrade Banská Štiavnica podaná ani jedna sťažnosť podľa zákona 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Prijíma, eviduje a  vedie centrálnu evidenciu podaných petí-

cií, zabezpečuje a  kontroluje ich vybavovanie vrátane plnenia 

opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

Za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 nebola na Okresnom 

úrade Banská Štiavnica podaná žiadna petícia. 

Organizačný odbor plnil úlohy uložené nadriadenými orgánmi.

 V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAH-

LIVÁ A OTVORENÁ štátna správa začal Okresný úrad Banská 

Štiavnica (ďalej OU) od 4.11.2015 poskytovanie služieb pre 

občanov (klientov) v novovytvorených priestoroch klientskeho 

centra v budove OU skúšobnou prevádzkou.

Cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a  dostupnosť 

verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optima-

lizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie 

vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a pri-

blíženia 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 ry-

bárskej stráže a rybárskych hospodárov

• Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhla-

su na zber, zneškodňovanie, prepravu a zhodnocovanie odpa-

dov, zber a spracovanie starých vozidiel, 

• Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, po-

voľovanie stredných a  veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia 

vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie 

• Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a ka-

nalizácií - povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhod-

nutí na ich užívanie 

• Štátna správa ochrany pred povodňami

• Štátna správa posudzovania vplyv na životné prostredie - po-

sudzovanie navrhovaných činností a strategických dokumentov

• Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií

• Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd

Pracovisko č. 1 – supervízor 

• Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie 

o  telefónnych číslach, usmernenie k  žiadostiam, osvedčova-

nie 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 Ohlá-

senie 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, oznáme-

nie o  zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, 

oznámenie o ukončení podnikania

• Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinné-

ho zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poist-

ného na účely zdravotného poistenia

• Pridelenie identifi kačného čísla organizácie 

• Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preuká-

zania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona

• Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, kto-

ré sú živnosťou, 

• Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zá-

stupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

• Výpis z obchodného registra

• Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a  pozemných 

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, 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, doku-

mentácie a poskytovania informácií

• Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a práv-

nické osoby

Pracovisko č. 6 - katastrálny odbor, oddelenie technické, doku-

mentácie a poskytovania informácií

• Poskytovanie informácií z katastra – geodeti

Pracovisko č. 7,8,9 - OR PZ Žiar n/Hron., Okres. dopravný in-

špektorát v B. 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 poriad-

kovej polície:

• Evidencia dokladov:

• príjem (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný do-

klad)

• výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, občiansky preukaz, vo-

dičský preukaz, cestovný doklad)

Všetky potrebné údaje aj telefónne kontakty boli aj sú občanovi 

prístupné na internetovej stránke Okresného úradu Banská Štiav-

nica.(http://www.minv.sk/?okresny-urad-banska-stiavnica)

Odbor krízového riadenia 

Vedúca odboru: Mgr. Emília Garajová 

Počet zamestnancov: 2

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia za-

bezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyva-

teľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a in-

tegrovaného záchranného systému.

Za účelom plnenia bezpečnostných záujmov Slovenskej repub-

liky v  zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. o  bezpečnosti 
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štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a nú-

dzového stavu v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len 

„zákon č. 227/2002 Z. z.“). Bezpečnostná rada okresu Banská 

Štiavnica zasadala v roku 2021 podľa schváleného plánu. Na zá-

klade Plánu práce Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica 

na rok 2021, ktorý bol schválený na zasadnutí dňa 10. decembra 

2020 uznesením číslo 7 sa v priebehu roka 2021 konali tri plá-

nované zasadnutia Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica. 

Na základe vyhláseného núdzového stavu Uznesením vlády Slo-

venskej republiky č. 114/2020 v  znení uznesenia č. 115/2020 

a k  realizácii opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Sloven-

skej republiky č. 111/2020, Bezpečnostná rada okresu Banská 

Štiavnica pokračovala vo vykonávaní opatrenia vyplývajúceho 

z čl. 10 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 227/2002 Z. z. Dňa 19.1.2021 

BRO na svojom rokovaní prijala úlohy v  súvislosti s  celoploš-

ným skríningovým testovaním obyvateľstva SR na COVID-19 

v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“. Predmetom rokovania 

BRO dňa 25.5.2021 boli na rokovanie predložené správy: správa 

o bezpečnosti na území okresu Banská Štiavnica a informatívne 

správy o činnosti Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica 

za obdobie medzi rokovaniami a správy o vyhodnotení plnenia 

uznesení Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica. Na roko-

vaní BRO dňa 18.11.2021 bola prerokovaná informatívna sprá-

va o bezpečnostnej situácii na území okresu Banská Štiavnica za 

obdobie od 1.1.2021 do 31.10.2021 predložená od OO PZ BŠ, 

informatívna správa o činnosti a výjazdovosti OR HaZZ Žiar nad 

Hronom v okrese Banská Štiavnica za obdobie od 1.1.2021 do 

31.10.2021 a  schválený Plán práce Bezpečnostnej rady okresu 

Banská Štiavnica na rok 2022.

Krízový štáb Okresného úradu Banská Štiavnica, ktorý je výkon-

ným orgánom Okresného úradu Banská Štiavnica a Bezpečnost-

nej rady okresu Banská Štiavnica na plnenie úloh krízového ria-

denia v období krízovej situácie zasadal v roku 2021 podľa plánu 

práce. V súlade s Ročným plánom činnosti odboru krízového ria-

denia Okresného úradu Banská Štiavnica na rok 2021 sa usku-

točnila odborná príprava krízového štábu mesta a krízových štá-

bov obcí okresu Banská Štiavnica, dňa 18.1.2021. Vzhľadom na 

výsledok mimoriadneho rokovania Vlády Slovenskej republiky 

zo dňa 17. januára 2021 zaradil Okresný úrad Banská Štiavnica 

do programu rokovania krízového štábu bod: Celoplošné testo-

vanie na území Slovenskej republiky – 18.1.2021 až 26.1.2021. 

Pri ďalšom zasadnutí krízového štábu konaného v  dňoch 

23.1.2021 a 24.1.2021 boli predsedovia krízových štábov mesta 

a  obcí oboznámení s  manuálom pre obce a  pre okresné úrady 

na skríningové testovanie COVID-19 o povinnostiach a úlohách, 

ktoré vyplývajú z  jednotlivých manuálov. Boli upozornení na 

úlohy pred začiatkom testovania, úlohy počas testovania a úlo-

hy po testovaní. 

Pri príprave na krízové situácie, na ich predchádzanie, prípad-

ne 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 ria-

diacim orgánom aj v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a po 

vyhlásení mimoriadnej situácie.

V hodnotenom období na území okresu Banská Štiavnica v obci 

Svätý Anton bola dňa 8.2.2021 vyhlásená mimoriadna situácia, 

ktorá zatiaľ ešte trvá a nebola odvolaná. Počas celého obdobia 

trvania mimoriadnej situácie Krízový štáb Okresného úradu 

Banská Štiavnica spolupracuje s obcou Svätý Anton. Zúčastňuje 

sa na odborných rokovaniach a neustále metodicky pomáha rie-

šiť vzniknutú situáciu.

Dokumentácia krízového štábu je vypracovaná v zmysle platnej 

legislatívy v plnom rozsahu a je pravidelne podľa zmien aktua-

lizovaná. 

Pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva bolo v prie-

behu roka vykonávané preskúšavanie varovacej siete civilnej 

ochrany hlasitou skúškou diaľkovo ovládaných sirén PAVIAN 

v mesiacoch marec, jún, september, december. V ostatných me-

siacoch roka 2021 bola skúška vykonaná formou tichej skúšky 

pre celú Slovenskú republiku. Elektromotorické sirény sa pre-

skúšavali hlasitou skúškou podľa vopred určených dátumov 

každý mesiac.

Odborom krízového riadenia boli aktualizované dokumenty 

súvisiace s výkonom štátnej správy, k najvýznamnejším patria: 

• Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

• Plán ochrany obyvateľstva, ktorého súčasťou je aj dokumen-

tácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozu-

menia osôb, dokumentácia protiradiačných, protichemických 

a protibiologických opatrení,

• Plán radiačného monitoringu územia obvodu,

• Plán hlavných úloh pri plnení úloh krízového riadenia, hos-

podárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva, civilné-

ho núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, 

správy materiálu civilnej ochrany a obrany pre obce, právnické 

osoby a fyzické osoby v okrese Banská Štiavnica na rok 2021,

• 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 po-

vodňami a vyhláškou MŽP č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustano-

vujú podrobnosti o  obsahu povodňových plánov a  postup ich 

schvaľovania, boli v  mesiaci august na odbor krízového riade-

nia predkladané zaktualizované 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 pred-

nostovi 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 obyva-

teľstva v  znení neskorších predpisov a  vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach 

na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a  technic-

kých podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Ban-

ská Štiavnica odbor krízového riadenia ako dotknutý orgán pri 

prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, 

stavebnom konaní a kolaudačnom konaní vydával záväzné sta-

noviská a  uplatňoval stavebnotechnické požiadavky na stavby 

z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany.

Koordinácia činnosti obcí pri príprave na krízové situácie je rie-

šená 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 pred-

pisov vykonávaných zamestnancami odboru krízového riade-

nia v obciach. V rámci komplexných kontrol je usmerňovaná aj 

činnosť právnických osôb a  fyzických osôb – podnikateľov pri 

civilnom núdzovom plánovaní. Okresný úrad Banská Štiavnica, 

odbor krízového riadenia koordinoval činnosť obcí vydaním 

metodickej pomôcky – aktualizovanej vzorovej dokumentácie 

pre činnosť výdajne odberných oprávnení v  rámci prípravy na 

plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie – zriaďovanie výdaj-

ní odberných oprávnení. V tejto súvislosti sa dňa 27. mája 2021 

uskutočnilo súčinnostné cvičenie na tému „mimoriadne regulač-

né opatrenia“ cvičiacich obcí Svätý Anton, Ilija a Vysoká. Cieľom 

cvičenia bolo prakticky precvičiť komisie pre mimoriadne regu-

lačné opatrenia a komisie pre výdaj odberných oprávnení. Ciele 

a úlohy nácviku boli splnené. 

Na úrovni Okresného úradu Banská Štiavnica je spracovaná do-

kumentácia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých 

tovarov s  využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas 

krízovej situácie, ktorá obsahuje plán opatrení na zavedenie 

predaja, je zriadená komisia pre zabezpečenie mimoriadnych 

regulačných opatrení. V  okrese Banská Štiavnica pre prípad 

zavedenia mimoriadnych regulačných opatrení je zriadených 

23 výdajní odberných oprávnení pri celkovom počte 15 obcí, 

v  meste Banská Štiavnica je 9 výdajní a  v  obciach po jednej 

výdajni. V  priebehu roka sa pravidelne vykonáva aktualizácia 

údajov potrebných na plnenie úloh na úseku mimoriadnych re-

gulačných opatrení. Ide predovšetkým o sumárne rozdelenie ve-

kových kategórií obyvateľstva pre prídel odberných oprávnení, 

umiestnenie výdajní odberných oprávnení, personálne zabez-

pečenie komisií (kontakty), určenie predajní pre mimoriadne 

regulačné opatrenia.

Odborná príprava starostov a  zamestnancov zodpovedných 

za príslušnú agendu je vykonávaná hlavne pre poskytnutie zá-

kladných informácií a  postupov pri ohrození obyvateľstva mi-

moriadnymi 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 

18.1.2021. Na odbornej príprave bol predsedom krízových štá-

bov poskytnutý zoznam platnej legislatívy v oblasti krízového 

riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobi-

lizácie a  obrany štátu. Starostovia obcí boli usmernení, akým 

spôsobom je potrebné napĺňať jednotlivé moduly špecifi ckého 

aplikačného programu jednotného informačného systému hos-

podárskej mobilizácie s  ochrannou známkou EPSIS®JISHM 

v súvislosti s plnením požadovaných úloh. Na odbornej príprave 

bol starostom obcí okresu Banská Štiavnica poskytnutý manuál 

pre obce v súvislosti so zriadením MOM a OM na realizáciu úloh 

v súvislosti s  celoplošným skríningovým testovaním obyvateľ-

stva SR na COVID-19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“. 

V roku 2021 boli zaktualizované Karty CO obcí okresu Banská 

Štiavnica, Karty CO škôl okresu Banská Štiavnica a  Karty CO 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov okresu Ban-

ská Štiavnica. Okresný úrad Banská Štiavnica polročne aktua-

lizoval dáta v aplikácii „Karta CO obce“ v programe CIPREGIS. 

Odbor krízového riadenia priebežne plnil úlohy uložené nadria-

denými orgánmi.

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Vedúci odboru: Ing. Lukáš Lalo

Počet zamestnancov: 5

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 predpi-

sov (vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov. Orgán štát-

nej vodnej správy vykonával v roku 2021 tieto činnosti: 

A. 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 prevádz-

kovatelia vodných stavieb),

• kontrola plnenia povinností obce Banská Belá a obce Štiavnic-

ké Bane na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

• povodňová prehliadka vodného toku Jasenica a jeho prítokov 

pretekajúcich katastrálnym územím Banský Studenec, 

• povodňová prehliadka vodného toku Jabloňovka a jeho príto-

kov pretekajúcich katastrálnym územím Dekýš,

• 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, 

Močiar, Štiavnické Bane, 

• kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd ale-

bo  podzemných vôd v  katastrálnych územiach Banská Belá, 

Štiavnické Bane, Svätý Anton,

• kontrola ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd v katastrálnych 

územiach Banky, Banská Štiavnica a Štiavnické Bane.

B. 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 evi-

dencia Enviroinfo)

• vykonávanie špeciálneho stavebného úradu vo veciach vod-

ných 

• vedenie evidencie o vodách (Evidencia SHMÚ)

• povoľovanie použitia znečisťujúcich látok na vymedzené účely

• rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala 

obec podľa tohto zákona

• vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej 

pôsobnosti

• prejednávanie priestupkov na úseku ochrany vôd, vodných 

tokov a vodných stavieb

• vydávanie vyhlášok o úprave, obmedzení, zákaze všeobecného 

užívania povrchových vôd na vodohospodársky významných 

vodných tokoch

• určenie rozsahu inundačného územia pri vodohospodársky 

významných vodných tokoch

C. Ochrana vôd

V okrese Banská Štiavnica sa nachádza jedna vodárenská nádrž 

VN Rozgrund, ktorá slúži na hromadné zásobovanie pitnou vo-

dou v katastrálnom území Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. 

V  okrese Banská Štiavnica sa užíva 15 monitorovaných vodá-

renských zdrojov podzemných vôd, ktoré slúžia na hromadné 

zásobovanie pitnou vodou. Z dôvodu, aby nedošlo k ohrozeniu 

výdatnosti a kvality vodárenských zdrojov pre hromadné záso-

bovanie počas ich využívania sú na ich ochranu určené ochranné 

pásma I. stupňa a  ochranné pásma II. stupňa so špecifi ckými 

podmienkami pre využívanie území jednotlivých ochranných 

pásiem. Ochranné pásmo I. stupňa predstavuje ochranu bez-

prostredného okolia vodárenského zdroja a  objektov záchyt-

ných 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 po-

vrchových vôd a podzemných vôd. 

D. Ochrana vodných stavieb

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú tieto významné vodné 

stavby, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva pit-

nou vodou vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích 

staníc a pod.), u ktorých je potrebné podľa druhu, miesta a roz-

sahu krízovej situácie zabezpečiť ich ochranu a  podľa potreby 

monitorovanie kvality vôd: 

• Prepojenie na Pohronský skupinový vodovod: Banská Štiavni-

ca – Červená studňa

• Verejný vodovod Banská Štiavnica

• Vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo

• VN Rozgrund 

• Úpravňa vody Rozgrund

• Verejný vodovod Banská Belá

• Verejný vodovod Kozelník

• Úpravňa vody Štiavnické Bane, verejný vodovod

• Svätý Anton – DVZ Antol, verejný vodovod 

• Verejný vodovod Svätý Anton

• Verejný vodovod Dekýš

• Verejný vodovod Baďan

• Verejný vodovod Ilija

• Verejný vodovod Močiar 

• Verejný vodovod Podhorie

• ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, verejný vodovod 

• Verejný vodovod Prenčov, miestne pramene 

• Verejný vodovod Vysoká, vodojem

• Obec Štiavnické Bane - vodný zdroj VRT HVS-1, HVS-2, ve-

rejný vodovod

• Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem

Z pohľadu vývoja bezpečnej situácie v okrese Banská Štiavnica 

možno považovať za hrozby dve vodné stavby – vodná stavba 

Halčianska a vodná stavba Klinger. V rámci dohľadu nad vodnou 

stavbou Halčianska bolo pozorované poškodenie bezpečnostné-

ho priepadu, aktívny pohyb zosuvného svahu do sklzu od bez-

pečnostného priepadu, nefunkčný dnový výpust, bezpečnostný 

priepad s nedostatočnou kapacitou, nevystrojenie vodnej stavby 

zariadeniami technicko-bezpečnostného dohľadu. Súhrnná eta-

pová správa z pozorovaní vodnej správy Halčianska, ktorý v me-

siaci december 2021 vypracoval Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik, konštatuje, že objekty vodnej stavby sú 

v havarijnom stave a nezodpovedajú bezpečnostným paramet-



17
rom, z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu nie je bez-

pečná a prevádzkyschopná a vodná stavba je preto hodnotená 

ako havarijná. 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 poško-

denými armatúrami, ďalej nie sú vyriešené odtokové pomery, 

pretože táto „prebytočná“ voda z vodnej nádrže buď vsiakne do 

podložia a následne značne vytápa expozície Slovenského ban-

ského múzea (Banské múzeum v prírode), alebo nekontrolovane 

preteká bočnou stranou centra mesta Banská Štiavnica cez loka-

litu Zigmund šachta. Z tohto dôvodu je nevyhnutná komplexná 

rekonštrukcia tejto vodnej stavby.

Ďalším problémom je nevyhovujúci stav banských jarkov (zber-

né, prívodné a prepojovacie banské jarky a štôlne), ktoré spolu 

s  vodnými nádržami (Štiavnické tajchy) predstavujú vodohos-

podársky systém svetového významu. Prietočný profi l týchto 

jarkov je zanesený, zasypaný a pod., čo spôsobuje nekontrolova-

né vzdúvanie vôd z povrchového odtoku v priestore niektorých 

úsekov týchto zberných banských jarkov. Vzhľadom na uvedené 

je nevyhnutná rekonštrukcia a  čiastočná obnova korýt funkč-

ných úsekov zberných banských jarkov, čo zabezpečí významné 

protipovodňové a  vodozádržné opatrenia na zadržanie vody 

v krajine.

Bezpečnostné riziko zastavaného územia mesta Banská Štiav-

nica predstavuje aj neznáma statická bezpečnosť prekrytia 

drobného vodného toku Mestský potok (ľavostranný prítok 

vodného toku Štiavnica v r.km cca 51,8 v katastrálnom území 

Banská Štiavnica). Toto prekrytie vodného toku je vyhotovené 

najmä z betónových panelov a statické posúdenie tejto stavby 

nebolo realizované. Vlastníctvo k tomuto prekrytiu ako stavbe 

nie je známe a takisto nie sú známe ani súčasné statické a sta-

vebnotechnické pomery tejto stavby, ktorá je umiestnená v his-

torickom jadre, resp. centre mesta. Na prekrytí vodného toku sa 

nachádzajú verejne dostupné plochy, ako verejná zeleň, frekven-

tované cestné komunikácie, parkoviská, chodníky a podobne. 

E. Ochrana vodných tokov

Územím okresu Banská Štiavnica pretekajú tieto vodné toky:

Čiastkové povodie Hrona

• vodný tok Jasenica:   

ekologický stav: veľmi dobrý  chemický stav: dobrý 

• vodný tok Teplá:  

ekologický stav: dobrý  chemický stav: dobrý

Čiastkové povodie Ipľa

• vodný tok Ilijský potok:   

ekologický stav: veľmi dobrý chemický stav: dobrý

• vodný tok Bukovinský potok:   

ekologický stav: dobrý chemický stav: dobrý

• vodný tok Belujský potok:   

ekologický stav: dobrý chemický stav: dobrý

• vodný tok Klastavský potok:   

ekologický stav: dobrý chemický stav: dobrý

• vodný tok Babí potok:  

ekologický stav: dobrý chemický stav: dobrý

• vodný tok Richňava:   

ekologický stav: dobrý chemický stav: dobrý

• vodný tok Štiavnica:   

ekologický stav: priemerný chemický stav: dobrý

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú títo významní pôvod-

covia 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 odpa-

dových vôd)

8. Odkalisko Sedem žien

9. Odkalisko Lintich

10. Banské vody zo štôlne Ferdinand 

F. Špecifi ká zahraničnej politiky, ako aj ostatných politík s von-

kajším/zahraničným rozmerom proti identifi kovaným hrozbám

V súvislosti so starostlivosťou o životné prostredie sa na území 

okresu Banská Štiavnica plnia medzinárodné dohovory s envi-

ronmentálnym zameraním na tieto základné oblasti: 

• životné prostredie všeobecne (Dohovor o cezhraničných účin-

koch 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 udr-

žateľný rozvoj), 

• ochrana ovzdušia a  ozónovej vrstvy (Protokol k  Dohovoru 

o  diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hrani-

cami štátov z  roku 1979, o  obmedzovaní emisií prchavých 

organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov, 

Protokol o  znížení acidifi kácie, eutrofi kácie a  prízemného 

ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechá-

dzajúcom hranicami štátov z roku 1979, Protokol k Dohovoru 

o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranica-

mi 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 klimatic-

ká dohoda a pod.)

• ochrana vôd (Dohovor o ochrane a využívaní hraničných to-

kov a medzinárodných jazier, Protokol o vode a zdraví, Vodný 

plán Slovenskej republiky a pod.),

• odpady a  odpadové hospodárstvo (Bazilejský dohovor o  ria-

dení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 

zneškodňovaní), 

• ochrana prírody (Dohovor o  ochrane sťahovavých druhov 

voľne žijúcich živočíchov, Dohovor o ochrane svetového kul-

túrneho a prírodného dedičstva, Dohovor o biologickej diver-

zite, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, 

najmä ako biotopy vodného vtáctva, Dohoda o ochrane neto-

pierov v Európe, Dohovor o medzinárodnom obchode s ohro-

zenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a  rastlín (CITES), 

Dohovor o  ochrane európskych voľne žijúcich organizmov 

a  prírodných stanovíšť, Dohoda o  ochrane africko-euroázij-

ských druhov sťahovavého vodného vtáctva),

G. Špecifi ká politiky SR proti identifi kovaným hrozbám v oblas-

ti tvorby a ochrany životného prostredia 

• Medzi opatrenia na ochranu životného prostredia možno za-

radiť najmä vykonávanie štátnych dozorov na jednotlivých 

úsekoch štátnej správy, ktoré spadajú do pôsobnosti odbo-

ru 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 prí-

rody a  krajiny, štátny dozor ochrany ovzdušia, štátny vodo-

ochranný dozor, štátny stavebný dohľad vo veciach vodných 

stavieb, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stav-

bami, dohľad nad verejnými vodovodmi a  verejnými kana-

lizáciami, okresné revízie častí prírody a  krajiny, povodňové 

prehliadky vodných tokov a pod. 

• Z hľadiska prevencie pred závažnými priemyselnými havária-

mi a  z  hľadiska ochrany vôd nebol na území okresu Banská 

Štiavnica v sledovanom období v prevádzke priemysel, v kto-

rom by sa ročne zaobchádzalo s  významnými množstvami 

znečisťujúcich látok.

• V súvislosti s odpadovým hospodárstvom sa na území okresu 

Banská Štiavnica v sledovanom období neprevádzkovala žiad-

na skládka komunálneho odpadu a ani skládka na nebezpečný 

odpad. 

• Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva pro-

dukovaných emisií znečisťujúcich látok boli na území okresu 

Banská Štiavnica v  sledovanom období chovy hovädzieho 

dobytka (znečisťujúca látka: NH
3
),  sušiarne zelených krmív 

(znečisťujúce látky: TZL, ale aj CO, NO
x
, TOC, alkány), výroba 

drevných brikiet a drevených parkiet (znečisťujúce látky: TZL, 

ale aj CO, NO
x
, TOC) a  plynové kotolne (znečisťujúce látky: 

TZL, CO, NO
x
, TOC).

• Na území okresu Banská Štiavnica bolo v sledovanom období 

prevádzkovaných 19 vodných nádrží podľa schválených mani-

pulačných poriadkov. 

