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1. 1. 2010 
Už tradične sa krátko po polnoci na Námestí sv. Trojice stretol primátor mesta s občanmi, aby im zaželal
šťastný a úspešný nový rok.

1. 1. 2010 
Baroková kaplnka Múzea vo Svätom Antone sa rozozvučala nádhernými vianočnými koledami v podaní de-
viatich banskoštiavnických hudobníkov a spevákov.

4. 1. 2010 
V popoludňajších hodinách došlo k vznieteniu sadzí na komíne Klopačky. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov
Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici nedošlo k požiaru celého vzácneho historického objektu.

9. 1. 2010
V požiarnej zbrojnici sa konalo stretnutie Dobrovoľného hasičského zboru s obyvateľmi mesta, zamerané
na informáciu občanov o ochrane pred požiarmi.

14. 1. 2010 
Primátor mesta prijal Jeho Excelenciu Davida Pavlovicha Escalonu, veľvyslanca Kubánskej republiky. Na po-
dujatí, spojenom so slávnostným šachtágom, si účastníci pripomenuli 50. výročie začatia spolupráce
československého a kubánskeho baníctva. Do štôlne Glanzenberg pri tejto príležitosti bola umiestnená
pamätná tabuľa.

16. 1. 2010 
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie lyžiarskeho strediska
Salamandra Resort. Už počas skúšobnej prevádzky cez via noč -
né a novoročné sviatky sa stredisko tešilo veľkému záujmu
lyžiarskej verejnosti.

17. 1. 2010 
V maďarskom meste Balassgyarmat sa konal šachový turnaj,
na ktorom Banská Štiavnica remizovala s maďarským sú pe -
rom 4 : 4.

18. 1. 2010 
Na obvodnom kole Olympiády v anglickom a nemeckom ja -
zyku (3. 4. roč.) v Katolíckom gymnáziu zvíťazil Martin Pačesa
z Gymnázia A. Kmeťa v B. Štiavnici, roč. 1. 2 Nina Hricová, 
v nemeckom jazyku Ľuboš Valent, obaja Gymnázium A. Kme -
ťa. V kat. SOŠ – Aj – Eva Poláková SPŠ S. Mikovíniho, Nj –
Radovan Szabo – SOŠ lesnícka.

22. – 24. 1. 2010 
Na hokejovom ihrisku v Štefultove sa uskutočnil II. roč. ho -
kejového turnaja O pohár ŠK Štefultov za účasti štyroch
mužstiev. Víťazom sa stali hokejisti Svätého Antona, ktorí po-
razili ostatné tri mužstvá.

28. – 30. 1. 2010 
V kine Akademik sa konal Festival Jeden svet, na ktorom sa premietali pozoruhodné dokumentárne filmy
Iné svety, Ježiš je mŕtvy, Otroci, Jeden svet a iné.

28. 1. 2010 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení so síd-

lom na území mesta
– Výstavbu nájomných bytov na sídlisku Drieňová (2 x 12 bytov)
– Predaj komerčných bytov – štyroch 2-izbových, štyroch nebytových priestorov v bytových domoch v pri -

pra vovanej bytovej výstavbe na Drieňovej
– Uzatvorenie kúpnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou Akutrade, s. r. o. Predmetom zmluvy je prevod

nehnuteľností – stavby, pozemky, zastavané plochy, nádvoria vhodné na vybudovanie zberného dvora
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– Návrh na vyplatenie jednorazovej ročnej odmeny poslancom za rok 2009 (20 eur za každé zasadnutie, na
ktorom sa poslanec zúčastnil)

Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– Správu o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek

Február
3. 2. 2010 
Vo výstavných priestoroch NR SR na západnej terase Bratislavského hradu sa konala vernisáž výstavy Banská
Štiavnica – mesto svetového dedičstva. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil podpredseda NR SR M. Číž,
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka, riaditeľ SBM PhDr. Jozef Labuda, ďalší zástupcovia mesta a niektorí
poslanci parlamentných strán.

5. – 7. 2. 2010 
Na ľadovom ihrisku vo Svätom Antone sa odohral 9. ročník hokejového turnaja O pohár stavebno-stolárskej
firmy BINDER za účasti štyroch mužstiev. Víťazom sa stal HK Svätý Anton.

6. 2. 2010 
Na brnianskej súťaži v pretláčaní rukou Golemova ruka boli úspešní aj banskoštiavnickí borci. V kat. do 
70 kg Pavol Getler – 2. miesto (pravá ruka), v kat. do 80 kg Roman Tenkel – 3. miesto (pravá ruka), v kat.
nad 100 kg Radoslav Dobrovič – 1. miesto (ľavá ruka).

12. 2. 2010 
V priestoroch hotela Grand Matej sa konal 18. roč. Baníckeho plesu a 10. roč. jubilejného celoslovenského
plesu. Do tanca hrala hudobná skupina Necpalanka z Prievidze.

13. 2. 2010 
Športový klub Štefultov spolu s mestom B. Štiavnica na hokejovom ihrisku pripravil pre deti maškarný
karneval. Sponzorské dary pre najkrajšie masky poskytlo mesto B. Štiavnica a COOP Jednota. Odovzdal ich
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.

13. – 14. 2. 2010 
Organizátori jubilejného – 50. roč. karnevalového festivalu Kurentovanje v slovinskom partnerskom mesta
Ptuj pozvali do programových podujatí folklórnu skupinu Sitňan, ktorú vedie Ing. D. Kútnik.

15. 2. 2010 
V priestoroch telocvične Katolíckeho gymnázia sa konalo slávnostné uvítanie do života detí narodených 
v r. 2009. V uplynulom roku sa narodilo v našom meste 114 detí, ktoré sú obyvateľmi Banskej Štiavnice, čo
je o 22 viac ako v r. 2008. Po krátkom kultúrnom programe primátor mesta odovzdal rodičom detí knižnú
publikáciu Denník nášho dieťaťa a finančný darček v hodnote 35 eur.

20. 2. 2010 
Športový klub Štefultov v kultúrnom dome usporiadal 3. Maškarný bál, ktorý sa stretol s veľkým záujmom
u obyvateľov tejto mestskej časti.

20. 2. 2010 
MsÚ – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu v spolupráci so združením Jantárová cesta a riadi -
 teľstvom ŠÚBA pripravili v rámci Dňa turistických sprievodcov prehliadku budovy Štátneho ústredného
banského archívu. Činnosť tejto inštitúcie  priblížila a po objekte sprevádzala riaditeľka Mgr. Elena Kašia -
rová.

20. 2. 2010 
V priestoroch kaviarne hotela Grand Matej predstavili členovia a členky Autorského klubu – amatérski
literáti, hudobníci a výtvarníci – svoj prvý zborník Štiavnické inšpirácie. Do života ho uviedli štiavnickými
kryštálikmi Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka Mestského úradu, a PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. Pro-
gram spestrila hudobná skupina Impresia.

20. 2. 2010 
V maďarskom Višegráde sa konala súťaž v pretláčaní rukou Visegrád Junior 2010. Medzi stovkou účastníkov
boli úspešní aj dvaja borci z AWK Banská Štiavnica. V kat. do 80 kg Roman Tenkel získal 1. miesto – pravá 
i ľavá ruka, Pavol Getler bol štvrtý – pravá i ľavá ruka. 
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22. – 23. 2. 2010 
Zástupcovia mesta sa zúčastnili v Šoproni na medzinárodnom workshope s tematikou Svetového kultúrneho
dedičstva v rámci projektu Spoločne bez hraníc. Naše mesto na odbornom fóre zastupovali: Ing. arch. Ka -
tarína Vošková (Fakulta architektúry STU), Ing. arch. Pavol Fabian (Spolok B. Štiavnica 91),  Ing. arch. Iveta
Chovanová (Pamiatkový úrad), Marek Kapusta (externý konzultant), Ing. Rastislav Marko (MsÚ – odd. kul -
túry, cestovného ruchu a športu) a Ing. Mi chal Pálka (Baten & Partners Slovakia). Cieľom projektu je
spolupráca, búranie predsudkov medzi dvoma národmi.

25. 2. 2010 
Vo veľkej prednáškovej sále SPŠ Samuela Mikovíniho bolo valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov
a cechov Slovenska, na ktorom sa hodnotila jeho činnosť za rok 2009 a bol zvolený nový výkonný výbor na
čele s predsedom Ing. J. Malchárkom, CSc.

26. 2. 2010 
V priestoroch detašovaného pracoviska Fakulty architektúry STU sa konala prezentácia diplomového pro-
jektu Bc. Silvie Petrášovej s názvom Revitalizácia taviarne v areáli Dolnej huty v B. Štiavnici. Tento objekt,
podľa autorky práce, je vhodný na využitie v oblasti cestovného ruchu.  

