
417

Kronikár mesta: Nora Bujnová

Kronika
mesta Banská Štiavnica

2009

1217



3. 1. 2009 
Banskoštiavnického umelca Arpáda Pála navštívil v jeho ateliéri veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Ob-
sitnik s manželkou. Jeho funkčné obdobie sa chýli ku koncu, a tak si chce so sebou vziať aj spomienku vo
forme šiestich diel A. Pála.

15. – 18. 1. 2009 
Na veľtrhu cestovného ruchu REGIONTOUR 2009, ktorý sa konal v Brne, malo naše mesto svoj vlastný stá -
nok. 

16. 1. 2009 
Vo vynovených priestoroch Penziónu Kachelmann sa stretli zástupcovia samosprávy mesta s predstaviteľmi
organizácií, inštitúcií, firiem pôsobiacich v B. Štiavnici.

17. 1. 2009 
V bratislavskej hale Elán sa konali Majstrovstvá Západoslovenského kraja atletického zväzu v ľahkej atletike.
V behu na 3000 m zvíťazila Štiavničanka Pavla Solivarská, pretekajúca za Spartak Dubnica.

22. – 25. 1. 2009 
V areáli výstaviska Incheba v Bratislave sa na výstave cestovného ruchu Slovakiatour v expozícii Poľovníctvo
a oddych predstavila SOŠL v B. Štiavnici a Múzeum vo Svätom Antone.

22. 1. 2009 
V Klube dôchodcov sa konala Pietna spomienka na veľkú osobnosť slovenskej literatúry. Literárno-hudobné
pásmo, venované Milanovi Rúfusovi, pripravili členky (Autorského) klubu v B. Štiavnici.

23. 1. 2009 
V areáli výstaviska Incheba Expo sa organizovala celoslovenská barmanská súťaž – 7. roč. CUP S. Nicolaus,
na ktorej získal I. miesto Jakub Zachar, čašník z prevádzky Pizzeria – Piváreň – Coctail bar Nad Kozákom,
absolvent Združenej strednej školy obchodu a služieb v B. Štiavnici.

23. 1. 2009 
Na pracovnom rokovaní vedenia mesta so zástupcami Ministerstva školstva, rektormi a prorektormi viace -
rých univerzít (STU Bratislava, TU Zvolen, Trenčianska univerzita, Univerzita M. Bela v B. Bystrici) sa po-
sudzovala možnosť navrátenia vysokého školstva do nášho mesta.

25. 1. 2009 
V banskoštiavnickej ZUŠ sa pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa holokaustu konalo kultúrno-
historické podujatie Učme sa z histórie. Jeho cieľom bolo pripomenúť si holokaust a bojovať proti antisemi-
tizmu. Hlavným rečníkom bol Štefan Šebo z Tekovských Lužian, podujatie spestrila židovská koncertná
klaviristka Natália Skliarenko-Deutschová.

29. 1. 2009 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ, ktoré zvolal a viedol primátor mesta Pavol Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– priamy odpredaj pozemku Andrejovi Kováčovi, Veľké Zálužie
– vyhlásenie opakovaného konkurzného konania – dražby na odpredaj bytu na Drevenej č. 1 a vymenovali

konkurznú komisiu v zložení: Ing. J. Čabák, predseda, P. Ivaška, M. Klauz, členovia, JUDR. E. Jaďuďová,
licitátorka, O. Nigríniová, zapisovateľka

– vypísanie verejného obstarávania na projekt Zhodnocovanie rozložiteľného odpadu a drobného stavebného
od  padu, zahrnutie prostriedkov do úpravy č. 1 rozpočtu mesta na r. 2009, finančné krytie uvedeného projektu

– odmenu primátorovi mesta vo výške 30 % súčtu platov za II. polrok 2009
– predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste B. Štiavnica

a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových nákladov, t. j. 12 500 eur. V prvej fáze sa to bude týkať 
osvetlenia na sídlisku Drieňová

Poslanci MsZ zvolili:
– za prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici na dobu štyroch rokov Mgr. Alenu Šoučíkovú, Dolná

ul. 27, Banská Štiavnica

30. 1. 2009 
Riaditeľom Regionálnej nemocnice, n. o., Bratská 17, sa stal MUDR. Ivan Vojtáš. Členmi správnej rady sú:
Ing. Marián Zimmermann – predseda, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ondrej Michna, MUDr. Katarína Višňovská.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
0

0
9

418

Január



31. 1. 2009 
Svoju činnosť skončila skládka odpadu Principlac.
Poslanci BBSK schválili odpredaj budovy SOUL v B. Štiavnici spoločnosti Medireal, s. r. o., za kúpnu cenu
1 560 111,10 eur (47 mil. Sk) 

Február
5. 2. 2009 
V priestoroch vilky na Botanickej ul. 2 sa slávnostne začala činnosť súkromnej Hudobnej a umeleckej aka -
démie Jána Alberta (HUAJA, s. r. o.).

7. – 8. 2. 2009 
Na majstrovstvách Európy v zimnom biatlone, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, v kat. veteránov obsadil
II. miesto Štiavničan Bohuš Melicherčík.

7. 2. 2009 
Na Medzinárodných majstrovstvách v streľbe zo vzduchových zbraní v Nitre v kat. Kadeti obsadil II. miesto
Peter Lupták, reprezentant štiavnického streleckého klubu Liba.

9.2. – 12. 2. 2009 
V Banskej Bystrici súťažili študenti konzervatórií SR. Banskoštiavničan Aleš Turčan, študent 4. roč. Konzer-
vatória J. L. Bellu v B. Bystrici, získal v hre na trúbke I. miesto a zároveň aj I. miesto za najväčší počet získa -
ných bodov zo všetkých účastníkov.

10. 2. 2009 
Na MsÚ v B. Štiavnici za prítomnosti vedenia mesta a zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku
a Rudných baní sa rokovalo o rekonštrukcii prírodných jarkov a priechodnosti vodných štôlní ako súčasti
banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Tieto úlohy vyplynuli z uznesení vlády SR na výjazdovom
zasadnutí v našom meste.

13. 2. 2009 
V hoteli Grand Matej sa konal 17. reprezentačný banícky ples (9. celoslovenský), na ktorý zavítali aj dvaja
poslanci – Magda Vášáryová a prof. László Miklós a ďalší hostia, významné osobnosti slovenského baníctva.

14. 2. 2009 
POS – Pracovisko B. Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor, a. v., Mestská knižnica a SBM pripravili poeticko-
hudobné pásmo Láska nie je len slovo, na ktorom vystúpili známi štiavnickí interpreti.

15. 2. 2009 
Na Majstrovstvách sveta v rakúskom Gaistvorne sa v kat. veteránov Bohuš Melicherčík umiestnil na 7. mies -
t e.

19. 2. 2009 
V SBM sa uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska za účasti 
38 zástupcov 16 spolkov. Boli predložené dva materiály – Návrh novej vyhlášky MH SR o baníckych unifor-
mách a Stanovy baníckej slávnosti Čestný skok cez kožu.

20. 2. 2009 
V Trámovej miestnosti Rubigallu bola vernisáž výstavy Štiavnické veduty, ktorú zorganizovalo OZ Štokovec,
priestor pre kultúru. Autormi fotografií sú študenti ateliéru fotografie Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave. 

21. 2. 2009 
Cestovná agentúra Jantárová cesta pripravila pri príležitosti Svetového dňa turistických sprievodcov bezplatné
sprevádzanie na tému banskoštiavnická Kalvária, jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

21. - 23. 2. 2009 
Delegácia mesta v zložení: primátor P. Balžanka, Ján Mojička (poslanec MsZ), Rastislav Marko (MsÚ – vedúci
odd. cestovného ruchu, kultúry a športu) a Beata Nemcová (SHA, Joergesov dom) navštívili partnerské slovin-
ské mesto Ptuj. Cieľom návštevy bolo pracovné stretnutie, týkajúce sa práce s mládežou, účasť na sprievode
Kurentovanje.
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25. 2. 2009 
V 11. roč. výtvarnej súťaže Salamander očami detí a mládeže sa víťazmi stali: Maťka Prefertusová, Adela
Hilbertová, Juliana Hilbertová, Samuel Šlauka, Gregor Grega.

25. 2. 2009 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta Pavol Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– VZN mesta č. 1/2009 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby

poskytované mestom
– začatie prác súvisiacich s obstarávaním a doplnkom k ÚPN mesta B. Štiavnica na základe požiadavky Beaty

Smirnov, Diany Krajčovej a spol. PATROV, s. r. o., Bratislava
– Správu o návrhu zmien systému parkovania v meste (okrem nádvoria Banského domu)
– a uzatvorenie nájomnej zmluvy s TS, m. p., B. Štiavnica o prenájme parkovacích plôch. Zmena parkovacieho

systému sa zavedie od 1. apríla
– rozpis dotácií pre školy a školské zariadenia
– návrh zápisu do kroniky 2002 po zapracovaní pripomienok
– priamy odpredaj pozemku o výmere 442 m2 spoločnosti MF Centrum, s. r. o., B. Štiavnica
– Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 1. 7. 2008 uzatvorenej medzi Mestom B. Štiavnica a spoločnosťou

Salamandra Resort, s. r. o., Bratislava
– návrh Zmluvy o spolupráci medzi PO-MA, s. r. o., ako prevádzkovateľom média VIO TV B. Štiavnica a Mes -

tom B. Štiavnica s výškou finančnej úhrady 26 555 eur, ktorá bude poskytnutá z rozpočtu mesta na r. 2009
– uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom B. Štiavnica a Stolnotenisovým klubom mládeže, 

B. Štiavnica, zastúpeným Mariánom Šurkom
Poslanci MsZ odvolali:
– Ondreja Bindera z funkcie člena Komisie mládeže a športu a vymenovali za člena tejto komisie Mgr. Bohuša

Melicherčíka
Poslanci uložili MsÚ
– uskutočniť rokovania s Rím.-katolíckou cirkvou ohľadne zámeny budov Katolíckeho gymnázia a bývalej

ZŠ A. Sládkoviča, zabezpečiť znalecké posudky o cene týchto nehnuteľností a predložiť zámer využitia
získaného objektu.