• Na území okresu Banská Štiavnica nebolo v sledovanom obdo-

bí 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 a  súvisiacich právnych 

predpisov, ktorými sú:

Zákon č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov 

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmen-

tálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

• Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Ka-

talóg odpadov v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

• Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jed-

notných 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 zodpovednos-

ti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradený-

mi prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

• Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o  skládkovaní odpadov 

a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov 

Podľa predložených Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

za rok 2021 v meste Banská Štiavnica vznikli tieto množstvá od-

padov:

V  tabuľke sú uvedené len množstvá odpadov, ktoré vznikli 

v meste Banská Štiavnica. Nie sú tam zahrnuté množstvá za celý 

okres Banská Štiavnica.

3. Úsek štátnej 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 (evidencia sa vedie vždy za predchá-

dzajúci rok, a  teda v  roku 2021 za rok 2020). V  danom roku 

sa v  okrese Banská Štiavnica nenachádzal žiaden veľký zdroj 

znečisťovania ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú 

v kompetencii miest a obcí. 

V okrese Banská Štiavnica bolo v roku 2020 26 prevádzkovate-

ľov stredných zdrojov znečistenia ovzdušia, ktorí prevádzkovali 

spolu 39 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia. 

Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produko-

vaných emisií znečisťujúcich látok sú spoločnosti:

1. RD SITNO PRENČOV, a. s., Prenčov, ktorý je prevádzkovateľ 

stredných ZZO: 

• Chovy hovädzieho dobytka (NH
3
), 

• Sušiareň zelených krmív (TZL, ale aj CO, NO
x
, TOC, alkány), 

• Linka na spracovanie produktov rastlinnej výroby (TZL); 

2. FABA, s.r.o., BŠ - výroba drevných brikiet (hlavne TZL, ale aj 

CO, NO
x
, TOC)

3. Prevádzkovatelia stredných ZZO – chovy hovädzieho dobytka 

(NH
3
):

• AGROCOM, Banská Štiavnica,

• Rodinná farma Nikolaj Ján

4. Slovenské parkety, s.r.o., BŠ 

• Výroba drevených parkiet (hlavne TZL, ale aj CO, NO
x
, TOC)

5. Plynové kotolne (TZL, CO, NO
x
, 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 prevádz-

kované v  okrese Banská Štiavnica podávajú prevádzkovatelia 

každoročne za uplynulý rok, v  tomto prípade v  roku 2021 za 

znečisťovanie ovzdušia v  roku 2020. Oproti roku 2019 došlo 

k zníženiu emisií jednotlivých znečisťujúcich látok. Najväčší po-

diel znečistenia ovzdušia v okrese Banská Štiavnica majú predo-

všetkým amoniak (NH
3
) a organické látky vyjadrené ako celkový 

organický uhlík (TOC).

Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schvá-

lený S-TPP a  TOO, nakoľko ide o  prevádzkovateľov stredných 

ZZO.

Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia 

§15 ods. 1 písm. f), g) a k) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v  znení neskorších predpisov povinní zastaviť alebo obmedziť 

prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ak nebezpeč-

né 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 ovplyv-

ňujúcej kvalitu ovzdušia, a  tiež bezodkladne prijať a  vykonať 

opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku 

takýchto situácií; súčasne ustanoveným spôsobom informovať 

verejnosť.

4. Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny

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 1.1.2020) 

(ďalej len „zákon o ochrany prírody a krajiny“) druhý stupeň územ-

nej 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, Banskoštiav-

nická botanická záhrada, Jurajova štôlňa, Arborétum Kysihýbel

Chránené stromy: Lipy pri bývalej strelnici, Lipa na Hornej 

Kategória odpadov
Množstvo odpadov 

v tonách

Ostatné odpady 9 185,674

Nebezpečné odpady 69,571

Odpady spolu 9 255,245

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

Prevádzkovateľ Zariadenie Umiestnenie prevádzky

Technické služby, mestský podnik, E. M. Šoltésovej 1, 

Banská Štiavnica

prekládková stanica, 

zberný dvor, 

zhodnocovanie odpadov

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 odpadov 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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Rovni, Smrekovce na Hornej Rovni, Gaštan jedlý v Štiavnických 

Baniach

Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona o ochrane príro-

dy 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

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 čin-

nosť 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 infor-

mácií

2. Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra 

v územnom obvode okresu Banská Štiavnica, a to najmä:

V  sledovanom období od 1. januára do 31. decembra 2021 

bolo doručených 1 449 návrhov na vklad. V  sledovanom ob-

dobí bolo ukončených právoplatným rozhodnutím o  povolení 

vkladu 1 418 návrhov, 6 konaní bolo právoplatne ukončených 

zamietnutím návrhu a  15 bolo ukončených zastavením kona-

nia. Z  celkového počtu ukončených konaní bolo v  30 dňovej 

lehote skončených konaní podľa §32 ods.1 – 1 115 vkladov, 

podľa §32 ods.3 – v  zrýchlenom konaní - bolo právoplatne 

skončených 64 návrhov na vklad, podľa §32 ods.2 (notárske 

zápisnice a  zmluvy autorizované advokátmi) bolo právoplatne 

skončených 148 podaní. Na základe nášho vlastného podnetu 

podala Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom 1 protest pro-

kurátora, ktorý katastrálny odbor prijal, pôvodné rozhodnutie 

o povolení vkladu zrušil a po doplnení dokazovania vydal nové 

rozhodnutie. O všetkých doručených návrhoch na vklad do KN 

sa rozhoduje v zákonom stanovenej lehote do 30 dní, pri urých-

lených podaniach návrhov na vklad do 15 dní a pri návrhoch na 

vklad – zmlúv vyhotovených do notárskej zápisnice a zmlúv au-

torizovaných advokátmi do 20 dní. Počet návrhov na vklad bol 

o 133 podaní vyšší ako v roku 2020. 

Poskytovanie údajov z KN pre súdnych komisárov: do 31. de-

cembra 2021 bolo doručených 62 požiadaviek na poskytnutie 

údajov z KN od súdnych komisárov pre dedičské konania. Vy-

bavených v  tomto období bolo 49 požiadaviek (aj z  predchá-

dzajúceho obdobia). Maximálna dodacia lehota bola do 1 me-

siaca. 

Poskytovanie údajov z  KN pre fyzické a  právnické osoby, 

okrem súdnych komisárov: do 31. decembra 2021 bolo do-

ručených 528 požiadaviek. Vybavených za toto obdobie bolo 

523 požiadaviek (aj z  predchádzajúceho obdobia). Vybave-

ných požiadaviek pre fyzické osoby 399, pre právnické osoby 

124 požiadaviek (z  toho 2 identifi kácie). Maximálna dodacia 

lehota bola do 1 mesiaca. 

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 poskyt-

nutých 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.

V  sledovanom období od 1. januára do 31. decembra 2021 na 

OÚ BŠ- katastrálny odbor bolo doručených 39 podaní na opra-

vu chýb v KO (a z predchádzajúceho obdobia 9 podaní). Oprava 

chýb v katastrálnom operáte podľa §59 zákona č. 162/1995 bola 

ukončená pri 25 podaniach formálnym spôsobom právoplatne 

ukončených a pri 16 podaniach neformálnym spôsobom. Doba 

najdlhšieho vybavenia podania je 2 mesiace (neskoré vrátenie 

doručeniek reklamovaných na pošte, opätovné doručovanie, ur-

čovanie opatrovníkov atď.). Podania sa vybavujú v stanovených 

lehotách.

Úradné overovanie geometrických plánov: do 31. decembra 

2021 bolo na OÚ BŠ- katastrálny odbor overených 402 geo-

metrických plánov,  10 záznamov podrobného merania zmien 

a 2 operáty v rámci PPÚ. Vrátených na opravu bolo 185 geomet-

rických plánov a 4 záznamy podrobného merania zmien. Všetky 

boli overené v termíne. 

Priestupky proti poriadku v  štátnej správe na úseku katastra 

a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými 

osobami neboli zistené žiadne.

Na katastrálny odbor za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 bolo 

podaných 3 906 podaní na registratúru katastrálneho odboru. 

To je o 209 podaní viac ako v roku 2020. Tak ako na všetkých 

katastrálnych odboroch v SR, tak aj v Banskej Štiavnici za rok 

2021 počet podaní mal stúpajúcu tendenciu.

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej ob-

lasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV)

Riaditeľ: Ing. Peter Farbiak

Sídlo: Kammerhofská 26, Banská Štiavnica 

Počet zamestnancov: 9

Dobrovoľní strážcovia prírody: 5

Celý okres Banská Štiavnica sa nachádza v Chránenej krajinnej 

oblasti Štiavnické vrchy (CHKO ŠV) a územie je podľa zák. NR 

SR č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a  krajiny v  znení ne-

skorších 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 tie-

to osobitne chránené územia s vyšším stupňom ochrany: 

• Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada (k. ú. 

B. Štiavnica) – 3. stupeň ochrany

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

ochrany

• Chránený areál Michalštôlnianske rašelinisko (k. ú. B. Štiavni-

ca) – 3. stupeň ochrany

• Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ (k. ú. B. Štiavnica) – 

3. stupeň ochrany

Ďalej sa tu nachádzajú tieto chránené stromy: 

• Lipy na mestskej strelnici (k. ú. B. Štiavnica)

• 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:

• riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy

• THP pracovník, ekonóm

• anorganik, informatik

• botanik, poľnohospodár

• zoológ

• krajinár

• lesník

• 2 strážcovia

Pracovníci Správy  CHKO Štiavnické vrchy vypracovali v  roku 

2021 - 511 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 148 obhliadok 

a rokovaní. Správa CHKO Štiavnické vrchy taktiež vydala 43 sta-

novísk, týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (stanoviská k  EIA, SEA, §28 zákona č. 543/2002 

Z. z.). Pracovníci správy riešili 42 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 2021 podala vecne a miestne príslušným úradom štátnej 

správy, orgánom činným v trestnom konaní celkovo 36 podne-

tov na riešenie priestupkov, správnych deliktov alebo trestných 

činov. V rámci interného manažmentového fondu boli na 7 loka-

litách uskutočnené revitalizačné opatrenia v podobe odstraňo-

vania náletových drevín, kosenia s následným odvozom bioma-

sy z chráneného územia. V 8 maloplošne chránených územiach 

bola vykonaná obnova obvodového značenia, výmena informač-

ných tabúľ a informačných stĺpikov. Opäť sa odstraňovali inváz-

ne 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 2021 tu bolo rehabilitovaných 36 jedincov chránených 

druhov živočíchov, z ktorých bolo 30 vrátených naspäť do prí-

rody. Formou prednášok a exkurzií sa podieľa na envirovýchove 

žiakov a študentov základných a stredných škôl. Správa spolu-

pracovala so Strednou odbornou školou lesníckou pri zabezpe-

čení manažmentových opatrení v PR Bujakov vrch, NPR Sitno, 

pri budovaní zábran pozdĺž cestných komunikácií na ochranu 

obojživelníkov, pri návrhu tém na Stredoškolskú odbornú čin-

nosť. Bol schválený projekt z Nórskych fondov s názvom „Spolu 

zachráňme mokrade“. 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8

Riaditeľka: Ing. arch. Zuzana Klasová

Pracovisko: Dolná ružová 7, Banská Štiavnica 

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Banská Bystrica je podľa zákona 

č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskor-

ších 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  ar-

cheologických nálezísk, ak zákon neustanovuje inak a  ktorý 

vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je 

územný obvod Banskobystrického kraja. KPÚ Banská Bystrica, 

pracovisko Banská Štiavnica vykonáva štátnu správu s územnou 

pôsobnosťou v  okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom 

a Žarnovica, v súlade s územím UNESCO.

KPÚ Banská Bystrica vykonáva svoju činnosť podľa:

• Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov;

• 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 rezervá-

cii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000;

• Rozhodnutie PÚ-05/462-6/4371/Hra zo dňa 10.5.2005 o vy-

hlásení ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská 

Štiavnica – právoplatnosť dňa 10.6.2005;

• Všeobecná záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bys-

trici 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 16.3.1993 o vyhlásení ochranného pásma Národnej kul-

túrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v Antole (Svätý Anton);

• Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedič-

stva (oznámenie č. 159/1991 Zb.);

• Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revi-

dovaný – 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 územnoplánova-

cej dokumentácie pre príslušné orgány štátnej správy a územnej 

samosprávy, spolupracuje s nimi v procese spracovania príprav-

nej, 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 zá-

chrane, obnove a využívaní pamiatkového

fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a po-

skytuje 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 samo-

správy 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 kul-

túrnych 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 úra-

du 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, Ko-

lumbia, 6. - 11. december 1993, pod č. 618 rev.. Lokalita zahŕňa 

územia miest a obcí: Banská Štiavnica, Banská Belá, Svätý An-

ton, Banský Studenec, Ilija, Štiavnické Bane, Hodruša-Hámre, 

Vyhne a Voznica.

2. Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhláse-

ná Nariadením vlády SR č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezer-

vácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000.

3. Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Banská Štiavni-

ca a  Kalvária - vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu 

SR Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 10.5.2005, 

o vyhlásení ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská 

Štiavnica – právoplatnosť dňa 10.6.2005.

4. Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane - vyhlásená Nariade-

ním vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení pamiatkovej rezervá-

cie Štiavnické Bane z 15. augusta 1995.

5. Pamiatková zóna Banská Hodruša - všeobecne záväzná vy-

hláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.13/1998 o vyhláse-

ní 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 16.3.1993 o  vyhlásení 

ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s are-

álom v Antole (Svätý Anton).

Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

KPÚ Banská Bystrica:

- vykonáva každoročne MONITORING lokality kultúrneho sve-

tového dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky 

v jej okolí“, zameraný na zisťovanie aktuálneho stavu zachovania 

svetovej jedinečnej hodnoty 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 pa-

miatkových hodnôt územia svetového

kultúrneho dedičstva (monitoring územia lokality UNESCO bol 

naposledy spracovaný za obdobie rokov 2019 – 2020 a následne 

bude spracovaný v roku 2022 za obdobie rokov 2021 – 2022).

• Zber a  priebežné spracovávanie podkladov pre aktualizáciu 

dokumentu „Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava: 

Zásady ochrany pamiatkových území – Pamiatková rezervácia 

Banská Štiavnica - historické jadro – Pamiatková rezervácia Ban-

ská Štiavnica - Kalvária“, zodpovedný spracovateľ: PhDr. Mag-
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daléna Kvasnicová, PhD., Bratislava, december 2004.

• Vypracovanie správy o stave územia lokality UNESCO „Banská 

Štiavnica a technické pamiatky v okolí“ a spracovanie monitoro-

vacích 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 oddele-

ním III. typu, s  plánovaným počtom 18 policajtov spolu s  ria-

diteľom a zástupcom riaditeľa. Z uvedeného bolo 10 policajtov 

zaradených do funkcie referent, špecifi kácia územná a  objek-

tová zodpovednosť. Štyria policajti boli zaradení do funkcie 

starší referent – poverený policajt, dvaja policajti boli zaradení 

do funkcie starší referent pre prácu v komunitách. Ostatné dve 

tabuľkové miesta sú riaditeľ a zástupca riaditeľa obvodného od-

delenia PZ. V súčasnej dobe v roku 2022 máme plný stav, teda 

obsadených 18 tabuľkových miest. Obvodné oddelenie patrí pod 

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom, odbor poriadko-

vej polície a náplňou práce je prioritne verejný poriadok, okrem 

toho príslušné obvodné oddelenie sa venuje aj dopravnej činnos-

ti na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, ako aj 

inej služobnej činnosti.

Nápad celkovej kriminality k  31.12.2021 klesol v  porovnaní 

s rokom 2020 o -34 skutkov, z počtu 140 v roku 2020 na počet 

106 v roku 2021, pričom došlo k zvýšeniu percenta objasnenosti 

celkového nápadu o + 4,32%. 

Stav a vývoj násilnej trestnej činnosti

Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo za rok 2021 zistené 

celkovo 14 trestných činov, z  tohto počtu bolo objasnených 

8 trestných činov, čo predstavuje objasnenosť na úrovni 57,14%. 

V porovnaní s rokom 2020 došlo k zníženiu násilnej kriminality 

o 6 prípadov. Zároveň bol zaznamenaný znížený počet objasne-

ných prípadov o 6, pričom v pomernom vyjadrení objasnenosť 

medziročne klesla o 12,86% oproti roku 2020. 

Stav a vývoj celkovej majetkovej kriminality

Za rok 2021 bolo v pôsobnosti OO PZ Banská Štiavnica ziste-

ných celkovo 21 trestných činov (o 28 menej ako v roku 2020), 

z ktorých bolo objasnených 9 trestných činov (o 12 menej ako 

v  roku 2020). Majetková kriminalita za rok 2021 predstavuje 

42,86% z celkového počtu zistenej trestnej činnosti oproti mi-

nulému obdobiu, kedy to bolo 42,86% z celkového počtu ziste-

nej trestnej činnosti, pričom v pomernom vyjadrení objasnenosť 

medziročne ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2020.

Majetkové trestné činy sú podľa takticko-štatistickej klasifi ká-

cie, využívanej v  evidenčno-štatistickom systéme kriminality, 

rozdelené na krádeže vlámaním, krádeže vlámaním do bytov, 

krádeže motorových vozidiel a  krádeže vlámaním do motoro-

vých vozidiel. Uvedené rozdelenie je použité aj pri spracovaní 

predmetnej informácie. 

Stav a vývoj krádeží vlámaním

Na úseku krádeží vlámaním v  roku 2021 bol zistený celkovo 

1 trestný čin, z tohto počtu bol objasnený 1 trestný čin, čo pred-

stavuje 100% objasnenosť. V porovnaní s rokom 2020, kedy to 

bola objasnenosť 47,06%, pričom v pomernom vyjadrení objas-

nenosť medziročne narástla o 52,94% oproti roku 2020.

Stav a vývoj krádeží vlámaním do motorových vozidiel

Za rok 2021 boli zistené 3 krádeže do motorových vozidiel – ne-

uzamknutého (TSK 433), z ktorých bolo objasnených 0, čo pred-

stavuje -100% objasnenosť, pričom v  rovnakom období roku 

2020 boli zistené 2 krádeže do motorových vozidiel, z ktorých 

bolo tiež 0 objasnených, teda objasnenosť bola -100%. 

Stav a vývoj ekonomickej trestnej činnosti

Na úseku ekonomickej trestnej činnosti bolo v  roku 2021 zis-

tených celkovo 12 trestných činov, z  ktorých boli objasnené 

4 prípady, teda objasnenosť bola na úrovni 33,33%. V rovnakom 

období roku 2020 bolo zistených 13 trestných činov, z čoho bolo 

6 trestných činov objasnených, čo predstavovalo objasnenosť 

46,15%, pričom v pomernom vyjadrení objasnenosť medziročne 

klesla o 12,82% oproti roku 2020. 

Počet zistených prípadov požitia alkoholu účastníkmi cestnej 

premávky

V rámci služobného obvodu OO PZ Banská Štiavnica v pôsob-

nosti odboru poriadkovej polície bolo evidovaných v roku 2021 

spolu celkom 12 prípadov požitia alkoholu motorovými a nemo-

torovými účastníkmi cestnej premávky, čo je o +1 zistený prípad 

viac ako v rovnakom období roku 2020. 

Z uvedeného počtu v roku 2021 bolo 8 prípadov realizovaných 

ako prečin podľa §289 Tr. zákona, čo je o +1 zistený prípad viac 

ako v rovnakom období roku 2020. 

Z uvedeného počtu v roku 2021 boli 4 prípady realizované ako 

priestupok podľa §22 opd.1 písm. f/ Zák. č. 372/90 Zb., (čo bol 

priestupok vodič pod vplyvom drog). Pokles zistenia alkoholu 

u vodičov motorových vozidiel vidíme v tom, že preventívne pô-

sobenie hliadok OO PZ má svoj účinok, nakoľko sa zvýšil počet 

dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel, avšak počet 

požívania alkoholu u vodičov sa znížil.

Stav na úseku priestupkového konania v pôsobnosti poriadko-

vej polície 

Na úseku priestupkového konania bol v roku 2021 celkový ná-

pad priestupkov 1 058 skutkov (denník priestupkových spisov + 

blokové konanie), čo predstavuje nárast celkového počtu v hod-

notenom období o 210 priestupkov v porovnaní s rovnakým ob-

dobím predchádzajúceho roku 2020 (848 priestupkov). Najväčší 

podiel z nápadu priestupkov (vrátane priestupkov prejednaných 

v blokovom konaní na mieste) predstavujú v hodnotenom obdo-

bí priestupky proti bezpečnosti a  plynulosti cestnej premávky 

podľa §22/1 (ostatné) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-

koch v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) počtom 

838 skutkov, čo predstavuje oproti počtu priestupkov daného 

druhu v rovnakom období roku 2020 (672 skutkov) nárast o + 

166 skutkov. Počas roka 2021 bolo tiež zo strany Obvodného 

oddelenia PZ v Banskej Štiavnici v blokovom konaní riešených 

43 priestupkov na úseku porušenia opatrení s  epidemiologic-

kou situáciou ochorenia COVID-19, 5 priestupkov napomenu-

tím, 8 priestupkov bolo zaslaných na RÚVZ a 1 priestupok na 

OÚ- odbor krízového riadenia. Celkovo Obvodné oddelenie PZ 

v Banskej Štiavnici riešilo v roku 2021 56 priestupkov porušenia 

protipandemických opatrení ochorenia COVID-19.

V  roku 2021 bolo riešených v  rámci priestupkov najviac 

priestupkov proti spoluobčianskemu nažívaniu, a  to až 100 

prípadov, z  ktorých sa podarilo objasniť 84 prípadov, čo čini-

lo percento objasnenosti 84%, čo bol oproti roku 2020 nárast 

v objasnenosti o + 2,29%, avšak v roku 2021 bol nárast týchto 

priestupkov o  18, čo sa týka majetkových priestupkov, v  roku 

2021 bol menší nárast priestupkov oproti roku 2020 o – 7 skut-

kov, a zároveň tým aj nižšia objasnenosť ako v roku 2020.

Počas roka 2021 spolupracovali aj s  príslušníkmi Mestskej 

polície mesta Banská Štiavnica, vykonávali veľký počet spo-

ločných akcií zameraných na dodržiavanie epidemiologických 

opatrení pre COVID-19 a  zabezpečovaní rôznych kultúrnych 

akcií a podujatí. 

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 zariade-

ním ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez právnej 

subjektivity. Plní úlohy štátnej správy na úseku archívov a re-

gistratúr. Organizačne je začlenené do Štátneho archívu v Ban-

skej 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 pôvod-

cov, 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. Rekonštrukciou bývalej kuchyne sa 

získal nový depot.

Pre vykonávanie odborných činností má pracovisko systemizo-

vané 3 štátnozamestnanecké miesta, v súčasnosti plne obsade-

né. Prierezové a obslužné činnosti pre archív zabezpečuje Štátny 

archív v Banskej Bystrici prostredníctvom Centra podpory Ban-

ská Bystrica, resp. Jednotky podpory Žiar nad Hronom. 

V  rámci predarchívnej starostlivosti vykonáva štátny odborný 

dozor v 49 právnických subjektoch (orgány verejnej moci, mest-

ský úrad a  obecné úrady, školy a  školské zariadenia, iné práv-

nické subjekty) na území okresu. V rámci štátneho odborného 

dozoru a tiež metodickými inštruktážami usmerňuje pôvodcov 

registratúry, aby vlastnú registratúru spravovali v súlade so vše-

obecne záväznými právnymi normami.

Archív spravuje 197 archívnych fondov a  zbierok o  celkovom 

rozsahu 1 309 b. m. Inštitúcie a súkromné osoby využívajú ar-

chívne dokumenty nielen ako podklady na historické štúdium, 

ale aj pre praktické potreby - potvrdenie doby štúdia v rôznych 

typoch škôl v  Banskej Štiavnici, usporiadanie majetkovopráv-

nych vzťahov, podklady pre obnovu objektov na území mesta. Aj 

napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii navštívilo archív 

v roku 2021 33 záujemcov o štúdium archívnych dokumentov. 

Z  tohto počtu 2 boli zo zahraničia (Česko, Maďarsko). Okruh 

študovaných tém sa ani v  roku 2021 veľmi nezmenil. Najčas-

tejšie študovanými témami boli dejiny mesta, dejiny miestnych 

škôl, dejiny domov v  mestskej pamiatkovej rezervácii, hospo-

dárske dejiny mesta a  blízkeho okolia, dejiny obcí v  regióne, 

demografi cký vývoj miestnej časti Banky, genealogický výskum. 

O prístup k archívnym dokumentom formou osvedčených a ne-

osvedčených kópií požiadalo 248 žiadateľov, ktorým pracovisko 

poskytlo 168 správnych informácií a 59 žiadateľom zaslalo ne-

gatívnu odpoveď. 

