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3. 1. 2012 
V štiavnickej pôrodnici sa ako prvé dieťa roku 2012 narodila Alžbeta Mačajová.

3. 1. 2012
Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal štátne vyznamenania významným osobnostiam spoločenského, poli -
tického, vedeckého, kultúrneho a športového života. Pribinov kríž II. st. in memoriam dostal aj herec Gustáv
Valach, ktorý študoval na štiavnickom gymnáziu a bol častým návštevníkom nášho mesta.

9. 1. 2012 
V Hoteli Grand Matej sa uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie primátorky mesta Mgr. Nadeždy Ba bia -
kovej s poslancami MsZ, podnikateľmi, predstaviteľmi mestských podnikov, závodov a firiem, zástupcami
inštitúcií, škôl, politických strán a hnutí. Vo svojom príhovore bilancovala uplynulý rok a načrtla plány 
a úlohy samosprávy do roku 2012.

11. 1. 2012 
Rada Združenia miest a obcí bola pozvaná na novoročné stretnutie s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom.
Naše mesto zastupovala primátorka Mgr. Nadežda Babiaková.

12. 1. 2012 
Prezident SR Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov Združenia baníckych spolkov a cechov. Za Banskoštiav -
nicko-hodrušský banícky spolok to boli: primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, PhDr. Milan Augustín
a Ing. Erik Sombathy.

17. 1. 2012 
V obradnej sieni radnice sa uskutočnilo slávnostné prijatie prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc. pri príležitosti
jeho životného jubilea – 60 rokov.

19. 1. 2012 
Klub seniorov Lesníckej školy v B. Štiavnici v spolupráci s mestom, SOŠ lesníckou, Správou Chránenej kraji -
nnej oblasti Štiavnické vrchy a Mestskými lesmi usporiadal spomienkovú slávnosť na počesť 110. výročia
narodenia Ing. Fridricha Grűnwalda, významnej lesníckej osobnosti.

19. 1. 2012 
Uskutočnilo sa pracovné rokovanie k riešeniu problematiky poskytovania Lekárskej služby prvej pomoci pre
dospelých so zástupcami BBSK, na ktorom sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a ban-
skoštiavnickí lekári. 

20. – 23. 1. 2012 
Zástupcovia nášho mesta, Slovenského banského múzea, SOŠ lesníckej, Múzea vo Svätom Antone sa zúčast-
nili na cestovateľskom veľtrhu ITF Slovakiatour 2012 v Bratislave. O naše expozície a reklamné materiály
bol veľký záujem.

21. 1. 2012 
Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov v reštaurácii Gallery pripravil prezentáciu svojho druhého
zborníka Štiavnické inšpirácie II. Knižočku vyprevadili do života brošničkami jašteričiek primátorka mesta
Mgr. Nadežda Babiaková, evanjelický kňaz, básnik a publicista Daniel Šouc a Nikolaj Taliga, žiak ZŠ J. Ho -
ráka. O hudobnú časť sa postarala skupina Impresia so speváčkou Zdenkou Koreňovou, František Majerský,
Daniela Sokolovičová, Ján Dorkíni a Kristián Kováč.

23. 1. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa stretla so zástupcami školských rád, združených pod Mestský
študentský parlament. Rokovalo sa o spolupráci študentov s mestom.

28. 1. 2012 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu v Evanjelickom chráme sa uskutočnilo podujatie Čítanie
z knihy mŕtvych. Pripravilo ho Informačné centrum mladých.

29. 1. 2012 
Na Drieňovej bolo otvorené klzisko pre verejnosť.
V areáli SPŠ S. Mikovíniho študenti odboru Propagačné výtvarníctvo vymodelovali zo snehu obrovskú mač -
ku, ktorá sa tešila veľkému záujmu verejnosti. 
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31. 1. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Prítomní: všetci poslanci
MsZ schválilo:
– spolufinancovanie projektu Inovácia vzdelávacieho procesu na ZŠ J. Horáka v sume 4739,68 eur
– spolufinancovanie projektu ZŠ J. Kollára zavádza pre svojich žiakov moderné metódy výučby v sume 

7333,44 eur
– optimalizáciu a spolufinancovanie autobusovej dopravy v meste B. Štiavnica na r. 2012. Celková suma

príspevku mestského rozpočtu pre SAD Zvolen, a. s., činí 6181,44 eur
– predloženie žiadosti na digitalizáciu kina Akademik a spolufinancovanie vo výške 5% z celkovej sumy pro-

jektu
– zámer výstavby Obchodného centra na pozemku CKN 5333/1 v Banskej Štiavnici
MsZ vymenovalo:
– Ing. Jaromíra Piliara, zástupcu prednostky MsÚ, vedúceho oddelenia organizačného, vnútornej správy 

a sociálnych vecí, za člena Komisie pre pamätihodnosti mesta B. Štiavnica
– Renátu Antalovú, predsedníčku Komisie športu, za zástupcu mestskej samosprávy do výboru FK Sitno
MsZ uložilo MsÚ:
– vypracovať Prevádzkový poriadok na Zvonovom vŕšku – Predný, Zadný cintorín

Február
1. 2. 2012 
Návštevníkov lyžiarskeho centra Salamandra Resort potešili študenti SPŠ S. Mikovíniho, odbor Propagačné
výtvarníctvo, vymodelovaním snehovej sochy gorily.