28. 2. 2009 
Na juniorskej súťaži v pretláčaní rukou v Červeníku člen AWK B. Štiavnica Roman Tenkel v kat. do 80 kg
získal dve prvé miesta – ľavá i pravá ruka.

Marec
1. 3. 2009 
V KD Rudno nad Hronom sa uskutočnili regionálne majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej pušky. V disciplíne
VzPu 40 zvíťazil 17-ročný Peter Lupták (Liba B. Štiavnica) a splnil limit I. výkonnostnej triedy. 

6. 3. 2009 
ZO SZPB, vedenie mesta, politické strany a spoločenské organizácie v Klube dôchodcov pietnym zhromaž-
dením si pripomenuli 64. výročie oslobodenia mesta Červenou a Rumunskou armádou a položili kytice kve-
tov k pomníku padlých.

7. 3. 2009 
V kine Akademik pozdravil štiavnické ženy husľový virtuóz Peter Michalica spolu s klaviristkou Vierou 
Bartošovou a hercom Jozefom Šimonovičom na hudobno-poetickom podujatí, o ktoré bol veľký záujem.

9. 3. 2009 
V Kammerhofskej kaplnke výbor Živeny, spolku slovenských žien a mesto B. Štiavnica pripravili oslavy MDŽ
s pestrým kultúrnym programom.

10. 3. 2009 
V Galérii J. Kollára bola vernisáž výstavy k 110. výročiu narodenia J. Kollára „Kollárova Štiavnica.“ Spolu 
s vysta venými obrazmi J. Kollára účastníci mohli obdivovať aj práce žiakov banskoštiavnických škôl, in-
špirované tvorbou tohto majstra.

12. 3. 2009 
ĽS – HZDS v rámci osláv MDŽ ponúkla záujemcom divadelné predstavenie ochotníkov z Prenčova, ktorí sa 
v kine Akademik predstavili hrou J. G. Tajovského Statky-zmätky.
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13. 3. 2009 
V priestoroch Katolíckeho gymnázia sa študenti stretli na besede s poslancom Európskeho parlamentu
MUDr. Miroslavom Mikulášikom. Otázky študentov smerovali k práci slovenských zástupcov v EP. Na besede
bol prítomný aj viceprimátor Ing. Juraj Čabák.

15. 3. 2009 
V maďarskom pohraničnom meste Vác sa uskutočnil 8. roč. bežeckých pretekov Dunajská päťka. Bansko -
štiavnický pretekár Daniel Matis v konkurencii 70 pretekárov obsadil II. miesto, v kat. nad 40 rokov bol prvý. 

19. 3. 2009 
V kine Akademik boli ocenení najlepší jednotlivci a kolektívy v oblasti kultúry a športu v r. 2008. Víťazmi sa
stali: Podujatie – Spectaculum ignis – Divadlo ohňa (projekt Mgr. Petra Danáša), Kolektív – Paradajz Pikčr
– divadelný súbor, Osobnosť – Ing. Ľubomír Lužina. Šport – žiaci, dorast: Denisa Tenkelová (plávanie), 
kat. dospelí – Roman Tenkel, kat. veteráni, funkcionári, tréneri: Alena Holá, Marian Šurka, Ing. Ján Čamaj,
kat. – kolektív: volejbalové družstvo mužov – Sídlisková TJ Drieňová.
V ankete ŠN o najlepšieho športovca mesta zvíťazil Marián Adamský.

29. 3. – 3. 4. 2009 
Súkromná hotelová akadémia, Joergesov dom, n. o., privítala 45 študentov a 6 učiteľov Lycée Estran Fenelon
z Brestu. Pre hostí pripravila bohatý kultúrny, poznávací a odborný program, v rámci ktorého hostia pred-
viedli večer francúzskej gastronómie.

31. 3. 2009 
Živena, spolok slov. žien a Mestská knižnica zorganizovali Deň poézie 2009, ktorý sa koná každoročne na
počesť narodenia A. Sládkoviča. Podujatie sa uskutočnilo v inšpiratívnych priestoroch ZUŠ a spestrili ho hu-
dobnými vložkami žiaci tejto školy.
Spoločnosť Emma Interntional, s. r. o., Banská Bystrica, uskutočnila tajné testovanie pracovníkov bansko -
štiavnického MsÚ s cieľom zistenia, na akej úrovni sú služby úradu občanom. V tejto skúške obstál MsÚ
veľmi dobre. 

A príl
1. 4. 2009 
BBSK – Pracovisko B. Štiavnica a školský internát pri SOŠ obchodu a služieb pripravili podujatie Art Pódium
– literárno – dramaticko – hudobno – tanečné podujatie, na ktorom sa predstavili talenty z B. Štiavnice 
a okolia. Žiaci SOŠ obchodu a služieb sa prezentovali svojím umením v oblasti účesovej tvorby, servítkovej
techniky, výtvorov z ovocia a zeleniny, barmanskej zručnosti, módnej prehliadky.

1. 4. 2009 
Uzatvorila sa Plaváreň – mestské kúpele pre pripravovanú rekonštrukciu. Vláda SR vyčlenila pre naše mesto
365 133 eur na rekonštrukčné a rozvojové projekty.

1. 4. 2009 
V pamiatkovej zóne mesta sa zaviedol nový systém parkovania . Na uliciach Dolná a Horná ružová, Strieborná
a Novozámocká môžu parkovať iba držitelia rezidentských kariet (občania s trvalým bydliskom na týchto
uliciach). Odstupňoval sa aj poplatok za parkovanie podľa atraktivity jednotlivých lokalít. 

3. 4. 2009 
Mestská knižnica pri príležitosti Dňa detskej knihy pripravila pre 20 najlepších čitateľov rozprávkovú Noc
s Andersenom. Úvodnú rozprávku prišiel deťom prečítať primátor mesta P. Balžanka.

4. 4. 2009 
V druhom kole voľby prezidenta občania B. Štiavnice hlasovali takto:
Ivan Gašparovič – 2597 hlasov – 64,88%
Iveta Radičová – 1406 hlasov – 35,12%

4. 4. 2009 
V prvom kole jarnej časti IV. futbalovej ligy sme remizovali s Podlavicami 0 : 0.

7. 4. 2009 
Na II. celoštátnej prehliadke ZUŠ v Považskej Bystrici v sólovej hre na keyborde žiak ZUŠ v B. Štiavnici Kris-
tián Kováč pod vedením svojej učiteľky Zdenky Koreňovej vo svojej kategórii obsadil zlaté pásmo.
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8. 4. 2009 
Mgr. Katarína Debnárová v priestoroch budovy Ministerstva kultúry na Námestí sv. Trojice otvorila Notársky
úrad, ktorý dlhší čas nášmu mestu chýbal.

19. 4. 2009 
Na strelnici v Rudne na regionálnej súťaži v spoločnej kategórii juniorov a mužov zvíťazil Peter Lupták,
ktorý splnil limit III. výkonnostnej triedy mužov.

20. 4. 2009 
Začala sa rekonštrukcia Kammerhofskej ulice v úseku od sochy A. Kmeťa po hotel Salamander. Ulica je
neprejazdná pre všetky druhy motorových vozidiel. Ukončenie prác sa plánuje do začiatku Salamandrových
dní.

21. – 23. 4. 2009 
Naše mesto navštívili predstavitelia združeniam „Turistično družstvo“ zo spriateleného mesta Ptuj. Delegáciu
viedol prezident družstva Albín Pišek. Hostia sa stretli s predstaviteľmi samosprávy mesta, prezreli si mesto,
technické pamiatky a výstavu k 15. výročiu zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

23. 4. 2009 
V priestoroch ZUŠ sa konala regionálna súťaž v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica. Víťazmi a postupu-
júcimi na krajskú prehliadku sa stali: Miroslava Machilová (Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica) a Janka Bri -
gantová (Žarnovica). Cenu primátora B. Štiavnice za kreatívny prednes slovenského autora získala Dominika
Petrikovičová (B. Štiavnica).

23. 4. 2009 
SOŠ lesnícka pripravila v Botanickej záhrade Lesnícky deň s množstvom zaujímavých podujatí, súťaží a uká -
žok lesníckych prác.

23. – 24. 4. 2009 
Vo Svätom Antone sa konali Majstrovstvá Slovenska v odborných zručnostiach žiakov stredných odborných
škôl lesníckych pod záštitou župana BBSK Ing. Milana Murgaša.