Odborné spracúvanie a  sprístupňovanie archívnych dokumen-

tov sa v roku 2021 zameralo na ukončenie sprístupnenia novo-

dobého archívneho fondu – Obvodného úradu štátnej miestnej 

správy v Banskej Štiavnici 1991 – 1996 a na vyhotovovanie zá-

kladných archívnych pomôcok - inventárov k  fondu a  Stredná 

lesnícka technická škola v Banskej Štiavnici. 

V  priestoroch pracoviska boli 3 výstavky, ktoré prezentujú ar-

chívne dedičstvo Slovenskej republiky. Prvá výstavka s názvom 

„Archivár, múzejník, kronikár Vojtech Baker 30.5.1883 - 1.3.1941“ 

bola venovaná 80. výročiu jeho úmrtia. Druhá výstavka bola 

venovaná pripomienke na činnosť obnoveného Ochotníckeho 

a  vzdelávacieho spolku „SITNO“ 1921 – 1938. Posledná vý-

stavka AD je venovaná celoslovenskej spomienke na holokaust 

s názvom „Židovský kódex“ temný príbeh histórie okresu Banská 

Štiavnica. 

Históriu vzniku dnešného pracoviska dokumentujú informačné 

banery vo vstupných priestoroch. Informácie o  histórii praco-

viska, ale aj platné kontakty na zamestnancov pracoviska či 

užitočné rady pre stránky a bádateľov sú zverejnené na webovej 

stránke Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky https://www.minv.sk/?archivBS

Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív, špecia-
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Vedúci pracoviska: Mgr. Peter Konečný, Ph.D. 

Počet zamestnancov:12

Slovenský banský archív v  Banskej Štiavnici  je špecializova-

ným pracoviskom Slovenského národného archívu. Podľa 

zákona č. 395/2002 Z. z. o  archívoch a  registratúrach a  o  do-

plnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov 

a  naň nadväzujúceho vykonávacieho predpisu je poverený 

preberať archívne dokumenty od orgánov a  organizácií z  ob-

lasti baníctva, hutníctva, geológie a  iných príbuzných odvetví 

všetkých stupňov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 

V  Slovenskom banskom archíve sú sústredené archívne fondy 

z obdobia od konca 15. storočia po súčasnosť. Archívne fondy 

obsahujú spisový i  obrazový materiál (mapy a  plány) a  umož-

ňujú vzájomné dopĺňanie poznatkov pri ich využívaní. Slúžia 

na praktické potreby osôb i inštitúcií (napr. zabezpečenie alebo 

asanácia starých banských diel, plánovanie obnovy ťažby, pod-

dolovanie konkrétneho územia, projektovanie stavieb, určenie 

príčin zmien na povrchu a pod.). Využívajú sa tiež na štúdium 

rôznych tém od histórie baníctva po umenie a šport. Vzhľadom 

na voľakedajšie začlenenie územia Slovenska do rámca Rakúsko 

– uhorskej monarchie, v mnohých archívnych fondoch sa nachá-

dzajú dokumenty vzťahujúce sa na rôzne krajiny Európy, hlavne 

strednej Európy.

Bádateľňa pre verejnosť je otvorená od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

v pondelok až štvrtok. 

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č. 2, Banská 

Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Štatutár: Mgr. Zuzana Denková, PhD.

Počet zamestnancov: 70 (ženy 42, muži 28)

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Pobočky: Uhoľná expozícia Handlová, SNP 25, 972 51 Handlová

Kontakt: www.muzeumbs.sk, sbm@muzeumbs.sk

Identifi kácia organizácie

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“ alebo „SBM“) 

pôsobí v  zmysle Zriaďovacej listiny č. 1/1999-5.3. zo dňa 

1.1.1999. Na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu 

celoslovenského špecializovaného múzea. Cieľavedome zhro-

mažďuje, 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 oblastí na 

Slovensku. Vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a in-

formačné činnosti v oblasti svojej špecializácie. Zároveň sa riadi 

zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej ná-

rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. Múzeum sprístupňuje verejnosti vlastné zbierkové 

predmety, fotodokumentačný materiál, archívne materiály 

i vlastné videozáznamy formou expozícií, výstav, prednáškovej 

činnosti. Múzeum umožňuje štúdium hmotných dokumentov 

v priestoroch knižnice a archívu. 

V  súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a  environ-

mentálnej politiky boli prioritné úlohy múzea cielené na rozvoj 

školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmenta-

listiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagá-

cie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov. 

Múzeum v  roku 2021 pripravilo a  začalo implementovať kon-

cept Zeleného múzea. Ambasádorstvom sa zapojilo do európ-

skeho klimatického paktu a snahou o znižovanie uhlíkovej stopy 

k posolstvu organizácie Museums For Future.

Zhodnotenie činnosti SBM v roku 2021

Múzeum v snahe podporiť svoju odbornú profi láciu pristúpilo 

k zásadnej zmene organizačnej štruktúry, s ktorou boli spojené 

i nové pracovné zaradenia zamestnancov. Múzeum umiestnilo 

nové centrá i zamestnancov a zamestnankyne najmä do objektu 

Kammerhof, kde boli vybudované kancelárske priestory. Inovo-

vané boli tiež kancelárie pre zamestnankyne sídliace v Galérii J. 

Kollára. 

Z  vlastných zdrojov,  zo zdrojov štátneho rozpočtu a  svojpo-

mocne sa zrealizovalo množstvo údržbových aktivít prioritne 

zameraných na ochranu zbierkových predmetov, inováciu de-

pozitárov, modernizáciu monitoringu klimatických podmie-

nok. Výraznou úpravou prešiel priestor pre rezidenčné cen-

trum, tzv. Žiakov dom, upravilo sa konzervátorské pracovisko 

na konzervovanie a  reštaurovanie papierových zbierkových 

predmetov a vybudoval sa nový gift shop v pasáži Kammerho-

fu. Premenou prešla i Galéria J. Kollára. Inovovala sa vstupná 

pasáž, vymaľovali sa chodby i  výstavné priestory. Múzeum 

počas roka 2021 realizovalo množstvo kampaní na podporu 

ekologizácie prevádzky: kampaň Do práce pešo, Nakupujem 

bezobalovo, SWAP oblečenia. V  objektoch Galéria J. Kollára 

a Kammerhof zbieralo dažďovú vodu, ktorú využívalo na po-

lievanie kvetín i na umývanie dlážok. V toaletách inštalovalo 

do splachovačov šetriče vody, do starších vodovodných batérií 

perlátory. Podporilo komunitné centrum v Šobove podarova-

ním oblečenia, hračiek i  hygienických potrieb. Vysadilo stro-

my, o ktoré sa bude starať aj v roku 2022 (v spolupráci so ŠOP 

a mestskými lesmi). 

Ďalšou základnou múzejnou aktivitou bola akvizičná činnosť. 

Múzeum získalo vzácnu zbierku archiválií – osobný fond Jo-

zefa Kubínyiho, učiteľa na r.-k. chlapčenskej škole v  Banskej 

Štiavnici, jeho syna Jozefa – mestského archivára a  knihov-

níka, Elemíra – profesora na SPŠ chemickej i  ďalších členov 
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rodiny. Získalo tiež nábytok z  pozostalosti posledného ban-

skoštiavnického fajkára R. Môczika. 

V oblasti odbornej starostlivosti o zbierkové predmety sa múze-

um snažilo svojpomocne renovovať depozitárne priestory. Vy-

budovalo dva mono materiálové depozitáre v Kammerhofe za-

merané na textilné a papierové zbierkové predmety. V ostatných 

depozitároch osadilo nové regálové systémy i bezpečné a šetrné 

svietidlá. V expozíciách i depozitároch inštalovalo smart merače 

klimatických ukazovateľov, ktoré permanentne merajú i vyhod-

nocujú teplotu a vlhkosť v priestoroch so zbierkami. 

V  oblasti odbornej správy sa venovalo evidencii zbierok 

v programe ESEZ 4G. Počet editovaných a vytvorených zázna-

mov dosiahol v roku 2021 v prvostupňovej evidencii v časti no-

vovytvorené záznamy: 7  451 záznamov, zmenené (editované) 

záznamy: 7 976 a  v  druhostupňovej evidencii: novovytvorené 

záznamy: 14  842 záznamov, zmenené (editované) záznamy: 

17 983 záznamov. Múzeum všetky nové prírastky do zbierkové-

ho fondu označilo RFID kódmi. 

V  roku 2021 SBM ponúklo verejnosti vo svojich výstavných 

priestoroch 19 výstavných projektov a  4 dlhodobé výstavy. 

Výstavy boli realizované v spolupráci s partnermi: TOTO! je ga-

léria, o.z., Jiří Mládek, o.z. Iniciatíva za živé mesto, Ansámbel 

nepravidelného divadla, o.z., Fakulta architektúry a dizajnu STU 

v Bratislave, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Liptovský Mikuláš, spoločnosť Fairtrade Česko a Slovensko, OZ 

Priatelia Zeme – CEPA.

SBM každoročne pripravuje viacero kultúrnych podujatí. Na-

priek pretrvávajúcim obmedzeniam spôsobeným pandémiou, 

ale vďaka priaznivejšiemu nastaveniu bezpečnostných opatrení, 

vďaka COVID AUTOMATU, sa múzeu podarilo ponúknuť svojim 

návštevníkom aj nové podujatia. 

Medzi také sa zaradilo podujatie Citadela, 4 mini festivalové so-

boty počas leta, ktorých dramaturgická skladba bola zameraná 

na prezentáciu genia loci areálu Starého zámku, na medziodbo-

rovú a umeleckú refl exiu hodnôt kultúrneho dedičstva lokality. 

Odborní pracovníci Slovenského banského múzea v spolupráci 

s IŽM uviedli sériu neformálnych edukačných aktivít pre verej-

nosť, rodiny s deťmi, mládež a seniorov zameraných na kreatív-

ne aktivity tematizované tradičnými remeslami (výroba kerami-

ky, drôtovanie, výroba švihadiel, tkanie, vyšívanie, háčkovanie, 

výroba drevených pohyblivých hračiek, výroba papierových bet-

lehemov a maľovaných salašov). 

Niektoré tradičné podujatia múzea sa nepodarilo zorganizovať 

ani v roku 2021, napríklad Štjavnycký vjanočný jarmok, Stretnu-

tie generácií a ani pripravené podujatie Týždeň vedy a techniky. 

Podujatie Noc múzeí a galérií 2021 sa uskutočnilo v tradičnom 

májovom termíne. SBM sa zapojilo prostredníctvom bohatého 

programu v 2 expozíciách: Banské múzeum v prírode a Galéria 

J. Kollára.

Podujatia k Svetovému dňu vody, Svetovému dňu zeme, Medzi-

národnému dňu pamiatok a historických sídel a Medzinárodné-

mu dňu tolerancie si múzeum pripomenulo prostredníctvom 

online príspevkov na sociálnych sieťach. Múzeum sa aktívne za-

pojilo aj do podujatí Hodina Zeme (vypnutím osvetlenia jednej 

z dominánt mesta – Nový zámok), Do múzea bez auta! (poduja-

tie pri príležitosti Dňa bicyklov), Medzinárodný deň životného 

prostredia (voľný vstup do expozícií SBM), Európske dni archi-

tektúry (pešia výprava na významnú banskoštiavnickú arche-

ologickú lokalitu Staré mesto - Glanzenberg), Dni európskeho 

kultúrneho dedičstva (program pod názvom Do múzea počas 

Salamandrových dní), Jesenná univerzita architektúry 2021.

Publikácie SBM

Koncom decembra 2021 vydalo Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici reprezentatívnu publikáciu Chvála zberateľ-

stvu: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici 

(editorka A. Matejková) v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. 

Táto vyše 200 stranová publikácia v 10 kapitolách prostredníc-

tvom pútavých textov predstavuje čitateľom vzácny a rozmani-

tý múzejný zbierkový fond. Kniha je určená  širokej verejnosti 

a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu, muzeológiu, geoló-

giu, montanistiku, kultúrne a industriálne dedičstvo Slovenska. 

Vydanie publikácie bolo podporené prostredníctvom crowdfun-

dingovej kampane na slovenskej platforme StartLab.

Múzeum v spolupráci s OZ Cultur vydalo publikáciu BETLEHE-

MY Z BANSKEJ ŠTIAVNICE A OKOLIA (autorka Zuzana Den-

ková), ktorá predstavuje nielen unikátnu kolekciu betlehemov 

uchovávaných v zbierke Slovenského banského múzea, ale ma-

puje aj špecifi ká banskoštiavnických BANÍCKYCH betlehemov, 

históriu ich vzniku a  ponúka profi ly najznámejších tvorcov. 

Publikácia je prvou, ktorá komplexne prezentuje túto zaujímavú 

tému.

Najnovšie výsledky vedeckých výskumov z  oblasti montánnej 

archeológie, numizmatiky, baníctva, hutníctva, etnológie, geolo-

gických vied, histórie či múzejníctva publikovalo múzeum v zbor-

níku ARGENTI FODINA 2020 (editori D. Harvan, J. Labuda).

Návštevnosť múzea

V roku 2021 navštívilo Slovenské banské múzeum 103 244 náv-

števníkov, oproti roku 2020 je to nárast o 3 580 návštevníkov 

(3,47%). V celkovej návštevnosti je zahrnutá návštevnosť expo-

zícií, výstav a podujatí múzea.

Návštevnosť expozícií SBM počas LTS (mesiace máj až október 

2021 100 839 návštevníkov) bola o 10 602 vyššia ako za rovna-

ké obdobie roku 2020 (90 237, nárast o 10,53%).

Zhodnotenie zamestnanosti

SBM malo k 31.12.2021 70 zamestnancov. Tri zamestnankyne 

boli na rodičovskej dovolenke. V roku 2021 organizácia umož-

nila absolvovať odbornú prax v študijnom odbore konzervátor-

stvo a reštaurátorstvo so zameraním papier, staré tlače a knižné 

väzby 13 študentom Strednej priemyselnej školy Samuela Miko-

víniho. SBM v roku 2021 rozbehlo program dobrovoľníctva. Na 

základe tohto programu vypomáhali v našej organizácii 5 dob-

rovoľníci.

Hospodárenie SBM

Objem fi nančných prostriedkov pridelených múzeu z rozpočtu 

kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

na rok 2021 bol vo výške 719 048€.

Rozpočet bol upravovaný Rozpočtovými opatreniami a skutoč-

nosť bola nasledovná: 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 7.6.2021, Prvok 

0EK0E03, Trieda 05.6.0 (fi nančné prostriedky určené na nákup 

výpočtovej techniky)  +13 000,00€

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 16.12.2021, Prvok 

0750403, Trieda 08.2.0 (fi nančné prostriedky určené na vypla-

tenie odmien pre zamestnancov z dôvodu plnenia Dodatku č.1. 

ku KZ vyššieho stupňa)  +32 024,00€ 

Pri započítaní fi nančných prostriedkov z  iných zdrojov bola 

celková suma čerpania fi nančných prostriedkov v  sume 

1 739 874,65€.

Dotácie a granty

Projekt Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v  objekte 

Kammerhof (III. etapa) bol podporený sumou 155 565,00€. 

Na organizovanie kultúrnych akcií získalo múzeum príspevok 

z  Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 900,00€ 

a Mesto Banská Štiavnica podporilo múzeum sumou 1 500,00€.

Fundraisingu sa venovali zamestnankyne Galérie Jozefa Kol-

lára, ktoré prostredníctvom kampane na platforme Startlab 

získali fi nančné prostriedky na nákup audiovizuálnej techniky 

pre svoje výstavné projekty. Výstavu My sa nevieme sťažovať na-

hlas sme nahradili novým inovatívnym projektom Tiché správy 

Zeme, ktorý získal podporu z  Nadácie  Tatra Banka. Kolektívu 

galérie sa v  roku 2021 podarilo získať materiálne a  fi nančné 

dary v hodnote 12 630,00€.

SBM dlhodobo spolupracuje s o.z. Iniciatíva za živé mesto (IŽM) 

na viacerých projektoch, ktorých cieľom je prostredníctvom ino-

vatívnych foriem popularizovať hodnoty kultúrneho dedičstva 

regiónu. V spolupráci s IŽM sme v areáli Starého zámku uviedli 

4 minifestivalové dni Citadela. Podujatie a  jeho program bolo 

podporené z Fondu na podporu umenia cez projekt Kumšt re-

mesla 2021 a z dotácie Mesta Banská Štiavnica.

OOCR podporila realizáciu projektu „Do skanzenu pešo – trasa 

STARONOVÁ“. Cieľom projektu je motivácia návštevníkov Ban-

ského múzea v prírode, aby využili na prechod medzi centrom 

mesta a skanzenom pešiu trasu po Staronovej ulici. V línii okolia 

prístupovej trasy múzeum upozorní návštevníkov na historické 

zaujímavosti prostredia. Projekt sa bude realizovať v roku 2022. 

Medzinárodná spolupráca

Projekt „My sa nevieme sťažovať nahlas“ bol nahradený novým, 

inovovaným projektom pod názvom „Tiché správy Zeme“. V roku 

2021 sme rozvinuli koncepciu tohto projektu, vrátane napláno-

vania medzinárodnej spolupráce s nórskym partnerom Dalane 

Folkemuseum v Egersund. 

Iné medzinárodné spolupráce v roku 2021:

Výstava poľskej umelkyne Agnieszky Polskej: Nové Slnko v Galé-

rii Jozefa Kollára. Projekt vznikol v spolupráci s Goethe Institut.

Otvorená výzva Galérie Jozefa Kollára pre neetablovaných 

umelcov smeruje aj na univerzity v Českej republike. Tohto roku 

sa jednou z víťaziek stala umelkyňa z ČR.

Priemysel

Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiahnutého stupňa indus-

trializácie zaradiť k priemyselne slabšie rozvinutým mestám. V meste 

sú zastúpené prevažne malé a stredné podniky s počtom zamestnan-

cov do 500. Nosnými odvetviami priemyslu na našom území sú sta-

vebný, textilný, drevospracujúci, nábytkársky, hutnícky a potravinár-

sky, 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 doprav-

ných stavieb, vykonávanie inžinierskych stavieb, činnosť vykoná-

vaná banským spôsobom, rekonštrukcia vodovodných potrubí, 

monitoring potrubí kamerovým systémom, služby stavebného 

stolárstva a tesárstva, prenájom stavebných a demolačných strojov, 

odstraňovanie nánosov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad. 

Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, 

ktoré sú uvedené v obchodnom registri. 

SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica. Hlav-

ným predmetom činnosti sú bytové a  občianske stavby, priemy-

selné stavby, poradenstvo, rekonštrukcie a  modernizácie stavieb, 

rekonštrukcie pamiatkových budov, zatepľovanie budov. Stavebná 

fi rma SimKor, s. r. o., poskytuje komplexné služby od zabezpečenia 

projektovej dokumentácie cez poskytnutie inžinierskych činností 

až po realizáciu stavby na kľúč. Komplexnosť služieb doplňujú služ-

by 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 ple-

teného ošatenia. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj 

ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri. 

Stanislav Kuka – WINER, Drevená 9, 969 01 Banská Štiavnica – 

dlhoročný slovenský výrobca ponožiek a podkolienok z bavlny, ale 

aj moderných hig-tech materiálov ako Coolmax a bambus. Špecia-

lizuje sa na výrobu ponožiek pre aktívny životný štýl, sortiment 

obsahuje detské, dámske a pánske ponožky, športové, spoločenské, 

zdravotné ponožky a kompresné podkolienky a návleky. Všetky vý-

robky boli skúšané a certifi kované, spĺňajú všetky podmienky kva-

lity a zdravotnej nezávadnosti. Okrem stáleho sortimentu ponúka 

výrobu ponožiek na mieru a podľa predstáv zákazníka. 

FALCO SK, s. r. o., Špitálska 1325/4, 969 01 Banská Štiavnica – spo-

ločnosť sa venuje výrobe brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných 

výrobkov z usní a podobných hmôt. V súčasnosti sú hlavným výrob-

ným artiklom spoločnosti: puzdrá na zbrane na mieru, tašky a puzdrá 

pre skryté nosenie, služobné a taktické puzdrá, outdoorové vybavenie 

a poľovnícke puzdrá. Táto spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov 

puzdier na zbrane na Slovensku. Do predmetu činnosti tejto spoloč-

nosti 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 dreve-

ných 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, maloob-

chodný a veľkoobchodný predaj. 

FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01 Banská Štiavnica. Spoloč-

nosť sa zaoberá výrobou a predajom drevených brikiet, spracova-

ním dreva a drevných zvyškov bezodpadovou technológiou. Dreve-

né brikety sú vyrábané na modernej technologickej linke riadenej 

programovateľným automatom SIMATIC od fi rmy SIEMENS.

SEDALUX, a. s., Tabaková č. 1, 969 01 Banská Štiavnica. Firma sa 

zaoberá výrobou a predajom čalúneného nábytku na mieru, servi-

som 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, pre-

vádzkareň: Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica – prevádzka pekárne 

v Banskej Štiavnici, Kolpašská č. 1. Predmetom činnosti spoločnosti je 

pekárenská výroba, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľ-

ných živností, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotre-

biteľovi (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. Pred-

metom činnosti spoločnosti je výroba všetkých druhov autobatérií 

do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodár-

skej, 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, výrobe mode-

lov a  jadrovníkov potrebných pri výrobe pieskových hliníkových 

odliatkov. Produkcia fi rmy 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 záva-

ží kolies automobilov, osobných aj úžitkových, výroba nalepovacích 

závaží pre nákladné autá nad 3,5 tony a OFF ROADY. 

Výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy:

RAVAFOL, s. r. o., Školská 5, 963 01 Krupina, prevádzkareň: Antol-

ská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť sa špecializuje na výro-

bu rôznych druhov svetelnej a nesvetelnej reklamy a interaktívnych 

LED panelov, zabezpečuje výrobu, montáž a servis. Do predmetu 

činnosti spoločnosti patrí aj výroba elektronických svetelných ta-

búľ, montáž protislnečných fólií a clôn, výroba jednoduchých vý-

robkov z dreva, ale aj kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému 

spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tova-

ru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoob-

chod) v rozsahu voľnej živnosti. 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Poľnohospodárstvo

Mesto Banská Štiavnica pozostáva z katastrálnych území Banská 

Štiavnica a  Banky. Celková výmera katastrálneho územia Ban-

ská Štiavnica je 3 289 ha, z toho zastavané územie obce 1 034 ha 

a mimo zastavaného územia obce 2 255 ha. Celková výmera ka-

tastrálneho územia Banky je 1 384 ha, z  toho zastavané územie 

obce 34 ha a mimo zastavaného územia obce 1 350 ha. 

Prehľad úhrnných hodnôt druhu pozemku (ÚHDP) v k. ú. Ban-

ská Štiavnica 

Poľnohospodárska pôda zaberá 1 684 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 1 165 ha. 

Lesné pozemky zaberajú 1 072 ha, čo predstavuje 32,5% z cel-

kovej výmery. 

Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj vodné plo-

chy, ktoré zaberajú celkove 33 ha, zastavané plochy 352,5 ha a os-

tatné plochy 147 ha. 

Prehľad úhrnných hodnôt druhu pozemku (ÚHDP) v k. ú. Banky

Poľnohospodárska pôda zaberá 244 ha, čo predstavuje 17,6% z cel-

kovej výmery. 

Z toho orná pôda zaberá 0,1 ha, záhrady 13 ha a ovocné sady 4,2 ha, 

trvalé trávne porasty 227 ha. 

Lesné pozemky zaberajú 1 107 ha, čo predstavuje 80% z celkovej výme-
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ry, vodné plochy 4,5 ha, zastavané plochy 12 ha a ostatné plochy 16 ha. 

Mesto Banská Štiavnica eviduje vo svojom vlastníctve celkom 3 742 ha 

pozemkov, z toho 473,1 ha TTP, 1,8 ha vodných plôch, 46,2 ha zastava-

ných plôch a nádvorí, 3 005 ha lesných pozemkov, 74,7 ha ornej pôdy, 

12,4 ha záhrad, 3 ha ovocných sadov a 115,3 ha ostatných plôch. Po-

zemky vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sa nachádzajú najmä v ka-

tastroch 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 vlastníc-

tve 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. Men-

šie voľnočasové záhradky na základe nájomných zmlúv s Mestom 

Banská Štiavnica užívajú záhradkári aj v lokalitách ulíc Vajanského 

a Hviezdoslava, Pletiarska a L. Exnára.

Najväčším podnikom poľnohospodárskej prvovýroby na území mes-

ta je AGROCOM, s. r. o., Banská Štiavnica, ktorý vznikol 31.1.1994. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je MVDr. Pavel Hock.

Hlavným zameraním hospodárskej činnosti je 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 od-

chov HD, a to na pastvu dojníc a pastevný odchov jalovíc na hor-

ských 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 trž-

ným produktom je predaj chovných zvierat na ďalší chov a výkrm. 

