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Životopis novozvolenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej
Narodila sa 18. septembra 1954 v Banskej Štiavnici. Má ukončené vyso ko -
školské vzdelanie II. stupňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo
verejnej správe pracuje od r. 1977, z toho 17 rokov zastávala funkciu pred-
nostky Mestského úradu v Banskej Štiavnici. Podieľala sa na tvorbe rozho-
dujúcich materiálov pre zápis mesta na Zoznam svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO, zákona o rozvoji mesta Banská Štiavnica a na tvorbe
strategických dokumentov mesta. Je vydatá, vychovala dve deti.

1. 1. 2011 
Krátko po polnoci sa na Námestí sv. Trojice prihovorila k občanom mesta
primátorka Mgr. Nadežda Babiaková, aby im zaželala úspešný a šťastný nový
rok 2011.

1. 1. 2011 
V barokovej kaplnke Múzea vo Svätom Antone sa konal koncert, v ktorom účinkovali Irena Chovanová,
Zuzana Kovárová, Kristína Čabáková, Timea Hudecová, Helena Chovanová, Monika Hricová, Michal Švec 
a Ivan Lukáč. Na koncerte odzneli slovenské ľudové koledy, ale aj české, anglické a latinské vianočné piesne.

6. – 7. 1. 2011 
Na hokejovom štadióne v Štefultove sa konal turnaj O pohár športového klubu Štefultov. Prírodné pod-
mienky umožnili dohrať túto súťaž až 29. 1. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, víťazom sa stal HK Svätý
Anton.

10. 1. 2011 
Na novoročné stretnutie samosprávy mesta v kaviarni Hotela Grand Matej prijali pozvanie predstavitelia or-
ganizácií, inštitúcií a firiem pôsobiacich v B. Štiavnici. 
Príhovor predniesla primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, ktorá vyzvala prítomných k spolupráci 
v záujme rozvoja mesta. 

13. 1. 2011 
Primátorka mesta zvolala prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí poslanec Ing. arch.
Peter Mravec predniesol protest poslancov SDKÚ – DS a KDH voči novozvolenému poslancovi JUDr. Duša -
novi Lukačkovi, proti jeho vymenovaniu na post zástupcu primátorky. Vzápätí 9 poslanci uvedených strán
zo zasadnutia odišli a tak mestské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.

17. 1. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:
– predloženie žiadosti na výstavbu nájomných bytov v počte 2 x 16 a technickej vybavenosti na Ministerstvo

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Štátny fond rozvoja bývania
MsZ konštatovalo, že
– poslanci MsZ PaedDr. Milan Klauz a JUDr. Dušan Lukačko zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

MsZ
Na toto zasadnutie prišlo asi 40 občanov mesta, väčšina vyjadrila protest proti konaniu poslancov SDKÚ 
a KDH a podporu novozvolenej primátorke. Pani Ing. Dalma Štepáneková v mene občanov vyzvala poslancov,
aby sa konštruktívnou prácou pričinili o riadne fungovanie MsZ v B. Štiavnici. 

20. – 23. 1. 2011 
V priestoroch výstaviska INCHEBA sa konal veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour so sprievodným podu-
jatím Poľovníctvo a oddych. Naše mesto prezentovalo aktivity v oblasti cestovného ruchu v rámci stánku
VÚC BBSK. Podujatie navštívila aj primátorka nášho mesta Mgr. Nadežda Babiaková. V stánku Múzea vo
Svätom Antone privítali vzácnych hostí – prezidenta SR Ivana Gašparoviča a prezidenta Maďarskej republiky
Pála Schmitta. Stredná odborná škola lesnícka v B. Štiavnici prezentovala históriu lesníckeho školstva, pred-
viedli sa aj sokoliari.

26. 1. 2011
V Katolíckom gymnáziu sv. Franiška Assiského so žiakmi besedoval spisovateľ a pedagóg Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku Anton Lauček.
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27. 1. 2011 
V kine Akademik sa pod vedením Mgr. Art. Ľudmily Klimkovej predstavili žiaci Literárno-dramatického od -
boru ZUŠ.

27. – 30. 1. 2011 
Informačné centrum mladých pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pripravilo
rad podujatí – premietanie filmov na školách a v kaviarni Archanjel, koncert skupiny Tramontana v Evanje -
lickom chráme spolu s premietaním diapozitívov z rekonštrukcie židovského cintorína a prednáškou 
Mgr. Adriany Matejkovej História židovskej náboženskej obce v B. Štiavnici.

31. 1. – 4. 2. 2011 
Šesť študentov a 3 vyučujúci Gymnázia A. Kmeťa sa zúčastnili na medzinárodnom stretnutí projektu 
COMENIUS v portugalskom Lisabone.

Na výstave Zlatom a ohňom – Umenie Slovenska na sklonku stredoveku – v Paríži (september 2010 – január
2011) reprezentovala naše mesto socha sv. Kataríny.
V našom meste začala fungovať Stanica technickej kontroly. Pracovisko má na Belianskej ulici č. 2.
Vláda SR schválila súkromnú vysokú školu – Hudobnú a umeleckú akadémiu J. Albrechta v našom meste.
Má dva študijné programy – hudobnú teóriu a tvorbu (garant prof. Egon Krák), hudobnú tvorbu a interpre -
táciu (garant prof. Zuzana Martináková). 

Február
3. 2. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala mestské zastupiteľstvo.
Primátorka mesta vymenovala JUDR. Dušana Lukačku za zástupcu primátora mesta.
MsZ zriadilo:

– Mestskú radu v počte 5 členov, do ktorej boli zvolení Ing. Miriam Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, JUDr. Du -
šan Lukačko, Mgr. Karol Palášthy a Ing. Marián Zimmermann

– Komisiu rozvoja a výstavby mesta. Predseda: Ing. arch. Peter Mravec
– Komisiu ekonomickú. Predseda: RNDr. Pavol Bačík
– Komisiu zdravotnú, sociálnu a bytovú. Predseda: Helena Koťová
– Komisiu cestovného ruchu, obchodu a služieb. Predseda: Ing. Juraj Čabák
– Komisiu školstva, práce s deťmi a mládežou. Predseda: Ing. Marián Zimmermann
– Komisiu kultúry. Predseda: Peter Ivaška
– Komisiu športu. Predseda: Renáta Antalová
– Komisiu verejného poriadku. Predseda: JUDr. Gejza Volf
– Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
MsZ schválilo:
– odvolanie Ing. Juraja Čabáka z člena Predstavenstva spol. Joergesov dom, a. s., B. Štiavnica a Ing. Ondreja

Michnu z člena Dozornej rady spol. Joergesov dom, a. s., B. Štiavnica a delegovalo Ing. Petra Mravca za
člena Predstavenstva spol. Joergesov dom, a. s. B. Štiavnica a JUDr. Dušana Lukačku za člena Dozornej
rady spol. Joergesov dom, a. s. , B. Štiavnica 

– Návrh dodatku č. 1 VZN mesta č. 1/2011 o určení výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
materskej školy a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica 

– Rozpočet mesta na r. 2011 ako záväzný
– Rozpočet TS, m. p., B. Štiavnica na r. 2011 – 2013
– Uzavretie zmluvy o úvere s Dexia bankou Slovenska, a. s., vo výške 228 324,60 eur na investičné akcie
MsZ poverilo:
– JUDR. Dušana Lukačku vykonávaním obradov uzavretia manželstva s používaním štátneho znaku a in-

sígnií pri významných príležitostiach a občianskych obradoch
MsZ uložilo MsÚ:
– pripraviť informatívnu správu o úverovom zaťažení mesta od r. 1998 – 2010

3. 2. 2011 
V rámci poľovníckej expozície Múzea vo Svätom Antone bola sprístupnená výstava Les pre ľudí, ľudia pre
les. Pripravili ju odborní pracovníci Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

5. 2. 2011 
V Hoteli Grand Matej sa konal Maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil predseda NR SR Richard Sulík, minis -
ter kultúry Daniel Krajcer a hostia z celého Slovenska.
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11. 2. 2011 
V Hoteli Grand Matej sa uskutočnil 19. roč. Baníckeho plesu a 11. roč. celoslovenského, na ktorý prišli
význam né osobnosti baníctva a hutníctva JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu 
v B. Štiavnici, Ing. Peter Čičmanec, predseda Predstavenstva Slovenskej banskej komory, Ing. Richard Kaňa,
predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a ďalší hostia.

11. 2. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková so zástupcami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave –
prof. RNDr. Jánom Kalužným, zastupujúcim rektorom, prof. Ing. Vladimírom Bálešom a prof. Františkom
Janečkom rokovala o možnostiach ďalšieho rozvoja vzdelávacích aktivít STU v našom meste. Hostia si
prezreli aj zrekonštruované priestory vysunutého pracoviska Fakulty architektúry STU.

19. 2. 2011 
ŠK Štefultov zorganizoval Maškarný bál.

21. 2. 2011 
Naše mesto navštívil československý a slovenský futbalový reprezentant Alexander Vencel ml. Predstavil
význam ný projekt FIFA zameraný na tréningy a vzdelávanie mladých brankárov celého sveta. A. Vencel
spolupracuje na tomto projekte ako odborný garant. Pestrý celodenný program vyvrcholil autogramiádou.
Pobyt organizoval p. Lešičko.

3. 2. 2011 
Školský internát pri SOŠL, BBSK – POS – Pracovisko B. Štiavnica usporiadali spoločné podujatie na oslavu
krásy, mladosti a lásky.

23. – 27. 2. 2011 
Konal sa II. ročník zimného festivalu pre deti – Zimomravenie. Deti si mohli prezrieť Autobus šampiónov,
zahrať si hru Mestečko 2, zapojiť sa do rôznych súťaží a vidieť rozprávkové divadielko.

26. – 27. 2. 2011 
V nemeckom Coburgu sa konali spomienkové oslavy na počesť 150. výročia narodenín Ferdinanda Coburga.
K oslavám prispelo aj Múzeum vo Svätom Antone zapožičaním zbierkových predmetov, dokumentačného
materiálu i premietaním filmov vytvorených pracovníkmi múzea.

27. 2. 2011 
Na strelnici Streleckého športového klubu B. Štiavnica sa uskutočnil II. roč. súťaže Cena mesta Banská Štiav -
nica. Zo štiavnických pretekárov najlepšie skončili Patrik Jány, Štefan Šulek, Ľubomír Drbohlav a Peter 
Lupták ml.

28. 2. 2011 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra sa uskutočnila prezentácia II. vydania (inovovaný text a farebné obrázky)
publikácie Štiavnický Salamander. Do života ju vyprevadili rudou z Terézia žily šachty Ferdinand primátorka
mesta Mgr. Nadežda Babiaková, Dr. Ján Novák a najstarší žijúci baník Ing. Ladislav Sombathy. Kniha vyšla
v náklade 1000 kusov v štyroch jazykových mutáciách (slovenčina, angličtina, nemčina a maďarčina).
Klub dôchodcov v Štefultove bilancoval svoju prácu na výročnej schôdzi, na ktorej sa za vedenie mesta
zúčastnil Ing. Jaromír Piliar a poslanci za časť Štefultov Ing. Miriam Blaškovičová a Ing. Slavomír Palovič.
Zo zdravotných dôvodov sa funkcie vedúcej klubu vzdala p. Ľudmila Šebeňová, ktorá stála na čele klubu 
24 rokov. Vo verejnej voľbe dôveru dostala p. Ružena Dobrovodská.