24. 4. 2009 
V reštaurácii penziónu Kachelmann sa uskutočnil 5. roč. Náckovej Štiavnice 2009, venovaný dlhoročnému
predstaviteľovi Nácka Jozefovi Osvaldovi.

24. – 25. 4. 2009 
V rámci Dní slovenskej kultúry sa v Moravskej Třebovej predstavili Texasky a divadelný súbor Paradajz Pikčr.
Ich vystúpenia prijalo moravské publikum veľmi srdečne.

25. 4. 2009 
Uskutočnilo sa prvé tematické sprevádzanie pod názvom Príbehy starej Štiavnice so sprievodcom p. And re -
jom Ebertom, ktorý záujemcom pútavou formou priblížil históriu baníctva a v expozícii SBM Kammerhof
podrobne popísal a uviedol do chodu vystavené makety strojov a zariadení. Toto podujatie sa stretlo s veľkým
záujmom obyvateľov B. Štiavnice a chalupárov.

28. 4. 2009 
V priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe sa predstavil Banskoštiavnický región. Akciu zorganizovala
Slovenská agentúra pre cestovný ruch a mesto B. Štiavnica. Na frekventovanom Námestí republiky si diváci
mohli pozrieť hudobné a tanečné vystúpenia súboru Texasky, sokoliarov sv. Bavona, štiavnického Nácka. 
V Slovenskom inštitúte otvoril svoju výstavu akademický sochár Vlado Oravec.

30. 4. – 4. 5. 2009 
Delegácia mesta B. Štiavnica navštívila partnerské mesto Olsztynek (Poľsko). Návšteva sa uskutočnila na
základe pozvania predstaviteľov Olsztynka pri príležitosti osláv 650. výročia založenia mesta.

30. 4. 2009 
Konalo sa riadne rokovanie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov
– predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu Zave-

denie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica, ktorý je v súlade s Pro-
gramom hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica
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– zabezpečenie realizácie tohto projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu Zavedenie efektívneho sys-

tému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica, a to vo výške 5 %, t. j. 190 000 eur z celkových
nákladov projektu vo výške 3 800 000 eur s DPH

– Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
– Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom mesta, schválené uznesením MsZ 

č. 258/2008/ zo dňa 16. 12. 2008 a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený
– Žiadosť o poskytnutie príspevku pre FK Sitno – 5000 eur
– Investičný zámer výstavby polyfunkčného domu na pozemku v lokalite Križovatka
– Návrh na vstup mesta B. Štiavnica do združenia Slovenská železná cesta a členský príspevok na rok 2009

vo výške 100 eur
– Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Ing. Fremalovú, V. Slezáka, pozemkov pre J. Pavúra s man -

žel   kou, M. Demočovú, R. Rückschlossa s manželkou, T. Rückschlossa
– Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve – Akutrade, s. r. o., – projekt Zberný dvor
– prechodný finančný príspevok vo výške 22 000 eur ako finančnú výpomoc na zmenu vykurovacieho sys-

tému na Ul. Budovateľská 15 pre Bytovú správu, s. r. o. 

Máj
1. 5. 2009 
Smer – SD pripravil pre občanov mesta kultúrno-zábavné podujatie v Kysihýbli.

2. 5. 2009 
Uskutočnilo sa vystúpenie štiavnických Živých šachov vo Veľkom Mederi.

4. 5. 2009 
Na deň sv. Floreána sa v zasadačke DHZ zišli členovia tejto organizácie, aby si pripomenuli tento sviatok 
a bilancovali svoju činnosť. Pred hasičskou zbrojnicou pripravili praktické ukážky požiarneho zásahu.

6. 5. 2009 
V priestoroch Mestskej knižnice po dvojhodinovom zápolení vo vedomostiach a zručnostiach bola za krá -
ľov nú dekorovaná Barbora Weisová.

7. 5. 2009 
V priestoroch telocvične Spojenej katolíckej školy sv. Františka z Assisi sa predviedol tanečný súbor Texasky
s pásmom S Texaskami okolo sveta.
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9. – 10. 5. 2009 
Na Medzinárodných plaveckých pretekoch v poľskom Osvienčime Denisa Tenkelová na 100 a 2300 m motýlik
splnila limit na EY 07 preteky vo Fínsku. 

11. 5. 2009 
Živena, spolok slovenských žien, v kaviarni hotela Grand Matej pripravila oslavu Dňa matiek, spojenú s bo-
hatým kultúrnym programom, na ktorom vystúpili deti z MŠ, ZŠ a klienti Červeného kríža.

12. – 15. 5. 2009 
Uskutočnilo sa podujatie Envirofilm 2009. V kine Akademik sa premietali súťažné i nesúťažné filmy s tema -
tikou životného prostredia. V budove Berggerichtu bola vernisáž výstavy Banská Štiavnica vo hviezdach 
a Astronomická fotografia za účasti exprezidenta Rudolfa Schustera a štátneho tajomníka MŽP J. Jaduša.

12. 5. 2009 
V kaviarni hotela Grand Matej sa stretli s občanmi mesta na besede poslanci navrhnutí do Európskeho par-
lamentu – Eduard Kukan a Peter Šťastný.

16. 5. 2009 
Európsku noc múzeí si pripomenulo aj SBM. V čase od 18. hod. do 23. hod. sprístupnilo za symbolické
vstup né 1 euro štyri expozície – Berggericht, štôlňu Michal, Galériu J. Kollára a Nový zámok spolu so zaují-
mavým programom.

18. 5. 2009 
Múzeum vo Svätom Antone slávnostne otvorilo severné krídlo kaštieľa po jeho zreštaurovaní. Pri tomto akte
bol prítomný minister pôdohospodárstva Stanislav Becík.

19. 5. 2009 
V kultúrnom inštitúte MZV SR v Budapešti bola vernisáž výstavy s názvom Banská Štiavnica – mesto sve-
tového dedičstva UNESCO. Otvorili ju primátor mesta Pavol Balžanka, Mgr. E. Kašiarová, PhDr. Jozef
Labuda a M. Kurucz. Po mesiaci sa výstava presunie do mesta Šoproň.

21. – 23. 5. 2009 
Na IX. roč. Festivalu amatérskych speváckych súborov Moravsko-třebovské arkády sa zúčastnili aj žiaci ban-
skoštiavnickej ZUŠ pod vedením Mgr. Kataríny Tuharskej a Mgr. Ireny Chovanovej. Ich vystúpenie sa stretlo
s veľkým záujmom publika. Na miestnom zámku sa konala výstava, do ktorej prispeli aj žiaci výtvarnej triedy
banskoštiavnickej ZUŠ.

22. – 23. 5. 2009 
Na Starom zámku sa konal XII. roč. Festivalu kumštu, umenia a zábavy, venovaný kovu a jeho premenám.
Návštevníci, ktorých sa zišlo okolo 3000, sa mohli oboznámiť aj s inými remeselnými odbormi – hrn čiar -
stvom, sudárstvom, výšivkárstvom a kožiarstvom.

30. 5. 2009 
Na štadióne FK Sitno sa odohral medzinárodný futbalový turnaj sa účasti mužstiev Old boys, maďarských
novinárov, poľských hercov a novinárov. Víťazmi sa stali poľskí herci a novinári. Domáci obsadili II. miesto.
Rozhodli pokutové kopy.
Historická dominanta mesta – radnica získava novú tvár vďaka finančnej podpore Slovenského plynáren-
ského podniku, a. s., Bratislava. Pri výskume sa objavil vzácny nález – neskorogotický portál a okenný otvor.

Jún
1. – 4. 6. 2009 
Naše mesto navštívila oficiálna delegácia zo švajčiarskeho Hünnenbergu na čele s primátorom Hansom Gysi-
nom.

2. – 6. 6. 2009 
Učitelia a 17 žiakov z Hünnenbergu v spolupráci so ZŠ J. Kollára zorganizovali v našom meste tábor.

3. – 7. 6. 2009 
Na 19. Majstrovstvách Európy v pretláčaní rukou sa zúčastnilo 600 pretekárov zo 43 krajín. Najúspešnejším
spomedzi troch štiavnických súťažiacich bol Ján Vojenčák, ktorý v kat. do 70 kg – ľavá ruka získal striebornú
medailu.
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5. 6. 2009 
Na štadióne FK Sitno sa uskutočnil 28. roč. Malého behu Trate mládeže, na ktorom sa zúčastnilo 115 štar-
tujúcich.

5. – 7. 6. 2009 
Na celoštátnej prehliadke amatérskych súťažných filmov CINEMA 2009 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
Peter Ivaška za dokumentárny film Dar pre kráľovnú získal od poroty Čestné uznanie.

6. 6. 2009 
Na voľbách do Európskeho parlamentu v našom meste z počtu 8363 zapísaných voličov sa zúčastnilo 
1500, platných hlasov bolo 1453. Účasť – 17,34 % – je pod celoštátnym priemerom.

9. 6. 2009 
V zasadacej miestnosti radnice sa uskutočnila tlačová konferencia, ktorú pripravili zástupcovia Odboru ces-
tovného ruchu BBSK v spolupráci s MsÚ. Zastúpené boli médiá – TASR, Slovenský rozhlas, STV, Pravda 
a regionálne médiá. Dostali informácie o pripravovaných novinkách a zaujímavostiach viacerých miest BBSK,
ktoré sú zamerané na podporu cestovného ruchu.