3. 2. 2012 
ZŠ J. Horáka si pripomenula 50. výročie svojho založenia a 105. narodeniny spisovateľa, po ktorom je pomen-
ovaná. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pripravili slávnostnú akadémiu Cesta desaťročiami, v ktorej
priblížili spoločensko-politické udalosti uplynulých 50 rokov a históriu školy. Pozvanie na podujatie prijalo
vedenie mesta na čele s primátorkou Mgr. Nadeždou Babiakovou, pedagógovia z družobných škôl zo srbskej
Vojvodiny, Moravskej Třebovej, zástupcovia firiem, ktoré rekonštruovali školu, bývalí učitelia, rodičia a žiaci.
Do popoludňajšieho programu prispela rodina Romanová z Prešova (príbuzní spisovateľa J. Horáka) a hu-
dobná skupina Katky Koščovej. 

4. 2. 2012 
V klubovni OZ Margarétka na sídlisku Drieňová sa konal karneval pre deti, ich rodinných príslušníkov 
a priateľov.

5. 2. 2012 
Pod Novým zámkom bolo otvorené klzisko pre deti.

5. 2. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa pracovne stretla s poslancami NR SR Pavlom Paškom a Mi -
roslavom Čížom.

9. 2. 2012 
Predstavitelia Lions Clubu odovzdali výťažok z predaja vianočného punču rodine p. Krkošku, ktorý je vdov-
com, vychováva 2 deti a ocitol sa v hmotnej núdzi.

9. 2. 2012 
Vyše 60 účastníkov sa za mrazivého počasia (mínus 14°C) postavilo na štart 30. roč. Memoriálu Dušana
Višňovca v bežeckom lyžovaní. V kat. mužov zvíťazilo Martin Prokein, medzi ženami dosiahla najlepší čas
Alena Hollá. Organizátori podujatia – Spojená škola – SOŠ Ľudovíta Greinera.

10. 2. 2012 
Kalvársky fond pokusne naštartoval Projekt osvetlenia Kalvárie, ktorý financuje Stredoslovenská energetika,
a. s. Kalvária bude osvetlená pri príležitosti významných kultúrno-spoločenských podujatí. 

10. 2. 2012 
Slovenská banská komora, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, mesto Banská Štiavnica zorgani-
zovali jubilejný – 20. reprezentačný banícky ples v priestoroch hotela Grand Matej. Do tanca hrala skupina
Topky zo Zlatých Moraviec a DJ Fero z Banskej Štiavnice.
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14. 2. 2012 
V obradnej sieni radnice bol slávnostne prijatý Ing. Ladislav Lacko, významná osobnosť štátnej banskej sprá -
vy, pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov.

18. – 19. 2. 2012 
Na 19. ročníku Veľkej ceny mesta Opava sa predstavili aj štiavnickí plavci. Najúspešnejšia bola Denisa
Tenkelová, ktorá zvíťazila na 200 m motýlik a 100 m polohové preteky.

24. 2. 2012 
V Divadle Pivovaru ERB vystúpila ženská komická dvojica Oľga Belešová a Lucia Kollárová s úsmevnou šou
Poradňa krásy Šereď. 

24. – 26. 2. 2012 
Uskutočnil sa I. roč. zimného filmového festivalu 4 živly.

25. 2. 2012 
V Štefultove sa konal Maškarný bál, na ktorom sa predviedlo 70 masiek.
Klub dôchodcov v Štefultove oslávil 25. výročie svojho založenia. Na jeho čele stála 24 rokov Ľudmila 
Šebeňová. Po celý čas samospráva mesta klub finančne a materiálne podporovala.

28. 2. 2012
Primátorka mesta zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Neprítomní (ospr.): Ing. Juraj Čabák, PaedDr. Milan Klauz  
MsZ schválilo:
– predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN, zóna

Počúvadlianske Jazero)
– začatie prác súvisiacich s obstarávaním zmien a doplnkov č. 5 k ÚPN mesta Banská Štiavnica
– poskytnutie dotácie vo výške 13 000 eur pre FK Sitno na činnosť klubu
– poskytnutie dotácie vo výške 2700 eur na činnosť Plaveckého klubu
– doplnenie personálneho zloženia Mestského hasičského zboru: za veliteľa I. hasičského družstva vymen-

ovalo Patrika Dobrotu, za členov Martina Komorníka a Zdena Soldana
– prevod bytov na Ul. MUDr. J. Straku, zmluvy na 15, 20 rokov
– predĺženie kúpnej nájomnej zmluvy pre obchodnú spoločnosť POSTEA, s. r. o., Bratislava
– prenechanie nájmu areálu na Ul. Drieňová Súkromnej hotelovej akadémii, n. o.
MsZ sa uznieslo:
– na Dodatku č. 1 VZN 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchodoch a času prevádzky

služieb na území mesta
– na VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Marec
1. 3. 2012 
V Kultúrnom centre sa uskutočnilo podujatie Štiavnica má talent, na ktorom sa predviedli ZUŠ, Texasky 
a Centrum voľného času.