Marec
4. 3. 2011 
Položením kytíc k Pomníku padlých a následnou pietnou spomienkou v Klube seniorov si samospráva 
a občania mesta pripomenuli 66. výročie oslobodenia mesta Červenou a Rumunskou armádou. Pri tejto
príležitosti minister obrany Ľubomír Galko vyznamenal p. Martina Lukáča čestným Odznakom vojnového
veterána.

4. 3. 2011 
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Hasičskej stanice na Pletiarskej ul., na ktorom sa
zúčastnili minister vnútra SR Daniel Lipšic, prezident Hasičského záchranného zboru SR Alexander Nejedlý,
zástupcovia z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v B. Bystrici, primátorka Banskej 
Štiavnice, hasiči z povolania a občania nášho mesta a okresu.
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5. 3. 2011 
V podkrovnom divadielku ERB sa predstavili známi slovenskí komici – Zuzana Tlučková, Jožo Pročko a Ma -
rián Labuda ml. v úsmevnej komédii Hľadá sa nový manžel.

7. 3. 2011 
V Hoteli Grand Matej sa uskutočnili oslavy MDŽ, ktoré pripravila Živena, spolok slovenských žien, 
Smer – SD a mesto B. Štiavnica. Ženám sa za ich obetavú prácu pri výchove detí a v prospech mesta poďakoval
zástupca primátorky JUDr. Dušan Lukačko. V kultúrnom programe vystúpil ženský folklórny súbor Baďan -
čianka.

10. 3. 2011 
V priestoroch Základnej umeleckej školy predstavili svoju tvorbu tri členky Autorského klubu – Lucia Beňová,
Katarína Kissová a Zdenka Koreňová. Podujatie pripravili POS – Pracovisko B. Štiavnica, Mestská knižnica
a ZUŠ.

12. 3. 2011 
V Kultúrnom centre v rámci tematických sprevádzaní sa konala prednáška Ing. arch. Ivety Chovanovej 
a Ing. arch. Andrey Nižňanskej Prečo sú Sklené Teplice sklené – spolu s premietaním obrázkov o týchto
malebných kúpeľoch. 

14. 3. 2011 
SOŠ Ľudovíta Greinera pripravila už 19. roč. Memoriálu Dušana Višňovca v behu na lyžiach. V hlavnej
kategórii dorastencov zvíťazil Miroslav Miškovič, v kategórii dorasteniek Martina Luptovská.

15. 3. 2011 
V priestoroch jedálne ZŠ J. Kollára sa stretli zástupcovia vedenia mesta – viceprimátor JUDr. Dušan Lukačko,
poslanci MsZ RNDR. Pavel Bačík a Ivan Beňo s obyvateľmi sídliska Drieňová, ktorých trápi kriminalita
mladých, nedostatok parkovacích miest, devastovanie prostredia, (ne)čistenie chodníkov po zimnej údržbe.

18. 3. 2011 
V Kultúrnom centre sa stretol Juraj Červeňák, autor početných historických románov a bývalý pracovník
oddelenia kultúry v B. Štiavnici, so svojimi čitateľmi. Program spestrili hudobníci páni Kružlic, Klimko,
prehliadka historických zbraní a ukážky šermu šabľou.

19. 3. 2011 
Štefultovskí záhradkári predviedli v Pukanci ukážkový rez ovocných stromov.

19. 3. 2011 
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta zorganizovala džezový koncert – Piotr Baron a NBS TRIO.

20. 3. 2011 
Naše mesto navštívil Theodore Sedgwick, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA s priateľmi. Na rad-
nici hostí privítala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Americký veľvyslanec je vyštudovaný historik,
a tak sa živo zaujímal o históriu nášho mesta. Prezrel si centrum mesta, Štiavnický betlehem, štôlňu Michal,
Pivovar ERB a Banské múzeum v prírode. Popoludní zavítal do Múzea vo Svätom Antone. 

22. 3. 2011 
Pri príležitosti svetového Dňa vody pedagógovia a žiaci SOŠ lesníckej zorganizovali dobrovoľnú brigádu na
vyčistenie okolia Červenej studne a Veľkej vodárenskej nádrže. Pripojili sa k nim aj členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v B. Štiavnici.

23. 3. 2011 
Na MsÚ sa stretli signatári Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie. Pra-
covné rokovanie sa týkalo prípravy podujatia Akademici v B. Štiavnici 2011 a 10. výročia od podpísania
Deklarácie.

23. 3. 2011 
Naše mesto navštívila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kanady v SR Valerie Raymond s man -
želom. Na radnici ich privítala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Hostia si prezreli štôlňu Michal,
vyrezávaný Štiavnický betlehem, nádvorie Starého zámku, Múzeum vo Sv. Antone a ochutnali pivo v Pivovare
ERB. Zaujímali sa o históriu i súčasnosť mesta, školstvo, cestovný ruch, zamestnanosť.
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23. 3. 2011.
BBSK – POS - Pracovisko B. Štiavnica, Školský internát pri OSŠ obchodu a služieb a mesto B. Štiavnica zor-
ganizovali Art Pódium 2011 – prezentáciu záujmovo – umeleckej činnosti a tvorivosti mládeže. 
Program: umelecké slovo, spev, tanec, hudba, folklór, trubači, sokoliari, barmanská šou, módna prehliadka.

23. – 27. 3. 2011 
Do nášho mesta zavítali členovia HK Slovan a ich tréner z partnerského mesta Moravská Třebová, aby zohrali
priateľské hokejové stretnutia s družstvami slovenských klubov.

26. 3. 2011 
V Pivovare ERB sa v divadelnej hre Silvestra Lavríka predstavili známe herečky Zita Furková a Zuzana Kro-
nerová.

26. 3. 2011 
V spolupráci s veľvyslanectvom USA v SR americké džezové kvarteto Chris Byars Quartet v rámci svojho
turné po Slovensku koncertovalo aj v našom meste.

27. 3. 2011 
V moskovskej televízii na celoštátnom okruhu sa odvysielala reportáž o Banskej Štiavnici a šachtágu.
Nakrútili ju moskovskí redaktori, ktorí začiatkom septembra minulého roku navštívili naše mesto na pozva -
nie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. 

27. 3. 2011 
Na Námestí sv. Trojice sa konalo vynášanie Moreny. Za spevu tradičných piesní sa s týmto symbolom zimy
učastníci rozlúčili pri Veľkej vodárenskej nádrži.

30. 3. 2011 
Primátorka mesta zvolala zasadnutie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:
– Programový rozpočet mesta
– Návrh rokovacieho programu MsZ
– VZN mesta č. 1/2011 Požiarny poriadok mesta a personálne obsadenie Mestského hasičského zboru
– Vymenovanie Miroslava Krkošku za veliteľa Mestského hasičského zboru
– Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2009
– Zadanie na spracovanie Urbanistickej štúdie – občianska vybavenosť, lokalita Križovatka B. Štiavnica
– Zvýšenie prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie mestských kúpeľov a zmenu termínu ukončenia prác
– Návrh mediálnej komunikácie mesta s občanmi v r. 2011 – 2014 a uložilo MsÚ vypracovať Zmluvu s VIO

TV na r. 2012 – 2014 a každoročne zapracovať do rozpočtu mesta 25 000 eur
– Pracovnú cestu poslancov mesta 15. 4. 2011 do partnerského mesta Moravská Třebová na Dni slovenskej

kultúry
– Informatívnu správu – uzatvorenie Deklarácie o spolupráci medzi banskými mestami Banská Štiavnica –

Minas de Riotinto a Broken Hil
– Zámer mesta – založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Štiavnickom regióne a členský príspevok

30 504 eur, ktorý mesto uhradí zo svojho rozpočtu
– Plán práce komisií MsZ na prvý polrok 2011
– Priamy odpredaj pozemku Tomášovi Rückschlossovi, Margite Melicherčíkovej, RNDr. Jozefovi Jánošovi
– Nového likvidátora Priemyselného podniku mesta B. Štiavnica, a to Ing. Jozefa Ivaniča, Štiavnické Bane

278
– Odvolanie doterajších členov Dozornej rady Mestské lesy, spol. s. r. o., a vymenovanie za členov Dozornej

rady Mestských lesov, spol. s. r. o., Ing. Mariána Zimmermanna, Mgr. Karola Palášthyho, Ing. Slavomíra
Paloviča, poslancov MsZ, Ing. Evu Demianovú, Mestské lesy, spol. s. r. o., Ing. Romana Leontovyča, PhD.

– Odvolanie doterajších členov Dozornej rady Bytovej správy, s. r. o.
– Vymenovanie za členov Dozornej rady Bytovej správy, s. r. o., Helenu Koťovú, JUDr. Gejzu Volfa, Ing. Juraja

Čabáka, poslancov MsZ

A príl
1. – 2. 4. 2011 
Mestská knižnica pripravila pre 20 najaktívnejších detských čitateľov Rozprávkovú noc s Andersenom. 
V úlohe tohto svetoznámeho rozprávkara sa predstavil poslanec MsZ Ivan Beňo. Na rozprávkové postavy sa
zmenili aj pracovníčky knižnice panie Viera Luptáková, Bibiana Stanková a Katarína Kissová.
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3. 4. 2011 
V rámci veľkého turné po Slovensku skupina Retro ACT Experience (Oskár Rózsa, Martin Valihora a Eugen
Vizváry) koncertovala v štiavnickom Kultúrnom centre.

3. 4. 2011 
OZ Margarétka pripravilo pre hendikepované deti podujatie s názvom Kreatívny svet. Deti, súrodenci a ich
rodičia vyrábali maľované vajíčka a veľkonočné ozdoby.

7. 4. 2011 
POS - Pracovisko B. Štiavnica a Mesto B. Štiavnica pripravili regionálnu súťaž v umeleckom prednese poézie
(Slád kovičova Štiavnica) a prózy (Zechenterova Kremnica). Víťazi – Eva Kováčová, Gymnázium M. Rúfusa
Žiar nad Hronom a Lujza Ružičková, Gymnázium F. Švantnera Nová Baňa postúpili do krajského kola
Sládkovičova Radvaň.

9. 4. 2011 
Základná umelecká škola zorganizovala v Kostole sv. Kataríny Spomienkový koncert venovaný Pavlovi
Macákovi. Vystúpili na ňom majster Eugen Prochác, popredný slovenský violončelista, spolu s akordeonis-
tom Raymundom Kákonym, pedagógovia ZUŠ, operná speváčka Perla Voberová, hudobníci Sitňanky a ďalší. 

10. – 16. 4. 2011 
V Hradci Královom a Pardubiciach sa konala EUSO – medzinárodná súťaž zameraná na chémiu, biológiu 
a fyziku. V súťažnom družstve Slovenska, ktoré získalo zlatú medailu, bola aj študentka štiavnického Gym-
názia A. Kmeťa Nina Hricová.