Marec
3. 3. 2010 
Víťazmi 3. roč. barmanskej súťaže v hoteli Cosmopolitan sa stali: v kat. Junior L. Jackulík, v kat. Profi R. Kubáň.

4. 3. 2010 
V Súkromnej hotelovej akadémii Joergesov dom, n. o., sa uskutočnila prezentácia Hűnenberg sa predstavuje.
Švajčiarske partnerské mesto predstavil Richard Aeschlimann, predseda Spolku partnerstva s B. Štiavnicou.
Na prezentácii bol prítomný aj Jeho Excelencia Josef Aregger, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Švajčiarskej konfederácie v SR.

5. – 7. 3. 2010 
Na novom kultúrnom podujatí Zimomravenie, ktoré zorganizovalo oddelenie kultúry, cestovného ruchu 
a športu, sa zabávali desiatky rodičov so svojimi deťmi na rôznych miestach nášho mesta – v čajovni, na
Novom zámku, Námestí sv. Trojice a v Penzióne Kachelmann.

5. 3. 2010 
V predvečer 60. výročia oslobodenia nášho mesta Červenou a Rumunskou armádou vedúci predstavitelia
mesta, politických strán a organizácií položili kytice kvetov k Pomníku padlých. 
Vzápätí sa v Klube dôchodcov na Námestí sv. Trojice konalo pietne zhromaždenie, ktoré pripravil Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov. Hlavný prejav predniesol primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.

6. – 7. 3. 2010 
Na 17. ročníku medzinárodných plaveckých pretekov Veľká cena mesta Opava štartovalo 250 plavcov zo
Slovenska, Čiech a Poľska. Najlepšie zo štiavnických pretekárov si viedla Denisa Tenkelová, ktorá zvíťazila
na 50 i 100 m voľný spôsob, 100 m polohový pretek a 100 m znak.

8. 3. 2010 
Na 40. ročníku  krajskej Olympiády v ruskom jazyku v B. Bystrici zvíťazila vo svojej kategórii študentka
Gymnázia A. Kmeťa v B. Štiavnici Daniela Chytilová a postúpila do celoslovenského kola.

9. 3. 2010 
V kaviarni hotela Grand Matej sa konala oslava MDŽ, ktorú pripravila Živena, spolok slovenských žien.
Zúčastnené oslávenkyne pozdravil primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. V programe vystúpili Texasky 
a člen ky tanečnej skupiny zo Štúdia scénického tanca v B. Bystrici.

12. 3. 2010 
V Baníckej krčme pri štôlni Glanzenberg bol slávnostný šachtág na počesť 50. narodenín viceprimátora 
Ing. Juraja Čabáka. Oslávenec absolvoval čestný „skok cez kožu“.

20. 3. 2010 
Turisticko-informačná kancelária pripravila pre záujemcov exkurziu po zrekonštruovanom penzióne Nos-
talgia a hoteli Grand Matej pod vedením Ing. Martina Macharika a Ing. arch. Pavla Fabiana, ktorí odborným
výkladom priblížili históriu týchto budov.
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23. 3. 2010 
V kine Akademik sa uskutočnila beseda s Bélom Bugárom a Ivanom Švejnom. Obaja politici predstavili prí-
tomným program a zameranie novej strany Most-Híd.

23. 3. 2010 
Uskutočnil sa blok spomienkových podujatí na Samuela Mikovíniho, výnimočnú osobnosť prvej polovice
18. st. Okrem prednášok, výstavy, položenia kvetov pri pamätnej tabuli sa v Evanjelickom chráme konalo
Literárno-hudobné pásmo o živote a diele S. Mikovíniho, v ktorom sa predstavili známi štiavnickí interpreti.
Organizátori: BBSK – POS – Pracovisko B. Štiavnica, ECAV.

24. 3. 2010 
Primátor mesta zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– zámer uchádzať sa o projekt v rámci ROP – Podpora a rozvoj infraštruktúry CR 
– úpravu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2010
– zámer odpredaja kotolne s. č. 1986 na Ulici Budovateľská č. 19 v Banskej Štiavnici
– odpredaj pozemku pre Máriu Štangovú
– odpredaj pozemku pre Róberta Kollára
– odpredaj pozemkov pre Štefana Filipa s manželkou
– zámer na priamy odpredaj pozemku parcela C KN č. 5877/2
– ponuku na dlhodobý nájom nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Mládežnícka č. 16
– kúpu pozemku za účelom prístupu k stavebným pozemkom na Ul. SNP v Banskej Štiavnici
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 593/2008
– správu o odpredaji komerčných bytov a nebytových priestorov v pripravovanej výstavbe na sídlisku Drieňová
– správu o vyhodnotení stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta v roku 2009
– správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
– prehľad o počte žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
– správu o stave realizácie projektov v rámci odpadového hospodárstva

25. 3. 2010 
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa pod záštitou Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore Unicef 
konalo v knižniciach po celom Slovensku simultánne čítanie detskej knihy žiakmi základných škôl. Bol to
III. roč. projektu s názvom Čítajme si. Podujatie prišiel podporiť primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. 
V kine Akademik sa odohral 6-hodinový maratón, do ktorého sa zapojilo 234 žiakov.

27. 3. 2010 
V druhom kole 6. ročníka Banskobystrického plaveckého pohára, ktorý sa konal v Brezne, boli najúspešnej -
šími štiavnickými pretekármi: Matúš Berlanský, Jakub Longauer, Matej Ernek, Šimon Ernek, Dárius Do-
letina, Ján Čamaj, Andrej Berlanský, Monika Maruniaková a Denisa Tenkelová.

27. 3. 2010 
Lyžiarske stredisko Salamandra Resort ukončilo zimnú sezónu. V prevádzke bolo 92 dní. Manažment ju
zhodnotil ako úspešnú. Do budúcnosti plánuje dobudovanie strediska a rozšírenie služieb.

Novodobé Štiavnické noviny si špeciálnou prílohou pripomenuli 20. výročie svojho vzniku. Minulí i terajší
členovia Redakčnej rady urobili historický prierez jednotlivými ročníkmi, spomínali, bilancovali.

A príl
5. 4. 2010 
Veľkonočné sviatky spríjemnili obyvateľom a návštevníkom nášho mesta operný spevák Martin Babjak 
a kla virista Daniel Buranovský, ktorí vystúpili v Evanjelickom chráme s pestrou zmesou chrámových skladieb,
ľudových piesní, operných árií a muzikálových melódií.

10. 4. 2010 
Občianski aktivisti s podporou Banskoštiavnického skrášľovacieho spolku zorganizovali dobrovoľnú brigádu
na čistení Botanickej záhrady. Do tejto činnosti sa zapojilo asi 60 nadšencov všetkých vekových kategórií.

13. – 14. 4. 2010 
V Bratislave sa konal jubilejný 40. roč. Olympiády ruského jazyka. V kat. najvyspelejších účastníkov zví ťazila štu-
dentka Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici Daniela Chytilová, ktorú pripravovala Mgr. Darina Cesnaková.
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13. 4. 2010 
V kine Akademik ocenili osobnosti v oblasti kultúry a športu. Víťazom v kategórii Podujatie 2009 sa stali Sa -
la mandrové dni, Osobnosť kultúry – Zlatica Berešíková, Kolektív – Texasky. Ocenení boli 10 športovci. Plá -
vanie – Denisa Tenkelová, Monika Maruniaková, Matúš Berlanský, Matej Ernek, Marián Adamský. Karate –
Samuel Kotora, Gabriela Maruniaková, Streľba – Peter Lipták, Richard Šimek, Trojboj – David Nemčok. Naj -
lepší športovec – Denisa Tenkelová. Ceny odovzdali viceprimátor Ing. Juraj Čabák a poslanec MsZ Ivan Beňo. 

14. 4. 2010 
BBSK – Pracovisko B. Štiavnica a Školský internát pri Združenej strednej škole obchodu a služieb pripravili
Art Pódium, prezentáciu rôznych foriem záujmovo – umeleckej činnosti mládeže – vlastná tvorba, interpre -
tácia umeleckého slova, hudba, spev, tanec, divadielko, miešanie nápojov.

14. – 24. 4. 2010 
9 študenti a 2 vyučujúci z Hotelovej akadémie v Šoproni sa prišli oboznámiť s naším mestom. Spoznávali
jeho históriu, pamätihodnosti, reštaurácie a ochutnávali aj slovenské špeciality. Výsledkom ich činnosti bude
sprievodca mestom a jeho okolím v anglickom a maďarskom jazyku.

15. 4. 2010 
Pri príležitosti otvorenia výstavy historických pohľadníc stredného Pohronia v Novej Bani sa uskutočnila
prezentácia novej publikácie doc. Ing. Ivana Herčka Stredné Pohronie na starých pohľadniciach. Publikáciu
vydalo vydavateľstvo Dajama.