Spoločnosť v roku 2021 zodpovedne obhospodarovala i značne sva-

hovité trvalé trávne porasty a prispela tak ku krajinotvorbe nášho 

mesta a okolia. 

Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj samostatne hospodária-

ci roľníci (SHR). 

V roku 2021 vykonávalo podnikateľskú činnosť 23 SHR. 

SHR vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodár-

skej výroby:

rastlinná výroba – pestovanie obilnín, tráv a ovocinárstvo, pestova-

nie, 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 obrá-

banie 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 vy-

tvorený 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 Ban-

skej 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 vý-

učbu predmetu poľovníctvo v réžii ŠL. Výnosy a zisk sčasti kryjú vý-

davky 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 hospo-

dárstvo. Školské lesy na základe nájomného vzťahu obhospodarujú 

224 ha lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica. 

V Banskej Štiavnici má sídlo stredisko Lesníckej ochranárskej služ-

by, ktoré patrí pod odbor ochrany lesa a manažmentu zveri Národ-

ného lesníckeho centra Zvolen.

Lesnícka ochranárska služba zabezpečuje rastlinno-lekársku sta-

rostlivosť v  lesoch Slovenska. LOS každoročne spracováva správy 

o stave škodcov. Získané informácie sa poskytujú zriaďovateľovi, 

štátnej správe, veľkým vlastníkom a obhospodarovateľom a všet-

kým záujemcom. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú 

a expertíznu činnosť z problematiky ochrany lesa, navrhuje prija-

tie a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného stavu v lesoch 

a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav lesov 

a navrhuje opatrenia na jeho nápravu.

LOS taktiež spravuje Lesnícke arborétum v Kysihýbli, založené 

na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných dre-

vín, v r. 1900-1913.

Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, nachádza sa v ňom 

260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je Medzinárodná fenologic-

ká záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín. V roku 2021 bola 

ukončená väčšia revitalizácia objektov tohto zariadenia.

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 pod-

nikania:

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: 8:00 – 15:00 hod.

Utorok: 8:00 – 15:00 hod.

Streda: 8:00 – 17:00 hod.

Štvrtok: 8:00 – 15:00 hod.

Piatok: 8:00 – 14:00 hod.

Hlavné činnosti odboru: vydávanie osvedčení o  živnostenskom 

oprávnení pre FO aj PO, zmeny v ohláseniach, potvrdenia o ukonče-

ní podnikania pri ohlasovacích živnostiach, potvrdenia o pozasta-

vení prevádzkovania živnosti, výpisy zo živnostenského registra, 

vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis, 

vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri, vy-

dávanie náhradných osvedčení o živnostenskom oprávnení, vydá-

vanie 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 kvalifi kácie 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 živ-

nostenského oprávnenia nie je obmedzené a zakázané, poskytuje 

službu JKM - Jednotného kontaktného miesta pre oznamovanie 

skutočností daňovému úradu, príslušnej zdravotnej poisťovni, ako 

aj sociálnej poisťovni.

Od 1.1.2016 je odbor živnostenského podnikania súčasťou klient-

skeho centra Okresného úradu v Banskej Štiavnici.

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 obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov mesto okrem iného ur-

čuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb. Zákon oprávňuje mesto len na všeobecnú právnu úpravu 

pravidiel prevádzkového času pre podnikateľské subjekty. Určo-

vanie 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 mes-

ta 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 kon-

krétne neurčené podnikateľské subjekty.

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb upravuje 

mesto všeobecne záväzným nariadením č. 4/2021 o určení pravi-

diel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mes-

ta Banská Štiavnica (ďalej len VZN). Podľa ust. §5 ods. 2 VZN je 

podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť mestu Banská Štiav-

nica určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne najneskôr 

7 pracovných dní pred začiatkom činnosti prevádzkarne.

V  roku 2021 prijalo oddelenie regionálneho rozvoja a  medziná-

rodných vzťahov Mestského úradu v  Banskej Štiavnici nasledov-

né podania v  oblasti podnikateľskej činnosti a  záberu verejného 

priestranstva:

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 nariade-

nie 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, Štiav-

nický živý šach. Trhový poriadok trhoviska Križovatka upravuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2016.

V roku 2021 oddelenie vydalo spolu 176 povolení na predaj výrob-

kov a poskytovanie služieb. Z toho počas príležitostných trhov bolo 

vydaných 113 povolení, a to v rámci podujatí:

Nezabudnuté remeslá   64 povolení

Salamandrové trhy   49 povolení

V  rámci trhoviska na Križovatke boli vydané spolu 4 povolenia. 

Na ambulantný predaj na trhových miestach bolo vydaných spolu 

59 povolení na predaj.

Oddelenie taktiež organizačne zabezpečovalo Salamandrové trhy 

2021. Správa trhoviska na ulici Križovatka bola aj v  roku 2021 

v správe súkromnej osoby.

V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2021 v meste, vrátane 

Počúvadlianskeho Jazera evidovaných: 6 hotelov, 21 penziónov, 

73 ubytovaní v súkromí, 15 chát, 1 kemping, 21 apartmánov a 2 iné 

zariadenia (účelové zariadenia organizácií).

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská 

Štiavnica – OOCR RBS 

riaditeľ: Igor Kuhn

sídlo: Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica 

Turizmus v Banskej Štiavnici

Cestovný ruch patrí medzi kľúčové hospodárske odvetvia v meste a re-

gióne, po dobu 10 rokov existencie OOCR Región Štiavnica neustále 

rástol a  významne napredoval. Banská Štiavnica sa stala najobľúbe-

nejšou mestskou turistickou destináciou Slovákov. Počet prenocovaní 

návštevníkov narástol za 10 rokov ofi ciálne o skoro 300%, v skutočnosti 

pravdepodobne štvornásobne, dosiahol asi 100 000 prenocovaní. Počas 

letnej sezóny boli ubytovacie kapacity vyťažené do poslednej postele, 

výborne boli obsadené predĺžené víkendy a dobre skoro všetky víkendy 

v roku. Dobrý imidž spôsobil, že mesto začalo navštevovať čoraz viac 

jednodenných návštevníkov. To viedlo k zvýšeniu cien v podnikoch, ale 

iba v menšej miere k rastu zárobkov. Ešte viac sa zvýšil beztak vysoký 

záujem o kúpu nehnuteľností v Banskej Štiavnici, ceny v meste začali stú-

pať v dôsledku stúpajúcej dôvery investorov v návratnosť ich investícií.

Najmä v  letnej sezóne sa začali prejavovať aj negatívne stránky po-

pularity. Centrum mesta bolo v lete v rokoch 2018 a 2019 zahltené 

autami a pešími. Podniky, hlavne reštaurácie, nie vždy stihli obslúžiť 

hostí v prijateľnom čase. Medzi niektorými domácimi sa začala obja-

vovať kritika rozvoja turizmu a „protituristické“ nálady. Tie sa čiastočne 

preniesli aj do pohľadu organizácií ochrany prírody a pamiatok, kde sa 

nám čoraz obťažnejšie darí presadzovať naplánované aktivity. 

Vďaka popularite mesta a aktivitám OOCR sa mesto zaplnilo vždy, keď 

sa uvoľnili opatrenia. Vďaka tomu bol v roku 2020 prepad „iba“ 12%, 

v roku 2021 dokonca iba 5%. Výnimočné postavenie Banskej Štiavnice 

lepšie pochopíme, ak si čísla porovnáme s ostatnými destináciami, kde 

napr. Bratislava prepadla v roku 2020 o skoro 90% a priemerný prepad 

v Banskobystrickom kraji v roku 2021 bol 45%. Aj keď mať väčšinu roka 

zavretý podnik je v každom prípade devastačné, prepad tržieb rozhodne 

taký nebol. Pre veľký záujem návštevníkov ubytovatelia aj služby zvýšili 

ceny a dá sa predpokladať, že tržby tak ostali približne na úrovni pred-

chádzajúcich rokov. Je dobré si uvedomiť, že ubytovanie, reštaurácie 

a kaviarne nie sú jediným benefi tujúcim z cestovného ruchu. Významne 

z neho benefi tujú napríklad stavebné fi rmy, ktoré rekonštruujú domy, 

ktoré zmenili majiteľov, dodávatelia surovín pre služby, obchody atď.

V nasledujúcej tabuľke je vidno, že na štiavnický región mali pan-

demické roky významnejší dopad, ako na mesto, aj keď nie taký 

drastický ako v zbytku Slovenska. To možno tiež pripísať tomu, že 

návštevníci z plne obsadenej Štiavnice „pretekajú“ do regiónu.

Činnosť oblastnej organizácie CR Región Štiavnica

Pandemické roky 2020 a 2021 zmenili cestovný ruch, ale nepri-

niesli zásadné zmeny v činnosti OOCR. Činnosť RBŠ sa dá roz-

deliť do štyroch oblastí: informácie, marketing, podpora podujatí 

a údržba a tvorba infraštruktúry CR. Ani jedna z týchto oblastí 

nie je primárne viazaná na aktuálnu návštevnosť, sú dlhodobé. Aj 

Názov
Počet poda-
ní v r. 2021

Ohlásenie prevádzkového času 50 

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zme-
ny adresy prevádzky, zmeny prevádzkovateľa 

15

Ohlásenie zrušenia prevádzky 18

Žiadosti o vyjadrenie k podnikateľskej 
aktivite 

4

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

4

Žiadosť o záber verejného priestranstva 3

Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne– r. 2021

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti)
Počet 

ohlásení

Pohostinstvo, bar, kaviareň  8

Predajňa potravinového tovaru  2

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  5

Predajňa odevov, textilu  2

Predajňa zmiešaného tovaru  0

Ubytovanie  24

Rýchle občerstvenie, bufet  1

Reštauračné služby  2

Iné služby   6

Spolu  50
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keď sa skoro nič nedalo dopredu predpovedať, aktivity sa rozbie-

hali a zase rušili, iné sa spomalili, ale nakoniec, keďže sa (okrem 

jarného vínneho festivalu Vulkán) podarilo presunúť a  realizo-

vať všetky podujatia v  meste, jediná väčšia zmena bola v  počte 

vytlačených letákov a  máp. Paradoxne, najväčšie problémy boli 

v oblasti budovania infraštruktúry. Zásadne sa spomalili adminis-

tratívne a povoľovacie procesy, k čomu okrem pandémie prispel aj 

vyššie spomínaný postoj organizácií. Vzhľadom k administratív-

nej náročnosti a zdĺhavosti procesov sa posúvala realizácia mno-

hých aktivít, čo viazalo naše kapacity aj v iných oblastiach aktivít 

RBŠ. Na MDV SR sa podarilo presunúť termín ukončenia aktivít 

zo štátnej dotácie z konca roka 2021 na koniec marca 2022. Do 

tohto termínu bude ukončená obnova Náučného chodníka Mila-

na Kapustu po žile Terézia aj realizácia vychádzkovej trasy Štiav-

nice z nadhľadu, ktorej cieľom je vytiahnuť návštevníkov z centra 

mesta na svahy nad ním. Z ďalších infraštruktúrnych aktivít sú 

to: vybudovanie prístrešku a  obnova studničky na Tirtsovom 

prameni, rekognoskácia prvej etapy novej cyklotrasy, ktorá spojí 

Červenú studňu a Počúvadlianske jazero, a príprava na vyznače-

nie cyklotrasy po trase pôvodnej Štiavnickej Anče.

Obr: Vyhliadkové a oddychové miesta s názvom Javisko neďale-

ko Červenej studne leží na trase Štiavnica z nadhľadu 

Najdôležitejšie aktivity roku 2021 sú spojené s realizáciou novej we-

bovej stránky, ktorej beta verzia bude spustená tiež koncom marca 

2022. Doterajšia stránka vznikla v roku 2014 a bola už morálne aj 

technologicky zastaraná. Okrem toho sa zmenila jej „politika“. Stará 

stránka propagovala všetkých poskytovateľov služieb, jednak preto, 

aby návštevníci dostali kompletnú informáciu, ale aj preto, aby bol 

poskytnutý čas aj tým podnikateľom, ktorí nevstúpili do OOCR, na 

začiatku pochopiť, že pracujeme aj pre nich a že ako členovia organi-

zácie sa môžu zapojiť do rozhodovacích procesov v nej. V priebehu 

rokov sa zistilo, že táto snaha bola úspešná iba čiastočne, vo veľmi 

obmedzenom meradle. Pochopiteľne, takáto politika nebola udrža-

teľná dlhodobo, pretože v zásade diskriminovala vlastných členov. 

Na novej stránke budú prezentovaní iba členovia. Nová stránka ne-

bude iba „katalógom“, v ktorom si návštevník hľadal to, čo ho zaujíma, 

ale bude viac marketingovo orientovaná, bude slúžiť členom. Druhou 

zmenou je zmena marketingu organizácie. Hlavnými cieľmi sú pre-

dĺženie sezóny, distribúcia návštevníka z centra mesta a distribúcia 

návštevníka do okolitých členských obcí. Tento trend sa pomaly darí 

plniť, jeho prekážkou je veľká „dostredivosť“ značky „Štiavnica“. Aj keď 

vo videu a podpornej kampani, ktoré mala nasmerovať návštevníkov 

do regiónu, sa okrem krátkeho záberu Kalvárie objavovali iba mies-

ta regiónu, všetky komentáre na sociálnych sieťach sa vzťahovali ku 

Štiavnici. Inými slovami, mesto „zatieňuje“ región. Keďže distribúcia 

návštevníkov do regiónu je žiaduca aj z hľadiska situácie v meste po-

čas leta, hľadal sa iný „strešný“ atribút pre región, ktorý by sa dal pre-

taviť do marketingových aktivít a následne aj do značky destinácie. 

Tento atribút sa nakoniec identifi koval v sopke, ktorá stála na začiat-

ku všetkého, čo dodnes utváralo náš región, od baníctva, cez školstvo, 

tajchy a termálne pramene, až po vďaka sopečnej mineralite vysoko 

oceňované vína. A to na celom záujmovom území OOCR.

Obr: „Drôtený“ model kaldery štiavnickej sopky 

Nový web už odráža novú „identitu“, s ktorou sa začne viac praco-

vať od roku 2022 priebežne. Očakáva sa, že stránka po počiatoč-

nom nabratí ratingu v prehliadačoch dosiahne vysokú popularitu.

Obr: Príklad grafi ckého návrhu karty člena. Stránka bude návštev-

níkom aktívne ponúkať služby ostatných členov cez Tipy v okolí. 

Tretí sektor 

Občianske združenia: 

V roku 2021 bolo na území mesta registrovaných 212 občianskych zdru-

žení, ktoré sa zaoberajú rozvojom regiónu a cestovného ruchu, športom 

a telovýchovou, rozvojom v oblasti umenia a kultúry, životným prostre-

dím, vzdelaním a výchovou, sociálnou oblasťou a zdravotníctvom, ochra-

nou zvierat, prácou s mládežou, históriou, záľubami, prácou s telesne 

postihnutými, odborovou ochranou zamestnancov a pod.

Sieťové odvetvia 

V roku 2021 sme mali 6 projektov na rozšírenie alebo moderni-

záciu sieťových odvetví. 

Energetika

Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2021 6 rozhodnutí, ktorými 

povolilo zahustenie, rozšírenie a výmeny energetických sietí.

Stavebníctvo

1. projekt: Prepojovacie schodisko, chodník a vjazd na Ulici J.Fán-

dlyho a chodník na Ulici Ludvíka Svobodu v Banskej Štiavnici

Cieľom projektu bolo: vybudovanie nového chodníka medzi ulica-

mi Ludvíka Svobodu a Kolpašská.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s  r. o., Mokráň záhon 4, 

821 04 Bratislava

Celkový náklad stavby: 98 160,10€ vrátane DPH

2. projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Banskej Štiavnici

Cieľom projektu bolo: sanácia podlahy a oprava klampiarskych prvkov.

Zhotoviteľ: REKONBAU, s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica

Celkový náklad stavby: 8 333,25€ vrátane DPH

3. projekt: Oprava oporných múrov na uliciach Novozámocká 

a Horná ružová

Cieľom projektu bolo: sanácia havarijného stavu oporných múrov.

Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Kysihýbelská 

29, 969 01 Banská Štiavnica

REKONBAU, s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica

Celkový náklad stavby: 48 950,64€ vrátane DPH

4. projekt: Odstránenie havarijného stavu podkrovia a  vzdu-

chotechniky budovy KaSS – Kammerhofská 177/1

Cieľom projektu bolo: stavebné úpravy objektu potrebné pre zme-

nu účelu užívania stavby.

Zhotoviteľ: REKONBAU, s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica

Celkový náklad stavby: 22 973,78€ vrátane DPH

Technická infraštruktúra

1. projekt: Rekonštrukcia časti ulice SNP v Banskej Štiavnici 

Cieľom projektu bolo: Vyspravenie časti ulice novým asfaltovým 

povrchom. 

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a. s., Priemyselná 6,042 45 Košice 

Celkový náklad stavby: 55 840,02€ vrátane DPH

2. projekt: Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry

Cieľom projektu bolo: Vybudovanie altánku a spevnených plôch na 

futbalovom štadióne.

Zhotoviteľ: Štefan Zadubanec, Svätý Anton 173, 96972 Svätý Anton

Celkový náklad stavby: 35 496,30€ vrátane DPH

3. projekt: Projektová dokumentácia – Úprava verejného 

priestranstva Pomník padlých hrdinov 

Cieľom projektu bolo: spracovanie projektovej dokumentácie na 

úpravu verejného priestranstva

Zhotoviteľ: Architektonická kancelária Csanda-Piterka, s. r. o., 

Riečna 2, 949 01 Nitra

Celkový náklad stavby: 30 000,00€ vrátane DPH

 

Obnova pamiatok

Mesto Banská Štiavnica sa spolu s Ministerstvom kultúry SR podieľalo 

na samotnej obnove NKP v nasledovnom rozsahu: 

1. projekt: Dom meštiansky Zsemberyovský č. ÚZPF 2503/12 

- oprava fasády - obnova korunnej rímsy v celom rozsahu a klam-

piarskych prvkov 

Cieľom projektu bolo: Rekonštrukcia časti fasády – korunnej rímsy. 

Zhotoviteľ: SimKor, s r. o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica

Celkový náklad stavby: 46 450,94€ vrátane DPH

2. projekt: Bašta pri Piargskej bráne – opevnenie mestské, evi-

dovaná v ÚZPF č. 2482/1, J. K. Hella 4, parc. č. CKN 2629, k. ú. 

Banská Štiavnica 

Cieľom projektu bolo: spracovanie projektovej dokumentácie a ná-

sledná oprava šindľovej strešnej krytiny 

Zhotoviteľ: Obnova, s. r. o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica

Celkový náklad stavby: 22 297,40€ vrátane DPH

3. projekt: Dom meštiansky, nárožný, Námestie sv. Trojice 

8/4, Szitnyaov dom (ZUŠ), evidovaný v ÚZPF č. 2551/1, parc. 

č. CKN 3209/1, 3209/2, k. ú. Banská Štiavnica – Obnova šin-

dľovej strešnej krytiny s chemickou sanáciou

Cieľom projektu bolo: oprava a výmena šindľovej strešnej krytiny

Zhotoviteľ: Obnova, s. r. o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica

Celkový náklad stavby: 71 424,13€ 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. 2021 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 a občianske združenia pôsobiace v ob-

lasti sociálnych služieb na území mesta Banská Štiavnica: 

• Slovenský zväz telesne postihnutých - okresné centrum, Ban-

ská 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 svo-

jej pôsobnosti poskytuje vecnú a fi nančnú pomoc:

• denným centrám (klubom dôchodcov) v meste Banská Štiavnica,

• domácu opatrovateľskú službu, občanom mesta, ktorí sa dostali 

v  dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdze, 

a to formou jednorazovej dávky v hmotnej a náhlej núdzi, jedno-

razových dávok pre deti a sociálnych pôžičiek,

• sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovaná prostred-

níctvom 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 za-

nedbávajúce povinnú školskú dochádzku, 

• zabezpečuje prepravnú službu (sociálny taxík), prostredníctvom 

poskytovateľa prepravnej služby, v zmysle VZN č. 7/2016 o sociál-

nych službách v úplnom znení,

• 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 podmien-

kach pre občanov bez domova.

Výdavky na denné centrá (kluby dôchodcov) v r. 2021 predstavovali 

výšku 4 308,00€ z toho: 

• Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov  2 036,00€

• Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica   2 272,00€

Finančné prostriedky pre denné centrá (kluby dôchodcov) sú použí-

vané na prevádzku (el. energia, voda, telefón, poštovné, odvoz PDO), 

organizovanie a vedenie spoločenského života členov denných cen-

tier (klubov dôchodcov) formou posedení a poznávacích zájazdov. 

Domáca opatrovateľská služba

V r. 2021 bola poskytovaná domáca opatrovateľská služba 53 opat-

rovaným občanom s celkovými výdavkami na opatrovateľskú služ-

bu vo výške 331 428€.

Príjmy z úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby boli vo výš-

ke 65 281€. 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 úhra-

dy za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Na úseku sociálnych vecí sa v roku 2021 vybavilo:

16 žiadostí o poskytnutie súčinnosti, správy o povesti

Na základe žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

bolo vydaných 55 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na so-

ciálnu službu, z toho:

16 – domáca opatrovateľská služba

37 – zariadenie pre seniorov

2 – denný stacionár

Občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách 

boli poskytnuté jednorazové peňažné dávky v hmotnej a náhlej nú-

dzi, 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 základ-

ného 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 peňaž-

ných dávok a sociálnych pôžičiek občanom mesta Banská Štiavnica.

Počet žiadostí o jednorazové výpomoci bol 129, z ktorých bolo po-

skytnutých 129 jednorazových výpomocí.

Počet žiadostí o sociálne pôžičky bol 33, z ktorých bolo poskytnutých 

33 sociálnych pôžičiek.

Prostredníctvom dotácií z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola po-
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skytnutá sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi formou osobit-

ného príjemcu vo výške: 134 343,00€ 

Príspevky z rozpočtu mesta:

• uvítanie detí do života  6 350,00€

Čerpanie sociálnej pomoci z rozpočtu mesta bolo v celkovej výške

  86 973,00€

Členenie čerpania bolo nasledovné:

• pochovávanie na trovy obce  1 638,00€

• zariadenie pre bezdomovcov  271,00€

• komunitné centrum  52 392,00€ 

• prepravná služba  11 404,00€

• denný stacionár  6 435,00€

• jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpenie 

paliva, zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, zabezpeče-

nie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a  za-

obutie, základné potraviny, vybavenie osobných dokladov pri 

strate alebo ukradnutí)  2 500,00€

• jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie lekárskej 

starostlivosti – lieky, zabezpečenie základných životných potrieb, ne-

vyhnutné ošatenie a zaobutie, základné potraviny)  1 685,00€

• pôžičky (návratné fi nančné výpomoci)  6 050,00€

• poukážky a obedy pre sociálne odkázaných občanov  1 150,00€

Sociálna výpomoc žiakom:

• hmotná núdza – školské pomôcky  979,00€

• v r. 2021 bola poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej po-

moci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre obča-

nov mesta, ktorá bola poskytnutá prostredníctvom mestského 

úradu, spolu vo výške  2 469,00€

Domov MÁRIE, Špitálska č. 3, Banská Štiavnica 

riaditeľka: Ing. Miroslava Bernátová

počet zamestnancov: 89

kontakt: 0910 999 830

Kapacita Domova MÁRIE v roku 2021 bola 143 miest. Aktuálna 

kapacita miest domova sociálnych služieb bola 68 miest, zariadenie 

pre seniorov 20 miest, zariadenie podporovaného bývania 10 miest 

a špecializované zariadenie 45 miest. 

V priebehu roka 2021 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Domov MÁRIE požiadalo celkom 64 občanov (14 do domova soci-

álnych služieb, 36 na špecializované zariadenie, 10 do zariadenia 

podporovaného bývania a 4 do zariadenia pre seniorov). 

Z poradovníkov na vlastnú žiadosť žiadateľov alebo z dôvodu úmrtia 

bolo vyradených celkom 121 žiadateľov (z toho 11 DSS, 34 ŠZ a 76 ZpS). 

V priebehu roka nastúpilo do Domova MÁRIE 24 nových prijímateľov 

sociálnej služby. Z nich 11 do domova sociálnych služieb, 11 na špe-

cializované zariadenie, 1 do zariadenia podporovaného bývania a 1 do 

zariadenia pre seniorov. 4 prijímatelia sociálnej služby sa vrátili späť do 

svojich domovov, alebo odišli do iných zariadení sociálnej služby (traja 

z DSS a jeden zo špecializovaného zariadenia a 25 našich klientov zomre-

lo (9 zo zariadenia pre seniorov, 4 z DSS a 12 zo špecializovaného zaria-

denia). Priemerne počas roka 2021 v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici 

vo všetkých troch budovách bývalo 125,6 prijímateľov sociálnej služby. 