15. 4. 2011 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Mesto B. Štiavnica, POS - Pracovisko B. Štiavnica, Klub his-
torickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen zorganizovali 7. roč. Náckovej Štiavnice. V prvej časti sa vypravil
historický vláčik do Hronskej Dúbravy a späť. V Kultúrnom centre sa odohrala tradičná súťaž v interpretácii
Náckových vtipov. Jej víťazom sa stal doc. RNDr. Jozef Šteffek. Súčasťou podujatia bola aj prednáška p. Mi-
lana Šestáka Nácko a jeho zlie vlastnosti. Nad podujatím prevzala záštitu primátorka mesta Mgr. Nadežda
Babiaková a podporila ho aj svojou účasťou.

15. 4. 2011 
Partnerské mesto Moravská Třebová zorganizovalo už 16. roč. Dní slovenskej kultúry. Naše mesto reprezen-
tovali: tanečný súbor Texasky, sokoliarska skupina sv. Bavona, folklórny súbor Sitňan a divadelný súbor
Paradajz Pikčr. Za vedenie mesta sa na podujatí zúčastnil zástupca primátorky mesta JUDr. Dušan Lukačko,
poslanci MsZ Mgr. Karol Palášthy a Ing. Marián Zimmermann. Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a špor -
tu zastupoval Ing. Rastislav Marko.

19. 4. 2011 
SBM – Galéria J. Kollára pripravila vernisáž – XIII. roč. súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby 
s eko logickou tematikou – My sa nevieme sťažovať nahlas.

19. 4. 2011 
V kine Akademik sa udeľovali ceny za kultúru a šport. Ocenení v oblasti kultúry boli: Osobnosť – 1. Mgr. Má -
ria Petrová, 2. Jolana Šamová, 3. Janka Bernáthová. Kolektív –1. Základná umelecká škola, 2. Texasky, 3. Ži ve na. 
Podujatie – 1. Banská Štiavnica v umeleckom slove a hudbe, 2. Mesiac úcty k starším (Živena), 3. Deň ma -
tiek (Živena). Ocenení v oblasti športu: kat. žiaci a dorast: Miroslav Gregáň (FK Sitno), Monika Maruniaková
(Plavecký klub), Matúš Berlanský (Plavecký klub), Matej Ernek a Jakub Longauer (Plavecký klub). Dorast:
Martin Dobrovič (stolný tenis), Viktor Budinský (FK Sitno), Denisa Tenkelová (Plavecký klub), Martin Krátky
(Auto-moto klub Sitno), Marián Adamský (Plavecký klub). Dospelí: Tomáš Nemčok (Klub moderného troj -
boja), Michal Kminiak ( FK Sitno), Marián Šurka ml. (stolný tenis), Július Hipszky (šach), Ján Vojenčák
(pretláčanie rukou), Vladimír Dobrovič (pretláčanie rukou). Veteráni: Daniel Matis (ľahká atletika), Jozef
Hoffreiter (horolezectvo). Čestné uznanie za organizovanie a propagáciu športu: Jozef Žabinský (Slovenský
cykloklub Hámrik), Zuzana Haľamová (aerobik), Vladimír Rajčok (Plavecký klub), Ján Sedílek (stolný tenis),
Martin Potančok (ŠK Štefultov), Ing. Róbert Melcer (Klub slov. turistov). Ceny odovzdávala primátorka
mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Program spestrili žiaci ZUŠ.

20. 4. 2011 
Žiaci ZUŠ ponúkli verejnosti pekný Jarný koncert.

20. 4.  2011
Aktivisti OZ Túlavá labka zavítali so svojimi psíkmi do ZŠ J. Kollára na Drieňovej a MŠ v Štefultove.
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24. – 25. 4. 2011 
Tohtoročným veľkonočným sviatkom prialo aj počasie. Bolo príjemne teplo. Iba na veľkonočný pondelok
sa ochladilo a popoludní spŕchlo.

27. 4. 2011 
V Kultúrnom centre sa uskutočnilo I. výjazdové rokovanie poslancov zastupiteľstva VÚC BBSK. Hlavný bod
programu – optimalizácia siete škôl a školských zariadení, podľa ktorej sa ušetrí od septembra do decembra
226 000 eur. Proti tomuto rozhodnutiu prišli protestovať pedagógovia a žiaci dotknutých škôl.

28. 4. 2011 
V školskom internáte pri SOŠ obchodu a služieb sa konala prezentácia knihy Františka Majerského Obyčajný
život, obyčajné šťastie, obyčajný smútok. Prvotinu autora vyprevadili do života Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta, PhDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, spisovateľka a editorka., umelecký historik PhDr.
Bohumír Bachratý, umelecký fotograf a publicista Vladimír Bárta. Organizátori: POS – Pracovisko B. Štiav -
nica, Autorský klub, mesto B. Štiavnica.

28. 4. 2011 
V priestoroch Starého zámku bolo slávnostné ukončenie projektu Integrovaná ochrana európskeho kul túr -
neho dedičstva v správe SBM. Projekt bol podporený z nórskeho finančného mechanizmu EHP a štátneho
rozpočtu SR vo výške 538 000 eur. Na podujatí bola prítomná súčasná veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva
na Slovensku Trine Skymoen, generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR Vlasta
Jánová.
P. Bohuš Mojžiš reprezentoval štefultovských záhradkárov na celoštátnej súťaži v Nitre Rez a štepenie ovoc-
ných stromov. 

Máj
1. 5. 2011 
Mesto B. Štiavnica, strana Smer – SD pripravili v Kysihýbli tradičné prvomájové popoludnie s atraktívnym
programom – stavaním mája, tombolou, ukážkou kynologického výcviku, vozením detí na koníkoch. Počasie
však podujatiu neprialo, bolo chladno a daždivo, a preto sa program musel skrátiť.

4. 5. 2011 
Kniha Štiavnické interiéry autoriek Andrey Nižňanskej a Ivety Chovanovej sa stala Najkrajšou knihou roka
2011. Bola jej udelená hlavná cena Ministerstva kultúry SR, ktorú si spolu s Vydavateľstvom Marenčin PT,
s. r. o., autorky prevzali z rúk ministra kultúry SR Daniela Krajcera.

5. 5. 2011 
V Štefultove oslavovali sviatok sv. Floriána, patróna hasičov. Oslavy sa začali sv. omšou a vysvätením sochy
sv. Floriána po jej oprave. Slávnostný prejav predniesol predseda DHZ Jozef Ďurica. Na posedení sa podával
guláš pripravený p. Michalom Tokárom.

7. 5. 2011 
V priestoroch Kultúrneho centra sa konala kvetinová šou pod názvom Flora magica. Jej aktérmi boli Ladislav
Weinlich, Jan Komzák, Ing. Marie Bittnerová z ČR a László Főldes zo SR. Predviedli viazanie kytíc, ktoré sa
na záver predali verejnou dražbou. O toto podujatie bol veľký záujem zo strany občanov a návštevníkov
mesta.

9. 5. 2011 
Živena – spolok slovenských žien v hoteli Grand Matej zorganizovala oslavu Dňa matiek. Kultúrny program
pripravili deti z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Slávnostný príhovor predniesol zástupca primátorky JUDr. Dušan Lukačko.

10. – 11. 5. 2011 
Poslanci NR SR – predsedníčka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mária Sabolová a Ľuboš
Martinák a 7 členov výboru uskutočnili v našom meste poslanecký prieskum a navrhli prijať uznesenie 
o zachovaní Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, zabezpečení potrebných finančných prostried-
kov na úhradu jeho záväzkov, riešení havarijného stavu strechy budovy Obvodného životného prostredia,
zabezpečení úhrady ekonomicky oprávnených nákladov na neregulované platby, týkajúce sa ochrany pred
povodňami, investícií na protipovodňové opatrenia pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
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13. – 15. 5. 2011 
V holandskom meste Heerlen sa konali 14. európske banícke a hutnícke dni, na ktorých sa za Banskoštiav -
nicko-hodrušský banícky spolok  zúčastnili: Ing. Richard Kaňa, s manželkou, Ing. Erik Sombathy, Ing. Jozef
Karabelly, RNDr. Eva Matoušeková a Miloš Káčer.

14. 5. 2011 
SBM sa pridalo k celoerópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií organizovaním zaujímavých akcií vo svojich
priestoroch.

14. 5. 2011 
Začala sa rekonštrukcia Akademickej ulice. Jej dokončenie je naplánované na 30. 10. 2011. Počas rekonštruk-
cie je uzavretá doprava na tejto ulici.

14. 5. 2011 
Amatérsky herecký súbor Paradajz Pikčr odštartoval letnú sezónu v Kaštieli vo Svätom Antone svojou ob-
novenou hrou Obludárium, ktorú prvý raz predviedol v r. 2008.

16. 5. 2011 
Študenti Strednej odbornej školy Ľudovíta Greinera pomáhali pri čistiacich a vypilovacích prácach v areáli
židovského cintorína. Aktívne pomáhajú aj pri údržbe zelene.

18. 5. 2011 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vo výstavných priestoroch Múzea vo Sv. Antone bola vernisáž
výstavy akademického sochára a maliara Ladislava Sulíka pod názvom Tajomstvá prírody.

19. 5. 2011
Na radnici bol slávnostne prijatý veľvyslanec Holandského kráľovstva J. E. Daphne Bergsma.

20. 5. 2011 
V Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene odovzdal predseda VÚC BBSK Ing. Vladimír Maňka ocenenie Kvet
kultúry desiatim osobnostiam, medzi ktorými bola aj Mgr. Mária Petrová, vedúca Pohronského osvetového
strediska – Pracovisko B. Štiavnica.

20. – 21. 5. 2011 
Na nádvorí Starého zámku sa konal 14. roč. Festivalu kumštu, remesla a zábavy, ktorý navštívilo takmer
3000 záujemcov. Prialo mu aj počasie. Tento ročník bol zameraný na spracovanie kože a vlny.

21. 5. 2011 
Na 3. roč. atletických pretekov Štefultovská desiatka sa zúčastnil rekordný počet bežcov – 178. Najmladším
účastníkom bol Damián z Piešťan (roč. 2010), najstarším Juraj Cengel z B. Štiavnice (roč. 1937). Ceny víťazom
jednotlivých kategórií odovzdal zástupca primátorky mesta JUDr. Dušan Lukačko.

21. 5. 2011 
Oddelenie kultúry, CR a Š pripravilo tematické sprevádzanie pod vedením Ing. Štefana Petrikoviča po
Náučnom chodníku Kysihýbel.

26. 5. 2011 
POS – Pracovisko B. Štiavnica, Evanjelická cirkev a. v., mesto B. Štiavnica pripravili literárno – hudobné pás -
mo Slovom, spevom, srdcom o RODINE pri príležitosti Dňa matiek otcov a detí. Vystúpili na ňom štiavnickí
interpreti a ako hosť spevácky zbor z Brezna.