16. 4. 2010 
Na pozvanie primátora mesta prišiel do nášho mesta veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Se -
verného Írska Michael Roberts, ktorý navštívil Šobov, stretol sa so štiavnickými gymnazistami a zúčastnil sa
na členskej schôdzi Slovenského zväzu telesne postihnutých. Spolu s členmi Banskoštiavnického skrášľo va -
cieho spolku zasadil krík ruží. 

19. 4. 2010 
V SBM sa zišiel primátor mesta s ministrom životného prostredia doc. Ing. Jozefom Medveďom a ďalšími
predstaviteľmi tohto rezortu, aby na operatívnej porade rokovali o návrate Slovenského vodohospodárskeho
podniku do Banskej Štiavnice.

19. 4. 2010 
V Galérii J. Kollára bola vernisáž výstavy detskej a študentskej tvorby s ekologickou tematikou My sa nevieme
sťažovať nahlas. Toto podujatie poctil svojou návštevou minister životného prostredia doc. Ing. Jozef Medveď
a primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Vernisáž bola spojená s vyhlásením výsledkov súťaže, na ktorej sa
zúčastnili aj žiaci z Poľska a Maďarska. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Marta Kováčová.

21. – 22. 4. 2010 
Vo Svätom Antone prebiehala celoslovenská súťaž zručností stredných odborných škôl s lesníckym zamera -
ním. Boli to zároveň aj Juniorské majstrovstvá Slovenska. Súťažiaci si zmerali sily v siedmich disciplínach,
typických pre lesnícke povolania.

22. 4. 2010 
Do partnerského mesta Moravská Třebová na Dni slovenskej kultúry vycestovali Texasky, divadelný súbor
Paradajz Pikčr, Sokoliari sv. Bavona a Živé šachy. Štiavnické súbory zožali so svojimi vystúpeniami veľké
úspechy.

23. 4. 2010 
Na 6. roč. Náckovej Štiavnice bola na akvadukte v Kysihýbli odhalená pamätná tabuľa ako spomienka na
jeden zo štiavnických divov, kde voda tečie po moste. Nechýbal ani tradičný výjazd vlakom do Hronskej
Dúbravy a súťaž v reprodukovaní náckovských vtipov a kvíz zo štiavnického nárečia. Na tomto podujatí bola
predstavená aj publikácia Banícky stav nech je velebený autorky Jolany Darulovej. Najúspešnejším interpre-
tom náckovských vtipov a príhod sa stal Milan Šesták.

24. 4. 2010 
V kine Akademik Ing. arch. Iveta Chovanová prezentovala záujemcom zaujímavé príbehy starej Štiavnice
Štiav nica z archívu. Bola to séria fotografií a pohľadníc, ktoré zachytili podobu nášho mesta v minulosti.

29. 4. 2010 
20-členná skupina zástupcov nášho mesta na čele s primátorom Mgr. Pavlom Balžankom sa v Londýne 
v rám ci projektu Banská Štiavnica, mesto, ktoré zaujme zúčastnila na prezentácii toho najlepšieho, čo Banská
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Štiavnica má. Veľvyslanec SR vo Veľkej Británii Juraj Zervan pripomenul hosťom slávnu históriu Banskej
Štiavnice. V kultúrnom programe vystúpil súbor Sitňan. O záchrane kultúrnych pamiatok referovali Ing.
arch. Katarína Vošková, Ing. Martin Macharik a Mgr. Beata Nemcová. Súčasťou podujatia boli 2 výstavy –
23 diel Arpáda Pála a fotografická spomienka na banskoštiavnického rodáka Deža Hoffmanna, dvorného
fotografa slávnej hudobnej skupiny Beatles.

Máj
1. 5. 2010 
Okresná rada strany SMER – SD už tradične pripravila oslavy 1. mája v Kysihýbli, spojené s kultúrnym pro-
gramom, tombolou, dobrou zábavou pre deti i dospelých.

1. – 8. 5. 2010 
Študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v B. Bystrici pripravili prvý výberový
workshop. Výsledky tvorivého týždňa vystavovali vo verejnom prostredí – v historickom centre, na sídlisku
Drieňová a na železničnej stanici.

3. 5. 2010 
Na krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň si úspešne viedli reprezen-
tanti nášho mesta – gymnazistka Dominika Petrikovičová, Gregor Petrikovič a Alexandra Gáliková. V kate -
górii poetických divadiel súbor Drienky obsadil II. miesto.

7. 5. 2010 
V reprezentačných priestoroch Múzea vo Svätom Antone bola slávnostne uvedená do života nová publikácia
Zlatá kniha Hontu. Vydala ju Matica slovenská v Martine. Zostavovateľom publikácie je Ing. Peter Urban,
PhD.

7. 5. 2010 
ZO SZPB v spolupráci s POS – Pracoviskom Banská Štiavnica a politickými stranami pripravili pietne zhro-
maždenie pri príležitosti 65. výročia skončenia II. svetovej vojny. Hlavný príhovor predniesol viceprimátor
mesta Ing. Juraj Čabák. V kultúrnom programe s pásmom protivojnovej poézie a prózy vystúpili štiavnickí
interpreti, hudobnú zložku zabezpečili žiačky Gymnázia A. Kmeťa a ZUŠ pod vedením p. Ireny Chovanovej.
Položením kytíc k Pomníku SNP si občania uctili pamiatku padlých.

8. 5. 2010 
V Žiari nad Hronom sa konali otvorené Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách.
Na tejto súťaži sa zúčastnili aj malí štiavnickí tanečníci z Faber dance tímu. Deti si vytancovali v štandardných
tancoch s choreografiou Tiamo II. miesto.

8. 5. 2010 
Športový klub Štefultov pripravil tradičnú vatru na počesť oslobodenia spod fašizmu. Vatru slávnostne zapá -
lil primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.

10. 5. 2010 
Živena – spolok slovenských žien a MsÚ v B. Štiavnici zorganizovali v kaviarni hotela Grand Matej Deň
matiek. Slávnostný príhovor predniesol viceprimátor Ing. Juraj Čabák. Zúčastnených pozdravili deti z ban-
skoštiavnických materských škôl a folklórny súbor z Hodruše-Hámrov.

10. – 15. 5. 2010 
Konal sa 16. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí – Envirofilm. V rámci festivalu
sa premietali súťažné i nesúťažné filmy, uskutočnila sa prehliadka Botanickej záhrady s výkladom, vystúpenie
sokoliarov, tvorivé dielne – remeselno-výtvarné využitie kameňa, beseda s publicistom Andrejom Bánom spo-
jená s premietaním fotografií z Haiti, Gruzínska, Afganistanu, Pakistanu a Kosova.

15. 5. 2010 
DHZ v Štefultove pripravil oslavu Sviatku sv. Floriána.

15. 5. 2010
Uskutočnilo sa ďalšie tematické sprevádzanie z cyklu Príbehy starej Štiavnice. Pod odborným vedením p. Rus -
ka a p. Longauera si záujemcovia prezreli Arborétum Kysihýbel.
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18. 5. 2010 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí v Múzeu vo Svätom Antone bola sprístupnená výstava V službách
prírode, venovaná 90. výročiu organizovaného poľovníctva na Slovensku. Na vernisáži sa zúčastnili minister
pôdohospodárstva SR Ing. Vladimír Chovan, prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký,
generálny riaditeľ Lesníckej sekcie ministerstva pôdohospodárstva prof. Ing. Július Novotný, organizačný
riaditeľ Lesov SR Ing. Ľubomír Veselý a ďalší hostia.

19. 5. 2010 
POS – Pracovisko B. Štiavnica v spolupráci s mestom a pod záštitou primátora mesta pripravilo Rodinný
večer Debnárovcov, na ktorom sa predstavili tri hudobne nadané generácie tejto rodiny.

21. – 22. 5. 2010 
Štiavnické kultúrne leto odštartovalo 13. ročník Festivalu kumštu, umenia a zábavy. Tento ročník bol veno -
vaný ochrane a spracovaniu kameňa. Podujatie za priaznivého počasia navštívilo počas dvoch dní okolo 
3000 záujemcov.

21. 5. 2010 
V zasadačke MsÚ sa konala tlačová konferencia k otvoreniu Štiavnického kultúrneho leta. Ing. Martin
Macharik predstavil novú informačnú brožúrku Kam v Banskej Štiavnici.

22. 5. 2010 
V areáli kaštieľa vo Svätom Antone sa uskutočnila súťaž mladých hasičov Plameň 2010. V súťaži dievčat
zvíťazili mladé hasičky zo Svätého Antona, v súťaži chlapcov sa víťazmi stali mladí hasiči z Kremnice. Oba
víťazné kolektívy postúpili do krajského kola, ktoré bude 5. júna v Detve.