10. 6. 2009 
Uskutočnilo sa riadne rokovanie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– záverečný účet mesta k 31. 12. 2008. Bežný rozpočet, príjmy: 162 163 121,25 Sk, výdavky: 152 014 212,84 Sk.

Kapitálový rozpočet, príjmy: 212 118 452,25 Sk, výdavky: 166 568 207,04 Sk. Prebytok: 45 550 245,21 Sk
– rozbor hospodárenia TS, m. p., k 31. 12. 2008. Náklady: 25 454 tis. Sk, výdavky: 24 866 tis. Sk. Hospodársky

výsledok: 653 tis. Sk
– predloženie žiadosti o NFP s cieľom realizácie projektu Banská Štiavnica – zateplenie ZŠ J. Kollára, zabez -

pečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie vo výške 5% z celkových opráv-
nených výdavkov na projekt, t. j. 34 654,83 eur

– odloženie povinnosti platenia nájmu v r. 2009 za užívanie lesných pozemkov a budov vo vlastníctve mesta
pre spoločnosť Mestské lesy, s. r. o., B. Štiavnica

– zvýšenie dotácií pre MŠ Ul. 1. mája a ZŠ J. Kollára
– poskytnutie príspevku vo výške 2800 eur pre Banskoštiavnický skrášľovací spolok
– úpravu rozpočtu mesta č. 1
– poskytnutie príspevku športovým klubom – FK Sitno – 12 3000 eur, STJ Drieňová – volejbalový oddiel –

3000 eur, Stolnotenisový klub mládeže – 11 000 eur
– VZN mesta B. Štiavnica č. 2/2009 – Štatút mesta Banská Štiavnica
– zmeny v systéme parkovania
– návrh na zámenu nehnuteľností medzi Rím. kat. cirkvou a mestom. Do vlastníctva Rím. kat. cirkvi prejde

budova ZŠ A. Sládkoviča spolu s pozemkami, do vlastníctva mesta – hnuteľný majetok v objekte školy,
Katolícke gymnázium spolu s pozemkom, Dom smútku (Kostol P. Márie snežnej). Ceny nehnuteľností
boli stanovené znaleckými posudkami. Finančné vyrovnanie mesta voči Rím. kat. cirkvi, stanovené do-
hodou vo výške 165 970 eur (5 000 012 Sk), bude uhradené z rozpočtu mesta za rok 2008. 

11. 6. 2009 
V priestoroch reštaurácie Nad Kozákom predviedli svoje umenie nádejní barmani zo SOŠ obchodu a služieb
a banskoštiavnickej Hotelovej akadémie. Pripravili celý rad vizuálne i chuťovo zaujímavých nápojov, za čo si
prevzali osvedčenia o absolvovaní barmanského krúžku a uznanie hostí podniku. Podujatie sponzoroval
majiteľ reštaurácie p. Marián Čierny.

13. 6. 2009 
Na jazere Počúvadlo sa konalo každoročné podujatie Budenie sitnianskych rytierov, ktoré pripravilo odde-
lenie KCRaŠ v spolupráci s OZ Sitnianski rytieri a POS – Pracovisko B. Štiavnica. Vystúpili kapely Texas,
Country dostavník, Prameň, Vodopád, Hurikán, predviedol sa tanečný súbor Texasky, Sokoliari sv. Bavona,
súťažilo, sa v jedení párkov, o najmenšieho a najväčšieho psa, nechýbal ani stolný futbal.

14. 6. 2009 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– odplatný prevod majetku štátu – Národné lesnícke centrum, administratívna budova, kotolňa, sauna, 

zasta va ná plocha a nádvorie – do vlastníctva Mesta B. Štiavnica. Kúpna cena vo výške 66 388 eur 
(2 000 004 Sk) bude uhradená z rozpočtu mesta
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MsZ odvolalo
– Ing. Rastislava Marku (na vlastnú žiadosť) z Komisie kultúry pri MsÚ
– MUDr. Katarínu Višňovskú (na vlastnú žiadosť) z Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej pri MsÚ 

18. 6. 2009 
Vo výstavných priestoroch Berggerichtu bola otvorená výstava Šachovnice a kamene, zameraná na výrobky
z prírodného materiálu – kameňa. 

20. 6. 2009 
V Hliníku nad Hronom na územnom kole súťaže hasičských družstiev okresov Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica a Žarnovica sa víťazom v kategórii mužov stalo družstvo DHZ Štefultov.

24. – 26. 6. 2099 
Pracovníci SBM pripravili pre deti zaujímavý program – Starý zámok deťom – Svet drevených hračiek a hla -
volamov.

25. 6. 2009 
POS - Pracovisko Banská Štiavnica, Evanjelický zbor, a. v., a ZUŠ pripravili Literárno-hudobné pásmo pri
príležitosti 180. výročia narodenia básnika Jána Bottu. Autorkou scenára, režisérkou a moderátorkou bola
Mária Petrová. Ako hosť podujatia sa predviedol herec SND, recitátor a pedagóg Juraj Sarvaš, ktorý predstavil
aj svoju novú knihu Spoza kulís 2.

26. 6. 2009 
SBM – Galéria J. Kollára pripravila IX. roč. výstavy Trienále drobnej plastiky, reliéfu a kresby, na ktorej sa
prezentovalo vyše 70 autorov. Kurátori výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý a Mgr. Mária Čelková.
Pri príležitosti 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov dostal vyznamenanie – pamätnú výstavnú
medailu – p. Ivan Ladziansky, st., člen banskoštiavnického šachového klubu od r. 1959. P. Milan Šesták bol
odmenený strieborným čestným odznakom ZSF za dlhoročnú organizačnú prácu.
Klub slovenských turistov dr. Téryho zorganizoval autobusový zájazd do obce Turecká na 15. Majstrovstvá
sveta vo varení a jedení halušiek. Banskoštiavnické družstvo, ktoré sa na súťaži zúčastnilo prvý raz, sa umiest -
nilo v hornej polovici tabuľky.
V poslednom kole IV. ligy vyhral FK Sitno nad Kalinovom 4 : 2 a udržal sa vo IV. lige. Obsadil v nej 10. miesto
s počtom bodov 32 a skóre 40 : 48. 

Júl
3. – 4. 7. 2009 
V Banskej Štiavnici a vo Svätom Antone sa uskutočnilo jubilejné 140. putovné zhromaždenie Lesníckeho
spolku pri príležitosti 200. výročia vzniku Lesníckej akadémie. Zúčastnilo sa na ňom vyše 700 členov.

15. 7. 2009 
V Rytierskej sieni Starého zámku Vladimír Bárta spolu so synom Vladimírom predstavili publikáciu Banská
Štiavnica a okolie. Prvý výtlačok venovali primátorovi mesta P. Balžankovi.

17. 7. 2009 
V kaštieli vo Svätom Antone sa predviedli členovia divadelného súboru Paradajz Pikčr s hrou Déja vu. 
O pred stavenie na nádvorí bol veľký záujem.

18. 7. 2009 
Biskup Banskobystrickej diecézy Mons. Rudolf Baláž vysvätil zrekonštruovaný Dolný kostol banskoštiav -
nickej Kalvárie. Nadácia VÚB poskytla 66 388 eur s čerpaním počas 10 rokov na záchranu tejto historickej
pamiatky.

18. 7. 2009 
V budove Katolíckeho gymnázia sa konali Medzinárodné majstrovstvá v bleskovom šachu. Zúčastnilo sa na
nich 121 hráčov. Víťazom sa stal medzinárodný majster Peter Vavrák z Bratislavy, na 2. mieste skončil Viktor
Láznička z ČR, bronz si vybojoval Albert Bokros z Maďarska. Zo Štiavničanov bol najlepší Marian Šurka –
76. miesto.
Plánovaná partia so živými figúrkami na Námestí sv. Trojice pre nepriaznivé počasie bola preložená na 
1. augusta. 
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19. 7. 2009 
Vyše 200 účastníkov absolvovalo Národný výstup na Sitno, ktorý organizovala MS pri príležitosti prijatia
Deklarácie o zvrchovanosti SR. Zúčastnil sa na ňom podpredseda Svetového kongresu Slovákov I. Zapletal
z Austrálie a viacerí členovia Predsedníctva MS.

19. 7. 2009 
Na strelnici Lesníckeho polesia Kysihýbel sa uskutočnil 8. roč. streleckej súťaže. 18 účastníkov si zmeralo
sily v streľbe z malokalibrovej pušky na 30 rán v štyroch kategóriách. Pohár primátora za celkové víťazstvo
získal Peter Lupták ml. z Banskej Štiavnice.

24. – 26. 7. 2009
Koncertný umelec, vysokoškolský pedagóg Eugen Prochác spolu s manželkou Lele Zemanovou a spoluor-
ganizátori – mesto B. Štiavnica, SBM, odd. KCRaŠ, Múzeum vo Svätom Antone pripravili už X. roč. Festivalu
peknej hudby, ktorý je hodnotený ako najkvalitnejší festival klasickej hudby na Slovensku. Už tradične je
spojený s výtvarnou výstavou umelcov inšpirovaných hudbou. Vo výstavných priestoroch Starého zámku sa
predstavili diela 26 umelcov. Vernisáž spestrila spevom Adriena Bartošová v sprievode violončelistu Eugena
Procháca. V Kostole sv. Kataríny sa predstavil rakúsky klavirista Roland Balik. S najväčším záujmom sa
stretlo vystúpenie umeleckého zoskupenia Capella Istropolitana so sólistom Václavom Hudečkom a koncert
poľskej harfistky Ewy Jaslav. Páčil sa aj zmiešaný zbor Adoremus. Novinkou bolo vystúpenie orchestra Šte-
fana Reitera v Sklených Tepliciach so zbormajstrom Dušanom Billom.