Na konci roku 2021 mal Domov MÁRIE 125 obyvateľov, z nich bolo 56 

mužov a 69 žien. 10 prijímateľov sociálnej služby bolo zaradených v za-

riadení podporovaného bývania (priemerný počet za celý rok bol 9,5), 19 

v zariadení pre seniorov (priemer za rok 2021 bol 21,42), 52 v domove 

sociálnych služieb (priemer za rok 50,16) a 44 v špecializovanom zariade-

ní (priemer za rok 44,5). K nenaplneniu kapacity a neobsadeniu všetkých 

voľných miest došlo z dôvodu pandemickej situácie pri rozširovaní no-

vého koronavírusu, ale hlavne kvôli nezáujmu o poskytovanie sociálnej 

služby v domove sociálnych služieb.

O aktivizáciu obyvateľov sa starali 4 sociálne pracovníčky, 3 inštruktor-

ky sociálnej rehabilitácie a 1 pracovná terapeutka. Aktivácia obyvate-

ľov vo všetkých troch budovách zariadenia sociálnych služieb Domov 

MÁRIE v Banskej Štiavnici mala v tomto roku vzhľadom na šírenie ko-

ronavírusu zvláštny, netradičný a tiež nepopulárny priebeh. Mesačné 

a týždenné plány činnosti, ako aj všetky aktivity s klientmi museli reš-

pektovať nariadenia MPSVaR, hlavného hygienika, krízových štábov 

BBSK a Domova MÁRIE - zákaz návštev, ale aj zákaz opustenia priesto-

rov 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 aktivi-

ty. Väčšina z uvedených aktivít má v jednotlivých týždňoch svoju peri-

odicitu a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovaných sociálnych služieb 

v záujme podpory mentálnych a pohybových schopností prijímateľov 

sociálnej služby v Domove MÁRIE. Podarilo sa nám zrealizovať aspoň 

niekoľko výletov (jazda vláčikom po Banskej Štiavnici, návšteva malej 

ZOO v obci Štiavnické Bane, výlet s prechádzkou pri Počúvadlianskom 

jazere a iné), ktoré sa našim klientom veľmi páčili.

Aj keď sa v roku 2021 nepodarilo realizovať všetky akcie z Plánu kul-

túrnej a záujmovej činnosti, naši klienti si pobyt v zariadení spríjemňo-

vali aspoň malými oslavami menín, narodenín a okrúhlych jubileí a vý-

znamných udalostí v úzkom kruhu na svojich oddeleniach. Potešila ich 

aj návšteva nadaného heligonkára Samka, ktorý ich nielen rozospieval 

svojimi koledami, ale aj roztancoval veselými ľudovkami.

V roku 2021 sa za veľmi obmedzených opatrení uskutočnilo celkom 

12 stretnutí Podpornej skupiny kontaktného miesta Slovenskej Al-

zheimerovej spoločnosti, ktoré získal Domov MÁRIE v  roku 2017. 

Stretnutí sa zúčastňovali kvôli pandemickej situácii s koronavírusom 

len zamestnanci Domova MÁRIE.

V priebehu roka bolo zo sociálneho oddelenia podaných celkom 7 pro-

jektov - z nadácie SPP a ďakujeme.sk, keď sme pre našich klientov získali 

celkovo sumu 1 122,00€. V rámci projektu Vianočný zázrak do akcie pri-

hlásili 45 klientov a všetci dostali hodnotné vecné darčeky. Prihlásili sa 

tiež do akcie „Vianočná pošta“, keď každý klient dostal od rôznych darcov 

niekoľko vianočných pozdravov. Veľkú radosť mali klienti z akcie „Koľko 

lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Keďže Domov MÁRIE dostal od 

štedrých ľudí väčšie množstvo krabíc, podelili sa s nimi s klientmi Domo-

va života v Banskej Štiavnici, OZ Martinus – Štefultov, ÚZ SČK v Banskej 

Štiavnici i s občanmi v núdzi z okolitých obcí.

Slovenský Červený kríž, územný spolok 

Sídlo: Bratská č. 9, 969 01 Banská Štiavnica

Štatutár: Mgr. Emília Jányová Lopušniková, riaditeľka

Počet zamestnancov: 9 zamestnancov, 10 na dohodu

Kontakt: 0903 558 945

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica je nezávis-

lá organizácia s neziskovým hospodárením. Úlohy vymedzuje zákon 

o  SČK a  Stanovy SČK. SČK sa riadi princípmi Hnutia Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, ne-

závislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť. Hlavné aktivity SČK 

v Banskej Štiavnici sú bezpríspevkové darcovstvo krvi, prvá pomoc 

a zdravotná výchova, práca s Mládežou SČK, spolková činnosť, krízo-

vý manažment v čase pandémie a sociálne služby.

V Banskej Štiavnici SČK v spolupráci s mobilnou odberovou jednot-

kou NTS Banská Bystrica zrealizoval jeden odber v priestoroch SČK 

v rámci naplánovaného odberu v spolupráci s NTS. Z dôvodu pan-

démie koronavírusu boli ostatné plánované odbery zrušené. Z  32 

darcov zapísaných darovalo krv 22 ľudí, z toho bol 1 prvodarca. V de-

cembri 2021 prebehlo ocenenie darcov krvi plaketami MUDr. Jána 

Janského. Bronzová plaketa bola odovzdaná 9 darcom, strieborná 

plaketa 2 darcom a zlatá plaketa bola odovzdaná 1 darcovi. Ocenenia 

boli odovzdané osobne spolu s vecným poďakovaním.

SČK je oprávnený uskutočňovať kurzy prvej pomoci a opatrovateľské 

kurzy podľa platnej akreditácie. Po úspešnom úvodnom minuloroč-

nom 33 hodinovom kurze sa v roku 2021 otvorili dva takéto kurzy, 

ktorých sa zúčastnilo 25 osôb. Boli otvorené prvýkrát aj 16-hodinové 

kurzy prvej pomoci. Na dvoch takýchto kurzoch bolo vyškolených 21 

osôb. V počte vyškolených v rámci 8 hodinových kurzov sledujeme ná-

rast oproti minulému roku. Na 20 kurzoch bolo vyškolených 158 osôb. 

Celkovo v 24 zrealizovaných kurzoch bolo vyškolených 204 ľudí.

Ukážky poskytovania prvej pomoci boli realizované 8 krát v mater-

ských, základných školách, fi rmách, ako aj v  obciach. Výnimočným 

zážitkom bolo realizovanie ukážok prvej pomoci pre deti z detských 

domovov počas letného tábora. Ukážky realizovala Mládež SČK a dob-

rovoľníci SČK. V rámci fi rmy boli ukážky zaradené do teambuildingo-

vej aktivity a zúčastnilo sa ich viac ako 200 osôb.

Bol zabezpečený zdravotný dozor pri 14 hromadných podujatiach 

a celkovo sa odpracovalo 250 hodín, zrealizoval sa akreditovaný vzde-

lávací program Kurz opatrovania v rozsahu 229 hodín. Kurz úspešne 

absolvovalo a záverečnou skúškou ukončilo celkom 5 osôb.

Počas 11 mesiacov sa testovalo na COVID-19 prostredníctvom 

MOM (mobilného odberového miesta). 2% z daní prispeli sumou 

650€ na nákup vyhrievanej skrinky s alarmom pre prístroj AED, 

ktorý bol umiestnený na budovu, v ktorej sídli SČK. AED prístroj 

venovalo Mesto Banská Štiavnica.

Klientom v DSS, ako aj klientom opatrovateľskej služby, ktorým 

SČK zabezpečuje rozvoz obedov, rozdali viac ako 300 balíčkov 

(ovocie, vitamíny).

V  mesiaci október zabezpečoval SČK potravinovú zbierku s  Kaufl an-

dom, do akcie boli zapojení 4 dobrovoľníci. Celkovo bolo odovzdaných 

36 potravinových balíčkov rodinám a občanom v hmotnej núdzi.

V zmysle zákona o sociálnych službách je opatrovateľská služba v na-

šom prípade - rozvoz obedov/ terénna forma určená pre fyzické oso-

by odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V rámci opatrovateľskej 

sociálnej služby ich bolo doručených 6 939. 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 2021 nie-

koľko druhov balíčkov s ovocím, sladkosťami, hygienickými potreba-

mi, nápojmi a pomôckami osobnej potreby. Len v mesiaci december 

bolo rozdaných viac ako 200 ks takýchto balíčkov.

Od roku 2011 územný spolok SČK prevádzkuje zariadenie – Domov 

sociálnych služieb – sociálne stredisko SČK registrované ako neve-

rejný poskytovateľ sociálnych služieb. Aktuálne poskytuje sociálnu 

službu 13 prijímateľom.

Margarétka, o. z.

Sídlo: Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica,

Štatutár: Ján Koťo

Počet zamestnancov: 19 (9 denný stacionár, 10 opatrovateľov)

Kontakt: 0907 272 703

Osoba zodpovedná za sociálne služby: Mgr. Mikuláš Pál

Tel. kontakt:+421949715114

e-mail:margaretka@margaretka.sk

OZ MARGARÉTKA má zaregistrované na BBSK dve sociálne služby: 

• Denný stacionár pre deti, mládež a dospelých s telesným a men-

tálnym postihnutím, kapacita 20 miest 

• Terénnu opatrovateľskú službu pre odkázaných seniorov a osoby ŤZP

MARGARÉTKA vznikla ako nepolitické združenie v roku 2003 registro-

vané 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 sa čo 

najviac začleniť do spoločenského života, a tak preklenúť ťažké obdobie 

vo svojom živote, či už jednotlivcovi alebo celej rodine. Margarétka je čle-

nom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, SOCIE – nadácii 

na podporu sociálnych zmien a Asociácii organizácií zdravotne postih-

nutých 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 pra-

covné dni od 7:00 do 16:30 hod. Sídli v budove Materskej školy na Brat-

skej ulici č. 1482/9 Banská Štiavnica s bezbariérovým vstupom. Klienti 

majú k dispozícii dennú miestnosť, jedálenskú časť, oddychovú miest-

nosť, sprchu a sociálne zariadenie. V roku 2021 pribudli priestory na 

fyzioterapiu a miestnosť pre autistov.

Financovanie je zabezpečené z MPSVaR na mzdy a odvody pre zamest-

nancov, ktorí sa denne starajú o klientov odkázaných na túto službu. Pre-

vádzkové náklady sú 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,

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€/deň - podľa platného cenníka.

Klientom sa poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant, podľa plat-

ného cenníka. Stravovanie je zabezpečené z reštaurácie 6/4 Banská 

Štiavnica. Ambulantná služba bola poskytovaná celoročne. Klien-

tom, ktorí sa rozhodli navštevovať zariadenie v obmedzenom reži-

me, boli poskytnuté rúška, hygienické pomôcky, rukavice, rozvážali 

sa vitamíny a  potrebné veci na sociálnu rehabilitáciu v  domácom 

prostredí. V  zariadení bol namontovaný germicídny žiarič a  boli 

vykonané všetky aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia 

pre bezpečné fungovanie zariadenia, v zmysle nariadenia vlády SR, 

RÚVZ a usmernení na MPSVaR. Bolo nariadené aj testovanie a za-

sielanie reportu o výsledku testovania. Dôležité je, že ambulantné 

služby mohli byť otvorené pri dodržaní všetkých opatrení.

Klientom boli poskytované odborné činnosti, obslužné a  ďalšie 

podporné činnosti na aktiváciu a udržanie motorických, psychic-

kých a sociálnych schopností ako prevenciu osamelosti a izolácie, 

skvalitnenie úrovne pamäte a myslenia. V roku 2021 klienti nacvi-

čili ďalšie úspešné divadielko PERINBABA a odohrali ho prostred-

níctvom regionálnej televízie a sociálnych sietí.

V Dennom stacionári pracovalo v roku 2021 deväť odborne spôsobilých 

zamestnancov. Päť inštruktorov sociálnej rehabilitácie, dve opatrova-

teľky, jeden zamestnanec pre rozvoj pracovných zručností, jedna osoba 

zodpovedná za sociálne služby. Opatrovateľská služba je registrovaná na 

BBSK pod. reg. č. 245.2 od roku 2015, podľa zákona 448/2008.

Od 02/2019 je OZ zapojené do dopytového projektu Podpora opatro-

vateľskej služby OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01- prechod z inštitucionálnej 

na komunitnú starostlivosť, ktorý trval do marca 2021. V minulom roku 

bolo zamestnaných desať odborne spôsobilých opatrovateliek na plný 

pracovný úväzok, t.j. u klienta sú 8 hodín denne počas pracovných dní. 

V auguste sme sa zapojili do ďalšieho projektu Podpora opatrovateľskej 

služby II,312080010-8.1.1 a 27.10 2021 nám bol schválený. Opatrova-

teľská služba je fi nancovaná z Európskeho sociálneho fondu a Európ-

skeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľová skupina sú deti, ktorým sa 

poskytujú asistenčné služby, plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú 

sociálne služby, zamestnanci vykonávajúci politiku v oblasti sociálneho 

začlenenia vo verejnom a neverejnom sektore. Cieľom projektu je po-

skytovanie opatrovateľskej služby seniorom a ťažko zdravotne postih-

nutým, s cieľom predchádzania umiestňovania občanov do pobytových 

zariadení, ktorí sú úzko spätí so svojím prostredím, v ktorom žijú dlhé 

roky, či už spomienky alebo prežité životné situácie so svojou rodinou. 

Aktivity realizujú opatrovateľky, ktoré majú uzatvorenú pracovnú 

zmluvu s neverejným poskytovateľom, služba je poskytovaná v rozsahu 

hodín podľa Rozhodnutia o odkázanosti. Týmto je podporovaný vznik 

nových pracovných miest.

Zákon o sociálnych službách vytvára priestor pre vykonávanie, zabezpe-

čovanie a utváranie podmienok na vykonávanie aj iných činností, žiaľ, 

protipandemické opatrenia neumožnili niektoré aktivity. 

V roku 2021 sme prostredníctvom projektu Podeľ sa a pomôž, rozvážali 

darované potraviny v spolupráci s obchodným reťazcom LIDL. Pomohli 

sme 40-tim rodinám v núdzi s nezaopatreným dieťaťom, odkázaným se-

niorom, ŤZP občanom, rodinám s deťmi pod hranicou chudoby.

Správa o činnosti – S.O.V.I., n.o.

Sídlo: S.O.V.I., n.o., Spojná č. 4, 969 01 Banská Štiavnica,

Štatutár: Alžbeta Ivaničová

Počet zamestnancov: 1

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 poskytujú: klientom SČK Banská Štiavnica, Domova života, 

Domova Vitalita Banský Studenec, Domova sociálnych služieb Mária, 

Senior Parku Prenčov. Služba je poskytovaná po celej SR, kde je občan- 

pacient odkázaný na vyšetrenie alebo liečbu. Najčastejšie sa prepravuje 

do miest Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Sliač, Levice, Kru-

pina, Nová Baňa. V období pandémie COVID-19 sa viackrát zúčastnili 

stretnutí s vedením mesta a podieľali sa na riešení situácie o poskytovaní 

nevyhnutnej potreby a pomoci občanom mesta Banská Štiavnica. V prie-

behu pandemickej situácie COVID-19 prepravovali objednané osoby na 

testovanie a neskôr aj na očkovanie do okolitých miest. Vodič prepravnej 

služby prísne dodržuje nariadenia a opatrenia RÚVZ, nosenie rúšok, pre-

krytie tváre respirátorom a dezinfi kuje automobil.

Správa o činnosti - JA Home life, n. o. – zariadenie pre senio-

rov Domov života

Sídlo: Pletiarska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Štatutár: Mgr. Ján Tereň

Počet zamestnancov: 12

Kontakt: 0902 903 290

Zariadenie pre seniorov Domov života na Pletiarskej ulici č. 9 v Banskej 
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Štiavnici funguje od r. 2019 úspešne. Služby pre seniorov v našom mes-

te i v okolí sú veľmi potrebné a v súčasnosti vyhľadávané. Zariadenie 

má kapacitu 38 miest. Je určené pre všetkých ľudí, ktorí dosiahli dô-

chodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Každá izba má svoje 

sociálne zariadenie. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami a TV 

v jednolôžkových až trojlôžkových izbách. Pomôcky pre prijímateľov 

sociálnej služby sú pridelené podľa ich zdravotného stavu. V zariade-

ní pre seniorov Domov života sa vykonáva pomoc pri odkázanosti, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie 

5-x denne, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, zá-

ujmová činnosť a kultúrna činnosť.

Pre mobilných prijímateľov sociálnej služby je k dispozícii fungujúci 

priestor od jari 2021 pre chov drobných hospodárskych zvierat a po-

líčka na dopestovanie zeleniny. Pocit príjemného prostredia je pre nich 

i pre personál veľmi dôležitý. Chceme im pripomenúť prostredie, z kto-

rého boli vytrhnutí, pretože mnohí z nich bývali v rodinných domoch. 

Rôzne aktivity vykonávajú v spoločenských miestnostiach a v jedálni. 

Školstvo v školskom roku 2020/2021

Údaj o počte detí a žiakov k 15. septembru 2020

V  školskom roku 2020/21 plnenie úloh výchovno-vzdelávacích 

programov sťažila mimoriadna situácia, ktorá nastala od 26. ok-

tóbra 2020 z  dôvodu COVID-19. Vyučovanie bolo prerušené od 

26.10.2020 do 1.6.2021. Žiaci základných škôl absolvovali zväčša 

dištančné vzdelávanie v domácom prostredí. Školu navštevovali žia-

ci rodičov z pomáhajúcich profesií a bezpečnostných a záchranných 

zložiek (napr. zdravotníci, policajti, vojaci, pekári a pod.), ako aj malé 

skupiny žiakov (5+1), ktorí nemali možnosť dištančného vzdeláva-

nia, pričom sa vyučovalo vo vyhradených priestoroch a za prísnych 

protipandemických opatrení. S  takýmito žiakmi pracovali v  škole 

aj asistenti učiteľov. Žiaci základných škôl sa v čase prezenčného aj 

dištančného vzdelávania naďalej zúčastňovali na okresných kolách 

predmetových olympiád, usporiadaných centrom voľného času.

Dištančné vyučovanie v čase uzatvorenia škôl prebehlo vďaka obrov-

skému úsiliu pedagógov bez väčších problémov aj vďaka dobre zvlád-

nutej vzájomnej online komunikácii so žiakmi a ich rodičmi. 

V  dôsledku pandémie sa neuskutočnilo ani Testovanie 5 (piatakov) 

a Testovanie 9 (deviatakov).

Pandémia taktiež neumožňovala plniť naplánované kultúrno-spo-

ločenské a športové aktivity škôl a ich prezentáciu na verejnosti, ani 

spoluprácu medzi materskými, základnými a strednými školami. Mno-

hé projekty (napr. Erasmus-KA2 – školské partnerstvá) sa museli pre-

sunúť do budúceho školského roka. Na zmiernenie dopadu COVID-19 

v oblasti výchovy a vzdelávania mali školy možnosť zapojenia sa do 

Letných škôl. Z dôvodu pandémie sa v tomto roku na školách neusku-

točnili inšpekčné kontroly. Riaditelia škôl a  školských zariadení sa 

zúčastňovali na krízových poradách s primátorkou mesta Mgr. Nadež-

dou Babiakovou, kde sa prijímali detailné opatrenia v zmysle nariadení 

ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR v súvislosti so zabezpečením výchovy a vzdelá-

vania, ako aj opatrenia v súvislosti so zabezpečením testovania žiakov, 

ich rodičov a zamestnancov škôl, pričom zriaďovateľ – Mesto Banská 

Štiavnica zabezpečilo rodičom a  zamestnancom testovanie priamo 

v školách. Pokyny verejného zdravotníctva smerujúce zriaďovateľom 

škôl ohľadne zabezpečenia dôslednej dezinfekcie Mesto Banská Štiav-

nica dôsledne plnilo opakovanou profesionálnou polymérovou hĺb-

kovou dezinfekciou školských priestorov. Zamestnanci škôl používali 

počas práce osobné ochranné prostriedky, každé ráno prebiehal pred 

vstupom do tried ranný fi lter s meraním teploty a dezinfekciou rúk, 

deti v materských školách používali na pitie vlastné nádoby, bol zákaz 

nosenia vlastných hračiek a  pomôcok do školy, ako aj prísny zákaz 

vstupu cudzích osôb do areálu škôl.

Aj počas mimoriadnej pandemickej situácie školy intenzívne 

spolupracovali s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne 

v Banskej Štiavnici, zvlášť v oblasti pomoci zaostávajúcim žia-

kom a žiakom s poruchami učenia a správania.

Základné školy (ZŠ) v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica

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: 58, z toho 39 učiteľov, 5 vychovávateľov, 5 asis-

tentov učiteľa,

1 školský špeciálny pedagóg

Počet žiakov: 442 (180 žiakov v ročníku 1-4), počet žiakov v I. ročníkoch: 

31, z toho 31 absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole.

Chránené pracovisko: 2 zamestnanci

Doplnkový údaj k 15.9.2021 - počet žiakov: 388

Počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 8

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 29

Počet učební: 33, z toho 10 odborných

Školský klub detí: 4 oddelenia s počtom žiakov 147 

Vyučovanie cudzích jazykov: Aj – 439 žiakov, Nj – 72, Ruský - 85 žiakov.

Počet žiakov vyslaných do školy v prírode: 0

Lyžiarsky kurz absolvovali žiaci vo Vysokých Tatrách - Tatranskej 

Lomnici

Školskú dochádzku ukončilo: 48 žiakov, z ktorých väčšina – 17, pokračo-

vala štúdiom na Gymnáziách 

Smerovanie školy: 

• zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti IKT, prírodovedy, fi nancií a čí-

tania

• kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch a pohybových aktivitách 

v rámci športovej prípravy

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená:

ERASMUS PLUS – vzdelávanie a spolupráca medzi školami v rámci EÚ.

Zrealizované projekty: KA1 – vzdelávanie učiteľov v Rakúsku, Portugal-

sku, Česku, Grécku

KA2 – školské partnerstvá (mobilita v Poľsku, Čechách, Španielsko – ne-

zrealizované kvôli COVID-19).

Letná škola – na zmiernenie dopadu pandémie s účasťou 100 žiakov 

v auguste 2021.

IT akadémia – vzdelávacie aktivity pre učiteľov – zrealizované len čias-

točne kvôli pandémii

Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach:

Areál školy tvoria štyri budovy – hlavná budova s triedami II. stupňa 

a odbornými učebňami, Prístavba je budova pre I. st. a ŠKD. Budova pre 

školskú jedáleň a školské dielne má aj priestory pre potreby inklúzie – 

miestnosti pre školského špeciálneho pedagóga a  logopéda. Športový 

areál s umelým povrchom slúži pre potreby atletiky a kolektívnych špor-

tov. Celá škola je vykurovaná z vlastnej plynovej kotolne.

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Kružlic

Zástupca RŠ: Mgr. Viera Bačíková

Predseda rady školy: Mgr. I. Zorvanová

Počet zamestnancov: 33, z toho 25 pedagogických, vrátane 3 vy-

chovávateľov a 4 asistentov učiteľa

Chránené pracovisko: 1 zamestnanec 

Počet žiakov: 199 (80 v ročníku 1-4) 

Doplnkový údaj k 15.9.2021: počet žiakov 203

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 15

Počet žiakov v 1. ročníku: 23, z ktorých všetci absolvovali pred-

školskú prípravu v MŠ

Počet učební: 20, z toho 9 odborných

Školský klub detí: 3 oddelenia, s počtom žiakov 74 

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 199 žiakov, nemecký - 58 žiakov

Základné vzdelávanie v škole ukončilo 30 žiakov, z ktorých väčšina 

pokračovala štúdiom na SOŠ. 

Smerovanie školy: Vytvorenie priaznivých podmienok na zabezpe-

čenie individuálneho rozvoja každého žiaka pre zodpovedný osobný 

a občiansky život v slobodnej spoločnosti.

Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: OP 

Vzdelávanie – zavádzanie moderných metód výučby bolo podporené 

dotáciou 31 000€ na učebné pomôcky, Moderné vzdelávanie – pro-

jekt na lepšiu dostupnosť digitálnych technológií, v národnom pro-

jekte Zvyšovanie kvalifi kácie učiteľov telesnej výchovy škola získala 

dotáciu 5 200€, dvoch asistentov učiteľa na obdobie do 8/2022 získa-

la ZŠ v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii.