24. 5. 2010 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– Rozbor hospodárenia mesta za rok 2009 a vyrovnanie schodku vo výške 1 195 386,25 eur
– Rozbor hospodárenia TS, m. p., ktorý dosiahol hospodársky výsledok 6302 eur 
– Správu o inventarizácii mesta
– Odmenu primátorovi mesta vo výške 15% zo súčtu platov vyplatených v r. 2009
– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2010
– Odklad druhej splátky nájomného za užívanie pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta v r. 2009, splatnej

do 31. 3. 2010 vo výške 6638,78 eur do 1. 9. 2010 pre SOŠ lesnícku
– zámery priameho odpredaja pozemkov Ing. Š. Filipovi s manželkou, Ing. Júliusovi Forrovi s manželkou,

Jozefovi Majerovi s manželkou, Jozefovi Allimu, Petrovi Vicianovi
– odplatný prevod prebytočného majetku štátu v správe NLC Zvolen. Úhrada vo výške 138 000 eur sa bude

realizovať z rozpočtu mesta
– použitie rezervného fondu mesta na úhradu výdavkov: kúpna cena rodinného domu vo výške 31 000 eur,

oprava komunikácie na Ulici Straku vo výške 50 000 eur
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– Správu o stave mesta za rok 2009
– Správu o rozvojových aktivitách mesta na individuálnu bytovú výstavbu

27. 5. 2010 
V podkrovných priestoroch ZŠ J. Horáka sa uskutočnil odber krvi od 82 darcov – z toho bolo 30 prvodarcov.
Podujatie prišiel podporiť aj primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka a vzácny hosť, štiavnická rodáčka a bývalá
žiačka tejto školy p. Magda Vášáryová, poslankyňa NR SR.

27. – 30. 5. 2010 
V maďarskom meste Péč, európskom meste kultúry, sa konal 13. ročník Európskych baníckych a hutníckych
dní . Delegáciu nášho mesta tvorili: primátor Mgr. Pavol Balžanka, riaditeľ SBM PhDr. Jozef Labuda, členovia
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Richard Kaňa, Ing. Milan Urbánek, Ing. Erik Som-
bathy, Jozef Osvald a Ing. Peter Moravitz.
V druhý májový týždeň delegácia nášho mesta v zložení: Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta, PhDr. Viera
Gregáňová, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb, Marek Kapusta, projektový manažér, Mgr. Lenka Kusendová,
evanjelická farárka, Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka, PhDr. Jozef Labuda, riaditeľ SBM, Mgr. Miloš
Pikala, katolícky farár, Ing. Ivana Nikolajová, odd. KCRa Š, navštívili partnerské mesto Hünenberg.
Predposledný májový týždeň navštívila naše mesto skupina študentov a fotografov z maďarského mesta
Šoproň, ktorá tu pracovala v rámci projektu Spoločne bez hraníc.
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Na 15. ročníku Levických poľovníckych dní v kat. dokumentárnych a náučno-metodických filmov získal 
I. miesto film Tuláčik, vyrobený v Klaudstudiu spolu s Ing. M. Čížom. 3. cenu v kat. domáce videá získal Ján
Kollár zo Svätého Antona za film Náručie prírodného skvostu okolia B. Štiavnice. 

29. 5. 2010 
V miestnej časti Štefultov sa konal II. ročník cestného behu Štefultovská desiatka. Zúčastnilo sa na ňom 112
pretekárov všetkých vekových kategórií.  
Mesiac máj bol nezvykle daždivý, povodne, ktoré zasiahli celé Slovensko, sa v našom meste nevyskytli.

Jún
1. 6. 2010 
Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR sa vracia zo Žiliny do nášho mesta Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. Sídliť bude v budove na Radničnom námestí, ktorá bola aj predtým jeho síd-
lom a je aj v jeho vlastníctve. Mesto na rozšírenie pracovných priestorov SVP, š. p., poskytlo aj objekt na Slád -
kovičovej ulici, tzv. Belházyovský dom.

1. 6. 2010 
V kaplnke Kammerhofu bola vernisáž výstavy Vedecká hračka, určená najmä žiakom základných a stredných
škôl. Pripravilo ju SBM.

2. – 6. 6. 2010 
V moskovskej hale Mytišči sa konali 20. Majstrovstvá Európy v pretláčaní rukou. Sily si zmeralo 500 účast -
níkov z 26 krajín. Slovensko získalo 6 medailí – 1 zlatú, 1 striebornú a 4 bronzové. Zaslúžili sa o ne aj Štiav -
ničania. V kat. do 70 kg Ján Vojenčák si vybojoval striebornú (ľavá ruka) a v kat. do 85 kg Radoslav Dobrovič
bronzovú (ľavá ruka).

3. 6. 2010
Banskoštiavnické Gymnázium A. Kmeťa pri  pravilo
spomienkovú slávnosť spojenú s odha  lením pamätní -
ka, umeleckého diela akad. so chára Vlada Oravca,
svojej bývalej študentke Ulrike Babiakovej, spolu obja-
viteľke planéty Banská Štiavnica. Na tomto podujatí
sa zú čast nil Mgr. Branislav Ondruš, riaditeľ Tla čo vé -
ho a infor mačného odboru Úradu vlády SR.

5. 6. 2010 
V preplnenej kinosále Kultúrneho domu v Štefultove
vystúpil súbor Paradajz Pikčr s hrou Vte dy na zácho -
de.

17. 6. 2010 
Slávnostnými fanfárami trubačov zo SOŠL sa začalo inovované umelecké pásmo Banská Štiavnica v umelec -
kom slove a hudbe, ktoré pripravilo POS – Pracovisko Banská Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor a mesto
B. Štiavnica. Hudbou, poetickým slovom, umeleckou prózou aktéri vzdali hold nášmu mestu. Na podujatí
bol prítomný primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka, riaditeľka POS v Žiari nad Hronom Mgr. Helena Žňavová
a absolventi SOŠ na stretnutí po 50. rokoch.

19. 6. 2010 
Vo výstavných priestoroch svätoantonského kaštieľa bola sprístupnená výstava Poľovníctvo vo výtvarnom
prejave. Prezentovali sa na nej aj dvaja sochári z Maďarska – László István, jeho syn László Péter a slovenský
autor umeleckých prác z parohoviny p. Dionýz Sárkozi zo Žitného ostrova.

22. 6. 2010 
Na Štiavničkách v B. Bystrici sa konali Majstrovstvá družstiev v latinsko-amerických a štandardných tancoch.
Do finále postúpili aj deti a juniori z Faber dance tímu nášho mesta.

26. 6. 2010 
Uskutočnilo sa ďalšie tematické sprevádzanie Tajomstvá hradu na Sitne. Odborný výklad pripravil PhDr.
Ján Roháč. Na Počúvadlianskom jazere bol pripravený bohatý kultúrny program v rámci podujatia Budenie
sitnianskych rytierov. V Amfiteátri pod Novým zámkom na Štiavnickom hudobnom tajchu vystúpili hu-
dobné skupiny Hudba z Marsu, Para a Hex.
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26. 6. 2010 
Uskutočnil sa 9. ročník dorasteneckého turnaja o pohár Mariana Bosáka, kde na I. mieste skončilo mužstvo
FK Sitno Banská Štiavnica IV. liga, II. miesto FŠ Badín III. liga, III. miesto MFK Handlová IV. liga, IV. miesto
MŠK Žarnovica V. liga.

28. 6. 2010 
Okresné centrum Zväzu telesne postihnutých pripravilo III. roč. Športového dňa, do ktorého sa zapojilo 
61 súťažiacich.
Súťaž v separovanom zbere na MŠ a ZŠ Zbieraj body za odpady vyhrala 5.B tr. ZŠ J. Horáka, ktorá za
získaných 1879 bodov dostala 50 eur.
V IV. lige futbalovej súťaže muži r. 2009/2010 FK Sitno obsadilo s 30 bodmi a skóre 39 : 54 9. miesto, 
v IV. lige dorastu 7. miesto s 35 bodmi a skóre 52 : 57 a žiaci v II. lige juh 14. miesto so 6 bodmi a skóre 
22 : 135. 

Júl
4. 7. 2010 
Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov usporiadal súťaž O putovný pohár primátora mesta, na ktorom sa
zúčastnilo 16 družstiev mužov a 1 družstvo žien.

4. 7. 2010 
BBSK – POS Žiar nad Hronom a obec Podhorie zorganizovali Pohronské folklórne slávnosti, na ktorých sa
predstavili deti i dospelí z okolitých obcí a hostia z ČR. Súčasťou podujatia bol aj jarmok remesiel a výstava
remeselného umenia paličkárok a rezbárov.