26. 5. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadnutie MsZ.
MsZ schválilo:
– Zápis z inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2010
– Rozbor hospodárenia TS, m. p., k 31. 12. 2010
– Záverečný účet mesta za rok 2010
– Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád a Mestskej školskej rady
– s účinnosťou od 1. 1. 2012 zriadenie samostatnej právnickej osoby – MŠ Mierová ul., spojenie MŠ Nám.

padlých hrdinov č. 2 a MŠ Ul. 1. mája do jednej právnickej osoby
– vedúcich preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín mesta
– prevody a odpredaje majetku mesta
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MsZ vzalo na vedomie
– Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
– Správu audítora za rok 2010
– Žiadosť o predĺženie zmluvy na prenájom amfiteátra so spol. Cultour, s. r. o., za rovnakých podmienok 

a od poručilo primátorke mesta zmluvu podpísať
– Informatívnu správu o havarijnej situácii v časti Ul. D. Licharda a uložilo MsÚ zapracovať do najbližšej

úpravy rozpočtu výdavky na rekonštrukciu oporného múru vo výške 20 000 eur

28. 5. 2011 
Uskutočnil sa 8. roč. celoslovenského stretnutia zdravotne a telesne hendikepovaných detí a mládeže na
Sitne, pre ktoré bol pripravený bohatý program – ukážky šermu, sokoliarstva, práce polície. Stretnutie orga-
nizovalo OZ Margarétka.

28. 5. 2011 
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Hoteli Grand Matej ponúkla džezový koncert Elly Wright 
a NBS Trio.

31. 5. 2011 
V celoslovenskom čitateľskom maratóne na podporu detského čítania bolo zapojené aj naše mesto. V čase
od 9. – 15. hod. sa na dvoch čítacích miestach predviedlo 126 detí vo veku 7 – 14 rokov.

31. 5. 2011 
Oslava Medzinárodného dňa detí sa konala na plavárni, kde boli pre deti pripravené rôzne súťaže a vodné
hry.

Jún
1. 6. 2011 
V Kultúrnom centre sa uskutočnila beseda s Michalom Hvoreckým, predstaviteľom mladšej spisovateľskej
generácie.

1. 6. 2011 
Na Počúvadlianskom jazere sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnilo podujatie Lesy deťom,
ktoré zorganizovali Lesy SR, š. p. Deti s odborníkmi spoznávali hmyz, lesnú faunu a flóru, sadili stromčeky,
sledovali ukážky výcviku poľovníckych psov, vábenie zveri, sokoliarske umenie lovu, rezbárske umenie, posky-
tovanie prvej pomoci pri úrazoch. 

1. 6. 2011 
Bohatý program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo na Námestí sv. Trojice Informačné cent -
rum mladých.

2. 6. 2011 
Vo výstavných priestoroch bola vernisáž medzinárodnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác z miest
zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Na vernisáži sa zúčastnili: p. Ákos Capdebo, vedúci
Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá z východnej a strednej
Európy, Dr. Katalin Kiss, bývalá a terajšia čestná vedúca Regionálneho sekretariátu, 3. tajomník Veľvy sla -
nectva Ruskej federácie na Slovensku Alexander Sidorov, predstavitelia ruských organizácií Rossija, Molodaja
Rossija a časopisu Vmeste na čele s Bc. Oľgou Daškovou. Z Banskoštiavničanov si diplom za II. miesto
odniesla Michaela Pecníková, Cirkevná základná škola, a Zuzana Smutná, MŠ 1. mája. Čestné uznanie dostala
aj ZŠ J. Horáka. 

3. 6. 2011 
Na Radnici bol slávnostne prijatý veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi s manželkou,
ktorí navštívili naše mesto pri príležitosti otvorenia I. izraelského filmového festivalu.

3. – 5. 6. 2011 
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta ponúkla III. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej
hudby.

4. 6. 2011 
Do nášho mesta zavítal generál major letectva, ruský kozmonaut Viktor Vasilievič Gorbatko s manželkou 
a vnučkou, poslankyňa Ruskej Dumy Jelena Grigorievna Drapeko so svojou asistentkou a ďalší hostia. Po
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slávnostnom prijatí primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou si hostia vypočuli krátky organový kon-
cert v Kostole sv. Kataríny, navštívili Štiavnický betlehem, prešli sa po Námestí sv. Trojice, nádvorí Starého
zámku. Po Múzeu vo Svätom Antone ich sprevádzal Ing. Marián Číž. Návštevu ukončili večerou v Pivovare
ERB. Program ruských hostí zabezpečil a sponzoroval Ing. Milan Broda.

4. 6. 2011 
SBM pripravilo 6. stretnutie historických vozidiel Fiat 600.

9. 6. 2011 
Združenie Kalvársky fond v priestoroch Starého zámku podpísalo so zástupcami Stredoslovenskej ener -
getickej spoločnosti v Žiline Dohodu, ktorá mu zaručuje v najbližších piatich rokoch investíciu vo výške 
150 000 eur. Zmluvu podpísal Ing. Martin Macharik (za KF) a generálny riaditeľ SSE Pierre Chazevain.
Finančné prostriedky budú použité na elektrifikáciu Kalvárie.

14. 6. 2011 
Na radnici bol slávnostne prijatý veľvyslanec Japonska v SR J. E. Yoshia Nakamoto. Po prijatí nasledovalo
pracovné rokovanie pri spoločnom obede s vedením mesta a prehliadka mesta a štôlne Glanzenberg.

15. – 19. 6. 2011 
V priestoroch bratislavskej Incheby sa konala celoštátna výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo 
a príroda. Na nej nás reprezentovali SOŠ lesnícka a Múzeum vo Svätom Antone.

20. 6. 2011 
V kine Akademik žiaci ZUŠ – literárno-dramatického odboru pod vedením Mgr. art. Ľudky Klimkovej 
a Mgr. art. Katky Burdovej ponúkli verejnosti absolventské záverečné vystúpenie.

21. – 22. 6. 2011 
POS Žiar nad Hronom, SPŠ lesnícka a mesto B. Štiavnica pripravili pre žiakov podujatie Potulky starobylou
Štiavnicou.

23. 6. 2011 
Galéria J. Kollára pripravila výstavu Sochy a Obrazy Bohumila a Drahomíra Prihelovcov. Kurátor výstavy –
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

23. 6. 2011 
V maďarskom Ostrihome sa uskutočnilo podujatie pod názvom Projektový trh, na ktorom sa prezentoval
projekt B. Štiavnice a Šoprone Spoločne bez hraníc (2009 – 2010), zameraný na kultúrnu výmenu a zblíženie
sa obyvateľov oboch miest.

23. 6. 2011 
V koncertnej sále ZUŠ POS – Pracovisko B. Štiavnica a Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov
pripravil rodinný Autorský večer Montillovcov.

24. 6. 2011 
V amfiteátri pod Novým zámkom sa uskutočnil VIII. roč. Štiavnického hudobného tajchu. Hrali a spievali:
Hex, Puding pani Elvisovej a Katka Knechtová.

25. 6. 2011 
Na osemhodinovom štafetovom maratóne v slovinskom meste Ptuj sa štiavnický tím v zostave Daniel Matis,
Peter Kozár, Bohuš Melicherčík a Roman Šlúch umiestnil na II. mieste.

25. 6. 2011 
Konal sa 10. roč. futbalového turnaja dorastencov O pohár Mariána Bosáka in memoriam za účasti mužstiev
Sitno B. Štiavnica, MFK Nová Baňa, MFK Strojár Krupina, ŠKF Kremnica. Víťaz – Sitno B. Štiavnica.

25. 6. 2011 
Na Počúvadlianskom jazere sa uskutočnilo podujatie Budenie sitnianskych rytierov s bohatým kultúrnym
programom. Vystúpil na ňom DHZ – muži B. Štiavnica s ukážkou hasenia požiaru.

26. 6. 2011 
V Oslanoch pri Partizánskom na Slovenskom autokrosovom podujatí zvíťazil Štiavničan Erik Bartko. 
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29. 6. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie mestského zastupiteľstva.
MsZ vymenovalo:
– Mgr. Vladimíra Kratoša za náčelníka Mestskej polície v B. Štiavnici s termínom nástupu do funkcie 1. júla

2011
Primátorka mesta vymenovala:
– za prednostku Mestského úradu v Banskej Štiavnici Ing. Ivanu Nikolajovú s termínom nástupu do funkcie

1. júla 2011
MsZ schválilo:
– úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2011 
– poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta podľa rozpočtových pravidiel územnej samosprávy
– VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov. Obsahuje aj ustanovenie o zákaze vstupu so psom

do objektov Kalvárie
– VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja a obchodu a prevádzky služieb
– Plat primátorky vo výške 2161 eur od 1. 6. 2011
– Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania primátorky, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra mesta, po -

slan cov, predsedov a členov komisií mesta
MsZ vzalo na vedomie:
– Plán práce MsZ na druhý polrok 2011
– Návrh Plánu práce a činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2011
– Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní
– Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia spoločnosti Nemocnica B. Štiavnica, a. s., a požiadalo

o odvolanie z funkcie člena Dozornej rady Mgr. Pavla Balžanku a vymenovalo do tejto funkcie Mgr. Na -
deždu Babiakovú

– Informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so
sídlom v Banskej Bystrici

– Informatívnu správu o výstavbe bytov na Drieňovej 

Júl
1. 7. 2011 
Do funkcie náčelníka Mestskej polície nastúpil Mgr. ppl. Vladimír Kratoš, vymenovaný MsZ, víťaz výbe -
rového konania.

1. – 3. 7. 2011 
Na plaveckých Majstrovstvách Slovenska v Humennom sa najlepšie umiestnila Denisa Tenkelová, ktorá sa
stala päťnásobnou víťazkou v kategórii Juniorky. V kat. 14-ročných si Matúš Berlanský vybojoval dve bronzo -
vé medaily.

1. – 2. 7. 2011 
V Kostole sv. Kataríny sa uskutočnil festival Jazznica 2011, na ktorom vystúpili domáci i zahraniční hu -
dobníci – Poľsko, Rusko, Lotyšsko, Maďarsko. O koncerty bol veľký záujem, priestory chrámu sa po oba dni
naplnili.

2. 7. 2011 
Na Majstrovstvách Európy v Cross triatlone v maďarskom Visegráde v kat. veteránov získal bronzovú me -
dailu Štiavničan Bohuš Melicherčík.

6. 7. 2011 
V Štefultove sa uskutočnila hasičská súťaž O pohár primátorky mesta. Zúčastnilo sa na nej 16 mužských
družstiev a 5 ženských. Víťazi – muži: Viničky. Štefultovskí hasiči obsadili 3. miesto. Ženy: Poľný Kesov.

8. – 9. 7. 2011 
V priestoroch ZUŠ a v Kostole sv. Kataríny sa konal Festival Bachovej hudby, ktorý zorganizovali, študenti
z OZ Arsé vitae.