25. 7. 2009 
Na volejbalovom púťovom turnaji v Štefultove si zmeralo sily 8 družstiev. I. miesto si vybojovali Ski Dúbravy.

26. 7. 2009 
Na Suchom tajchu sa odohral III. roč. hasičskej súťaže O putovný pohár primátora B. Štiavnice. Zúčastnilo
sa na ňom 25 družstiev mužov a 7 družstiev žien. Víťazmi sa stali muži z Poľného Kesova a ženy z Nitry –
Dražoviec.

27. 7. 2009 
Z dôvodu rekonštrukcie železničného tunela bola zastavená vlaková doprava B. Štiavnica – Hronská Dúbrava
a späť. Vlaky boli nahradené autobusmi. Výluka potrvá do 9. septembra.

31. 7. 2009 
Už 12. Náckov pochod zorganizoval Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. Úvod bol venovaný prezen-
tácii novej publikácie Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka. Knižočku uviedli do života
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poslankyňa NR SR Magda Vášáryová a predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Ja ro -
slav Malchárek.

31. 7. 2009 
V čajovni na Klopačke v rámci českého večera vystúpil Ivan Lukáč s čítaním českej humoristickej poézie,
spestrenej českou hudbou. Program pokračoval v Amfiteátri pod Novým zámkom trojicou českých filmov
s Ivanom Trojanom.

A ugust
1. 8. 2009 
V rámci podujatia Nezabudnuteľné remeslá sa na Námestí sv. Trojice predstavili remeselníci zo Slovenska 
a Moravy s ústrednou témou „víno“. Výstav vín bola spojená s ich degustáciou a predajom. Publikum zabávali
hudobné zoskupenia Haladyja z Rožňova pod Radhošťom a moravská cimbalová formácia Rozmarýn. Mode -
rátorom programu bol Ivan Beňo. V preloženom podujatí Živé šachy sa predstavila slovenská šachová
veľmajsterka Regina Pokorná a majster Slovenska Peter Vavrák. V hudobnom programe pobavili účastníkov
podujatia ďalší slovenskí a českí umelci.

1. 8. 2009 
Uskutočnil sa 12. roč. DEMA – banskoštiavnického horského cyklomaratónu. Štartovalo na ňom 337 mužov
a 41 žien. Víťazom v hlavnej kategórii mužov sa stal Ján Gálik, Sport Nová Dubnica, v hlavnej kategórii žien
na najvyšší stupienok vystúpila Elena Ondrášová, Novatec. 

7. – 9. 8. 2009 
Na majstrovstvách Slovenska v streľbe z guľových zbraní v Domaniži sa Banskoštiavničan Richard Šimek
stal majstrom Slovenska v juniorskej kategórii v LM GO (ľah) s nástrelom 585 kruhov. V kategórii Kadet
ŠPU GO II. miesto obsadil Peter Lupták s nástrelom 574 kruhov.

15. 8. 2009 
V priestoroch banskoštiavnickej železničnej stanice bola vernisáž výstavy ANO LINO 09, ktorú pripravilo
OZ Štokovec. Na výstave sa prezentovali práce z prvého višegrádskeho sympózia linorezu. 

15. 8. 2009 
V obci Podhorie na II. roč. hasičskej súťaže O putovnú cenu starostky obce si zmeralo sily 13 družstiev (z to -
ho 2 družstvá žien). Víťazmi sa stali DHZ Lackov (muži) a DHZ Podhorie (ženy).

16. 8. 2009 
Na Počúvadlianskom jazere sa konal nultý ročník Festivalu bizarných plavidiel UTOPENEC. Pripravili ho
ICM, Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, Klaudstudio, mesto B. Štiavnica a OZ Sitnianski rytieri.
Celkovo súťažilo 19 plavidiel.

18. – 22. 8. 2009 
Banská Štiavnica už po siedmy raz privítala účastníkov medzinárodného festivalu poézie, divadla a hudby
Capalest. Festival sa niesol v znamení Portugalska a jeho kultúry. V Kostole sv. Kataríny vystúpili francúzski
klaviristi Yanel Quenel, Bertrand Massei a ruská klaviristka Alexandra Roščinová. Ako novinka bola uvedená
z veže Starého zámku šamanská šou v podaní Robina Tromana, ktorý predviedol svoje umenie na kravskom
rohu, fujare a flaute. Vrcholným bodom podujatia bola dramatizácia Hviezdoslavových Krvavých sonetov 
v lapidáriu Starého zámku. Na autorských čítačkách sa v Libbresse a kaviarni Divná pani predstavili poeti 
z viacerých krajín. Diváci si mohli prezrieť aj filmy o portugalskej hudbe a jej tvorcoch. 

27. 8. 2009 
Pietny akt pri príležitosti 65. výročia SNP zorganizovalo mesto B. Štiavnica, ZO SZPB, DHZ, Smer – SD, ĽS
HZDS, KDH, SNS, Živena a KD. Hlavný prejav predniesol primátor mesta P. Balžanka. Účastníci si polo že -
ním kvetov k pomníku SNP uctili padlých v boji za našu slobodu.

28. 8. 2009 
Primátor mesta P. Balžanka prijal na radnici 3 účastníkov osláv 65. výročia SNP v B. Bystrici z Ruskej fede -
rácie, ktorých sprevádzal riaditeľ Prezidentskej kancelárie v B. Bystrici. Hostia si prezreli mesto a vyrezávaný
štiavnický betlehem. 
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29. 8. 2009 
Na Sitne sa uskutočnili spomienkové oslavy 65. výročia SNP. Napriek nepriaznivému počasiu sa na tomto
bájami opradenom vrchu zišlo početné publikum na čele s viceprimátorom mesta Ing. Jurajom Čabákom 
a podpredsedom OV SZPB v Žiari nad Hronom p. Pavlom Adámim.  Slávnostný príhovor predniesol RNDr.
PhDr. Ján Novák. Oslavy pokračovali položením kvetov k pomníku SNP a zapálením partizánskej vatry.

30. 8. 2009 
V Kostole sv. Kataríny koncertovala česká hudobná stálica Lenka Filipová, ktorá ponúkla publiku to najlepšie
zo svojho repertoáru.
Začala sa rekonštrukcia strechy Nového zámku. Práce v hodnote 80 000 eur hradí SBM. Zámok je aj počas
rekonštrukcie otvorený pre verejnosť.

September
2. 9. 2009 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2009
– Rozbor hospodárenia TS., m. p., za I. polrok 2009
– záverečný účet mesta k 31. 12. 2008
– úpravu rozpočtu dotácií na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta
– opatrenia na zmiernenie dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy v hospodárení mesta
– predbežný zámer umiestnenia vysielača Rádia Expres na pozemku CKN, parc. č. 7148
– odloženie povinnosti platenia nájmu v r. 2009 do 30. 11. za užívanie budov a lesných pozemkov vo vlast-

níctve mesta pre SOŠ lesnícku v B. Štiavnici
Poslanci MsZ zvolili:
– Ing. arch. Ivetu Chovanovú za členku Komisie pre pamätihodnosti mesta B. Štiavnica

3. 9. 2009 
Na Starom zámku bola štiavnickej verejnosti sprístupnená výstava obrazov kostolov z Pohronia amatérskeho
maliara Alexandra Sládka. Zbierka 73 obrazov má veľkú dokumentárnu hodnotu, keďže mapuje kultúrne
dedičstvo a architektúru sakrálnych stavieb tohto regiónu. Na vernisáži bola prítomná aj manželka umelca
p. Pavlína Sládková.

5. – 6. 9. 2009 
Kaštieľ vo Svätom Antone, jeho nádvorie a park bol dejiskom 19. roč. celoslovenských poľovníckych slávností
Dní sv. Huberta. Zúčastnil sa na nich aj prezident SR Ivan Gašparovič, minister pôdohospodárstva a ďalší
ústavní činitelia. Súčasne bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Múzeom vo Svätom Antone a Mestom
Banská Štiavnica. Súčasťou osláv bol bohatý program – ukážky činnosti sokoliarov, poľovníckych kynológov,
vystúpenie divadelných a hudobných súborov, atraktívne súťaže pohotovosti a šikovnosti účastníkov. Na
nádvorí v sobotu večer vystúpila skupina Drišľak.

9. 9. 2009 
V Art café bola uvedená do života nová publikácia Ing. arch. Kataríny Voškovej Putovanie po banskoštiav -
nickej Kalvárii. 

10. 9. 2009 
V Rytierskej sieni Starého zámku bola prezentácia dvoch kníh maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha
v preklade Karola Wlachovského. Na podujatí bol prítomný prekladateľ (bývalý riaditeľ Slovenského in-
štitútu v Budapešti), maďarský literárny vedec doc. Csaba Kiss a slovenský spisovateľ Anton Hykisch. K. Mi -
k  száth pobudol 3 roky v našom meste, kde v r. 1866 ukončil svoje lyceálne štúdiá.