7. 7. 2010 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– zásady odmeňovania primátora, jeho zástupcu, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií
– Investičný zámer výstavby Športovo – relaxačného centra na Drieňovej
– zámery na odpredaj pozemkov Miroslavovi Likerovi. Ľubomírovi Kalovi, Márii Cesnakovej, Jozefovi Potan -

čokovi s manželkou, spoločnosti POSTER, s. r. o., Bratislava
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– Informatívnu správu k započítavaniu platieb nájomného pre Mestské lesy, s. r. o., B. Štiavnica

11. 7. 2010 
Víťazom 5. roč. Ceny Kozároviec v streľbe sa stal Štiavničan Ľubomír Drbohlav.

11. 7. 2010 
Na Ranči Nádej sa konal 6. roč. benefičného gospelového festivalu Krásny deň, na ktorom vystúpili hudobné
zoskupenia, produkujúce tento druh hudby. Ako sólistka sa predstavila Banskoštiavničanka Katka Šebeňová.

15. 7. 2010 
Juraj Miškov, minister hospodárstva a výstavby a Martin Chren, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
a výstavby sa stretli so zástupcami Združenia baníckych spolkov a cechov, Slovenska a Slovenskej banskej
komo ry, Mgr. Pavlom Balžankom, primátorom mesta, ktorí ich informovali o aktuálnom stave ťažby a spra-
covania nerastných surovín a o aktuálnych akciách, súvisiacich s baníckou históriou, pripravovaných v nasle-
dujúcich rokoch.

16. 7. 2010 
Na nádvorí kaštieľa vo Svätom Antone bola slávnostná premiéra novej divadelnej hry Slepačí bujón, ktorú
pripravili členovia divadla Paradajz Pikčr pod vedením Moniky Hricovej a Doda Klimka.

16. – 17. 7. 2010 
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu pripravilo podujatie Štiavnický živý šach. V hlavnej súťaži 
sa víťazom stal americký veľmajster Nakamura, ktorý porazil Sergeja Movsesjana. Podujatie bolo spojené 
s bohatým programom – vystúpením sokoliarov sv. Bavona, šaša Mira Kasprzyka, ukážkami historickej
streľby, školou šermu, žonglovaním, mučením a lámaním na kolese a koncertmi hudobných skupín. 

24. 7. 2010 
Na Námestí sv. Trojice sa vďaka dobrovoľnej občianskej aktivite a podpore zo strany Nadácie Ekopolis,
Slovenskej pošty a projektu ViTo uskutočnilo podujatie Piknik na Trojici. Organizovalo ho o. z. Štokovec.
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Jeho cieľom bolo oživenie historického centra predajom ovocia, zeleniny, rôznych druhov čaju, grilovaním,
hudobnou produkciou a diskusiou s vedením mesta o perspektívach rozvoja Banskej Štiavnice.

26. 7. – 1. 8. 2010 
Konal sa Štefultovský tekvičiarsky pút. Odslúžilo sa niekoľko sv. omší pre rodiny i mládež. V kostole sa konal
koncert kapely Friend of music.  
Na ihrisku pri Kultúrnom dome v Štefultove sa pod holým nebom konala tradičná Púťová zábava. Účast -
níkov pobavila hudobná skupina JEWEL.

30. 7. 2010 
13. roč. Náckovho štiavnického pochodu bol zavŕšený inštalovaním pamätnej tabule na dome na Hornej
Resle, v ktorom býval Nácko. Tabuľu vyryl p. Ivan Buzalka, odhalil ju p. Ján Furinda, súčasný interpret Nácka.
Pri tejto príležitosti primátor mesta odovzdal Banskoštiavnicko-hodrušskému baníckemu spolku šesť
kožených ošliadrov pre aušusnícke uniformy.

30. 7. 2010 
V Rytierskej sieni Starého zámku vernisážou výstavy známeho karikaturistu, ilustrátora, maliara a spisovateľa
Ivana Popoviča sa začal XI. roč. letného Festivalu peknej hudby. Vernisáž spestril slovenský spevák, klavirista
a skladateľ Janko Lehotský. Vo večerných hodinách v priestoroch hradného nádvoria si publikum mohlo
vychutnať Večer operetných melódií (nový žáner festivalu) v podaní Bratislavského metropolitného orchestra
pod vedením Petra Uličného a speváčky Evy Šeniglovej.

31. 7. 2010 
Festival peknej hudby pokračoval v sobotu dopoludnia v barokovej kaplnke Múzea vo Svätom Antone, kde
sa predstavilo sláčikové kvarteto troch ostravských umelcov a umeleckého riaditeľa festivalu Eugena
Procháca. Večerná Noc so Chopinom sa odohrala v Kostole sv. Kataríny s premietaním koncertu štyroch
klavírnych umelcov na plátno, inštalované na Námestí sv. Trojice.
Redakcia Štiavnických novín a Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu sa presťahovali do priestorov
bývalého Kassu na Ul. Kammerhofská č. 1.
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od založenia Evanjelického učiteľského ústavu, ktorý sa odčlenil
od Evanjelického lýcea. Vyučovalo sa v ňom do r. 1952. Neskôr tam gymnázium zriadilo celoštátnu prípravku
pre štúdium v zahraničí. V súčasnosti po rekonštrukcii slúži na ubytovanie turistov.

A ugust
1. 8. 2010 
V rámci Festivalu peknej hudby si pobyt v Sklených Tepliciach návštevníci kúpeľov mohli spríjemniť dopo -
ludňajším džezovým koncertom dua Miloš Jurkovič a Ján Hajnal.
Dôstojnou bodkou za tohtoročným Festivalom peknej hudby bol večerný koncert Wroclavského sláčikového
kvarteta, s ktorým vystúpil francúzsky flautista Olivier Lusinchi.

7. 8. 2010 
Námestie sv. Trojice hostilo remeselníkov z celého Slovenska v rámci podujatia Nezabudnuté remeslá.
Tohtoročná téma: bylinkári, liečitelia a veštci. Súčasťou podujatia bol kultúrny program zameraný na ľudovú
tvorbu. S úspechom vystúpili hráči na heligónkach i sólisti z FS Urpín, ktorí predviedli tance zo stredného
Slovenska, hudobná skupina Keltieg s írskymi ľudovými pesničkami.

7. 8. 2010 
V centre mesta – na Novozámockej ulici – otvoril svoje brány nový Pivovar ERB. V zaujímavo zreštaurovaných
priestoroch ponúka 5 druhov piva spolu s bohatým jedálnym lístkom. Súčasťou pivovaru je aj divadielko 
v podkroví s kapacitou 111 miest. Prevádzkovatelia pivovaru chcú ponúkať aj kultúrne podujatia – divadelné
predstavenia a koncerty.

7. 8. 2010 
V maďarskom meste Tata sa konal 27. roč. medzinárodného minimaratónu. Na 14 km trať sa postavilo 
735 bežcov z Poľska, Slovenska, Česka, Talianska, Rumunska a Nemecka. V kat. muži 45 – 49-roční zvíťazil
Banskoštiavničan Daniel Matis, celkovo sa umiestnil na 39. mieste.

12. – 15. 8. 2010 
V kine Akademik, v Amfiteátri pod Novým zámkom, v čajovni Klopačka, v kaviarni Art Cafe, v mestskom
Kultúrnom centre, na Starom zámku a na banskoštiavnickej železničnej stanici sa premietali filmy a prebie -
hali sprievodné akcie v rámci filmového festivalu 4 živly, na ktorom si diváci mohli prezrieť 15 celovečerných
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filmov a privítať zaujímavých hostí. Po prvý raz bol venovaný osobitný priestor deťom. Ústredná téma fes-
tivalu – Hra.

14. 8. 2010
Na Suchom tajchu sa odohral tradičný turnaj v minifutbale.

17. – 21. 8. 2010 
Uskutočnil sa VIII. roč. medzinárodného festivalu Capalest, ktorý niesol názov Po stopách cyrilometodskej
tradícíe. Festival otvorilo inscenované básnické čítanie diela Proglas. Výnimočné miesto v tomto ročníku
pat rilo bulharským a gréckym hosťom. Na Starom zámku sa odohrala inscenácia diela Vila Tereza L. Novo -
mes kého a hudobno-slovné pásmo bulharských autorov. K hudobným podujatiam patril koncert kórejskej
klaviristky Mi Yong Lee a na záver bulharskej speváčky Valye, ktorú na gajdách sprevádzal Peter Janev.

20. 8. 2010 
OZ Štokovec pripravilo v priestoroch vstupnej haly banskoštiavnickej vlakovej stanice prezentáciu výsledkov
medzinárodného sympózia ÁNO LINO spolu s koncertom holandskej hudobnej skupiny Ln Saint.

22. 8. 2010 
Na 16. roč. súťaže o Putovný pohár SNP na strelnici Jamina v Rudne nad Hronom boli úspešní Ban -
skoštiavničania. V kat. dorastu zvíťazil 13-ročný Patrik Jány pred 12-ročným Štefanom Šulekom. Obaja 
splnili limit II. výkonnostnej triedy. V kat. juniori a muži obhájil svoje prvenstvo Igor Lipták. V kat. seniori
B (60-roční a st.) zvíťazil Ľubomír Drbohlav.