Ďalšie projekty: Orange, COOP Jednota – pokračujúce každoročne 

už niekoľko rokov 

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach:

16 triedna škola, otvorená v r. 1992. Škola je členená na pavilóny, ku 

ktorým patrí školská jedáleň a telocvičňa. Veľký športový areál s fut-

balovým, basketbalovým a volejbalovým ihriskom, futbalovým mini-

ihriskom a tenisovými minikurtami poskytuje priestor na športova-

nie nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Technické vybavenie školy 

predstavuje početný vonkajší kamerový systém, poplachový systém, 

ako aj solídne interiérové vybavenie interaktívnymi tabuľami, kera-

mickými tabuľami, moderne vybavené počítačové učebne, WI-FI pri-

pojenie na celej škole. ŠKD má samostatné vlastné priestory.

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská 

Štiavnica

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica

Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová, DiS. art.

Zástupca RŠ: Mgr. Katarína Tuhárska, Mgr. Miroslava Knezovičová 

Predseda rady školy: Bc. Michal Timko 

Počet zamestnancov: 24, z toho 20 pedagogických

Počet žiakov: 472, z toho 250 v individuálnej forme štúdia

Počet žiakov k 15.9.2021: 443

Odbory: hudobný - 270, výtvarný - 132, literárno-dramatický - 31, 

tanečný - 39 žiakov.

Počet učební: 19

Financovanie školy: fi nančné prostriedky v rámci originálnych kom-

petencií (fi nančné prostriedky poukázané z výnosu dane z príjmov 

mesta Banská Štiavnica), fi nančné prostriedky poskytnuté štátom 

na záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov, príspevok 

rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.

Prezentácia školy na verejnosti: 

Z dôvodu pandémie COVID-19 bolo minimum možností prezentácie 

školy, ale na konci škol. roka sa uskutočnil Deň otvorených dverí - 

živý koncert viac ako 80 žiakov; Flautokruhy – 5 dňový workshop 

fl autovej hry, POP Banská Bystrica – celoslovenská spevácka súťaž 

s obsadením 1. miesta žiaka ZUŠ D. Váradiho.

Naďalej ostáva otvorená spolupráca školy s kultúrno- spoločenskými 

inštitúciami ako HUAJA, Štátna opera a  Divadlo tanca B. Bystrica, 

SND, SBM B. Štiavnica, Akadémia umení, Kalvársky fond a iné.

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy: 

Škola má primerané podmienky na vyučovanie v kmeňových triedach 

vo svojom sídle, budove na Námestí sv. Trojice. Jej vlastná koncertná 

sála disponuje 60 miestami, ale väčšie podujatia školy sa uskutočňujú 

v priestoroch štiavnických kostolov, Kammerhofu a kultúrneho centra 

mesta. Priestory školy sa naďalej priebežne v spolupráci so zriaďova-

teľom – Mestom B. Štiavnica rekonštruujú, v roku 2021 sa zrealizuje 

ďalšia etapa rekonštrukcie šindľovej strechy.

Centrum voľného času, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica

Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica

Riaditeľ: Mgr. Janka Machilová

Predseda rady školy: Ľubomíra Chovanová

Počet klientov: 522 

Doplnkový údaj k 15.9.2021: 346 (znížený počet je dôsledkom pre-

chodu 50 futbalistov členskej základne z CVČ pod FK Sitno; 0 pri-

hlásených žiakov do atletického záujmového útvaru, obmedzeného 

počtu plavcov v dôsledku rekonštrukcie plavárne, ako aj postojom 

rodičov v súvislosti s nákazou COVID-19.) 

Počet pedagogických zamestnancov: 1 s VŠ vzdelaním 

Nepedagogickí zamestnanci: 3 – všetci na dohodu

Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 25 spĺňajúcich kvali-

fi kačné predpoklady VŠ alebo SŠ.

Počet záujmových útvarov: 33

Od 5.10.2020 všetky školské zariadenia museli prerušiť činnosť, 

krúžky počas škol. roka neobnovili svoju činnosť na základe proti-

pandemických opatrení a všetky fi nančné prostriedky od rodičov sa 

im v mesiaci jún 2021 vrátili na účty. 

Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti:

Všetkých 15 predmetových olympiád CVČ uskutočnilo on-line cez 

edupage a celková účasť žiakov v nich bola 240. Najvyššiu účasť mala 

Pytagoriáda – 95 žiakov.

Letná prázdninová činnosť: letné tábory (len tuzemské) – 4 turnusy 

s počtom 156 detí. 

Financovanie CVČ: dotácia štátu na záujmové vzdelávanie prostredníc-

tvom prijatých vzdelávacích poukazov (30% ich hodnoty sa prevádza 

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 poby-

tom, 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, ta-

nečnú sálu so zrkadlami, posilňovňu, šatňu. CVČ využíva aj telocvičňu 

a multifunkčné ihrisko školy.

 Materské školy 

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 materských škôl s vlastný-

mi školskými jedálňami. Všetky majú právnu subjektivitu.

Materská škola Ul. 1.mája č. 4

Školský vzdelávací program: „Detský raj“ – zameraný na environmen-

tálnu 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: Miroslava Inglotová

Počet detí: 136, z toho 3 integrovaní, 24 predškolákov

Počet detí k 15.9.2021: 141

Počet tried: 7, 1 trieda v miestnej časti Štefultov ako elokované pra-

covisko MŠ

Počet pedagogických zamestnancov: 14 + 2 asistenti učiteľa, 1 špeci-

álny pedagóg, 1 sociálny pedagóg 

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená: 

KA229-Strategické partnerstvá 2019 (zahraničné mobility partnerských 

miest UNESCO – Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko); Štiavnický permoníc-

ky jarmok; Zippyho kamaráti -zvládanie záťaže a stresu u detí; Zelenin-

kové šialenstvo – prevencia detskej obezity; Dental alarm – osveta o úst-

nej hygiene; Nadácia Tesco - zlepšenie komunitného prostredia.

Záujmová činnosť: rôznorodá krúžková činnosť, ako napr. hudobno-

-dramatický krúžok Permoník, výtvarný krúžok, anglický krúžok. Tie-

to činnosti boli z dôvodu pandémie realizované len čiastočne. 

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v hlavnej budove na Ul. 1. mája 

a v elokovanej triede mestskej časti Štefultov. MŠ je zmodernizovaná, 

aj interiérovo.Všetky triedy pozostávajú z herní a spální, kuchyniek, 

sociálnych zariadení a  šatní so samostatným vchodom. Triedy sú 

vybavené internetom, počítačmi a interaktívnou tabuľou. V exteriéri 

materskej školy sú vysadené ovocné stromy a kríky, jahodoviská a ze-

leninové vyvýšené záhony, o ktoré sa starajú deti z jednotlivých tried 

podľa plánovača záhradkárskych prác. V čase letných horúčav boli na 

terasách nainštalované ochladzovacie zariadenia – vodné hmly.

Materská škola, Bratská č. 9, Banská Štiavnica

Materská škola s dôrazom na rešpektovanie a ochranu životného 

prostredia.

Školský vzdelávací program: „Čistinka“ - fi lozofi ou 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 15.9.2021: 87

Počet tried: 4

Počet zamestnancov: 17, z toho 9 pedagogických, 2 asistenti učiteľa

Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená

Zbieraj body za odpady – separovaný zber, súťaž, Nadácia SPP – zís-

kané fi nančné prostriedky 600€ na školskú záhradu, Projekt BBSK 

– získané fi n. prostriedky 800€ na folklórny súbor Čistinka, Nadácia 

Volkswagen – získané fi n. prostriedky 2 500€ na zveľadenie školskej 

záhrady, Tesco – získané fi nančné prostriedky 800€ na plastové šmý-

kačky, Múdre hranie – ministerstvo školstva získané fi n. prostriedky 

1 000€ na didaktické pomôcky a iné.

Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:

MŠ na edukáciu využíva 2 účelové budovy, kde je okrem tried zriade-

ná environmentálna učebňa a samostatná učebňa pre deti so špeciál-

nymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tretia budova je hospodár-

ska so školskou kuchyňou a jej príslušnými priestormi. 

V priestoroch MŠ sídli OZ Margarétka, Červený kríž a aj viacero pre-

vádzok, ktoré si platia nájom, z čoho následne MŠ získava vlastné 

príjmy. Pokračovalo sa v rekonštrukcii interiérov MŠ a vybavovania 

tried novým nábytkom. V spolupráci so zriaďovateľom bola zrealizo-

vaná rekonštrukcia časti exteriéru MŠ, čím sa ukončil niekoľkoročný 

problém odvetrávania interiéru.
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Z  dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bola prezentácia 

MŠ na verejnosti obmedzená, nekonali sa ani naplánované triedne 

besiedky s rodičmi.

Materská škola, Mierová č. 2, Banská Štiavnica

Školský vzdelávací program: „Usilovní mravčekovia“, zameraný na eko-

lógiu a zdravý životný štýl.

Riaditeľka: Janka Trilcová

Predseda rady školy: Janka Dulajová

Počet detí: 24, z toho 9 v prípravnej triede na povinnú školskú dochádzku

Počet detí k 15.9.2021: 25

Počet tried: 2

Počet pedagogických zamestnancov: 3

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, 

ako aj spolupráca so SOŠ lesníckou v rámci Lesníckych dní, a s Do-

movom Márie, klientov ktorého navštevujú deti každoročne so 

svojím programom, a iné aktivity sa z dôvodu pandémie COVID-19 

neuskutočnili. Taktiež deti neabsolvovali plavecký výcvik a saunova-

nie. V tomto období bol vzhľadom k pandémii maximálne využívaný 

školský dvor a záhrada na edukačné a záujmové hravé aktivity.

V odpoludňajších hodinách prebiehala v MŠ výučba anglického jazyka.

Priestorové a materiálne podmienky školy

MŠ sídli v dvojposchodovej budove bývalého činžiaka s vlastnou plyno-

vou kotolňou a školskou jedálňou. Na prvom poschodí je jedáleň pre deti 

a zamestnancov, spálňa, umyváreň a riaditeľňa. Na druhom poschodí je 

herňa pre 3-4 ročné deti a trieda pre 5-6 ročné deti s vlastnou šatňou a so-

ciálnym zariadením. MŠ má vlastný školský dvor s trávnatou plochou na 

pohybové hry a cvičenie, a s pieskoviskom. Školský vzdelávací program 

deti napĺňajú aj poznávaním a starostlivosťou o školskú záhradu.

Materské školy, základné školy a školské zariadenia v zriaďova-

teľskej pôsobnosti cirkvi a inej právnickej alebo fyzickej osoby 

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavni-

ca, 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

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 - Göll-

nerovej 9. Patrí pod správu Banskobystrickej diecézy, katolícku for-

máciu 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 starost-

livosť 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 využí-

vajú 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 škol-

ské 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 vyš-

šie 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. 

Školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738, Banská Štiavnica 

Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Ľubica Herdová

Počet žiakov školy k 15.09.2020: 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 far-

maceutického zamerania, fi lozofi ckého 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 bezbarié-

rová, 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 Ban-

skoštiavnickej 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 pesto-

vanie 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, kartografi a a kataster, biotechnológia 

a farmakológia, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štu-

ková výzdoba, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier, staré tlače 

a knižné väzby, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafi ka, odev-

ný dizajn, dizajn – grafi cký 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 zre-

konštruovanou aulou

Budova III. - ubytovacie zariadenia, výdajňa stravy, kabinety, telo-

cvičňa s posilňovňou

Školské dielne (zámočnícka, kováčňa, zváračská a iné)

Stredná odborná škola služieb a  lesníctva, Kolpašská 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 stred-

ných škôl. 

Školská jedáleň ako súčasť školy mala 465 stravníkov. 

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-vzde-

lávacími 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 zabezpečené 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 kvalifi kačné 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 po-

radenské 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 psychic-

kého vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov.

Centrum vykonáva diagnostické, poradenské, terapeutické, preventív-

ne 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) 

Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., 3. funkčné obdobie, vymeno-

vaný prezidentkou SR 8.5.2020 

Prorektori: doc. Mgr. Ján Gréner, ArtD., doc. Dr. Peter Šidlík, PhD., 

doc. Mgr. Art. Ivan Zvarík, ArtD. 

Konateľka a riaditeľka: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.

Správna rada:

Predseda: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

Podpredseda: Mgr. Andrea Martináková

Členovia: Mgr. Nadežda Babiaková, JUDr. Eugen Záthurecký, 

Ing. Ľudovít Kaník, Mgr. Jana Valašťanová

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 v akademickomroku 2021/2022: 38 + 30 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, Medzinárod-

né dni klasickej gitarovej hry, Medzinárodné sympózium Jána Albrechta.

HUAJA oslávila 10. výročie, slávnostné otvorenie prvého akademické-

ho roka sa konalo 11.10.2011. 

Záštitu nad akadémiou vtedy prevzali sestry Emília a Magda Vášáry-

ové. HUAJA počas svojej 10-ročnej existencie mala svoje logo, ktoré 

vytvoril Ing. arch. Marek Lichard, žezlo pri príležitosti 10-ročnice vy-

tvoril popredný umelec z Banskej Štiavnice Arpád Pál. Viac o celej aka-

demickej slávnosti sa dočítate vo vedeckom a umeleckom časopise Ars 

Pro Toto 2021/2, ktorý HUAJA od roku 2012 vydáva dvakrát ročne.

(https://huaja.org/casopis-ars-pro-toto/). 

K 10. výročiu vzniku HUAJA profesionálny tím Mareka Bartoviča a Evy 

Holubanskej-Bartovičovej vytvoril video dokument (www.huaja.org). 

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 korešpon-

dujúce s rozvojom miestneho cestovného ruchu. Vo svojich činnostiach 

využíva unikátny potenciál historickej Banskej Štiavnice – lokality zapí-

sanej na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Pracovisko 

zorganizovalo viacero konferencií a workshopov nielen pre študentov 

a ich pedagógov, ale aj pre širokú verejnosť. Pracovisko nesie významný 

podiel na príprave a realizácii revitalizácie banskoštiavnickej Kalvárie.

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a  trvalo udržateľný 

rozvoj - integrálna súčasť Fakulty ekológie a environmentalisti-

ky 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 názorovotvor-

ných predmetov z  oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, im-

plementácie princípov trvalo udržateľného rozvoja, riadenia a správy 

životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, ekologickej optimalizácie 

priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, integrované-

ho manažmentu povodí a krajiny, atď.

Garantuje študijný odbor „environmentálny manažment”, študijný 

program „environmentálny manažment“ pre bakalársky aj inžinier-

sky stupeň. Štúdium v študijnom programe environmentálny ma-

nažment prebieha v dennej prezenčnej aj v externej forme.

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť vo Všeobecnej nemocnici Banská Štiavnica, 

Bratská 17 je zabezpečovaná od 1.1.2015 sieťou nemocníc

Svet zdravia, a. s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava

Riaditeľ nemocnice: Ing. Ivan Mokrý 

Nemocnica poskytovala zdravotnú starostlivosť nasledovne:

lôžková časť: Oddelenie dlhodobo chorých, Dom ošetrovateľskej 

starostlivosti

ambulancie: chirurgická, dermatovenerologická, fyziatricko–rehabi-

litačná, ambulancia vnútorného lekárstva

Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická bio-

chémia od 28.8.2015 prevádzkuje Alpha medical, s.r.o., so sídlom 

Záborského 2, 036 01 Martin. 

Privátne ambulancie, Bratská 17:

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)
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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: Bratská 17 

DERMA – OFTAL, s.r.o., (MUDr. Magdaléna Vojtášová) – všeobecná 

oftalmológia

DERMA – OFTAL, s.r.o, (MUDr. Ivan Vojtáš) – dermatovenerologic-

ká 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) – gastro-

enterologická ambulancia 

ASCLEPIUS, s.r.o., Nitra, (MUDr. Libor Bafrnec) – chirurgická a ciev-

na ambulancia

Špecializované privátne ambulancie: Bratská 18 

ALEX 1,. s.r.o. – gynekologická ambulancia (MUDr. Marián Špila) 

Špecializované privátne ambulancie: Križovatka 3 

AUXILIA, s.r.o., (MUDr. Ján Dúžek) – všeobecná psychiatria 

LAKME, s.r.o., (MUDr. Renáta Podobenová) – gynekologická am-

bulancia 

MUDr. Ivana Urbanová – neurologická ambulancia 

MEDI- FARM - MF Centrum: Energetikov 1

Praktickí lekári pre dospelých

MUDr. Diana Berlanská (Praktiklek, s.r.o.)

MUDr. Oľga Ferjančíková (PlusCare, s.r.o.) 

Špecializované privátne ambulancie 

MUDr. Ildikó Paálová – imunológia a alergológia 

MED - DERM, s.r.o., (MUDr. Slávka Urbančeková) - dermatovenerológ 

MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, s.r.o., (MUDr. Eduard Gemza) – 

privátna psychiatrická ambulancia 

MUDr. Cvejkuš – MUDr. Cvejkušová, s.r.o. – (MUDr. Cvejkuš) - 

urologická ambulancia

KLINIKASK, s.r.o., (MUDr. Štefan Kóňa) – ortopedická a chirur-

gická ambulancia 

MB FEMINA, s.r.o., (MUDr. Brosková Martina) – gynekologická 

ambulancia 

Nemocnica Agel Handlová s.r.o. – Cievna chirurgia

Stomatologická starostlivosť na ulici: 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) 

Mládežnícka ulica 6

MUDr. Dušan Hric

MDDr. Nina Hricová 

Energetikov 1 

MDDr., MUDr. Lucia Kminiaková – MF Centrum 

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých – od 1.6.2016 pre-

vádzkovanie 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 

7.00 -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, 7.00 – 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 am-

bulancie RZP prevádzkuje: 

Záchranná zdravotná služba so sídlom Antolská 11, 850 07 Brati-

slava, 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 –Bratská 17, 

Banská Štiavnica

BORSI, s.r.o., Košice – lekáreň Dr. Max – L. Svobodu 42, Banská Štiavnica 

Lekáreň MIMA – PLUS LEKÁREŇ – Energetikov 1, Banská Štiavnica

Lekáreň Ametyst –Križovatka 3, Banská Štiavnica

Lekáreň Helios – Dolná 3, Banská Štiavnica

Lekáreň Dužina, Kolpašská 1, Banská Štiavnica

Marta – výdajňa zdravotníckych pomôcok, Bratská 17, Banská Štiavnica

COVID-19 

Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so Svetom zdravia, a. s., a Bansko-

bystrickým samosprávnym krajom uskutočnilo v roku 2021 celkovo 

9 očkovaní jednodávkovou vakcínou očkovacou látkou Janssen od 

spoločnosti Johnson & Johnson a dvojdávkovou vakcínou Pfi zer od 

spoločnosti Pfi zer BionTech, celkom bolo zaočkovaných 1 406 osôb. 

Očkovanie dvojdávkovou vakcínou Pfi zer od spoločnosti Pfi zer 

BionTech je zabezpečené aj praktickými lekármi pre dospelých 

a tiež praktickými lekármi pre deti a dorast. 

V meste Banská Štiavnica bolo zabezpečené aj testovanie na ocho-

renie COVID-19 celkom na 4 odberných miestach, a to:

• Dey, s.r.o. - testovanie v mestskej plavárni 

• Váš lekár, s.r.o. - v unimobunkách pri kotolni na Ul. L. Svobodu 

(sídl. Drieňová)

• Ja Home life, s. r. o., Pletiarska 1613/9, Banská Štiavnica

• Slovenský Červený kríž 

 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 Žiar nad Hronom je v  rámci celoplošného roz-

miestnenia 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 220 výjazdov. Bolo to k po-

žiarom 34 krát, technická pomoc 127 krát, 

dopravné nehody 53 krát, cvičenia 6 krát. Priama škoda pri požiaroch 

bola 144 730€. Pri týchto požiaroch bola 1 osoba zranená a 1 osoba 

usmrtená. Uchránený bol majetok v hodnote 3 511 600€.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica 

veliteľ: Mgr. Anton Golian, 

zástupca veliteľa: Miroslav Krkoška

členovia: Ing. Vladimír Kottila, Martin Výboch, Tomáš Zábud-

lý, Miloš Zábudlý, Michal Bokroš, Zdeno Soldan st., Pavol Mlynárik, 

Martin Bábik, Peter Líška, Roman Pukša

sídlo: Hasičská stanica Ul. Andrea Sládkoviča 15.

Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo Iveco CAS 15 s protipo-

žiarnou výbavou a hasičskou striekačkou PS 12, hadicovým vedením, 

protipovodňový vozík, genfovak, lopaty, rebrík a hasiace zariadenie 

HIRO autonómne dýchacie prístroje Saturn a Scott. 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 po-

môcky, pracovné odevy, náradie. 

Zásahová činnosť: 

Na výzvu tiesňovej linky 112 operačného strediska HaZZ Banská Bystri-

ca zasahovali členovia DHZM pri požiaroch 3 krát: Počúvadlianske Jaze-

ro penzión, trávnatý porast na Šobove, Lintichu, likvidácia hniezd sršňov 

v obytnom dome 2krát. Pomoc pri vyslobodzovaní dvoch osôb z banské-

ho diela na Šobove, 2krát pátranie po nezvestnej osobe, 2krát povodne- 

Rudno nad Hronom priehrada a Strojbal Brehy, odstránenie padnutých 

stromov z ciest, odstránenie vytečeného oleja, cvičenie. Za pomoc pri 

povodniach KR riaditeľ HaZZ a konateľ Strojbalu poslali ďakovné listy.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica Štefultov

Veliteľ: Ing. Ľuboš Škvarka

Zástupca veliteľa: Vladimír Jarábek

Členovia: Dušan Beránek, Martin Kollár, Ľubomír a Samuel Povinský, 

Marek Zigler, Jozef Jarábek, Štefan Knopp, Vladimír Kmetík, Daniel 

Pauko, Peter Weiss. 

Sídlo: Požiarnická ulica č. 8.

Technické vybavenie tvorilo požiarne vozidlo Iveco Cas 15 s požiarnou 

výbavou, hadicovým vedením, hasičskou striekačkou PP 12, genfova-

ky, rebrík, lopaty a protipovodňový vozík, autonómne dýchacie prí-

stroje Scott a Defi brilátor AED.

Zbor bol v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov zaradený do 

skupiny B a dostal štátnu dotáciu 3 000€.

Ziskané fi nančné prostriedky boli použité na nákup ochranných po-

môcok: obuv Primus 21 Volk, zásahový odev Zahas IV, zásahových 

prílb, dýchacích prístrojov Scott. 

Zásahová činnosť

Na výzvu operačného strediska HaZZ Banská Bystrica zasahovali čle-

novia DHZM Banská Štiavnica Štefultov 

19krát, pri požiaroch 7krát. Požiar domu Horná Roveň usmrtená oso-

ba, Počúvadlianske jazero penzión, Komorovské lúky, požiar domu 

na Trojickom vrchu –sauna, trávny porast Šobov a Lintich, 2krát od-

chyt bodavého hmyzu, 2krát pátranie po nezvestných osobách, 4krát 

povodne Počúvadlianske jazero a  Štefultov zaplavenie štátnej cesty. 

Rudno nad Hronom priehrada, Strojbal Brehy, odstránenie padnutých 

stromov z ciest, cvičenie. Za pomoc pri povodniach KR riaditeľ HaZZ 

a konateľ Strojbalu Brehy poslali ďakovné listy.

Preventívna činnosť

Preventívne protipožiarne kontroly vykonávali členovia DHZM Ban-

ská Štiavnica a DHZM Banská Štiavnica Štefultov. Vedúci skupín Ing. 

Vladimír Kotilla, Jozef Borský, Miroslav Krkoška, Martrin Bábik, Ma-

rek Zigler, Vladimír Jarábek so svojimi členmi realizovali 234 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 ne-

skorších 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 pravi-

delné 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 poduja-

tiach Salamandrové dni, Štiavnické trhy, Nezabudnuté remeslá.

Na informovanosť o možnostiach vzniku požiarov bola využitá inter-

netová stránka mesta, informačné tabule,

Štiavnické noviny a relácie v mestskom rozhlase.

Dobrovoľná požiarna ochrana

DHZ Banská Štiavnica, predseda Vladimír Poprac, 56 členov

DHZ Banská Štiavnica Štefultov, predseda Dušan Beránek, 131 členov

Obe DHZ zabezpečovali protipožiarne kontroly.

DHZ Banská Štiavnica Štefultov zorganizovala po dlhšom čase tra-

dičný Anna bál. 

Cvičenie

DHZM Banská Štiavnica a DHZM Banská Štiavnica Štefultov absol-

vovali odbornú prípravu na hasičskej stanici HaZZ v Banskej Štiavni-

ci, s podporou kpt. Ing Štefana Klimana, kpt. Mgr. Antona Goliana, 

npor. Milana Jaďuďa.

Tiež sa zúčastnili zdravotnej prípravy s certifi kátom, organizovanú 

SČK Banská Štiavnica.