11. 9. 2009 
V kostole sv. Kataríny sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ pri príležitosti osláv Dňa baníkov, hutníkov,
geológov a naftárov. Minútou ticha si účastníci uctili tragicky zahynutých baníkov v Handlovej. Prítomných
pozdravil primátor mesta Pavol Balžanka. Na tomto podujatí boli odovzdané ceny mesta. Čestné občianstvo
B. Štiavnice dostal Ing. Július Hanus, Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva si odniesli Mgr. Nadežda
Babia ková, Ing. Vladimír Bárta a Ing. arch. Katarína Vošková. Výročná cena mesta patrí Jozefovi Čížovi, Mate-
jovi Havranovi, Ing. Eugenovi Kladivíkovi, CSc. a Ivanovi Madarovi. Za držiteľov cien sa poďakoval Ing. Július
Hanus.
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Aj večerný salamandrový sprievod si pripomenul handlovskú tragédiu v podobe venca z 20 červených ruží,
ktorý účastníci sprievodu odovzdali handlovskému primátorovi Ing. Rudolfovi Podobovi.

11. – 12. 9. 2009 
V rámci osláv Dňa baníkov organizátori pripravili množstvo podujatí – Dni mesta Šoproň, slávnostný
šachtág, jarmok, vystúpenie hudobných skupín, koncert Jany Kirschner, divadielko pre deti, športovú súťaž
v pretláčaní rukou. Podujatiu tento raz prialo aj počasie.

21. 9. 2009
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu sa pre rekonštrukciu Rubigallu presťahovalo do Belházyov -
ského domu. Tam dočasne sídli aj redakcia Štiavnických novín.

29. 9. 2009 
Na cvičisku v Kysihýbli sa uskutočnilo zaujímavé podujatie – Deň bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
pre deti predškolského veku. Zorganizovalo ho mesto B. Štiavnica v spolupráci s Mestskou políciou.

30. 9. 2009 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny registruje v našom meste 1343 uchádzačov o zamestnanie. Oproti pred-
chádzajúcemu mesiacu je to nárast o 400 osôb. Evidovaná miera nezamestnanosti predstavuje 16,54 %, čo je
o 4% viac ako celoslovenský priemer. 
V nákupnom centre Európa v Banskej Bystrici v rámci podujatia Jesenné týždne módy sa predstavili aj štu-
denti odevného dizajnu SPŠ S. Mikovíniho. Modely, ktoré predviedli na módnej prehliadke, ako aj skice 
a fo to dokumentácia, sa stretli s veľkým záujmom návštevníkov.

Október
1. 10. 2009 
Na Starom ihrisku bola otvorená nová predajňa COOP Jednota.

1. – 12. 10. 2009 
Mestská knižnica bola zatvorená pre sťahovanie sa do dočasných priestorov v budove ZŠ J. Kollára na
Drieňovej.

5. 10. 2009 
V kaviarni hotela Grand Matej Živena, spolok slovenských žien , mesto B. Štiavnica a Smer – SD pripravili
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spolu s kultúrnym programom. Prítomných pozdravil 
zástupca primátora Ing. Juraj Čabák, slávnostný príhovor predniesol dr. Ján Novák. Na pobavenie hralo hu-
dobné duo Edo a Rado z Levíc.

5. – 10. 10. 2009 
V Reykjaviku sa konala výročná konferencia kultúrno-vzdelávacej komisie Medzinárodnej rady múzeí
ICOM/CECA. Zúčastnilo sa na nej 200 odborníkov z 35 krajín. Aktivity Múzea vo Svätom Antone prezen-
toval jeho riaditeľ Ing. Marián Číž.

5. 10. 2009 
Vzácneho jubilea – 100 rokov – sa dožila p. Františka Ličková. Oslávenkyňu prišiel pozdraviť primátor mesta
Pavol Balžanka.

7. 10. 2009 
V evanjelickom chráme sa uskutočnilo podujatie Banská Štiavnica v umeleckom slove a hudbe, ktorú pripra -
vilo POS – Pracovisko B. Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor a. v., mesto B. Štiavnica v spolupráci s Mestskou
knižnicou a ZUŠ. Hosťom podujatia bol herec činohry Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Daniel Výrostek.
Štiavnickí interpreti ponúkli publiku verše, prózu i piesne venované nášmu mestu. Scenár podujatia pripra -
vila Mgr. Mária Petrová.

10. 10. 2009 
Pri príležitosti 8. výročia podpísania Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Banskej akadémie 
v B. Štiavnici mesto v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom zorganizovalo podu-
jatie Akademici v Banskej Štiavnici IV. V kostole sv. Kataríny na slávnostnom zhromaždení boli podpísané
dva dokumenty – Dohoda o partnerstve s mestom Šoproň a Vyhlásenie o pristúpení k Deklarácii pokra čo -
vateľov duchovného dedičstva Banskej akadémie – primátormi partnerských miest Dr. Tamásom Bodorom
a Mgr. Pavlom Balžankom.
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17. – 18. 10. 2009 
V mestskej plavárni sa uskutočnil 29. roč. plaveckých pretekov Štiavnický kahanec, na ktorom štartovalo
196 plavcov zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Najúspešnejšími pretekármi boli Denisa Tenkelová, Marián
Adamský, Ján Čamaj a Matúš Berlanský. 

17. 10. 2009 
OZ Paradajz pripravilo Festival lásky, spojený so symbolickým sobášom Maríny Pischlovej a Andreja Braxa-
torisa. Súčasťou podujatia bola aj svadobná hostina a divadelné predstavenie ZUŠ. Zároveň na dome Maríny
bola odhalená mreža, na ktorej zaľúbené páry na znak spečatenia lásky môžu uzamknúť zámku a odhodiť
od nej kľúč.

20. 10. 2009 
Na barmanskej súťaži juniorov v ČR študentka banskoštiavnickej Hotelovej akadémie Katarína Hrušková
obsadila II. miesto, jej kolegyňa Agi Csordasová IV. miesto. Študentky na súťaž pripravil pedagóg Michal
Sekereš.

22. – 21. 10. 2009 
SBM bolo spoluorganizátorom podujatia medzinárodného sympózia múzejníkov, na ktorom sa zúčastnilo
130 záujemcov. Hlavnou témou stretnutia bola digitalizácia múzejných zbierok.

24. 10. 2009 
OZ Štokovec, mesto B. Štiavnica a Železnice SR zorganizovali Deň Trate mládeže pri príležitosti 60. výročia
ukončenia jej výstavby. V priestoroch banskoštiavnickej železničnej stanice bol pripravený bohatý kultúrny
program spolu s výstavou fotografií, dokumentujúcich významné mládežnícke dielo. Na toto podujatie prišli
aj priami účastníci stavby Trate mládeže.

25. 10. 2009 
Informačné centrum mladých, SHA Joergesov dom, Kalvársky fond, Sokoliari sv. Bavona, ZUŠ, mesto B. Štiav -
nica a Združenie turizmu zorganizovali I. roč. Šarkaniády.

27. – 30. 10. 2009 
Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa konala celoslovenská výstava O najkrajšie jablko a hrušku. Bansko -
štiavničan Michal Fáber v silnej konkurencii získal I. cenu za najkrajšiu hrušku. 

30. 10. 2009 
V kine Akademik bola premiéra dokumentárneho filmu Osadné, ktorý získal I. cenu na festivale v Karlových
Varoch. Premietanie bolo spojené s besedou s tvorcami a hlavnými predstaviteľmi filmu. Súčasne sa konala
aj vernisáž výstavy Fedora Vicu v Art café.

Slovenský plynárenský podnik venoval prostriedky na obnovu banskoštiavnickej radnice vo výške 92 970 eur.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším primátor mesta sa stretol so seniormi na podujatiach spojených 
s kultúrnym programom, občerstvením a malým darčekom.

November
2. 11. 2009 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– prenájom Mestských kúpeľov – plavárne na dobu neurčitú Bytovej správe, s. r. o., s dotáciou z rozpočtu

mesta na hradenie rozdielov medzi príjmami a nákladmi, spojenými s prevádzkou plavárne
– participáciu mesta na projekte Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest so spolufinanco-

vaním z rozpočtu mesta v r. 2009 – 2012 vo výške 30 951 eur.
– operačný plán zimnej údržby MK a krízový plán zimnej údržby MK
– Urbanistickú štúdiu sídliska Drieňová
– predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu Zvýše-

nie kvality ovzdušia v meste B. Štiavnica. Celková výška výdavkov – 4 190 089,44 eur, výška spolufinanco-
vania z vlastných zdrojov mesta 20 955,44 eur

– prevod nehnuteľnosti – budova bývalého skladu hmotnej dokumentácie a priľahlého pozemku (majetok
štátu) do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 21 000 eur. 
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5. 11. 2009 
Naše mesto poctila návštevou nórska veľvyslankyňa, Jej Excelencia Trine Skymoen. Účelom cesty bola pre -
hliadka projektov podporených Nórskym kráľovstvom – SBM s názvom Integrovaná záchrana kultúrneho
dedičstva a projektu Zelený dom – záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici.

7. 11. 2009 
Skupina 30 dobrovoľníkov sa zúčastnila na čistení chodníka GEOPARKU v rámci medzinárodnej akcie
Vyčistime svet.