22. 8. 2010 
Na Počúvadlianskom jazere sa uskutočnil Festival bizarných plavidiel Utopenec a súťaž na vodných 
bi cykloch. Okrem toho si návštevníci mohli pozrieť aj krátke amatérske filmy. Organizátori: ICM B. Štiavnica
a Klaudstudio Ivaška.

25. 8. 2010 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– Rozbor hospodárenia mesta k 30. 6. 2010
– Rozbor hospodárenia TS, m. p., k 30. 6. 2010
– Priamy odpredaj pozemku o výmere 687 m2 spoločnosti C. E. I., Bratislava
Poslanci MsZ určili:
– 17 poslancov a 5 volebných obvodov na volebné obdobie 2010 – 2014
Poslanci MsZ udelili:
– Čestné občianstvo mesta Doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc. a JUDr. Róbertovi Ficovi, CSc.
– Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Ing. Ľudovítovi Kaníkovi, JUDr. Antonovi Tekušovi

in memoriam
– Výročnú cenu mesta – Ľudmile Blaškovej, MUDr. Filipovi Daningerovi, Mgr. Tatiane Protopopovovej,

MUDr. Mariánovi Streškovi, Antonovi Václavekovi, Ing. Milanovi Urbánkovi, Jánovi Úradníkovi
Poslanci MsZ vzali na vedomie:
– Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2010
– Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní
– Informatívnu správu zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov dom
– Informatívnu správu zo zasadnutia Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti

27. 8. 2010 
Pri pomníku SNP na Radničnom námestí sa konali spomienkové oslavy pri príležitosti 66. výročia SNP.
Hlavný príhovor predniesol primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Pamätné madaily ministra obrany SR boli
odovzdané pánom Ing. Gejzovi Sámelovi, Jozefovi Legénymu, Jánovi Libičovi, Martinovi Lukáčovi, Jozefovi
Kopčanovi, Emilovi Kotorovi a Antonovi Václavekovi.

28. 8. 2010 
Oslavy 66. výročia SNP pokračovali ako okresné na Sitne a vo Svätom Antone, kde bola v podvečerných hodi -
nách zapálená symbolická vatra. 
Na najväčšom stredoeurópskom knižnom podujatí Svět knihy, ktoré sa konalo v Prahe, štiavnický rodák,
fotograf a publicista Vlado Bárta predstavil 3 knižné diela, vytvorené spolu so svojím synom – Slovensko
historické mestá (v marci t. r. ju vyhlásili za najkrajšiu knihu o Slovensku), Sprievodca po hradoch (je v nej
bohatý materiál o Starom i Novom zámku). Najväčšiu pozornosť si v metropole ČR vyslúžilo najnovšie vy-
danie knihy Banská Štiavnica – perla slovenských miest.
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Naše mesto sa môže pochváliť ďalším vkusným propagačným materiálom – pexesom. Populárna obrázková
hra je dielom Vlada Bártu a jeho syna.
V mesiaci august je v okrese Banská Štiavnica 15,64 % nezamestnanosť. Na Úrade práce, sociálnych vecí 
a ro diny je zaregistrovaných 1276 nezamestnaných. 

September
2. 9. 2010 
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie nového školského roku na Spojenej katolíckej škole sv. Františka z Assisi
v nových priestoroch bývalej ZŠ A. Sládkoviča.

2. 9. 2010 
V našom meste bola otvorená detašovaná trieda Praktickej školy v Banskej Bystrici, ktorá umožní hendike-
povaným žiakom skončiť povinnú školskú dochádzku a pripraviť sa na život v rodine, na sebaobsluhu a na
rôzne praktické práce.

4. – 5. 9. 2010 
V areáli Múzea vo Svätom Antone sa konal 20. ročník Dní sv. Huberta. V rámci slávností bola založená Sieň
úcty a slávy poľovníctva na Slovensku, do ktorej boli uvedení Dr. Ján Červíček, prvý predseda Loveckého 
a ochranného spolku Slovenska, a Koloman Slimák, nestor slovenskej poľovníckej kynológie. V zreštau-
rovanej sýpke bola inštalovaná výstava Unikátne slovenské a svetové trofeje Slovenska a Maďarska. Po prvý
raz sa uskutočnil aj odber krvi pod názvom Hubertova kvapka krvi, do ktorej sa zapojilo 27 darcov. Súčasťou
programu boli aj tradičné súťaže v hode flinty do žita, o „naj“ bradu, o najkrajší poľovnícky klobúk, o titul
najsympatickejšej poľovníčky, vo vábení zveri. Podujatiu neprialo počasie – v sobotu celý deň pršalo.

8. 9. 2010 
Do prevádzky bola uvedená ďalšia časť zrekonštruovanej Kammerhofskej ulice. Stavebné práce realizovali
firmy Combin Banská Štiavnica, s. r. o. a Strabag, s. r. o., Zvolen.

8. – 12. 9. 2010 
Konali sa tradičné Salamandrové dni, ktoré boli v znamení Dní európskeho dedičstva. V budove Berggerichtu
bola otvorená výstava Zlatý vek B. Štiavnice v období renesancie – Pavol Rubigall a jeho doba a v Kammerhofe
sa prezentovali študenti FA STU výstavou Technické a industriálne pamiatky. Deň otvorených dverí pripravil
Štátny ústredný banský archív v Pischlovom a Joergesovom dome. Na šachtágu bol prijatý do baníckeho
stavu Ing. Rastislav Anguš, a čestný „skok cez kožu“ absolvoval Dr. Viktor Heinrich Geramb z Hamburgu.
Počas Salamandrových dní navštívil naše mesto minister obrany Mgr. Ľubomír Galko, medzi 200 pozvanými
hosťami boli ďalšie významné osobnosti zo Slovenska i zahraničia. V Kostole sv. Kataríny bolo slávnostné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom boli udelené čestné občianstva a ceny mesta, schválené MsZ
dňa 25. 8. 2010.
V hudobnom programe vystúpili Zuzana Smatanová, skupina Vidiek a ďalšie súbory. Tohtoročným Sala-
mandrovým dňom neprialo počasie – v piatok a v sobotu výdatne pršalo.

12. 9. 2010 
V nemeckom kostole (z dôvodu nepriaznivého počasia) sa slúžila slávnostná sv. omša pri príležitosti púte 
k sviatku Povýšenia sv. kríža.

15. 9. 2010 
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie na malej čistinke v Hodrušskej doline bol zrekonštruovaný a opä-
tovne posvätený drevený kríž banskoštiavnickým dekanom Mgr. Milošom Pikalom. Kríž zrekonštruoval 
Ing. Mgr. Jozef Šimko.

23. 9. 2010 
V banskoštiavnickej Botanickej záhrade našla svoje miesto Lipa veľkolistá, venovaná Ing. Milanovi Kapustovi,
CSc., známemu ochrancovi prírody. Pri lipe bola inštalovaná pamätná tabuľa pri príležitosti jeho nedožitých
65. narodenín.

23. 9. 2010 
V obradnej sieni radnice Vladimír Bárta odovzdal primátorovi mesta Mgr. Pavlovi Balžankovi prvý exemplár
knihy Banská Štiavnica – Ako sme tu žili. Kniha je výpoveďou viacerých Štiavničanov o živote v našom meste,
doplnená je fotografiami autora a veršami Márie Petrovej.
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25. 9. 2010 
Pod vedením PaedDr. Beaty Nemcovej sa skončila ďalšia etapa rekonštrukcie židovského cintorína. Na jej
prezentácii sa zúčastnil bývalý veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Obsitnik, člen Komisie na ochranu
umeleckého kultúrneho dedičstva Peter Hawryluk, primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka, predstavitelia Ži-
dovskej náboženskej obce a ďalší hostia.

28. 9. 2010 
Po vyše ročných stavebných prácach bola daná do užívania zateplená budova Domova Márie na Špitálskej
ulici. Projekt bol financovaný z prostriedkov Eko-fondu, n. o., Bratislava a Banskobystrického samo-
správneho kraja. Zateplením a výmenou okien sa znížili náklady na vykurovanie.

30. 9. 2010 
Súčasťou Štiavnických novín sa stalo prvé číslo štvrtého ročníka študentskej prílohy VIVAT. Tieto noviny
budú vychádzať pod vedením nového šéfredaktora Daniela Mališa, študenta I. roč. Gymnázia A. Kmeťa.

30. 9. 2010 
V Evanjelickom chráme v rámci Dní kresťanskej kultúry sa konalo podujatie Opory vo vetre, venované tvorbe
evanjelických autorov. Scenár pripravila Mgr. Mária Petrová. Ako hostia vystúpili Slavomíra Očenášová-Štr-
bová, Daniel Šouc a spevokol Štiavničan. Organizátori: POS – Pracovisko B. Štiavnica, Evanjelický cirkevný
zbor a mesto B. Štiavnica.