29.10.2021 sa uskutočnilo taktické cvičenie v obci Štiavnické Bane, 

požiar lesa. Bola preverená súčinnosť hasičských jednotiek HaZZ sta-

nice Banská Štiavnica, DHZM Ban. Štiavnica, DHZM Ban. Štiavnica 

Štefultov a DHZO Štiavnické Bane. Cvičenie riadil kpt. Ing. Kliman, 

veliteľom zásahu bol kpt. Mgr. Anton Golian.

V materskej škole bola predvedená technika DHZM, a deťom hasiči 

Krkoška, Bábik a Líška vysvetlili čo robiť, ak spozorujú požiar.

Kultúra a šport

Mestský úrad: oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

Organizovanie kultúrnych podujatí

Vlastné podujatia

V  roku 2021 bola kultúra zásadne zasiahnutá koronavírusom, čo 

znemožnilo alebo obmedzilo realizáciu mnohých podujatí.

Časť aktivít oddelenia sa tak presunula do online prostredia. Vzni-

kol podcast Cudzie slová, ktorého trinásť epizód sa venovalo rôznym 

témam, predovšetkým spojených s Banskou Štiavnicou. Medzi on-

line obsah sa nakoniec zaradili aj tri diskusie, určené predovšetkým 

mládeži a dospelým s témou hoaxov a postfaktuálnej doby, ktoré boli 

uvedené na sociálnych sieťach. V spolupráci s knižnicou vzniklo za-

pojenie do celoslovenského projektu Ave Liber či tipy pre čitateľov 

Z police mešťana Rubigalla.

Po „otvorení“ kultúry začalo OKŠMK ihneď realizovať aktivity, ktoré 

odštartovali prvé kultúrne leto na sídlisku Drieňová. V novom priesto-

re, ktorý pre Bod K. poskytla ZŠ J. Kollára mohli diváci zažiť tri pro-

jekcie fi lmov, päť divadelných predstavení pre mládež a dospelých, tri 

predstavenia pre deti a niekoľko tvorivých dielní. Podujatia mali veľmi 

slušný úspech, zúčastnilo sa ich viac ako 600 divákov.

Napriek značným obmedzeniam sa podarilo zachovať dve veľké pod-

ujatia – Nezabudnuté remeslá a Salamandrové dni. Nezabudnuté re-

meslá po dobrej skúsenosti z roku 2020 opäť využili priestory Starého 

zámku, v  ktorom sa konali vystúpenia folklórnych súborov, ako aj 

tradičný jarmok. Salamandrové dni sa opätovne konali najmä v amfi -

teátri (s programom orientovaným na folklór) a priestoroch Starého 

zámku, pričom v roku 2021 nechýbal ani mini Salamandrový sprievod. 

V zásade je ale potrebné poznamenať, že pre obe podujatia to boli len 

dočasné, dlhodobo neudržateľné riešenia.

Divadelný program pre deti pred uzatvorením kultúry ešte doplni-

lo októbrové predstavenie Divadla na Hojdačke a následná diskusia 

o Ceste hrdinov SNP v Klube Rubigall. Medzi posledné podujatia, kto-

ré sa podarilo zorganizovať „naživo“ bola prednáška historičky Tunde 

Lengyelovej na tému pandémie v dejinách.

Z výstav sa v roku 2021 podarili zrealizovať dve – COVID-19 Bori-

sa Németha na Galérii Stojiská a Debutanti – diela študentov Školy 

umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici.

Spolupráca

Mesto Banská Štiavnica dlhodobo spolupracuje s rôznymi organizá-

tormi festivalov v meste. Aj v roku 2021 medzi ne patrili významné 

podujatia, ktoré sa v ňom konali – 4 živly, Amplión, Zvuk for Štiavni-

ca, 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 za-

hraničia. Zároveň prebiehala spolupráca s Literárnym informačným 

centrom na projekte TROJICA AIR.

Kultúrne centrum ako miesto stretávania

Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priesto-

rov pre verejno-prospešné aktivity a pre nájmy. V roku 2021 bola 

obmedzená prevádzka aj takých základných kurzov, ako boli joga či 

šachový krúžok / klub.

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry

Ak pandémia priniesla v oblasti kultúry niečo pozitívne, tak je to vytvo-

renie priestoru na údržbu a zveľaďovanie priestorov, na ktoré za bežnej 

prevádzky nebol dostatok času. Mesto Banská Štiavnica v roku 2021 roz-

behlo investičnú aktivitu, ktorej cieľom je defi nitívne zmeniť účel stavby 

kultúrneho centra ako kultúrneho priestoru. Zároveň bola vypracovaná 

a  podaná žiadosť na dotáciu s  cieľom zásadne vynoviť technologické 

vybavenie priestoru. Viaceré priestory kultúrneho centra i Bod K. boli 

vymaľované a upravené tak, aby sa v nich návštevníci mohli cítiť lepšie.

OKŠMK tak prevádzkovalo nasledovné priestory: kultúrne centrum, 

kino Akademik, mestskú knižnicu a klub Rubigall, Bod K. Všetky tie-

to priestory sa stávajú stále viac atraktívne aj pre iné spolupracujúce 

festivaly či subjekty a dlhodobým cieľom je ich naplniť kvalitným ob-

sahom, čo pandémia neraz negatívne ovplyvnila.

V  roku 2021 pokračovala spolupráca so spoločnosťou IMT Smile 

Media, s.r.o., ktorá si prenajala priestory Amfi teátra pod Novým 

zámkom. Dlhodobá zmluva zaväzuje spoločnosť k  investíciám do 

majetku, ale zároveň aj k realizácii kultúrnych aktivít. Prenájom bol 

dôležitým momentom najmä z pohľadu, že rozpočet mesta neumož-

ňuje investície do areálu a zároveň ani neposkytuje dosť prostried-

kov na realizáciu dostatočného počtu aktivít v ňom. V roku 2021 sa 

v areáli konalo množstvo koncertov a iných podujatí, ktoré zaradili 

štiavnický amfi teáter medzi najvyťaženejšie na Slovensku.

Kultúrny dom Štefultov ostal aj v roku 2021 mimo prevádzky v ha-

varijnom stave.

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. V roku 2021 si združenie vybralo ročnú pauzu (sabatical), av-

šak svoje priestory ponúkalo umelcom. Ponuku kultúry dopĺňali Ban-

skoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, so zameraním na tradičné 

podujatia spojené s baníctvom a kaviarne Art Cafe, Spojár a Archanjel 

s pravidelnými kultúrnymi podujatiami najmä hudobného zamerania. 
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Okolie jazera Počúvadlo je počas leta oživované aj ďalšími koncertmi 

fi nancovanými miestnymi podnikateľmi. Medzi veľmi aktívnych or-

ganizátorov kultúrnych podujatí sa zaradilo OZ Nadtým, ktoré orga-

nizovalo a realizovalo mnohé podujatia v priestoroch bývalej Hájovne 

v lokalite Červená studňa, ako aj KC Eleuzína v centre mesta. V roku 

2021 pokračovali v miestnom kultúrnom prostredí aj aktivity Literár-

ne informačné centrum, a to prostredníctvom unikátneho literárneho 

rezidenčného centra TROJICA AIR, medzi ktorého výstupy okrem pre-

kladov slovenskej literatúry patrili aj viaceré podujatia.

V roku 2021 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 aka-

démie Jána Albrechta, či vystúpenie divadielka Concordia. Aktívnym 

v roku 2021 bolo aj OZ Vlnoplocha so svojím úspešným divadelným 

projektom Kosmopol a festivalom Vlnoplocha. Ďalším z festivalov, kto-

ré udržali svoju pôsobnosť, bol festival JAMA, venovaný významnému 

slovenskému umelcovi Milanovi Adamčiakovi. Novinkou v  ponuke 

kultúry bol festival experimentálnej hudby n:ear, workshop hudby na 

fl autu Flautokruhy, či v menšej podobe aj tradičný Festival peknej hud-

by. Oživením leta bolo aj zorganizovanie festivalu Slovenské alternatív-

ne leto v okolí Počúvadlianskeho jazera, či detské podujatie Infantum.

Vo svojej činnosti pokračoval projekt tvorivých dielní Terra Permo-

nia, ktorý už od svojho vzniku púta záujem verejnosti. Významným 

prvkom na kultúrnej mape mesta je Galéria Schemnitz, venovaná 

súčasnému slovenskému umeniu, uvádzajúca ročne viacero výstav, ale 

aj edukačných aktivít. Ďalšou galériou, ktorá priniesla niekoľko zaují-

mavých výstav bola Galéria Jula Bindera. Úlohu v štiavnickej kultúre 

zohráva aj prenajímateľ amfi teátra IMT Smile media, s.r.o., v ktorého 

priestoroch sa konali mnohé podujatia. Je podstatné, že štiavnický kul-

túrny život sa formuje vo viacerých úrovniach z pohľadu organizátorov 

i veľkosti akcií, a tým vytvára predpoklady pre ďalší rast záujmu oň nie-

len u domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. 

Správa inej infraštruktúry

OKŠMK spravuje aj detské ihriská (Križovatka, Drieňová, Štefultov) 

a vykonáva na nich údržbu, prípadne ich rozvíja. V roku 2021 bola 

vykonávaná len základná údržba a dezinfekcia. Okrem toho sa odde-

lenie sústredilo na zabezpečenie takého stavu existujúcich ihrísk, aby 

spĺňali základné normy pre detské ihriská.

 Kino akademik

Pandémia sa aj v  roku 2021 podpísala pod túžbu ľudí navštevovať 

kultúrne podujatia. Obmedzenia nedovolili organizovať žiadnu akciu 

vrátane kina na dobu pol roka. Od februára do začiatku júna a celý 

december bola brána kina zatvorená. Tržby kina klesli oproti rokom 

spred pandémie o 69%, návštevnosť o 71%. Napriek tomu kino odpre-

mietalo 171 titulov, ktoré videlo 3 086 divákov, čo je priemer 18 divá-

kov na projekciu. Kino sa zapojilo do online aktivity Kino Doma, počas 

ktorej uviedlo 24 fi lmov s cieľom uchovania dôvery divákov.

Navzdory veľkému nárastu streamovacích služieb a mnohým obmedze-

niam si kino zachovalo svoj status miesta, kam si ľudia chodia oddých-

nuť, zabaviť sa a vychutnať si fi lmový zážitok s rodinou a priateľmi, čo 

dokázali mesiace, kedy bolo kino v uvoľnenejšom pandemickom režime.

 Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 

Sídlo: Rubigallov dom, Nám.sv. Trojice 3

Knižný fond ku koncu roku 2021 dosiahol 29 285 knižných jednotiek. 

Z toho odbornú literatúru pre dospelých tvorí 8 430 kníh, beletria pre 

dospelých predstavuje 13 050 kníh, odborná literatúra pre deti je zastú-

pená 1 229 zväzkami a beletria pre deti 6 576 zväzkami kníh, vrátane 

pobočky na sídlisku Drieňová. Ročný prírastok v roku 2021 bol 914 ks, 

z toho 257 kníh pribudlo darom a zo štátnych zdrojov prostredníctvom 

projektu Knihoterapia, ktorý knižnica podala na Fond na podporu ume-

nia, bolo zakúpených 122 kníh. Do úbytkov knižnica zaradila 579 kníh, 

väčšinou z  dôvodu značnej opotrebovanosti a  multiplicity zväzkov. 

V roku 2021 knižnica uskutočnila na dospelom oddelení 18 930 vý-

požičiek kníh a  periodík vrátane prolongácií. Beletria pre dospelých 

činí 8 515 ks a odborná literatúra pre dospelých tvorí 4 240 kníh. Na 

detskom oddelení sa vypožičalo 849 ks odbornej literatúry a 4 404 ks 

beletrie. Počet výpožičiek za rok na 1 registrovaného používateľa bol 

26,51 knižničných jednotiek. Vybavených bolo 120 registrovaných 

rezervácií z fondu mestskej knižnice, prostredníctvom medziknižnič-

nej výpožičnej služby bolo v roku 2021 vyžiadaných z iných knižníc 

77 kniž. jednotiek. Knižnica odoberá aj 16 druhov periodík, darom 

získava 6 druhov periodík. V roku 2021 sa z celkového množstva vy-

požičalo prezenčne aj absenčne 922 kusov.

Registrovaných používateľov knižnice v  roku 2021 bolo 714, ktorí 

uskutočnili spolu s neregistrovanými používateľmi 4 592 návštev. Det-

ských čitateľov do 15 rokov bolo registrovaných 198 a výpožičiek pre 

nich sa uskutočnilo 1 041 ks kníh a časopisov. Najviac výpožičiek usku-

točnila skupina ľudí v produktívnom veku, nasledujú dôchodcovia, deti 

a na poslednom mieste sú študenti s celkovým počtom 261 výpožičiek 

za rok. Počet vstupov do online katalógu z priestoru mimo knižnice bol 

632, z toho 59 do vlastného konta.

Mestská knižnica zaevidovala v r. 2021 znížený počet registrovaných 

používateľov, návštev i výpožičiek, čo značne ovplyvnil fakt mimoriad-

neho stavu pre pandémiu koronavírusu v SR a následného vyhlásenia 

„lockdownu“ pre knižnice (1.1.-21.2.2021 a 25.11.-16.12.2021) s úpl-

ným uzatvorením knižnice a zákazom akýchkoľvek podujatí, alebo len 

za veľmi obmedzených podmienok. Tento nepriaznivý stav sa prejavil 

na bilancii podujatí, najmä hromadných. Napriek tomu sa knižnica 

podieľala na 180 malých podujatiach, z čoho 175 bolo výchovno-vzde-

lávacích, najmä výstavky vo výpožičných priestoroch MsK (v tom 4x 

bola informačná príprava pre deti), 4 kultúrno-spoločenské podujatia 

a 1 podujatie pre zamestnancov knižníc. V celkovom počte podujatí 

bolo 14 zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Mestská 

knižnica spolupracovala s viacerými partnermi: školskými zariadenia-

mi, o.z. Návrat pre deti z náhradných rodín či seniormi. Taktiež s inými 

organizáciami, ktoré vyvíjajú osvetovú a kultúrno- spoločenskú čin-

nosť, najmä s A(utorským) klubom, JDS, ale aj napr. aj so SZPB. 
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V  roku 2021 vyšlo spolu 46 čísel Štiavnických novín, v  týždennom 

náklade 950 ks v rozsahu 12 strán pravidelne vo štvrtok popoludní, 

okrem redakčných prestávok 2 krát počas roka v  letnom a zimnom 

období. Cena novín sa nezvyšovala, zostala 0,50€/výtlačok. Cena za 

vyhotovenie čísla ŠN sa zvýšila z 207€ s DPH bez príloh na celkových 

239,40€ s DPH bez príloh. Tlač Štiavnických novín zabezpečuje na-

ďalej tlačiareň Nikara, Krupina. Štiavnické noviny sa distribuujú na 

25 predajných miestach v Banskej Štiavnici a okolí. Priemerná predaj-

nosť Štiavnických novín bola 535 ks/týždeň.

ŠN prinášajú informácie z činnosti samosprávy mesta Banská Štiavni-

ca, informácie z oblasti spoločenského, kultúrneho a športového diania 

v meste Banská Štiavnica a okolí. V ŠN sú rubriky: Z programu primá-

torky, Záhradkárske okienko, Ponuka práce, Kam v BŠ a okolí?, Kino 

Akademik, Krížovka, Ankety, Z vlastnej tvorby, Kultúra, Šport a Inzercia.

V roku 2021 pribudli nové súťaže o zaujímavé ceny, ktoré si našli svo-

jich čitateľov. Mimoriadnu pozornosť sme venovali témam: Testovanie 

a očkovanie v meste, Rekonštrukcia a modernizácia mestských kúpeľov, 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, Obnova krovu radnice, Obno-

va národných kultúrnych pamiatok, Vysprávky miestnych komunikácií, 

Úpravy verejných priestranstiev, Sťahovanie Rudných baní, š. p., Návšte-

va ministra školstva, Parkovanie v meste, Investičné akcie v meste, Balí-

koBOX, Vybudovanie chodníka na Fándlyho ul., Sadové úpravy parko-

viska na Mládežníckej ul., Nový riaditeľ mestských lesov, Projekt Smart 

City Banská Štiavnica, Budovanie futbalovej infraštruktúry, Vybudova-

nie atletického štadióna, Triedenie kuchynského odpadu, Nová poštová 

známka, Odsťahovanie SVP, š. p., Rekonštrukcia ulice Pod Kalváriou, 

Nový defi brilátor a ďalšie spoločensko-kultúrne a športové podujatia, 

rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ankety a lit. tvorba.

Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č. 27, 30 a 46 s témami Vybudovanie 

atletického štadióna (Správa o stave mesta 2020) s predajom 730 ks, 

Replika Slávobrány z roku 1751 (Salamandrové dni 2021) s predajom 

583 ks a Vianočné číslo s predajom 630 ks.

V roku 2021 sme vydali špeciálnu prílohu ŠN: Správa o stave mesta 2020.

Jazykovú úpravu Štiavnických novín robí Katarína Kissová. Grafi c-

ké spracovanie vykonávala grafi čka Mgr. Mária Sisková. Štiavnické 

noviny sa spracovávajú v programe Adobe InDesign, fotky sa upra-

vujú v Adobe Photoshop. Redakčná rada Štiavnických novín zasadá 

vždy v pondelok o 14.00 hod.

Každoročne sa robí knižná väzba pre archiváciu novín. Štiav-

nické noviny čitatelia nájdu aj na webovej stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk, v sekcii Štiavnické noviny, archív.

Živena - spolok slovenských žien, miestna organizácia Ban-

ská Štiavnica

Predsedkyňa: Mgr. Renáta Taligová 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2021 a na to, že aktivity Ži-

veny 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 2021 bol pre všetky športy z hľadiska protipandemických opat-

rení zložitý. Opatrenia boli rôzne a určite nie všetky prispeli k zá-

sadnému 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 vyplý-

vajúcej zvýšenej nákladovosti na zdravotníctvo.

Športový klub ATLETI BS Banská Štiavnica

Absolvovovali 34 pretekov: v  atletike, duatlone, triatlone, MTB, 

cestnej cyklistike

Počet aktívnych členov klubu: 65, registrovaných v SAZ SZC 54

Významné umiestnenia: účasť Mareka Vidličku na ME v cezpoľnom 

behu ozbrojených síl v Dánsku, 2. miesto na maratóne ČSOB v Bra-

tislave, 4. miesto Jozefa Gibalu na krajských majstrovstvách v cez-

poľnom behu v mužskej kategórii. Ďalší členovia obsadili v pretekoch 

v behu a cyklistike 13 umiestnení na stupňoch víťazov (Potančok, Po-

tančoková, Počai, Prokeš, Rudinský, Gibala, Ursíny, Petro, Bátovský, 

Konôpková, Adamský). 

Plavecký klub Banská Štiavnica

Rok 2021 patrí z hľadiska podmienok pre vykonávanie športu medzi 

veľmi nepriaznivé. Pandémia, stále ochorenia, karantény, výnimoč-

ný stav a uzatvorenie športovísk spôsobili pokles členskej základne, 

nezáujem detí a aj rodičov o športovanie vzhľadom na podmienky 

pre šport, predovšetkým pre vyššie fi nančné náklady na vykonávanie 

športu. Mestská plaváreň je stále zatvorená. Vypadla jedna generácia 

najmenších športovcov, čo sa prejaví v najbližších rokoch znížením 

telesnej a duševnej úrovne obyvateľstva nielen v Banskej Štiavnici, 

ale aj v celej SR. Napriek nepriaznivej situácii klub pokračoval v tré-

ningoch v rámci možností na súkromnej škole Guliver, tréningami 

na jazerách, vo Vyhniach, na krytom bazéne v Banskej Bystrici a in-

dividuálne rôzne. Zúčastnil sa celkom 10 podujatí v tzv. bublinách za 

mimoriadne vysokých fi nančných nákladov. V prehľade výsledkov sú 

umiestnenia do 10. miesta. 

Kontrolné preteky žiactva Šamorín 16.-18.2.2021: PKBS celkom 

1. miesto 16-krát, 2. miesto 12-krát, 3. miesto 1-krát. Beňo Jakub 

3x 1. miesto, 9x 2. miesto. Čamaj Ján /2010/ 13x 1. miesto. Labuda 

Jerguš 1x 3. miesto. Rückschlossová Sára 1x 2. miesto. Štafety mix 

4x50 voľ. sp. a 4x50 pol.št. 2. miesto 2x. 

Kontrolné preteky jun. a  sen. Šamorín 19.-21.2.2021: Maruniak 

Patrik 6. miesto 200m prsia /P/, 8. miesto 50 m P. Benkovičová 

Lucia 7. miesto 200 m P, 9. miesto 50 m znak /Z/. Kašiarová Tatia-

na 9. miesto 50 m Z. Kontrolné preteky žiactva SSO a VSO Poprad 

7.-9.5.2021: PKBS celkom 14x 1. miesto, 15x 2. miesto, 10x 3. miesto. 

Beňo Jakub 4x 1. miesto, 3x 2. miesto, 1x 3. miesto. Čamaj Ján 7x 

1. miesto, 1x 2. miesto. Labuda Jerguš 1x 2. miesto, 1x 3. miesto. Cel-

derová Kristína 2x 2.miesto, 4x 3. miesto. Kašiarová Hana 1x 1. miesto, 

2x 2. miesto Kernáčová Hana 1x 2. miesto, 1x 3. miesto. Macharíková 

Žofi a 1x 1. miesto, 1x 2. miesto. Rückschlossová Sára 1x 1.miesto, 4x 

2.miesto, 2x 3.miesto. Štafeta 4x 100 m pol.pret. žiačky. 

Kontrolné preteky jun. a  sen. Poprad 14.-16.5.2021: Maruniak Pat-

rik 3. miesto 50m P, 5. miesto 100 m P, 5. miesto 200 m P, 7. miesto 

50 m Z. Kašiarová Tatiana 6. miesto 200 m P, 7. miesto 100m M. 

Majstrovstvá Slovenska žiactva Šamorín 18.- 20.6.2021: PKBS celkom 

2- krát 1. miesto, 4-krát 2. miesto. Čamaj Ján 2x 1. miesto a Majster SR 

na 800 m voľ. sp. a 200 m PP 4x 2. miesto na 200 m voľ. sp.,400m voľ. 

sp., 400 m PP, 100 m Z. Kukučka Jakub 4. miesto 200 m M. 8. miesto 

200 m P 9. miesto 400 m PP. Celderová Kristína 7. miesto 100 m P. Ka-

šiarová Hana 7. miesto 200 m Z. Kernáčová Hana 10. miesto 200 m P. 

Rückschlossová Sára 5. miesto 200 m M. 

Majstrovstvá SR a Ružinovský maratón 1. a 2. kolo Slovenský pohár 

v diaľkovom plávaní 26.- 27.6.2021 Bratislava: Beňo Jakub 3. miesto 

1000 m voľ.sp. 1. kolo SP. 4. miesto 1000 m voľ. sp. M SR a 2. kolo 

SP. Čamaj Ján /2010/ 1. miesto 1000 m voľ. sp. 1 kolo SP. 1. miesto 

a Majster SR 1000m voľ. sp. na M SR a  v 2. kole SP. Čamaj Ján /1978/ 

1. miesto Masters 1000m voľ. sp. Labuda Jerguš 2. miesto 1000 m voľ.

sp. 1 kolo SP. 4. miesto 3000 m voľ.sp. M SR a 2.kolo SP. 

3. kolo Slovenský pohár v  diaľkovom plávaní a  Kunovský maratón 

Senica 17.7.2021: Beňo Jakub 3. miesto 1000 m voľ. sp. Čamaj Ján 

/2010/ 1. miesto 1000 m voľ. sp. Čamaj Ján /1978/ 1. miesto 3000 m 

voľ. sp. Medzinárodné plavecké preteky Štúrovo 28.8.2021: PKBS cel-

kom 8-krát 3. miesto, zúčastnili sa plavci Maďarska, Poľska, Česka, 

Rakúska a Slovenska. Čamaj Ján /2010/ 3x 3. miesto 100 m voľ.sp, 

100 m Z, 100 m. Kernáč Jakub 3x 3. miesto 50 m p, 50 m Z a 50 m 

voľ. sp. Polkoráb Emil 2x 3. miesto 50 m Z a 50 m M. Medzinánárodné 

preteky Žilina 10.-12.9.2021: Čamaj Ján /2010/ 1. miesto 200 m M, 

2. miesto 50 m M a 3. miesto 200 m Z. Maruniak Patrik 7. miesto 

50 m P. Celderová Kristína 6. miesto 200 m P a 9. miesto 100 m P. 