9. – 17. 7. 2011 
V našom meste si už po štvrtý raz zmerali sily šachisti na Medzinárodných Majstrovstvách Slovenska v súťaži
jednotlivcov. Zúčastnilo sa na nich 180 hráčov zo šiestich krajín. Majstrom Slovenska sa stal Tomáš Petrík 
z Modry, absolútnym víťazom Jevgenij Gleizerov z Ruska. Medzi ženami kraľovala Júlia Kočetková. Zo
Štiavničanov sa najviac darilo Mariánovi Šurkovi, ktorý v konkurencii 82 hráčov skončil na 48. mieste.
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14. – 17. 7. 2011 
Naše mesto navštívila oficiálna delegácia zo švajčiarskeho partnerského mesta Hünenberg na čele s primá-
torom mesta Regulou Hürlimann. Hostia si prezreli historické centrum, Štiavnický betlehem, Starý zámok,
kostolík v Hronseku a dopriali si parný kúpeľ v Sklených Tepliciach. Oficiálneho prijatia na štiavnickej rad-
nici sa zúčastnil aj pán Christian Martin Fotsch, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej
konfede rácie v Slovenskej republike.

15. – 16. 7. 2011 
V rámci podujatia Šobov – spolu na Šobove vystúpili hudobné a tanečné súbory, napr. Sendrejovci, Šukar
Dživipen, Para, Gypsi band, odohral sa futbalový zápas, premietali sa filmy. Cieľom podujatia bolo prebu-
denie záujmu rómskej komunity o kultúru a šport.

16. 7. 2011 
Na Námestí sv. Trojice sa uskutočnil ďalší ročník podujatia Štiavnický živý šach s bohatým sprievodným
programom. Veľmajstri Lubomír Kavalek (USA) a Lajos Portisch (Maďarsko) zohrali simultánnu partiu
proti desiatim súperom. Do knihy slovenských rekordov sa zapísalo aj 333 účastníkov historického tanca
pred morovým stĺpom. Víťazom hlavného šachového súboja veľmajstrov sa stal Lajos Portisch, ktorého de -
korovala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Na záver si početní diváci mohli pozrieť ohňovú šou
a ukážky práce sokoliarov.

16. 7. 2011 
Na volejbalovom ihrisku v Štefultove sa uskutočnil I. ročník volejbalového turnaja pod názvom – Šíma – cap,
na ktorom sa zúčastnilo 6 družstiev. Víťazom sa stal ŠK Štefultov.

17. 7. 2011 
Konal sa jubilejný – 10. národný výstup na Sitno pri príležitosti 19. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
SR Slovenskou národnou radou. Pripravili ho miestne organizácie Matice slovenskej v B. Štiavnici, Štiavnic -
kých Baniach, Prenčove, Baďane a Dom MS v Leviciach.

28. – 31. 7. 2011 
Na XII. ročníku Festivalu peknej hudby vystúpili vynikajúci umelci – sopranistka Rosa Mateu s klaviristkou
Annou Ferrera zo Španielska, medzinárodné hudobné zoskupenie Solamente naturali, poprední slovenskí
violončelisti Eugen Prochác, Jozef Podhoranský, Ján Slávik, akordeonista Rajmund Kákony, tanečníci Elena
Podzámska a Matej Chren. Dejiská koncertov – Starý zámok, Kostol sv. Kataríny, baroková kaplnka Múzea
vo Svätom Antone. Na záver sa v Sklených Tepliciach predstavila Sitňanka.

30. 7. 2011 
Druhá najstaršia dychová hudba na Slovensku – Sitňanka oslávila 170. výročie založenia. Na Námestí 
sv. Trojice sa konal slávnostný koncert, na ktorom vystúpili Hodrušanka, Žiaranka a Sebechlebskí hudci.
Jubilantku prišla pozdraviť aj primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.

30. 7. 2011 
OZ Štokovec, priestor pre kultúru, pripravilo Piknik na stanici s cieľom oživenia týchto priestorov.

A ugust
5. 8. 2011 
V Amfiteátri pod Novým zámkom vystúpila vokálna hudobná skupina Fragile pod taktovkou Braňa Kostku.
Zaplnený amfiteáter tlieskal nielen vynikajúcim speváckym výkonom, ale aj vtipnej komunikácii medzi
členmi kapely a publikom. Podujatiu prialo aj počasie.

5. 8. 2011 
Na nádvorí svätoantonského kaštieľa sa predstavil amatérsky divadelný súbor Paradajz Pikčr v antickom sit-
come Ilija a Odysea.

6. 8. 2011 
Tradičné remeslá na Námestí sv. Trojice boli venované starodávnemu remeslu výroby hračiek. Program
spestril folklórny súbor Urpín a ďalší speváci a hudobné skupiny.

6. 8. 2011 
Štiavnickí futbalisti v otváracom kole futbalovej súťaže IV. ligy zvíťazili nad Málincom: 4 : 1.
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6. 8. 2011 
V maďarskom meste Tata sa uskutočnil 28. ročník medzinárodného polmaratónu (14 km), na ktorom sa
zúčastnili aj štiavnickí športovci. V kat. muži 35 – 39-roční sa medzi 108 bežcami Roman Šluch umiestnil
na 6. mieste (súťažilo 63 bežcov). V kat. muži 45 – 49-roční Daniel Matis obsadil 4. miesto. V kat. 50 – 54-roč -
ní spomedzi 46 bežcov zvíťazil Bohuš Melicherčík.

6. 8. 2011 
Na súťaži o Československý pohár v okolí Piešťan o titul „železný muž“ štartoval aj Štiavničan Vladimír
Poprac ml. Súťaž pozostávala z plávania na 3,8 km, 180 km cyklistiky a maratónskeho behu. Náš pretekár 
v silnej konkurencii obsadil 9. miesto.

6. 8. 2011 
V Štefultove ŠK Štefultov zorganizoval 3. ročník Pútového turnaja vo volejbale (mix – 4 muži, 2 ženy). Víťa -
zom sa stal ŠK Štefultov.

6. 8. 2011 
Študenti z OZ Arsé vitae pripravili vystúpenie hudobnej skupiny Pas de pitié v kaviarni Chilli Café, spojené
s besedou so spisovateľom Antonom Laučekom.

11. – 14. 8. 2011 
O filmový festival 4 živly bol aj t. r. veľký záujem. Tento ročník bol tematicky zameraný na Pamäť.

13. 8. 2011 
V Českom Krumlove sa v rámci Slovenského dňa predstavili slovenské kráľovské mestá – Banská Štiavnica,
Bardejov, Stará Ľubovňa, Levoča a Kežmarok. Podujatie pripravila Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

14. 8. 2011 
Na Počúvadlianskom jazere diváci mohli obdivovať Preteky bizarných plavidiel. Podujatie zorganizovalo
Informačné centrum mladých a firma Klaudstudio, Peter Ivaška.

15. 8. 2011 
V Galérii Joergesovho domu sa predstavil na vernisáži parížsky umelec Pierre Dubrunques grafikou a maľ -
bami.

18. – 20. 8. 2011 
Večerným klavírnym koncertom francúzskej umelkyne Adelaide Panaget, v Kostole sv. Kataríny sa začal už
9. roč. medzinárodného festivalu Cap á l´Est. V Evanjelickom chráme vystúpil vynikajúci huslista Patrick 
Chem la na podujatí Pocta Bartókovi. Okrem tradičných „čítačiek“ poetov v kaviarničkách a v podzemí ban-
ského skanzenu vyvrcholením bolo slovensko-maďarsko-francúzske umelecké čítanie Tragédia človeka od
Imre Madácha v lapidáriu Starého zámku. Záverečný koncert na Námestí sv. Trojice pripravilo hudobné
zoskupenie Babyluzaru, produkujúce temperamentnú africkú hudbu.

18. 8. 2011 
V Teleráne televízie Markíza bola odvysielaná reportáž o Banskej Štiavnici. Televízny štáb navštívil historické
centrum mesta, Slovenské banské múzeum v prírode i jazero Počúvadlo. 

20. 8. 2011 
V Penzióne Kachelmann sa zišli členovia Prezídia Slovenského klubu sokoliarov, aby pripravili oslavy 
40. výročia založenia tejto organizácie. Oslavy budú súčasťou Dní sv. Huberta vo Svätom Antone.

21. – 28. 8.2011 
Mladí umelci a tvoriví nadšenci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Bulharska a Fínska pripravili festival KREATER,
ktorým sa usilovali prebudiť k životu historickú časť nášho mesta.

24. 8. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:
– Rozbor hospodárenia mesta k 30. 6. 2011
– Presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 eur z kapitoly Cestovný ruch do kapitoly Cestná doprava

a údržba miestnych komunikácií
– Presun finančných prostriedkov vo výške 6000 eur z kapitoly Nakladanie s odpadom do kapitoly Cestná

doprava – oprava chodníka na Ul. Exnára
– Zvýšenie dotácie pre ZUŠ o 15 000 eur na odstránenie havarijného stavu kotolne
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– Účelový finančný príspevok na údržbu plavárne vo výške 20 000 eur
– udelenie cien za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta, výročných cien mesta
MsZ vzalo na vedomie:
– Predloženú žiadosť OZ Bakomi o zriadenie súkromnej ZŠ
– Vzdanie sa členstva v Rade školy – MŠ 1. mája poslanca Mgr. K. Palášthyho a schválilo Renátu Antalovú za

členku Rady školy MŠ 1. mája
– Správu o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2011
– Správu o činnosti v prevádzke Mestské kúpele – plaváreň
– Správu o spracovaní a prerokovaní Koncepcie ÚPN zóny Počúvadlo
Po interpeláciách a otázkach poslancov primátorka mesta rokovanie ukončila.

28. 8. 2011 
ZO Zväzu protifašistických bojovníkov v B. Štiavnici, Obecný úrad v Prenčove a vo Svätom Antone pripravili
oslavy 67. výročia SNP. Po položení kytíc k Pamätníku SNP na Radničnom námestí oslavy pokračovali na
Sitne a vo Svätom Antone.
Svetlo sveta uzrela ďalšia publikácia štiavnického rodáka Vlada Bártu a jeho syna Vladimíra pod názvom
Banská Štiavnica – sprievodca mestom a okolím.
V mesiacoch júl, august SBM organizovalo na Starom zámku sériu predstavení Noc na Starom zámku, 
o ktoré bol veľký záujem.

September
3. – 4. 9. 2011 
V areáli svätoantonského kaštieľa sa konali pod záštitou prezidenta SR tradičné celoslovenské poľovnícke
oslavy – Dni sv. Huberta Zúčastnili sa na nich Ivan Gašparovič, minister Zsolt Simon, prezident Slovenskej
poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu Tibor Lebocký a jeho maďarský kolega Zsolt Sem-
lyén, podpredseda maďarskej vlády, a ďalší hostia. 21. ročník bol zároveň aj oslavou 40. výročia Slovenského
klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.

3. – 4. 9. 2011 
V banskobystrickej tanečnej súťaži Europa SC Dance CUP 2011 si v kat. Junior II STT si víťazstvo vybojovali
Daniel Didi a Zoja Didiová, FDT B. Štiavnica. Tá istá dvojica v kat. Junior II Lat. obsadila 3. miesto.