11. 11. 2009 
V zasadačke MsÚ sa konala prezentácia katalógu vydaného pri príležitosti 15. výročia súťažnej výstavy Sve-
tové dedičstvo očami detí. Zúčastnili sa na ňom aj Dr. Kiss Katalin, vedúca Regionálneho sekretariátu 
UNESCO pre krajiny strednej a východnej Európy a primátor mesta Pavol Balžanka. V úvode katalógu je
prí   hovor riaditeľa Centra svetového dedičstva UNESCO v Paríži Francesca Bandavina a generálneho tajom-
níka OISD Denisa Ricarda.

13. 11. 2009 
Na 12. roč. súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia, ktorú organizuje POS – Pracovisko Banská Štiavnica,
mesto B. Štiavnica a Múzeum vo Svätom Antone sa zúčastnilo 41 autorov zo Slovenska, Čiech a Ruska s 358
fo tografiami. Na vernisáži boli vyhlásené výsledky. Víťazmi siedmich kategórií sa stali: Vladimír Prefertus,
Radimír Siklienka, František Prefertus (vo 4. kat. porota cenu neudelila), Radimír Siklienka ml., Ladislav
Mikláš, Radka Končoková. Víťazi si prevzali ceny z rúk primátora mesta P. Balžanku, riaditeľa múzea vo Svä-
tom Antone Ing. Mariána Číža, Ondreja Bindera, Márie Petrovej a členov poroty R. Mišíka a I. Ladzianskeho.

13. – 15. 11. 2009 
V sídle Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta sa konalo VI. Medzinárodné hudobné sympózium
Filozofické koncepcie v hudbe a umení venované životu a tvorbe Jána Albrechta pri príležitosti jeho ne-
dožitých 90. narodenín. Usporiadatelia: Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta B. Štiavnica a Fakulta
múzických umení v B. Bystrici, spolu usporiadatelia: Slovenská muzikologická asociácia, Hudobná únia 
a Universität fűr Musik und darstellende Kunst vo Viedni.

14. 11. 2009
V 6. kole V. roč. plaveckého banskobystrického pohára vo Veľkom Krtíši plavci PK B. Štiavnica získali 33 pr-
venstiev. Najúspešnejšími boli: Marián Adamský, Ján Čamaj, Dárius Doletina, Matúš Berlanský, Matej Ernek,
Monika Maruniaková a Denisa Tenkelová.

14. 11. 2009 
Vo voľbách na poslancov a predsedu VUC BBSK najviac hlasov – 760 - získal a poslancom sa stal Ing. Marián
Zimmermann. Iba o jeden hlas menej – 759 – mal Ondrej Binder. Na post predsedu VUC BBSK voliči obvodu
B. Štiavnica zvolili Ing. Vladimíra Maňku (818 hlasov), na II. mieste bol Ing. Jozef Mikuš (782). Keďže ani
jeden nezískal nadpolovičný počet voličských hlasov, o predsedovi rozhodne II. kolo – 28. 11. Účasť voličov
– 24,7%.

17. 11. 2009 
V priestoroch Katolíckeho gymnázia sa uskutočnila celoslovenská súťaž v latinsko-amerických a štandard-
ných tancoch, na ktorej sa predstavilo 124 párov z celého Slovenska, 1 pár bol z Maďarska. Zaujímavý
kultúrny program pripravil Juraj Fáber, organizátor tanečných kurzov pre deti i dospelých spolu so svojím
tímom.

17. 11. 2009 
Naše mesto si pripomenulo 20. výročie „nežnej“ revolúcie. Program s názvom Novembrové návraty pripravilo
mesto B. Štiavnica s aktérmi novembrových udalostí 1989 a za aktívnej účasti ICM. Program sa začal kon-
certom štiavnických kapiel a dobovou módnou prehliadkou v hoteli Grand Matej. Nasledoval Pochod slo-
body na Námestie sv. Trojice a zapálenie sviečok pred súsoším sv. Trojice. V kine Akademik sa premietali
filmy z mítingov a v Informačnom centre si záujemcovia mohli prezrieť výstavu dobových fotografií autora
Lubomíra Lužinu. K účastníkom sa prihovoril Ing. Anton Hykisch, Oľga Kuchtová, primátor mesta P. Bal -
žanka a viceprimátor Ing. Juraj Čabák.

19. 11. 2009 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– spolufinancovanie projektu Podpora odborného rastu zamestnancov ZŠ J. Horáka vo výške 20 % z celkovej

sumy 60 000 eur, čo predstavuje 12 000 eur, z toho 6000 eur bude uhradené z rozpočtu ZŠ J. Horáka
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– zvýšenie rozpočtu za rekonštrukciu ZŠ J. Horáka o sumu 91 511,44 eur
– návrh zápisu do kroniky mesta za roky 2004 a 2008
– prevod nehnuteľného majetku – bytov č. 13, 15, 32, 42 na Námestí sv. Trojice č. 15 do majetku mesta za

kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 50 % zo zostatkovej ceny majetku ku dňu prevodu nehnuteľného
majetku

– Návrh Zmluvy o budúcej zmluve pre STU Bratislava na prenájom časti Rubigallu pre Centrum excelen-
cie – Informačné a referenčné centrum pre výskum hmotného kultúrneho dedičstva. Ročný nájom bude
stanovený dohodou vo výške 13 300 eur

– predloženie žiadosti Ministerstvu životného prostredia o NFP na realizáciu projektu Banská Štiavnica –
kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii. Celková výška výdavkov na projekt 1 350 843,81 eur, výška
spolufinancovania žiadateľom 71 342,81 eur

20. 11. 2009 
Do užívania bola slávnostne uvedená vynovená budova ZUŠ za účasti primátora mesta P. Balžanku, riaditeľa
ZUŠ Pavla Macáka a realizátorov prác.

24. 11. 2009 
V spoločenskej miestnosti SOŠ obchodu a služieb sa konala prezentácia novej knihy Márie Petrovej Zastavte
čas na jednu báseň. O toto podujatie prejavilo záujem vyše stovky čitateľov na čele s riaditeľkou POS v Žiari
nad Hronom Helenou Žňavovou a primátorom mesta Mgr. Pavlom Balžankom.

25. – 26. 11. 2009 
Fakulta architektúry STU v Bratislave a MsÚ v B. Štiavnici usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu
Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom konferencie bolo posudzovanie návrhu
kultúrnej a technickej rehabilitácie historického cintorína Zvonový vŕšok v B. Štiavnici.

26. 11. 2009 
V súťaži Kultúrna pamiatka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR, odborná komisia udelila
cenu – sošku bájneho Fénixa mestu za úpravu verejných priestranstiev historického centra. Spolu s cenou
štiavnická samospráva získala šek na 8300 eur. Cenu a finančnú odmenu prevzal primátor mesta Pavol
Balžanka.

28. 11. 2009 
V druhom kole volieb župana BBSK zvíťazil Ing. Vladimír Maňka, kandidát koalície Smer – SD a ĽS – HZDS.
Získal 54,8% hlasov. V našom meste mu dalo hlas 720 voličov, čo je 50,4%.

28. 11. 2009 
V Kostole Nanebovzatia Panny Márie odznel Adventný koncert v podaní amerického trubkára Adama
Gainesa, sopranistky Jany Pastorkovej a organistu Egona Kráka.

30. 11. 2009 
SBM v spolupráci s internetovým LEGO fórom KOSTKY.ORG pripravilo unikátnu výstavu z kociek lega 
v priestoroch Starého zámku Na vernisáži si záujemcovia mohli prezrieť desiatky rozmanitých farebných
mode lov a stavieb a zoznámiť sa s históriou svetoznámeho dánskeho výrobcu hračiek.
V jesennej časti futbalovej súťaže IV. ligy FK Sitno Banská Štiavnica skončil na 9. mieste s počtom bodov 15
a skóre 22 : 28.

December
3. – 4. 12. 2009 
V priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie Joergesov dom sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie k tvorbe
Manažmentu plánu lokality UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia. Zúčastnili sa na ňom
primátor mesta Pavol Balžanka, zástupcovia obcí, Ministerstva kultúry, Pamiatkového úradu SR, SBM,
Správy CHKO, SAŽP, Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Jantárová cesta, Banskoštiavnicko-hod -
rušského baníckeho spolku, zástupcovia firmy Baten & Partners Slovakia, s. r. o., spracovateľka manažment
plánu.

5. 12. 2009 
Na Štefultove sa zorganizovalo podujatie Mikulášsky deň. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, kultúrny
program, hry, zábava a sladké prekvapenie.
Na zimnom štadióne vo Zvolene si zmerali sily hokejisti nášho mesta s partnerským mestom Moravská
Třebová. Súboj vyhrali naši súperi v pomere 6 : 11.
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8. 12. 2009 
V priestoroch Reštaurácie pod Galériou sa zišli víťazi literárnej súťaže Inšpirácie spod Sitna, ktorú organizuje
Živena, spolok slovenských žien spolu s Mestskou knižnicou. Do súťaže sa zapojilo 106 autorov z celého
Slo venska. Medzi odmenenými boli aj Štiavničania – Katarína Kissová, Kristína Korbeľová, Monika Turá -
nyová, Gregor Petrikovič a Janka Bernáthová.

9. – 10. 12. 2009 
Na Starom zámku sa uskutočnilo Stretnutie generácií. Seniori z Domova Mária, členovia Klubu dôchodcov
a Živeny sa stretli s deťmi štiavnických škôl.