Superfi nále Slovenského pohára a Majstrovstvá SR v diaľkovom plá-

vaní Štúrovo 18.9.2021: Beňo Jakub 2. miesto 1000 m voľ.sp. celkovo 

v Slovenskom pohári 2021 3. miesto. Čamaj Ján /2010/ Majster SR 

na 1000 m voľ.sp. víťaz Slovenského pohára 2021. Čamaj Ján /1978/ 

Majster SR Masters na 3000 m v.s. víťaz SP 2021. Napriek nepriazni-

vým podmienkam plavci PKBS počas roka 2021 získali 5 titulov Maj-

ster Slovenska a rad ďalších pekných výkonov.

FK SITNO Banská Štiavnica

V roku 2021 sa podarilo zvýšiť počet mládežníckych mužstiev, zvý-

šiť počet hráčov v mládežníckych mužstvách, postup mužov do IV. 

ligy, spropagovať FK Sitno Banská Štiavnica v rámci celej republiky, 

zlepšiť vzťahy a komunikáciu so samosprávou, skrášliť exteriér a in-

teriér štadióna, prilákať viac ľudí na futbal. 

Športová činnosť 

Začiatok roka bol v znamení neistôt v rámci športovej činnosti. Ak-

tuálne opatrenia nedovoľovali organizovať tréningový proces a zá-

pasy z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19. 

Mužstvo „A“ - muži Hráči (káder): Martin Drexler, Richard Chmeli-

na, Juraj Jurica ml., Dávid Budinský, Samuel Prokaj, Daniel Hudák, 

Lukáš Kováč, Nino Barák, Marek Gallo, Ľubomír Urgela, Matej Pa-

lov, Dušan Kalíšek, Patrik Jacko, Pavol Blaho, Michal Blaho, Lukáš 

Tesák, Michal Kminiak, Lukáš Pellegrini (hrajúci tréner), Michal 

Necpal. Organizačný tím: Miroslav Hudák ml. – predseda klubu, Mi-

roslav Hudák st. – asistent trénera, Juraj Jurica st. asistent trénera, 

Ľubomír Barák – vedúci mužstva, Ján Lupták – zdravotník, Vladi-

mír Prokaj – technická príprava mužstva. 

Činnosť počas roka: Tréningy mužov sa viedli individuálnou for-

mou. Tréner Lukáš Pellegrini naordinoval hráčom kondičnú prípra-

vu vo svojom okolí a v prírode. V apríli začali so spoločnými trénin-

gami, v ktorých sa pripravovali na reštart súťaže, kedy sa dohrávali 

nedohraté zápasy z jesennej časti a po odohratí jesennej časti sa určil 

postupujúci do vyššej súťaže. Mužstvo posilnili: Patrik Jacko, Ľubo-

mír Urgela, Dávid Ivan, Lukáš Pellegrini. Pred začiatkom dohrávanej 

jesennej časti boli zápasy v Jakube, doma privítali Krupinu a posled-

né kolo odohrali na ihrisku Hrochote. Vo všetkých zápasoch zvíťazi-

li, a tým splnili cieľ a postúpili do vyššej súťaže, do 4. ligy. Príchody: 

Patrik Jacko, Lukáš Pellegrini, Dávid Ivan, Ľubomír Urgela. Odcho-

dy (hosťovanie): nikto. 

Jesenná časť a postup do 4. ligy + Slovenský pohár: V príprave odo-

hrali 4 prípravné zápasy, v ktorých zvíťazili. Do prípravy sa zapojil 

aj nový hráč s ligovými skúsenosťami Janko Nosko a takisto 3 hráči 

z dorastu, ktorí sa stali pevnou súčasťou nášho kádra, a to: Marek 

Gallo, Juraj Jurica ml. a Matej Palov. Našou fi lozofi ou je jednoznačne 

aktívne prepojenie mládeže s A- mužstvom a v tomto trende chceme 

aj pokračovať a dávať šance aj našim odchovancom. 

Slovnaft Cup 2021. Súťaž začali 1. kolom Slovnaft cupu 25.7.2021 

na pôde Dudiniec, kde zvíťazili po góle Patrika Jacka 0:1 a postúpili 

do ďalšieho kola, v ktorom sme 4.8.2021 privítali FK Spartak Bánov-

ce nad Bebravou. Náš zápas vybral Slovenský futbalový zväz a jeho 

predstavitelia ako zápas, ktorý bol vysielaný v  priamom prenose 

na televízií Huste tv, čo bola pre nás veľká pocta, keď z 84 zápasov 

vybrali práve náš zápas. Zápas sme, bohužiaľ, nezvládli, po remíze 

v riadnom hracom čase 1:1 a po penaltovom rozstrele sme vypadli. 

Jesenná časť 2021. Sezónu 4. ligy začali 1. augusta na ihrisku Málin-

ca, kde zvíťazili 1:3. Jesennou súťažou prešli bez prehry a zazname-

nali 10 výhier a 3 remízy (Partizán Balog 1:1, Mfk Detva 2:2, TJ Sklo-

tatran Poltár) s celkovým skóre 36:9. S 33 bodmi vedú tabuľku pred 

druhým ŠK Badínom o  5 bodov. Najvyššiu výhru si pripísali pred 

domácim publikom v 8. kole, kde porazili mužstvo z FC 98 Hájnačka 

7:0. Naším najlepším strelcom sa stal so 7 presnými zásahmi Daniel 

Hudák, o  jeden menej- 6 gólov zaznamenali Pavol Blaho a Samuel 

Prokaj. Veľmi nás teší zvýšený záujem fanúšikov.
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Mládež FK Sitno Banská Štiavnica.

Po nariadení SFZ boli všetky mládežnícke súťaže pozastavené a na-

koniec aj anulované a zostávajúce neodohrané zápasy jesennej časti 

sa dohrávali v máji a v júni a slúžili ako prípravné zápasy. 

Prvoradou úlohou bolo stabilizovať počty členov a snažiť sa o zno-

vuvrátenie a  znovunájdenie chuti do športu a  futbalu. Snažili sa 

vytvoriť vyhovujúce podmienky, ktoré ich budú motivovať k špor-

tovej činnosti. Každý tréner má, resp. v najbližšom čase bude mať 

trénerskú licenciu. 

Tréneri pôsobiaci momentálne v našom klube: U6 - Patrik Jacko, 

asistent - Lukáš Tesák, U9/1 - Pavol Blaho, asistent – Peter Micha-

lek, U9/2 - Juraj Jurica ml., U11/1 - Pavol Hanzlík, asistent Milan 

Šemoda, U11/2 - Samuel Prokaj, Ondrej Binder, U13 - Vladimír 

Gašpír, asistent Richard Chmelina, U15 - Dávid Budinský, U19 - Pat-

rik Neuschl, tréner brankárov - Ján Sekula, Matej Palov. Tréningové 

pomôcky, s ktorými klub disponuje, sú na dostačujúcej úrovni a boli 

zakúpené z príspevkov SFZ na podporu mládeže. Novými dresmi 

disponujú kategórie u19, u13. Kategórie u9 a  u11 dostali dresy 

sponzorsky od partnera FUTBAL SHOP. Klub zakúpil tréningovú 

sadu (trenky + tričko) a vychádzkovú teplákovú súpravu. 

Počty v jednotlivých kategóriách: 

Bol zorganizovaný letný denný futbalový tábor a nábor do klubu. 

Nábor do klubu priniesol spolu 44 nových členov. Bol zvýšený počet 

trénerov a vytvorené nové kategórie, a to kategória U6 (predpríprav-

ka), a dve zdvojené podkategórie U9/2 a U11/2.

Počet hráčov sa zvýšil o 66 členov (aj z obcí Podhorie, Vyhne, Ban-

ská Belá). Naše jednotlivé kategórie v súťažiach SFZ od kategórie 

U9, ktorá pôsobí v SPORTIKA Miniliga u9 OBFZ ZH kde odohrala 

8 zápasov, získala 15 bodov zo skóre 38:26, kategória u11 v SPOR-

TIKA Miniliga u11 OBFZ ZH odohrala 10 zápasov a získala 22 bo-

dov zo skóre 117:34. U13- mladší žiaci pôsobia v 2. lige mladších 

žiakov a odohrali 13 zápasov, 6 bodov so skóre 16:71 a naši starší 

žiaci u15- 2. Liga starších žiakov odohrala 13 zápasov, 9 bodov a so 

skóre 29:61. Dorast U19 pôsobí v 4. lige a odohral 12 zápasov, získal 

18 bodov so skóre 27:18. 

Futbalový denný tábor NESIA kemp – pre deti z nášho klubu, ale aj 

pre všetky deti, ktoré majú chuť si spríjemniť leto športovými aktivi-

tami. Cieľom bolo vynahradiť detičkám čas, kedy nemohli trénovať 

a športovať a hlavne sa stretávať s kamarátmi. Futbalový kemp začal 

od 26.7. do 31.7. s počtom detičiek 58, kde boli detičky z blízke-

ho okolia, ale aj zo Žiaru nad Hronom a Trnavy. Účastníci kempu 

mali k dispozícii tréningy s našimi trénermi na našom futbalovom 

štadióne, dostali sadu oblečenia, fľašu na pitný režim, celodennú 

stravu – desiatu, obed a olovrant. Každý deň absolvovali futbalové 

tréningy a rôzne aktivity ako: nafukovací hrad, návštevu Fortuna li-

gového klubu FK Pohronie, návštevu kúpaliska v Žiari nad Hronom, 

turistiku na Sitno, a posledný deň aktivity na štadióne ako ukážky 

policajtov, hasičov, barberov a pochutnali si na torte a kapustnici. 

Vydareným futbalovým kempom sme ukázali, že sme pre detičky, 

ale aj pre rodičov ten správny klub.

Nábor do FK SITNO sme zorganizovali 10.9.2021 už ako samostat-

ná organizácia, keďže predtým organizovalo nábor Centrum voľné-

ho času (CVČ). My sme samostatná organizácia, a preto musí byť 

prijatie nových členov v našej plnej kompetencii. Nábor sa uskutoč-

nil na futbalovom štadióne a zúčastnilo sa ho 45 nových členov, čo je 

fantastické. Nábor sa viedol vo veľmi dobrej atmosfére a po prvom 

tréningu nechýbalo občerstvenie a  sladká odmena. Nábor ukázal, 

aké dôležité je pracovať s mládežou, a že táto práca má zmysel. 

Šachový klub Opevnenie

V roku 2021 bola činnosť klubu značne limitovaná udalosťami spô-

sobenými koronavírusovou pandémiou. Tradičný turnaj pre zák-

ladné školy, ktorý plní hlavne popularizačnú úlohu, pripravený na 

koniec školského roka 2020 – 2021, na ktorom sa tradične zúčast-

ňujú hráči zo škôl celého banskoštiavnického okresu, bol presunutý 

na jeseň 2021, kedy sa však pandemická situácia výrazne zhoršila. 

Ani v tomto náhradnom termíne sa tento veľmi obľúbený turnaj ne-

podarilo uskutočniť. Najbližšou ambíciou je uskutočniť tento medzi 

deťmi a juniormi veľmi obľúbený turnaj na koniec školského roka 

máj – jún 2022. Detský krúžok, ktorý sa už tradične odohráva každý 

utorok od 15.00 – 17.30 v spolupráci s banskoštiavnickým centrom 

voľného času bol v septembri otvorený, ale tréningy boli v súvislosti 

s nariadením hlavného hygienika pozastavené, nakoľko ho navšte-

vujú deti rôznych vekových kategórií (najmä z II. stupňa ZŠ). V sú-

časnosti pracujeme s talentovanými deťmi na internetových šacho-

vých serveroch www.chess.com, kde bola vytvorená šachová trieda 

a talentované deti sa môžu naďalej rozvíjať aspoň takouto formou. 

Na serveri www.lichess.org pravidelne prebiehajú online turnaje, 

ktorých sa zúčastňuje aj niekoľko detí z  Banskej Štiavnice. Tré-

ning dospelých prebieha každý utorok a štvrtok od 17.00 – 20.00, 

prebieha podľa limitov pandemických usmernení. Do šachových 

ligových súťaží banskobystrického kraja nasadil banskoštiavnický 

šachový klub v sezóne 2021 – 2022 dve družstvá. Jedno družstvo 

do 3. ligy, ktorá je zároveň najvyššou súťažou v kraji a jedno druž-

stvo 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 pravidelne 

nasadzovaní aj juniori z detského krúžku. Ligové súťaže boli v me-

siacoch november - február prerušené a dohrávajú sa v náhradných 

termínoch. Počet členov športového klubu: mládež do 15 rokov - 32, 

mládež 15-18 rokov - 3, dospelí - 18, celkom 53 hráčov.

Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica 

ŠKST sa pred začiatkom súťažného obdobia zúčastnil na našich 

tradičných turnajoch v  Martine, Mútnom a  Dudinciach, ktorých 

tradícia trvá už viac ako 20 rokov. Ďalej odohral prípravné zápasy 

v Hontianskych Nemciach a Sielnici. V roku 2021 pôsobil v 4. lige 

banskobystrického regiónu. V  dôsledku pandémie odohrali zatiaľ 

len 8 kôl a zvyšné kolá boli zrušené. V tejto krajskej súťaži hrali so 

striedavými úspechmi, v priebežnej tabuľke sa nachádza na 6. mies-

te. Sezóna 2021/2022 je od 16.11.2021 prerušená. Oddiel ŠKST 

Banská Štiavnica má momentálne 6 registrovaných hráčov, na tré-

ningy chodia ešte 3-4 hráči bez registrácie.

KMT, Plavecký oddiel SITNO

Výsledky z  roku 2021 sú nasledovné: KMT, SP v  triatlone 1x1. 

miesto, 1x2. miesto, 1x3. miesto, SP v Aquatlone 1x 1. miesto. Počet 

členov 3. PO SITNO, Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní 

1x1. miesto. Počet členov 4.

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica 

Klub slovenských turistov Dr. Téryho v  Banskej Štiavnici má 

51 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. Činnosť KST 

v roku 2021 bola veľmi obmedzená z dôvodu COVID-19. Predseda 

klubu odporučil členom len individuálnu turistiku podľa zváženia 

jednotlivých členov a pandemickej situácie. Členovia KST navštívili: 

Pieniny, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Pohronský Inovec. Hlavná čin-

nosť klubu bola zameraná na preznačenie a úpravu turistických trás 

v Štiavnickom pohorí. Činnosť vykonávajú traja vyškolení značkári, 

ktorí upravili a preznačili 31,3 km turistických trás, vymenili 14 tu-

ristických smeroviek a vykonali údržbu nasledovných turistických 

smerovníkov (Matulka, Sedlo Krížna, Počúvadlo a Sitno). Tieto sme-

rovníky boli opatrené novým náterom a  osadené nové smerovky. 

Členovia klubu vykonali údržbu vonkajšieho dreveného sedenia pri 

chate A. Kmeťa na Sitne (prebrúsenie, odstránenie starých náterov 

a znovu natretie). Značenie a úprava turistických trás sa uskutoč-

nila na nasledovných trasách: 2667 – Jaseňova pažiť – Banská 

Štiavnica nám., 8528– Jazero Klinger – Tanád, 8532 – Konôpkovci 

- Sedlo Dubinky, 0804 – Evičkino jazero - Banský Studenec, 5526 

– Banská Štiavnica nám. – Sedlo Červená studňa, 5529 – Kráľov 

stôl – Kozelník. 

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 fi nančné 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 lo-

kalite 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 čis-

tenie, vypiľovanie náletových drevín, popadaných stromov a pod. 

Pravidelná údržba tratí prebieha na trasách: Červená studňa – Ros-

niarky – Veterné sedlo, Červená studňa – Hornohodrušský banský 

jarok – zjazdovka Salamandra – Sedlo Pleso, Červená studňa – Dol-

nohorrušský banský jarok – zjazdovka Salamandra – Sedlo Pleso, 

Červená studňa – ponad Ottergrund – Horná Roveň, Horná Roveň 

– Farárova hôrka – Sedlo Pleso, Spojka Pamätník – HHBJ, Spojka 

DHBJ – HHBJ pri zjazdovke, Spojka Farárova hôrka – HH banský 

jarok, Okruh na futbalovom štadióne. V mimosezónnom období sú 

trate monitorované a priebežne podľa potreby čistené, vypiľované, 

kosené, udržiavané a pripravované na ďalšiu sezónu. Príprava bežec-

kých tratí pred sezónou, 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 štiav-

nickí športovci, ale aj bežkári zo širokého okolia (Levice, Zvolen, 

Žiar nad Hronom, Nitra...). Zjazdnosť trás sa aktualizuje na strán-

kach www.nabezky.sk, www.bezkar.sk a na našej fcb stránke a na 

fcb stránke banskastiavnica. 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, chod-

níkov, osádzaní informačných tabúľ. 

Rádioklub Banská Štiavnica – OM3RBS

Rádioklub reprezentuje mesto v rámci Európy pod známou značkou 

„OM3Rádio Banská Štiavnica“ už od roku 1986. V aktuálnej zosta-

ve členov iba s malými zmenami v obsadení pracuje od roku 2001. 

Ubehol už 5-ty rok, odkedy vysiela zo znovuotvorenej chaty Andreja 

Kmeťa na Sitne. Toto stanovište je dlhoročne zapísané ako „domáce“ 

aj v našom rádioamatérskom povolení. Koncom roku 2021 skončila 

3-ročná platnosť výnimky na vstup do chráneného územia a súčas-

ne povolenia na postavenie dočasných anténnych systémov. Našej 

žiadosti o predĺženie platnosti na ďalšie obdobie bolo vyhovené a rá-

dioamatérska činnosť je v NPR Sitno povolená do konca roku 2026. 

V uplynulom ročníku Majstrovstiev SR (2019/2020) sa klub umiest-

nil na 8. mieste v SR spolu z 28 zúčastnených rádioklubov. Najlepšie 

výsledky boli 4. miesto z 13 vyhodnotených v pásme 144 MHz počas 

2. subregionálneho preteku a 4. miesto z 9 vyhodnotených v pásme 

432 MHz počas Dňa rekordov UHF/SHF. Z  piatich zakladajúcich 

členov v  súčasnosti pracujú už iba traja. Ing. Vladimír Müllner – 

OM7ADS, Ladislav Beňo – OM3-28243 a Karol Toman – OM5NS 

z Levíc.

Spolupráca so zahraničím

Z dôvodu pokračujúcej pandemickej situácie v roku 2021 boli všetky 

medzinárodné kontakty obmedzené na minimum, alebo sa usku-

točňovali online. 

Medzinárodný projekt URBACT Volunteering Cities+ (Dob-

rovoľnícke mestá+)

Projekt siete výmeny príkladov dobrej praxe Volunteering Cities+ 

(Dobrovoľnícke mestá+), do ktorého sa zapojilo aj Mesto Banská 

Štiavnica, bol schválený v rámci európskeho programu URBACT III 

so spolufi nancovaním z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Vedúcim partnerom projektu je cyperské mesto Athienou. 

Sieť miest zapojených do projektu je jednou zo 7 sietí, ktoré získa-

li podporu v rámci druhej fázy výmenných sietí a je pokračovaním 

projektu Network Volunteering Cities (Sieť dobrovoľníckych miest). 

Projekt sa bude realizovať v dĺžke 18 mesiacov (do decembra 2022) 

a  partnermi projektu sú mestá Athienou (Cyprus), Agia (Gréc-

ko), Aljustrel (Portugalsko), Banská Štiavnica a  Vilani (Lotyšsko). 

Úlohou siete je prostredníctvom dobrovoľníctva riešiť problémy 

sociálneho vylúčenia a chudoby na komunitnej úrovni. Projekt je za-

meraný na medzigeneračnú spoluprácu, pri ktorej sa rôzne vekové 

skupiny dobrovoľníkov a cieľovej skupiny zapoja do práce na udr-

žateľnom rozvoji kvality života komunity nášho mesta. Sieť bude 

pracovať na štruktúre dobrovoľníckych aktivít a prístupe „zdola-na-

hor“, kde dobrovoľníci budú mať možnosť rozhodovať o aktivitách 

v rámci projektu a zároveň ich aj implementovať. Vedúcou expert-

kou projektu je pani Maria Joāo Filgueiras Rauch z  Portugalska. 

V  roku 2021 sa uskutočnilo niekoľko online stretnutí partnerov, 

ale aj fyzické stretnutie, tzv. 1. medzinárodné stretnutie k projek-

tu – úvodné stretnutie, ktoré sa konalo koncom septembra v mes-

te vedúceho partnera – Athienou, Cyprus. Stretnutia sa zúčastnili 

zástupcovia Mesta Banská Štiavnica Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ a Mgr. Henrieta Godová, koordinátorka projektu. 

Koncom novembra 2021 sa uskutočnila 1. časť 2. medzinárodného 

stretnutia partnerov projektu online z dôvodu vyhlásenej kritickej 

pandemickej situácie na Slovensku. Témou stretnutia bolo vypraco-

vanie a hodnotenie Plánov prenosu príkladu dobrej praxe jednotli-

vých partnerov projektu. Druhá časť stretnutia je naplánovaná na 

február 2022, ktoré by sa v našom meste malo uskutočniť fyzicky. 

Medzinárodný projekt ECHOES

Mesto Banská Štiavnica sa v roku 2019 zapojilo do medzinárodného 

projektu v rámci programu Európa pre občanov – Siete partnerských 

miest s názvom ECHOES (European Cultural Heritage: Opportunities 

for Citizens  ́Engagement and Social Inclusion – Európske kultúrne de-

dičstvo – príležitosti pre zapojenie občanov a sociálnu inklúziu).

Do projektu je zapojených 18 partnerských miest a  organizácií 

z  13 krajín EÚ (napr. Španielsko, Malta, Rumunsko, Taliansko, 

Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Grécko, Albánsko, Srbsko a Ma-

cedónsko. Sieť týchto partnerských miest a organizácií je zložená 

tak, aby zaručila efektívnu komunikáciu medzi samosprávami 

a MVO pôsobiacimi v oblasti kultúry a sociálnej práce a ktoré sa 

zameriavajú na prácu s imigrantmi, rómskymi spoluobčanmi, men-

tálne alebo fyzicky postihnutými ľuďmi, nezamestnanými a inými 

zraniteľnými skupinami osôb prostredníctvom valorizácie kultúr-

neho dedičstva. Súčasťou projektu je výskum vplyvu „Európskeho 

roka kultúrneho dedičstva 2018“ na obyvateľov mesta, v ktorom or-

ganizácia pôsobí, ktorý vykonaná každý zapojený partner. Úlohou 

každého partnera bude tiež zorganizovať 2 komunitné aktivity, do 

ktorých budú zapojené skupiny občanov bežne nezapojených do 

takýchto aktivít a do diskusií o budúcnosti Európy a jej sociálnych 

a kultúrnych politikách prostredníctvom „pouličnej diskusie“ a iných 

neformálnych vzdelávacích aktivít. „Moja kultúra, moja Európa, moja 

budúcnosť“ je heslo kampane projektu a aktivít, do ktorých budú 

zapojení znevýhodnení občania a ktorí dostanú príležitosť vyjadriť 

na miestnej úrovni a úrovni EÚ svoj názor na budúcnosť Európy 

z  dvoch uhlov pohľadu: sociálna inklúzia a  kultúrne dedičstvo. 

Výstupy aktivít „Európske kultúrne dedičstvo – tvoj príbeh“ a  súťa-

že „Európa, dedičstvo, start up!“ budú súčasťou záverečnej správy 

a odporúčania pre relevantné zodpovedné osoby v Európskej únii 

a v miestnych samosprávach. Projekt sa mal ukončiť v roku 2021, 

ale z dôvodu pandémie je predĺžený do roku 2022. V roku 2021 sa 

uskutočnili 2 aktivity, do ktorých sa zapojili žiaci ZŠ J. Horáka a štu-

denti Gymnázia A. Kmeťa a SPŠ S. Mikovíniho. 

Svetové dedičstvo očami detí 

Medzinárodná výtvarná súťaž sa tento rok konala iba v  online 

priestore. Do 27. ročníka súťaže sme dostali 1 042 kresieb z  viac 

ako 60 škôl z 18 miest svetového dedičstva z 13 krajín: ČR, Litva, 

Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Čína, Irán, 

Švajčiarsko, Ukrajina a Slovensko. 

Víťazné práce boli zverejnené na internetovej stránke 

www.sdod.banskastiavnica.sk. 

Partnerské mestá 

V roku 2021 sa na úrovni partnerských miest neuskutočnili žiadne 

spoločné aktivity. 

MsÚ

Aktuálne poč-

ty v kategóri-

ách: Kategória 

Počty v roku 

2021- marec 

Počty v roku 

2021- 

november 

Rozdiel 

U6 0 21 + 21 

U9 12 26 + 14 

U11 12 28 + 16 

U13 10 20 + 10 

U15 10 15 + 8 

U19 18 18 0 

Počty 62 128 +66 