Začiatkom mesiaca vydalo Múzeum vo Svätom Antone už 19. Zborník, ktorý predstavilo verejnosti.  Do ži -
vota ho uviedli prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký a známy lesnícky odborník
prof. Ing. Július Novotný, CSc.

Október
8. 10. 2010 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka prijal na radnici tvorcov publikácie 7 x 7 Banská Štiavnica, aby sa im
poďakoval za zaujímavú turistickú príručku. Hlavným redaktorom publikácie je PhDr. Ján Roháč.

10. 10. 2010 
Za pekného počasia sa konal II. ročník Šarkaniády. Organizačne ho pripravili Informačné centrum mladých
a Klaudstudio.

11. 10. 2010 
Živena – spolok slovenských žien, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kaviarni hotela Grand Matej us-
poriadala spoločenské posedenie, ktoré spestril ženský seniorský súbor zo Žarnovice. Zúčastnili sa na ňom
aj viceprimátor mesta Ing. Juraj Čabák a prednostka MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková.

12. 10. 2010 
Po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 77 rokov zomrel dlhoročný člen redakčnej rady Štiavnických novín, 
v minulosti úspešný plavec a organizátor športového života v našom meste Karol Melcer.

13. 10. 2010 
V priestoroch kaviarne hotela Grand Matej sa konala prezentácia najnovšej knihy banskoštiavnického
rodáka, publicistu a fotografa Vlada Bártu Banská Štiavnica – Ako sme tu žili. Publikácia vznikla na podnet
primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku a za jeho aktívnej podpory.

14. 10. 2010 
Štiavnické noviny uverejnili zoznam kandidátov na primátora mesta i uchádzačov o miesta poslancov MsZ.
O primátorské kreslo sa uchádzajú: Mgr. Nadežda Babiaková (Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS), RNDr. Pavol
Bačík (nezávislý), Mgr. Pavol Balžanka (SDKÚ – DS, KDH, Sloboda a solidarita, Most-Híd), Andrej Boroška
(SĽS), JUDr. Marcela Chovanová (nezávislá), Štefan Marko (SDĽ). O 17 miest poslancov MsZ sa uchádzalo
60 záujemcov.

20. 10. 2010 
V priestoroch Združenej strednej školy obchodu a služieb prišli seniorov Domova Mária pobaviť Texasky,
pán Furinda s náckovskými vtipmi a do tanca im zahrala skupina pána Marcela Paloviča.
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25. 10. 2010 
V priestoroch Kultúrneho centra bola vernisáž výstavy Tri svetoznáme banícke mestá. Pri tejto príležitosti
bola podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Banskou Štiavnicou, Broken Hil (Austrália) a Minas
de Riotinto (Španielsko).

28. 10. 2010 
Naše mesto poctil svojou návštevou nórsky kráľ Harald V. s manželkou Sonjou. V sprievode prezidenta SR
Ivana Gašparoviča s manželkou boli slávnostne prijatí na radnici, kde im odovzdal dar – drevenú kompozíciu,
zdobenú zlatom, striebrom a jaspisom Srdečnosť, p. Arpád Pál. Potom si hostia prezreli Galériu J. Kollára 
a expozície Starého zámku. V rámci Nórskeho finančného mechanizmu táto krajina prispela k zrekonštruo-
vaniu 40 vzácnych umelecko-historických zbierok galérie a múzea. Hostí v uliciach a na Námestí sv. Trojice
vítali stovky občanov nášho mesta. 

30. 10. 2010 
V poslednom kole jesennej časti futbalovej IV. ligy mužov prehrali futbalisti FK Sitno skupina juh v Čiernom
Balogu 6 : 1 a obsadili v tabuľke po jesennej časti 8. miesto s 19 bodmi a skóre 21 : 25, dorast v IV. lige obsadil
13. miesto s 10 bodmi a skóre 17 : 59 a žiaci v III. lige skupina C obsadili 9. miesto s 11 bodmi a skóre 19 : 24. 

November
3. 11. 2010 
V priestoroch Kultúrneho centra sa uskutočnilo otváracie stretnutie k projektu Integrovaný mestský rozvoj
vitálnych historických miest ako regionálnych centier v juhovýchodnej Európe (skratka ViTo). Projekt sa 
zaoberá revitalizáciou historického centra a manažuje ho spoločnosť Baten & Partners Slovakia.

4. 11. 2010 
V priestoroch veľkej sály Kultúrneho centra primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším prijal štiavnických seniorov, ktorým ponúkol kultúrny program – koncert skupiny Jána Berky
Mrenicu ml. a harmonikára Michala Červienku. Každý účastník dostal publikáciu Vl. Bártu Banská Štiavnica
– Ako sme tu žili.

8. 11. 2010 
Oficiálne sa začala kampaň pre komunálne voľby 2010.
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8. 11. 2010 
V priestoroch ZUŠ bola vernisáž výstavy Milo jiro (Moje srdce), na ktorej sa prezentovali najlepšie výtvarné
práce rómskych detí z letného tvorivého tábora v Spišskej Kapitule. Vernisáž otvoril PhDr. Bohumír Bachratý,
CSc., ktorý je aj jedným z organizátorov letného tábora. 

10. 11. 2010 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka zvolal mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ prijali uznesenie:
– Žiadame hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly v spoločnosti Bytová správa, s. r. o., B. Štiavnica so za-

meraním na kontrolu finančných operácií na účtoch Spoločenstva vlastníkov bytov za mesiace september,
október, november, kontrolu uzavretých zmlúv v obchodnom a neobchodnom styku za mesiace september,
október, november. Hlavný kontrolór predloží správu na najbližšom zasadnutí MsZ

12. 11. 2010 
V internáte Spojenej strednej školy obchodu a služieb sa konala prezentácia knihy Márie Petrovej a Ľubomíra
Lužinu Naša Štiavnica slovom a obrazom. Knihu uviedli do života primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka,
umelecký fotograf Vlado Bárta a evanjelický kňaz Daniel Šovc.

13. – 14. 11. 2010 
Priestor miestnej škôlky v Štefultove navštívil zlodej. Poškodil tri hasiace prístroje. V spoločenskej miestnosti
ukradol fotoaparát. Svojím konaním spôsobil škodu takmer 1100 €.

14. 11. 2010 
Predseda Kalvárskeho fondu Ing. Martin Macharik predstavil päťdesiatke záujemcov obnovené objekty
Kalvárie a zoznámil ich s ďalšími plánmi rekonštrukcie tohto historického skvostu.

19. 11. 2010 
V Múzeu vo Svätom Antone za účasti primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku riaditeľa Múzea Ing. Mariána
Číža , členov poroty, sponzorov, autorov súťažných prác a hostí bol vyhodnotený 13. roč. súťaže Najlepšia
dovolenková fotografia. Toto podujatie sa vyprofilovalo na celoštátnu súťaž so zahraničnou účasťou. V tomto
roku sa na ňom zúčastnilo 42 autorov s vyše 400 fotografiami v siedmich kategóriách. Organizátori: 
BBSK – POS – Pracovisko B. Štiavnica, Múzeum vo Sv. Antone a mesto B. Štiavnica.

22. 11. 2010 
Zdravotne a telesne postihnuté deti z Margarétky prežili príjemný deň návštevou parlamentu v Bratislave.

22. 11. 2010 
Za účasti zástupcov mesta a dodávateľov stavby slávnostným prestrihnutím pásky boli dané do užívania
novovybudované schody, nachádzajúce sa za objektom Kammerhof na Ul. Strieborná, ústiace do Ulice
Višňovského pri penzióne Ister.

25. 11. 2010 
Naše mesto po prvý raz poprášil sneh.