4. 9. 2011 
Na 11. ročníku streleckej súťaže Klubu ľubovoľnej malokalibrovky v spoločnej kategórii dorastencov, kadetov,
juniorov a mužov zvíťazil 14-ročný Štiavničan Patrik Jány pred 13-ročným Štefanom Šulekom. Obaja spl -
nili limit I. výkonnostnej triedy. V kategórii Seniori B (60-roční a starší) si I. miesto odniesol Ľubomír Dr-
bohlav.

6. 9. 2011
V Mineralogickom múzeu bola slávnostne uvedená
do života nová reprezentačná publikácia autora
Ing. Ri charda Kaňu a kol. Hodruša v Zemi baníkov
a otvorená výstava fotografií Hodrušské hlbiny.

7. 9. 2011 
V priestoroch Špeciálnej základnej školy bolo sláv -
nostné otvorenie nového školského roku v elo ko -
va nej štiav nickej triede Praktickej školy so sídlom
v Banskej Bystrici za účasti riaditeľky tejto školy,
prednostky Mestského úradu v B. Štiavnici Ing.
Iva ny Nikolajovej a rodičov. V tomto školskom
roku bude deti vzdelávať absolventka špeciálnej
pedagogiky v Prahe Mgr. Patrícia Kováčová.

7. – 10. 9. 2011 
Slávnostným šachtágom v priestoroch Kultúrneho centra sa otvorili banícke oslavy – Salamandrové dni. 
Na Námestí sv. Trojice vystavovali svoje výrobky remeselníci z celého Slovenska. V Kostole sv. Kataríny sa
ko nalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po príhovore primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babia -
kovej boli udelené Ceny mesta. Za rok 2011 Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta získali
Ing. arch. Iveta Chovanová, Ing. arch. Andrea Nižňanská a páter Karol Benovic SVD. Výročné ceny mesta si
prevzali PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc., Ján Petrík a Júlia Popracová.
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Po slávnostných príhovoroch hostí poslanci NR SR Branislav Ondruš a Ľudovít Kaník vztýčili pred radnicou
vlajku Organizácie miest svetového dedičstva. Oslavy pokračovali pestrým kultúrnym a športovým programom.
Veľký úspech mal koncert Janka Ledeckého. Veľa záujemcov sledovalo aj večerný Salamandrový sprievod. Po-
dujatiu prialo aj počasie. V rámci Salamandrových dní sa konala medzinárodná konferencia Argenti fodina.

7. – 11. 9. 2011 
V partnerskom slovinskom meste Ptuj sa konal medzinárodný folklórny festival. Naše mesto na ňom zastu -
poval súbor Sitňan.

9. 9. 2011 
V rámci osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov minister životného prostredia Ing. József Nagy
udelil PhDr. Jozefovi Labudovi, CS., riaditeľovi SBM, čestné uznanie „Za mimoriadne výsledky a dlhoročný
prínos v starostlivosti o životné prostredie“. 

11. 9. 2011 
Za krásneho slnečného počasia sa na Banskoštiavnickej kalvárii zišlo okolo tisícky veriacich a pútnikov 
z bližšieho i vzdialenejšieho okolia k sviatku Povýšenia sv. Kríža. Celebrantom sv. omše bol moderátor
biskupskej kúrie Banskobystrickej diecézy Mons. Vladimír Farkaš.

14. 9. 2011 
Uplynulo 260 rokov od ukončenia výstavby Banskoštiavnickej kalvárie. Výstavba stála 27 245 zlatých. Väčšina
objektov bola postavená z darov banskoštiavnických rodín a banských ťažiarov.

14. 9. 2011 
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie 11 signatárov Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Banskej
akadémie v B. Štiavnici a Vyhlásenia o pripojení sa k Deklarácii, na ktorom sa diskutovalo a dohodlo o podu -
jatí Akademici v Banskej Štiavnici, plánovanom na 8. októbra.

16. 9. 2011 
V priestoroch Galérie Jozefa Kollára bola vernisáž celoštátnej výstavy amatérskych umelcov Textilná tvorba
2011. Do súťaže sa zapojilo 80 autorov so 174 prácami.

17. – 18. 9. 2011 
Konali sa automobilové preteky do vrchu Štiavnická zlatá cesta. Trať viedla z Ulice J. K. Hella na Hornú
Roveň. Podujatie vyvolalo aj negatívne reakcie – za znečisťovanie životného prostredia a hluk.

23. 9. 2011 
V ZŠ J. Horáka sa uskutočnila prezentácia spoločného projektu žiakov a učiteľov B. Štiavnice a Moravskej
Tŕebovej Kalendárium na šk. rok 2011 a publikácií o partnerských mestách.

24. 9. 2011 
Ministerstvo zahraničných vecí a Slovenské banské múzeum pripravili dvojhodinový program pre diplomatov
z vyše 30 krajín sveta a ich rodinných príslušníkov (USA, Čína Rusko, Ukrajina, Indonézia, Turecko, Talian-
sko, Nemecko).

24. 9. 2011 
Na nádvorí Maríninho domu sa konal slávnostný obrad symbolického sobáša Maríny Pischlovej a Andreja
Braxatorisa. Obrad prebiehal za účasti poslankyne MsZ Mgr. Heleny Chovanovej, matrikárky J. Simonideso -
vej, svadobných hostí a fotografov. Hlavných aktérov predstavovali Anemary Fiľová a Ondrej  Kalamár zo Zvo -
lena. Podujatie pripravilo OZ Paradajz s podporou mesta B. Štiavnica, Pivovaru Steiger a Pekárne Anton Antol.

24. 9. 2011 
Na futbalovom štadióne sa uskutočnil I. roč. Majstrovstiev B. Štiavnice vo varení gulášu. Podujatie zorgani-
zoval FK Sitno a Vladimír Zubka ml. Do súťaže sa zapojilo 13 družstiev. Porota pod vedením Ing. Jána
Totkoviča vybrala víťaza, ktorým sa stal Marian Šurka st. 

26. 9. 2011 
V rámci výjazdov poslancov NR SR, ministrov, štátnych tajomníkov za KDH navštívili naše mesto a okres
podpredseda NR SR Pavol Hrušovský, vedúci úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR Peter Mach a poslanec NR SR Marián Kvasnička. Pavol Hrušovský zavítal do Slovenského vodo -
hospodárskeho podniku, besedoval so študentmi Spojenej katolíckej školy a popoludní s občanmi mesta.
Peter Mach rokoval s primátorkou mesta a prednostkou MsÚ, zástupcami Združenia turizmu a členmi
KOSaCR. Marian Kvasnička navštívil obec Svätý Anton.
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29. 9. 2011 
BBSK, POS – Pracovisko B. Štiavnica, mesto B. Štiavnica a Mestská knižnica pripravili zaujímavé stretnutie
s banskoštiavnickou rodáčkou a autorkou úspešnej knihy Ako dostať od života, čo chceme Katarínou
Zacharovou, ktorá t. č. žije a pracuje v Malajzii.

Október
3. 10. 2011 
Živena - spolok slovenských žien – pripravila spoločenské posedenie s kultúrnym programom pre seniorov
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktorom sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková
a jej zástupca JUDr. Dušan Lukačko Podujatie spestrili dievčatá  z folklórneho súboru Úsmev zo Sandriku,
deti z MŠ 1. mája a mužská spevácka skupina z Močenka. Sponzori: MsÚ B. Štiavnica, Smer – SD, Pivovar
ERB, hotel Grand Matej, p. Ľubomír Barák a p. Marek Lešičko.

6. 10. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadnutie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:
– Rozbor hospodárenia TS, mestský podnik, k 30. 6. 2011
– Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta k 30. 6. 2011
– operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na sezónu 2011 – 2012
– krízový plán zimnej údržby mestských komunikácií na sezónu 2011 – 2012
– dotáciu pre OZ Štefultov vo výške 5000 eur na rekonštrukciu ľadovej plochy a úpravu okolia ihriska pri

Kultúrnom dome
MsZ vzalo na vedomie:
– zahraničnú cestu primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej do portugalského mesta Sintra v dňoch 

22. – 25. 11. 2011 na XI. svetový kongres Organizácie miest svetového dedičstva
– Informatívnu správu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2011
MsZ odvolalo:
– z postu zapisovateľky Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu MsZ Ing. Ivanu Nikolajovú a zvolilo

za zapisovateľku tejto komisie Mgr. Miroslavu Celderovú

6. 10. 2011 
Začali sa rekonštrukčné práce na hokejovom ihrisku v Štefultove, ktoré sa prebudováva na multifunkčné
ihrisko, využívané celoročne.

7. 10. 2011 
V Kultúrnom centre sa predstavil populárny spevák Paľo Hammel so špičkovými hudobníkmi – Jurajom
Burianom a Marcelom Buntajom. Na koncerte odzneli staršie skladby i novinky.

7. 10. 2011 
V divadle Pivovaru ERB vystúpili známi komici Jožo Pročko a Ivan Vojtek v hre Zúfalé manželstvo.

7. 10. 2011 
Významné jubileum vysokoškolského štúdia banského odboru si pripomenuli banskí inžinieri – veteráni.
Pozvaní boli tí, ktorí dovŕšili 80 rokov života. V Baníckej krčme sa ich zišlo 16. 

8. 10. 2011 
Pri príležitosti 10. výročia podpísania Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Banskej akadémie
sa v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom konalo podujatie Akademici v Banskej
Štiavnici 2011. Začalo sa slávnostným zhromaždením v Kostole sv. Kataríny, na ktorom sa pripomenulo
rozhodnutie panovníčky Márie Terézie o založení Banskej akadémie v r. 1762. Po prečítaní textu Deklarácia
pokračovateľov duchovného dedičstva Banskej akadémie a Vyhlásenia o pripojení sa k Deklarácii, ktorú pod-
písali zástupcovia piatich fakúlt, sprievod sa prešiel po Námestí sv. Trojice a vydal sa k historickým budovám
Alma mater. Na záver sa v Kultúrnom centre uskutočnil slávnostný šachtág. 

11. 10. 2011 
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku začala školský
rok. Na otvorení sa zúčastnil prednosta Krajského školského úradu RNDr. Tibor Maťaš, podpredseda VÚC
BBSK RNDr. Ladislav Topoľský, primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, jej zástupca JUDr. Dušan
Lukačko, poslanci MsZ, herečka Milka Vášáryová a ďalší hostia. V I. roč. bude študovať 15 študentov – 9 zo
Slovenska, 6 zo zahraničia.
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12. – 13. 10. 2011 
V priestoroch SBM sa uskutočnila konferencia Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v pre -
zentačnej činnosti múzeí. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 70 pracovníkov z 25 múzeí, SNG, Ministerstva
kultúry, občianskych združení a škôl.

14. 10. 2011 
V kine Akademik sa konala pre študentov beseda na tému Miestna demokracia a verejná správa. Besedu
viedol Ing. Jozef Krnáč z Ekonomickej univerzity v Banskej Bystrici.