11. – 12. 12. 2009 
SBM na nádvorí Kammerhofu pripravil tradičný Štiavnický vianočný jarmok s kultúrnym programom 
a predajom vianočných remeselných výrobkov.

12. 12. 2009 
V kine Akademik sa konal koncert na podporu opustených a týraných zvierat. Zorganizovalo ho OZ Túlavá
labka.

14. 12. 2009 
Uskutočnilo sa posledné riadne zasadnutie MsZ. Zvolal ho a viedol primátor mesta P. Balžanka.
Poslanci MsZ schválili:
– Návrh rozpočtu mesta na roky 2010 – 2012
– VZN mesta O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta B. Štiavnica
– Program rozvoja bývania v meste B. Štiavnica na roky 2010 – 2020
– Zásady hospodárenia s majetkom mesta
– doplnenie režimu parkovania a jeho zmeny
– administratívny poplatok za vydanie rezidentskej karty – 50 eur
– odmena hlavnému kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo výške 15 % súhrnu mesačných platov vyplatených

v r. 2009
– nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov v objekte Katolíckeho gymnázia na Ul. Kammerhof-

ská 177/1 v B. Štiavnici do 15. 7. 2010, nájomné 1 euro
– návrh na vybudovanie nadstavby budovy súp. č. 52 pre Norberta Kaníka na vlastné náklady
Poslanci MsZ zvolili:
– Za prísediaceho Okresného súdu v Žiari nad Hronom na obdobie 4 rokov Margitu Maruniakovú, A. Pécha

16, B. Štiavnica a JUDr. Alfonza Lakoštíka, Ul. mája 11, Banská Štiavnica

16. 12. 2009 
V evanjelickom chráme žiaci a učitelia ZUŠ ponúkli hodnotný Vianočný koncert, na ktorom odzneli tradičné
koledy, vianočné skladby našich a zahraničných skladateľov. O koncert bol veľký záujem a chrám bol
zaplnený do posledného miesta.

19. 12. 2009 
V Žiarskom krytom 25 m bazéne na Vianočných plaveckých pretekoch boli úspešní aj štiavnickí plavci: Dárius
Doletina, Matúš Berlanský, Šimon a Matej Ernekovci.

20. 12. 2009 
Víťazom II. roč. šachového Memoriálu Ing. Mariána Lichnera a držiteľom putovného pohára sa stal Marián
Šurka.

20. 12. 2009 
Vo farskom chráme Nanebovzatia Panny Márie vystúpila vokálna skupina Close Harmony Friends a Viky
Matušovová, absolventka ZUŠ v B. Štiavnici.

23. 12. 2009 
Margarétka, OZ pre zdravotne a telesne postihnuté deti, s podporou dvoch anonymných sponzorov pripravila
na Nám. sv. Trojice a na Šobove okolo 100 porcií predvianočnej kapustnice sociálne odkázaným rodinám 
a ľuďom bez domova. Deťom sa ušiel aj malý darček a troška sviatočného pečiva.

26. 12. 2009 
Na Vianočnom behu mesta Lučenec sa na 10 km trati v kat. muži nad 40 rokov umiestnil na II. mieste
Štiavničan Daniel Matis.
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30. 12. 2009 
Na XV. roč. Silvestrovského behu obcou Veľké Vozokany v kat muži nad 40 rokov zvíťazil Daniel Matis, 
v kat. muži nad 70 rokov sa umiestnil na 2. mieste Juraj Cengel.

31. 12. 2009 
Na XXII. roč. Zoborského silvestrovského behu za rekordnej účasti 342 bežcov v kat. muži nad 45 rokov
Daniel Matis obsadil 2. miesto, taktiež 2. miesto v kat. muži nad 70 rokov získal Juraj Cengel.

Týždeň pred vianočnými sviatkami postihli strednú Európu silné mrazy. V našom meste dosiahli -15°C. Na-
padlo 15 cm snehu, takže 22. dec. sa mohla spustiť skúšobná prevádzka lyžiarskeho strediska Salamandra
Resort s 1450 m zjazdovkou. Prudké oteplenie a hustý dážď počas Štedrého dňa a prvého vianočného sviatku
spôsobili, že úplne zmizla snehová prikrývka nielen z mesta, ale aj z okolitých kopcov. Neprerušila sa však
prevádzka strediska vďaka predvianočnému výdatnému sneženiu a umelému zasnežovaniu.

MsZ pracovalo v 17-člennom zložení. Oproti roku 2008 nedošlo v poslaneckom zbore k zmene.
Počet zasadnutí: 10, z toho 3 mimoriadne
MsR pracovala v 5-člennom zložení, bez zmien oproti predchádzajúcemu roku

Počet obyvateľov k 31. 12. 2009: 10 214
Muži: 4917
Ženy: 5297
Zomrelí: 135
Narodení: 114
Odsťahovaní: 158
Prisťahovaní: 118
Oproti roku 2008 nastal pokles obyvateľstva o 61 osôb.

S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2009 je evidovaných 865 uchádzačov o zamestnanie.
V porovnaní so stavom ku koncu roka 2008 je evidovaných viac o 148 osôb (nárast o 20,6 %). Evidovaná
miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica k 31. 12. 2009 dosiahla 15,07 %, čo je za rok 2009 nárast
o 1,85 %. 

V roku 2009 v meste pôsobili tieto politické strany a hnutia:

Školstvo
Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom dvoch základných škôl a ich súčastí

Základné školy
ZŠ J. Horáka, Dobšinského 17
Riaditeľ: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 503

ZŠ J.Kollára, L. Svobodu 40
Riaditeľka: PaedDr. Nadežda Dobrovičová
Počet žiakov: 299

Cirkevná ZŠ sv. Františka Assiského, Kammerhofská 1
Riaditeľ: Mgr. Karol Palážthy
Počet žiakov: 185
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Názov Predseda
Okresné centrum KDH Štefan Legény
Kresťansko-demokratický klub Mgr. Monika Tisovčíková
Okresná organizácia SNS Ing. Jozef Karabelly
Mestská organizácia KSS Ján Petro
Okresné predstavenstvo ĽS – HZDS RNDr. Nadežda Kvaková
Mestské predstavenstvo ĽS – HZDS Marta Borošková
Okresná rada SDKÚ – DS Ing. Ondrej Michna
Okresná rada Slobodného fóra Ing. František Majerský
Okresná organizácia SRK Ján Ličko
Mestská organizácia SRK Miroslav Bartoš



Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice č.4
Riaditeľ: Pavol Macák
Počet žiakov: 337

Centrum voľného času, L. Svobodu č. 40
Riaditeľ: Mgr. Mariám Berešík
Počet žiakov: 370

Špeciálna základná škola, Novozámocká č. 11
Riaditeľka: Mgr. Beáta Rafajová
Počet žiakov: 41

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Dolná č. 2
Riaditeľka: PaedDr. Ivica Moravčíková
Počet klientov: 324

Materské školy
Materská škola, Ul. 1. mája
Riaditeľka: Marta Gašparová
Počet detí: 127

Materská škola, Bratská č. 9
Riaditeľka: Jana Kruteková
Počet detí: 104

Materská škola, Mierová č. 9
Riaditeľka: Janka Trilcová
Počet detí: 42

Materská škola, Námestie padlých hrdinov č. 9 (Štefultov)
Riaditeľka: Eleonóra Luptáková
Počet detí: 17

Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná ružová č. 22
Riaditeľka: Martina Ďuricová
Počet detí: 24

Stredné školy
Gymnázium Andreja Kmeťa, G. Göllnerovej č. 6
Riaditeľka: Renata Mikulášová
Počet žiakov: 334

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická č. 16
Riaditeľ: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov: 236

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č. 13
Riaditeľ: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 453

SOŠ obchodu a služieb, Špitálska č. 4
Riaditeľka: PhDr. Viera Gregáňová
Počet žiakov: 395

Stredná odborná škola, Šoltésovej č. 5
Riaditeľka: Ing. Andrea Bednářová
Počet žiakov: 168

Katolícke gymnázium
Riaditeľ: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov: 185
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Súkromná hotelová akadémia, Joergesov dom, n. o., Drieňová č. 12
Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc, do 30. 6. 2009, potom Ing. Filip Ondriš a PaedDr. Beata Nemcová
Počet študentov: 120

Mestská polícia
V roku 2009 pracovala Mestská polícia v zložení:
JUDr. Dušan Lukačko – náčelník
8 inšpektorov, z toho 1 inšpektor ukončil pracovný pomer k 1. 1. 2009, ktorého nahradil novoprijatý 
k 1. 4. 2009
Pre porušenie Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo objasňovaných
930 priestupkov

Hasičský a záchranný zbor 
Činnosť zboru a prevádzku požiarnej zbrojnice HaZZ na Pletiarskej ul. riadil mjr. Ing. Milan Hrudka. 
V r. 2009 zasahovali hasiči zboru v okrese B. Štiavnica 216 krát. 

DHZ Banská Štiavnica
Predseda: Vladimír Poprac, veliteľ Miroslav Krkoška, 92 členov

DHZ Štefultov
Predseda: Jozef Ďurica, veliteľ Vladim�r Jar�bekVladimír Jarábek, st., 143 členov

Partnerské mestá: Moravská Třebová (ČR), Hünenberg (Švajčiarsko), Olsztynek (Poľsko), Ptuj (Slovinsko),
Šoproň (Maďarsko) 
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