27. 11. 2010 
Na komunálnych voľbách sa zúčastnilo 52,367 % občanov, čo je vyššie percento ako celoštátny priemer. 
Zapísaných bolo 8383 voličov, voliť prišlo 4233, z čoho 2655 voličov dalo svoj hlas kandidujúcej primá tor -
ke Mgr. Nadežde Babiakovej (Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS), Mgr. Pavol Balžanka (SDKÚ – DS, KDH, SaS, 
Most-Híd) získal 1086 hlasov, RNDr. Pavol Bačík (nezávislý) – 474 hlasov, JUDr. Marcela Chovanová – 58,
Andrej Boroška – 26 a Štefan Marko – 25 hlasov.
Za poslancov MsZ boli zvolení: 
I. obvod: Ing. Juraj Čabák (SDKÚ – DS, KDH) – 383 hlasov, Renáta Antalová (SDKÚ – DS, KDH) – 273, Ing.
Arch. Peter Mravec (SDKÚ – DS, KDH) – 233
II. obvod: JUDR. Dušan Lukačko (nezávislý) – 482 hlasov, Ing. Marián Zimmermann (Smer – SD, ĽS – HZDS,
SNS) – 464, PaedDr. Milan Klauz ( Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS) – 464, Peter Ivaška (SDKÚ – DS, KDH) – 273
III. obvod: Mgr. Helena Chovanová (SDKÚ – DS, KDH) – 203 hlasov, Ing. Ján Mojička (Smer – SD, ĽS HZDS,
SNS) – 181
IV. obvod: Ivan Beňo (Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS) – 624 hlasov, RNDr. Pavol Bačík (nezávislý) – 579, JUDr.
Gejza Volf (Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS) – 452, Ľubomír Barák (nezávislý) – 383, Helena Koťová (SDKÚ – DS,
KDH) – 345, Mgr. Karol Palášthy ( SDKÚ – DS, KDH) – 331
V. obvod: Ing. Miriam Blaškovičová (SDKÚ – DS, KDH) – 216, Ing. Slavomír Palovič (SDKÚ – DS, KDH) – 216
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28. 11. 2010 
Na II. roč. Štiavnických letokruhov (zimné plávanie v tajchu Vindšachta) sa zúčastnilo 49 mužov a 11 žien
všetkých vekových kategórií. Účastníci si minútou ticha uctili pamiatku zosnulej plaveckej legendy Karola
Melcera. 

29. 11. 2010 
Husté nočné sneženie odrezalo naše mesto od sveta. Nepremávali diaľkové autobusy, paralyzovaná bola aj
železničná doprava pre popadané stromy. Doprava bola obnovená až v popoludňajších hodinách.

December
1. 12. 2010 
V koncertnej sieni ZUŠ sa konala prezentácia románu Antona Hykischa Rozkoše dávnych čias, odmeneného
Výročnou cenou Slovenského literárneho fondu za najlepšie prozaické dielo r. 2009 (román vyšiel na sklonku
r. 2009). Okrem autora a početného publika sa na podujatí zúčastnila aj novozvolená primátorka 
Mgr. Nadežda Babiaková. Podujatie pripravilo POS – Pracovisko B. Štiavnica, Mestská knižnica a ZUŠ.

6. 12. 2010 
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu pripravilo pre deti tradičný Mikulášsky batoh prekvapení. 
V pekne vyzdobenom Kultúrnom centre si mladé rodiny vychutnali sviatočnú atmosféru. V tvorivých diel -
ňach sa vyrábali rôzne ozdoby a piekli perníky. Zavítal medzi ne aj Mikuláš s anjelom a čertom.

7. 12. 2010 
16 vybraných študentov odboru reštaurovanie papiera a knižnej väzby, spolu s pedagógmi SPŠ S. Mikovíniho,
odcestovalo na exkurziu do mestečka Litomyšl v ČR. Cieľom exkurzie bola návšteva Fakulty restaurovaní
knižné vazby na Pardubickej univerzite so sídlom v Litomyšli.

10. – 11. 12. 2010 
SBM na nádvorí a v priestoroch Kammerhofu pripravilo tradičný Štiavnický vianočný jarmok s ponukou
zaujímavého kultúrneho programu a výrobkov remeselníkov.

14. 12. 2010 
V priestoroch reštaurácie Gallery sa uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže Inšpirácie spod Sitna, ktorú
organizuje Živena, spolok slovenských žien. Do tejto súťaže sa zapojilo 42 autorov z celého Slovenska 
so 117 prácami, ktoré hodnotila porota v zložení: PhDr. Nora Bujnová, CSc., PhDr. Oľga Moravčíková 
a Mgr. Renáta Taligová. 

14. 12. 2010 
Na zimnú sezónu bolo spustené lyžiarske stredisko Salamandra Resort v Hodrušskej doline.

15. 12. 2010 
Žiaci a učitelia ZUŠ ponúkli verejnosti Vianočný koncert, ktorý sa uskutočnil vo veľkej sále Kultúrneho cen -
t ra. O koncert bol veľký záujem a sála sa zaplnila.

24. 12. 2010 
Celý Štedrý deň výdatne pršalo.

25. 12. 2010 
Dopoludňajší dážď sa popoludní pod vplyvom prudkého poklesu teploty zmenil na snežnú metelicu, takže
druhá polovica vianočných sviatkov bola biela.

25. 12. 2010 
V Štefultove sa uskutočnil Vianočný koncert pod taktovkou Bach Tribute. 

26. 12. 2010 
V štiavnickom Kultúrnom centre obyvateľom a návštevníkom mesta spríjemnili vianočné sviatky Diabolské
husle s Jánom Berky-Mrenicom ml. a harmonikárom Michalom Červienkom.

27. 12. 2010 
Uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva, na ktorom sa funkcie
primátorky mesta ujala Mgr. Nadežda Babiaková, ktorá spolu s poslancami zložila zákonom predpísaný
sľub. Tento akt v Kultúrnom centre sledovala takmer stovka občanov mesta. 
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Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12. 2010: 10 190
z toho mužov: 4902
z toho žien: 5288
Zomrelí: 131
Narodení: 116
Odsťahovaní: 142
Prisťahovaní: 133
Úbytok: – 24

Politické strany a hnutia:

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v Banskej Štiavnici: 18,82 %
Nezamestnanosť v okrese Banská Štiavnica: 20,20 %

Školstvo
Mesto Banská Štiavnica bolo v šk. r. 2009/2010 zriaďovateľom dvoch základných škôl a ich súčastí – škol-
ských klubov detí a zariadení školského stravovania, štyroch materských škôl (so školskými jedálňami), 
Zá kladnej umeleckej školy a Centra voľného času.
Všetky uvedené zariadenia okrem dvoch materských škôl mali právnu subjektivitu.

Základné školy
ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského 17
Riaditeľ: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 489

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40
Riaditeľka: Mgr. Nadežda Dobrovičová
Počet žiakov: 265

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

Centrum voľného času, L. Svobodu 40
Riaditeľ: Mgr. Marián Berešík
Počet členov záujmových krúžkov: 459

Materské školy
MŠ, Ulica 1. mája 4
Riaditeľka: Mgr. Alexandra Bóková
Počet detí: 123

MŠ, Bratská 9
Riaditeľka: Jana Kruteková
Počet detí: 105
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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 organizácia SMER – SD Ing. Marián Zimmermann
Okresná rada Slobodného fóra Ing. František Majerský
Okresná organizácia SRK Ján Ličko
Mestská organizácia SRK Miroslav Bartoš



MŠ, Mierová 2
Riaditeľka: Janka Trilcová
Počet detí: 42

MŠ, Námestie padlých hrdinov 2 (Štefultov)
Riaditeľka: Eleonóra Luptáková
Počet detí: 17

Súkromné a cirkevné školy na území mesta
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského
Riaditeľ: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov: 264, z toho GMN 87

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

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, G. Göllnerovej 6
Riaditeľka: Mgr. Renáta Mikulášová
Počet žiakov: 275

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov: 256

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13
Riaditeľ: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 431

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4
Riaditeľka: PhDr. Viera Gregáňová
Počet žiakov: 405

Stredná odborná škola, Šoltésovej 5
Dňa 15. júna 2010 bol škole udelený čestný názov SOŠ Ľudovíta Greinera
Riaditeľka: Ing. Andrea Bednářová
Počet žiakov: 142

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 37

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPP a P, n. o.
Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet klientov: 568

Súkromné školy
Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o., v B. Štiavnici
Riaditeľka: PaedDr. Beáta Nemcová, od 1. 4. 2010 zastupovaním poverená PhDr. Soňa Ostricová. Od 28.
mája 2010 táto škola zanikla a novým subjektom sa stala Súkromná hotelová akadémia, n. o., ktorej
zriaďovateľom sa stala Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Počet študentov: 99 

Športové kluby
KMT Banská Štiavnica – triatlonový klub
TJ Sitno – Plavecký klub
Auto-moto klub Sitno
TJ Sitno – Rekreačný aerobik
Združenie technických športov LIBA
Klub slovenských turistov Dr. Téryho
Stolnotenisový oddiel LN TRADE
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Volejbalový oddiel
STKM Banská Štiavnica 
FK Sitno
Bedmintonový klub Sitno
Slovenský cykloklub Hámrik
Športový klub Štefultov
Rádioklub
Šachový klub Opevnenie 
Letecko-modelársky klub
Karate klub
Meštiansky volejbalový klub

V roku 2010 naše mesto významne reprezentovalo športové družstvo Dobrovoľného hasičského zboru Šte-
fultov. Zúčastnilo sa na 25 pretekoch, z toho 7-krát zvíťazilo. Pokračovalo sa v druhej etape rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice na Štefutlove. 

Partnerské mestá
Soragna (Taliansko), Hünenberg (Švajčiarsko), Moravská Třebová (Česká republika), Olsztynek (Poľsko),
Ptuj (Slovinsko), Šoproň (Maďarsko)
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