15. 10. 2011 
V priestore medzi kaviarňami Libresso a Jašteričky sa odohral II. roč. festivalu Loď, na ktorom odznela 
kvalitná hudba rôznych žánrov – swing, džez, blues, cigánska hudba, gitarové improvizácie. Organizátori
predstavili literárnu tvorbu Andrey Kočalkovej a mladého učiteľa Andreja Šveca. Daniel Lichard a Julo Lišaník
predviedli svoje keramikárske zručnosti. Zaujímavé podujatie spestrilo vystúpenie šermiarskych skupín, 
premietanie študentských filmov, výstava fotografií Mira Doletinu. Hlavný organizátor OZ Pegas.

15. – 16. 10. 2011 
Na plaveckej súťaži O Štiavnický kahanec sa zúčastnilo 254 plavcov z Maďarska, Česka a Slovenska. Prvý
raz v histórii hlavné ceny získali banskoštiavnickí pretekári Marián Adamský a Denisa Tenkelová.

17. – 18. 10. 2011 
V Rytierskej sále Starého zámku sa zišli slovenskí a českí spisovatelia, aby boli svedkami odovzdávania
výročnej ceny Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu. Odmenení boli: Česko – Roman Cílek, Slovensko
– Ing. Anton Hykisch, banskoštiavnický rodák a čestný občan nášho mesta. Ceny odovzdali prof. PhDr. Jozef
Leikert, PhD, predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu, a primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.
Dvojdňový pobyt využili hostia na prehliadku mesta, Galérie Jozefa Kollára, Nového zámku a Múzea vo Svä-
tom Antone. Na podujatí sa zúčastnil český veľvyslanec na Slovensku Jakub Karfík, predseda Matice
slovenskej Marián Tkáč, bývalý prezident SR Rudolf Schuster a ďalší hostia. Organizátori: Zväz slovenských
spisovateľov, mesto B. Štiavnica, Autorský klub B. Štiavnica, POS – Pracovisko B. Štiavnica.

18. 10. 2011 
V Domove Márie sa oslávil Deň seniorov a 15. výročie otvorenia a uvedenia do prevádzky zariadenia na
Špitálskej ul. č. 3.

20. – 21. 10. 2011 
V priestoroch hotela Grand Matej sa uskutočnila konferencia o horskej cyklistike. Zúčastnilo sa na nej 
vyše 80 predstaviteľov ministerstiev, organizácií a klubov.

25. 10. 2011 
Po dlhých týždňoch rekonštrukčných prác sa opätovne dala do užívania Akademická ulica. Rekonštrukciu
realizovali dodávateľské firmy Strabag, s. r. o., Direkcia Oblasť STRED Zvolen a Combin, s. r. o. I. etapa
rekonštrukcie stála 720 308 eur.

26. 10. 2011 
Vedenie mesta pozvalo do veľkej sály Kultúrneho centra seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
pripravilo pre nich hodnotný kultúrny program a darček.

26. 10. 2011 
M. Mojžišová a J. Molčanová reprezentovali štefultovských záhradkárov na celoslovenskej súťaži v aranžovaní
„Záhrada 2011“ v Trenčíne.

28. 10. 2011 
Na medzinárodnej súťaži O najkrajšie jablko a hrušku v Trenčíne Bohuš Mojžiš, štefultovský záhradkár, ob-
sadil 4. miesto s odrodou Bohemia.

30. 10. 2011 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. pripravil pri príležitosti 215. výročia posvätenia chrámu slávnostné
služby božie, spojené s prehliadkou výstavy dejiny evanjelickej cirkvi v B. Štiavnici, a poďakovaním za
dlhoročnú službu pri 65. výročí ordinácie Mgr. Pavla Radvániho. Slávnostným kazateľom bol ThDr. Miloš
Klátik, PhD., generálny biskup. 
Futbalisti ŠK Sitno ukončili jesennú časť súťaže IV. ligy bez prehry a obsadili II. miesto s 33 bodmi a skóre
31 : 9.
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3. 11. 2011 
Do Banskej Štiavnice prišiel kamión s potravinovou pomocou pre znevýhodnených občanov a ich rodiny.
Išlo o 20 kg múky a 20 kg cestovín, ktoré si občania vyzdvihli pred požiarnou zbrojnicou Dobrovoľného
hasičského zboru.

3. 11. 2011 
Vedenie mesta sa na radnici stretlo so skupinou žurnalistov, ktorých do nášho mesta priviedla p. Emília
Bednárová, vedúca Kultúrneho a tlačového centra.

8. 11. 2011 
V bratislavskom Dome umenia bola prezentácia 23. knihy Milana Augustína Uneste pápeža!

8. 11. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadnutie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:
– zvýšenie dotácie pre ZUŠ o 2000 eur, Centrum voľného času o 3000 eur, zvýšenie položky na činnosť STKM

o 3000 eur, zníženie dotácie pre FK Sitno z 19 105 eur na 16 105 eur
– zaradenie trojhrobu č. 747 – zomrelí Františka Uhrová, č. 745 Mária Zacharová, č. 749 Karol Zachar – do

pamiatkovo chránených hrobov a pamätihodností mesta B. Štiavnica
MsZ vzalo na vedomie:
– Správu o príprave na zimné vykurovacie obdobie
– Informatívnu správu o digitalizácii kina Akademik
– Informatívnu správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny
MsZ vymenovalo:
– komisiu pre vyhodnotenie ponúk pri predaji mestského majetku v zložení: Ing. arch. Peter Mravec,

predseda, JUDr. Dušan Lukačko, JUDr. Emília Jaďuďová, členovia, Renáta Baráková, zapisovateľka, Ing.
Ivana Nikolajová, náhradníčka

9. 11. 2011 
Slovenský zväz telesne postihnutých v spolupráci s POS – Pracovisko B. Štiavnica usporiadal 8. roč. podujatia
Od srdca k srdcu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

10. 11. 2011 
Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP vyhlásili výsledky VI. roč. súťaže Kultúrna pamiatka roka. Ocenenie
– zlatú sošku Fénixa – získal aj obnovený meštiansky dom v B. Štiavnici na Ul. Kammerhofská 16 majiteľa
p. Rastislava Anguša s manželkou.

10. 11. 2011 
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v rámci
celoštátneho vyhodnotenia 4. roč. Olympijských festivalov
detí a mládeže sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien
v literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaži, vyhlásenej
Slovenským olympijským výborom. Spomedzi 150 žiakov,
prihlásených do literárnej súťaže, si 3. miesto odniesla
Banskoštiavničanka Diana Krnová. Bola jedinou odmene-
nou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

11. 11. 2011 
Pätica významných osobností si prevzala ocenenie z rúk
predsedu BBSK Vladimíra Maňku. Diplomy výtvarne spra-
coval Marek Kocka, študent SPŠ S. Mikovíniho, pod ve-
dením Ing. arch. Ivana Hrušovského. 

11. 11. 2011 
V Rytierskej sieni Starého zámku sa uskutočnil slávnostný
ceremoniál odovzdania čestného občianstva mesta prezi-
dentovi SR Ivanovi Gašparovičovi. Po tomto akte si vzácny
hosť prezrel zrekonštruovanú fasádu a areál Strednej prie -
myselnej školy lesníckej. Prezidenta okrem vedenia mesta
sprevádzal predseda BBSK Vladimír Maňka. Slávnostný
obed pripravil Pivovar ERB. 
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11. 11. 2011 
V divadle Pivovaru ERB sa predstavili herečky divadla GUnaGu Zuzana Mauréry, Zuzana Porubjaková, Da-
rina Abrahámová a Hera Turban v realistickej komédii Viliama Klimáčka Žúrka v Londýne. Inscenáciu sle-
dovalo vypredané hľadisko. 

11. 11. 2011 
V Múzeu vo Svätom Antone bolo vyhodnotenie fotografickej súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia spo-
jené s vernisážou. Organizátori: POS – Pracovisko B. Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone a mesto B. Štiav -
nica.

12. – 13. 11. 2011 
V Požiarnej zbrojnici v Štefultove sa konala Výstava ovocia a zeleniny pestovateľov z B. Štiavnice a okolia.
Víťazmi sa stali: Jablko – B. Mojžiš, Hruška – M. Fáber, Drobné ovocie – p. Mýtto.

15. 11. 2011 
V historickej budove Úradu vlády SR na Námestí slobody v Bratislave Ústredie ľudovej umeleckej tvorby
predstavilo banskoštiavnického výtvarníka – keramikára Daniela Licharda.

15. 11. 2011 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie mestského zastupiteľstva.
MsZ schválilo:
– Informatívnu správu o financovaní autobusovej dopravy v meste
– Informatívnu správu o príspevku pre Nemocnice a polikliniky, n. o., prevádzka Bratská 17, Banská Štiav -

nica
– Rozpočet mesta na r. 2012
– Rozpočet TS m. p., na r. 2012
– Plán práce hlavného kontrolóra na r. 2012
– Odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo výške 10 % súhrnu mesačného platu v r. 2011
– Prevádzkový poriadok pre parkovanie v r. 2012 a cenník
MsZ vzalo na vedomie:
– Informatívnu správu o zahraničnej ceste primátorky mesta v Portugalsku
– Informatívnu správu o financovaní autobusovej dopravy v meste v r. 2012 

16. 11. 2011 
V Lesníckom múzeu v Šoproni sa uskutočnila vernisáž výstavy banskoštiavnického umelca Arpáda Pála,
ktorý ponúkol 20 svojich unikátnych diel. Okrem autora sa na vernisáži zúčastnili primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková a prednostka Ing. Ivana Nikolajová.

17. – 18. 11. 2011 
Informačné centrum mladých a Artcafé usporiadali viaceré podujatia pri príležitosti Dňa študentstva a Dňa
boja za slobodu a demokraciu. Boli to výstavy, spomienkový sprievod pred Kostolom Nanebovzatia P. Márie,
sviečková slávnosť na Námestí sv. Trojice, „retropárty“ v Pražovni a Artcafé a koncert Janka Ledeckého.

19. 11. 2011
V Kultúrnom centre sa konal 3. roč. medzinárodnej bodovacej súťaže v latinsko-amerických a štandardných
tancoch O pohár primátorky mesta. Do súťaže sa prihlásilo 195 párov z Maďarska, Poľska a Slovenska.
Medzi úspešných súťažiacich sa zaradili aj naše súťažné páry. V kat. Hobby Junior I. Marek Kysel a Bianka
Šniagerová obsadili 7. miesto, David Oboňa a Alexandra Biela – skončili na 6. mieste. Zoja a Daniel Didiovci
v silnej konkurencii zvíťazili. Podujatie zorganizovala Faber Dance School.

22. – 25. 11. 2011 
V portugalskom meste Sintra sa uskutočnil 11. svetový kongres a Valné zhromaždenie Organizácie miest
svetového dedičstva. Naše mesto na ňom zastupovala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.

23. 11. 2011 
Evanjelická cirkev a. v., POS – Pracovisko B. Štiavnica a mesto B. Štiavnica usporiadali vernisáž výstavy Dejiny
evanjelickej cirkvi a. v. v B. Štiavnici, spojenú s prezentáciou výtvarných diel Vlada Oravca, Miluše Oravcovej
a Michaely Oravcovej, fotografií Lubomíra Lužinu. Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky mesta 
Mgr. Nadeždy Babiakovej. 

27. 11. 2011 
Organizátori pripravili 3. roč. zimného plávania Štiavnické letokruhy na jazere Vindšachta v Štiavnických
Baniach. 
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1. 12. 2011 
Po dlhšom čase sa opäť otvoril hotel Crystal, teraz pod novým názvom Kerling. Prenajal si ho p. Ján Teren,
ktorý ponúka ubytovacie služby, denný bar, 2 obedové menu. Hotel bude slúžiť aj na školenia, večierky,
plánuje aj organizáciu plesov.

1. 12. 2011 
POS – Pracovisko B. Štiavnica, Klub dôchodcov a mesto B. Štiavnica pripravili prehliadku záujmovo-umelec -
kej činnosti seniorov Seniorské talentárium. 

1. 12. 2011 
Živena, spolok slovenských žien, a Mestská knižnica v B. Štiavnici v priestoroch reštaurácie Gallery odovzdá-
vali ceny v literárnej súťaži Inšpirácie spod Sitna, do ktorej sa zapojilo 86 autorov z celého Slovenska. Zo
štiav nických autorov sa víťazmi v kategórii dospelých stali Katarína Kissová (poézia) a Mgr. Veronika Inglo-
tová (próza).

2. – 3. 12. 2011 
Družobný banícky spolok v maďarskom meste Tapolca navštívili zástupcovia Banskoštiavnicko-hodrušského
baníckeho spolku Ing. Ján Mihok, JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Peter Moravitz a Ján Novotný. 

5. 12. 2011 
V bratislavskom Palugyajovom paláci si z rúk ministra hospodárstva Juraja Miškova prevzala ocenenie štiav -
nická podnikateľka p. Ľudmila Blašková, ktorá sa v projekte Podnikateľka roka Národnej agentúry pre roz -
voj malého a stredného podnikania dostala medzi 10 najlepších podnikateliek Slovenska. P. Blašková je
jednou z konateliek firmy Svetro, s. r. o., podniká aj v cestovnom ruchu, prevádzkuje reštauračné zariadenie
na Počúvadlianskom jazere.

6. 12. 2011 
Bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica, ktorú založilo Mesto B. Štiavnica
a 13 okolitých obcí. Predsedníčkou predstavenstva sa stala Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta.

6. 12. 2011 
Mikuláš priniesol aj prvý snehový poprašok.

6. 12. 2011 
Oddelenie kultúry CR a športu aj tohto roku pripravilo pre deti Batoh mikulášskych prekvapení.

7. – 21. 12. 2011 
Uskutočnil sa rad stretnutí primátorky mesta s občanmi, cieľom ktorého bolo oboznámenie verejnosti s roz -
počtom mesta na najbližšie roky. 

8. 12. 2011 
V priestoroch SOŠ S. Mikovíniho sa konala prezentácia knihy Vladimíra Bártu Banská Štiavnica – Ako sme
tu žili II. Zúčastnil sa na nej aj najstarší prispievateľ 97-ročný bývalý vlakvedúci štiavnickej Anče Ľudovít
Danko. Organizátori: SPŠ S. Mikovíniho, POS – Pracovisko B. Štiavnica a vydavateľstvo AB ART press.

8. 12. 2011 
Na Péchovej ulici boli slávnostne odhalené pamätné tabule na domoch, kde žili a pôsobili významné osob-
nosti mesta – sochár a rezbár Viliam Šteffek a pekársky majster Anton Greguss, spoluzakladateľ plaveckého
oddielu, a popredný predstaviteľ verejného života v Banskej Štiavnici. Pamätné tabule boli zhotovené s fi -
nanč nou podporou mesta.

8. 12. 2011 
Vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra bola vernisáž výstavy Bienále ilustrácií Bratislava – Grand Prix
2011, na ktorej sa návštevníci mohli zoznámiť s odmenenými ilustráciami.

9. - 10. 12. 2011 
Na nádvorí Kammerhofu SBM usporiadalo Štiavnický vianočný jarmok s bohatou ponukou vianočných
ozdôb, pečiva, darčekov, kapustnicou, punčom, vareným vínom, krampampulou. Jarmok spestril kultúrny
program – živý betlehem, koledníci zo Spojenej katolíckej školy sv. Františka z Assisi, žiaci ZUŠ a deti z MŠ
Nezábudka. Nechýbala ani ohňová šou a vystúpenie hudobnej skupiny Maringotka.
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9. - 11. 12. 2011 
V priateľskom hokejovom zápase si zmerali sily štiavnickí hokejisti so súperom v Moravskej Třebovej. V riad -
nom hracom čase zápas skončil nerozhodne. Po samostatných nájazdoch vyhrali domáci 8 : 7. V súboji stol-
ných tenistov boli úspešnejší naši.

14. 12. 2011 
V kammerhofskej kaplnke predstavili svoju novú publikáciu Banská Štiavnica z lietadla Vladimír Bárta spolu
so synom. Je to už 10. publikácia týchto autorov o našom meste. Organizátori: POS – Pracovisko B. Štiavnica,
SBM a vydavateľstvo AB ART press.

15. 12. 2011 
V nevyužívanom správcovskom byte v priestoroch Plavárne mesto zriadilo nocľaháreň pre bezdomovcov. Re-
portáž o tom priniesla aj Slovenská televízia.

22. 12. 2011 
V Evanjelickom chráme pedagógovia a žiaci ZUŠ ponúkli obyvateľom mesta Vianočný koncert.

22. 12. 2011
V Rytierskej sieni si z rúk primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej prevzal čestné občianstvo mesta Banská
Štiavnica podpredseda NR SR, predseda strany Smer – SD JUDr. Róbert Fico. Kultúrny program zabezpečil 
a slávnostnú atmosféru zdôraznil Spevokol Štiavničan a členovia dychovej hudby Sitňanka.

23. 12. 2011 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra sa z iniciatívy primátorky mesta uskutočnil I. roč. podujatia Oslávme Via -
noce spolu. Vystúpili na ňom Texasky, žiaci ZUŠ, deti z MŠ 1. mája, Kminiakovci.

24. – 26. 12. 2011 
Naše mesto pokryl ľahký snehový poprašok, takže Vianoce boli biele. V nasledujúcich dňoch plusové teploty
spôsobili, že sneh zmizol.

28. 12. 2011 
V kaviarničke Art Café Ing. arch. Katarína Vošková predstavila svoju novú publikáciu Anatómia historického
domu.
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29. 12. 2011 
Na Ulici Novozámocká bola odhalená pamätná tabuľa významnému banskému odborníkovi 19. st. a ban  -
s kému riaditeľovi Antonovi Péchovi.

30. 12. 2011 
Celodenné výdatné sneženie opätovne zaodelo naše mesto do pôsobivého bieleho rúcha, ktoré sa udržalo
až do niekoľkých dní nového roku.

Renomovaný slovenský geológ Štiavničan Ing. Ján Smolka, CSc., spolu s počítačovým grafikom Mgr. Pavlom
Šestákom, sa stal svetovým víťazom v tvorbe trojrozmerných geologických máp.
Na sklonku roka získala Cenu Slovenských pohľadov za poéziu v r. 2011 banskoštiavnická rodáčka Dana
Podracká, ktorá vydala knihu Slovenské elégie. Za historickú esej bola udelená rovnaká cena básnikovi a pre -
kla dateľovi Jánovi Švantnerovi.
Dobrovoľníci zo Skautského domu vykonali počas roka niekoľko nevyhnutných opráv na náučnom chod-
níku Po žile Terézia, založenom v r. 1985 a neskôr venovanom pamiatke Milana Kapustu.

Demografické údaje
Počet obyvateľov k 1. 1. 2011: 10 190 obyvateľov z toho:
Muži: 4902
Ženy: 5288
Narodení: 87
Zomrelí: 125
Prisťahovaní: 93
Odsťahovaní: 136
Pokles obyvateľstva v r. 2011 je o 81 obyvateľov.

Zamestnanosť 
Miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica k 31. 12. 2011 dosiahla 18,21 % , čo je od začiatku r. 2011
nárast o 2,54 %. 

Strany a hnutia

Školstvo
Banská Štiavnica bola v školskom roku 2010 – 2011 zriaďovateľom dvoch základných škôl, a ich súčastí 
a šty roch materských škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. 

Základné školy
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 484

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40
Riaditeľka školy: PaedDr. Nadežda Dobrovičová
Počet žiakov: 250

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4
Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová
Počet žiakov: 311
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Názov Predseda
Okresné centrum KDH Štefan Legény
Kresťansko-demokratický klub Mgr. Monika Tisovčíková
Okresná organizácia SNS Alžbeta Pecherová
Mestská organizácia KSS Ján Petro
Okresné predstavenstvo ĽS – HZDS RNDr. Nadežda Kvaková
Mestské predstavenstvo ĽS – HZDS Marta Borošková
Okresná rada SDKÚ – DS Ing. Ľudovít Kaník
Okresná organizácia Smer – SD Ing. Marián Zimmermann
Okresná rada Slobodného fóra Ing. František Majerský



Centrum voľného času, L. Svobodu 40
Riaditeľ: Mgr. Marián Berešík
Počet klientov: 412

Materské školy
MŠ 1. mája č.4
Riaditeľka školy: Mgr. Alexandra Bóková
Počet detí: 122

MŠ Bratská č. 9
Riaditeľka školy: Jana Kruteková 
Počet detí: 105

MŠ Mierová č. 2
Riaditeľka: Janka Trilcová
Počet detí: 42

MŠ Námestie padlých hrdinov č. 2 ( Štefultov)
Riaditeľka: Eleonóra Luptáková
Počet detí: 16

Súkromné a cirkevné školy
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gőllnerovej 9
Riaditeľ: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov: 254 

MŠ sv. Františka Assiského – ako organizačná zložka SKŠ sv. Františka Assiského
Počet detí: 26

Súkromná materská škola, Dolná ružová 22
Riaditeľka: Martina Ďuricová
Počet detí: 26

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12
Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková
Počet študentov: 70

Súkromná vysoká škola:
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Šmid, Prof. Zuzana Martináková, PhD.
Počet žiakov: 15

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej-Gőllnerovej 6
Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová
Počet študentov: 264

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 381

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov: 268

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4
Riaditeľka: PhDr. Viera Gregáňová
Počet žiakov: 383

Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera, Šoltésovej 5
Riaditeľka: Ing. Andrea Bednářová
Počet žiakov: 141
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SOŠOaS a SOŠ Ľ. Greinera sa od 1. sept. šk. roku 2011/2012 spojili pod názov Spojená škola
Riaditeľka: PhDr. Viera Gregáňová

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 30

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná 2
Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet klientov: 50

Kriminalita
Počet spáchaných trestných činov v meste Banská Štiavnica: 221, objasnených: 166, čo činí 66,67 %
Počet dopravných nehôd v okrese Banská Štiavnica: 74

Partnerské mestá
Hűnenberg (Švajčiarsko)
Moravská Třebová (Česko)
Olsztynek (Poľsko)
Ptuj (Slovinsko)
Šoproň (Maďarsko)
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