1. 3. 2012 
Katolícka spojená škola – Katolícke gymnázium sv. Františka z Assisi prijalo vzácneho hosťa z Japonska –
prof. Hirofumi Wakitu z Ryokoku univerzity v Kjóte s manželkou, ktorých sprevádzala bývalá absolventka
gymnázia a absolventka štúdia japonského jazyka, Petra Solivarská.

1. – 4. 3. 2012 
Banská Štiavnica sa zúčastnila na veľtrhu Utazás v Budapešti ako spolu – vystavovateľ Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch.

2. 3. 2012 
V kine Akademik na slávnostnej Akadémii si účastníci pripomenuli 50. výročie založenia lesníckeho učňov -
ské ho školstva v našom meste. Na toto podujatie prijali pozvanie významné osobnosti lesníctva na čele s Ing.
Igorom Olajcom, generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slávnostný prejav predniesla súčasná riaditeľka PhDr. Viera Gregáňová.

3. 3. 2012 
V klubovni OZ Margarétka sa uskutočnilo zábavné podujatie pre deti Klobúková paráda.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

2

490



3. 3. 2012 
Na súťaži v spoločenských tancoch v Žiari nad Hronom naše mesto úspešne reprezentoval pár Daniel Didi
a Zoja Didiová, ktorý získal jedno I. miesto, dva razy bol druhý a raz tretí. 

5. 3. 2012 
Živena – spolok slovenských žien, mesto Banská Štiavnica a Smer – SD vo veľkej sále Kultúrneho centra
pripravili oslavu Medzinárodného dňa žien. Slávnostný prejav predniesol zástupca primátorky JUDR. Dušan
Lukačko. K prítomným sa prihovoril poslanec NR SR JUDR. Miroslav Číž a Ing. Peter Pelegríni, štátny tajom-
ník ministerstva financií SR.

6. 3. 2012
Na pietnom akte pri príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta Červenou a Rumunskou armádou sa zúčastnil
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Maratovič Kuznecov s man -
žel kou. Okrem oficiálneho programu – položenie vencov k Pomníku padlých, prijatia na radnici a účasti na
zhromaždení Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov navštívil Múzeum vo Svätom Antone, Štiav -
nický betlehem a absolvoval krátku prehliadku historického centra.

16. – 18. 3. 2012 
Naše mesto navštívili hokejisti českého partnerského mesta Moravská Třebová. 
Na zimnom štadióne vo Zvolene odohrali priateľské stretnutie Banská Štiavnica – Moravská Třebová. V riad -
nom hracom čase sa stretnutie skončilo nerozhodne 5 : 5, v trestných strieľaniach boli úspešnejší hostia 
v pomere 2 : 1.

20. 3. 2012 
V jedálni školského internátu na Povrazníku sa konalo podujatie Art Podium 2012, na ktorom študenti
predviedli svoj talent a zručnosti. Podujatie pripravilo BBSK, POS – Pracovisko Banská Štiavnica, školský
internát pri Spojenej škole a mesto Banská Štiavnica.

24. 3. 2012 
V prvom jarnom kole IV. futbalovej ligy stratili hráči FK Sitno svoju neporaziteľnosť, keď s Jednotou Málinec
prehrali na jej ihrisku 0 : 2. 

24. 3. 2012 
V Múzeu vo Svätom Antone si záujemcovia o poľovníctvo mohli prezrieť výstavu trofejí z okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

26. 3. 2012 
V Evanjelickom chráme sa konal tradičný Deň poézie, ktorý bol venovaný 75. životnému jubileu bývalého
štiavnického evanjelického kňaza Daniela Šouca. Jeho novú básnickú zbierku Pozdravujte sakury uviedli 
do života primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, PhDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová a Mgr. Mária
Petrová. Organizátori – BBSK, POS – Pracovisko B. Štiavnica, Živena – spolok slovenských žien a Evanjelický
zbor a. v.

28. 3. 2012 
Pri príležitosti Dňa učiteľov vedenie mesta sa stretlo s pedagógmi materských, základných a stredných 
škôl v príjemnom prostredí Súkromnej hotelovej akadémie. Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková
odovzdala vybraným pedagógom Ďakovné listy za vynikajúcu prácu.

29. – 30. 3. 2012 
Občianske združenie Salus Vitalis v priestoroch Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť – MO SR
zorganizovalo medzinárodnú súťaž záchranárov. Naše mesto reprezentovali MUDr. Richard Rišňovský, 
Bc. Lenka Cibuľová a Michal Petržel – posádka záchrannej zdravotnej služby. Súťaže sa zúčastnilo 23 záchran-
ných posádok z Čiech a Slovenska. Víťazom súťaže sa stalo štiavnické družstvo. 

29. 3. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Neprítomný (ospr.) PaedDr. Milan Klauz
MsZ schválilo:
– Dohodu o spolupráci Mesta Banská Štiavnica s vysokou školou Vysza szkola turistyki i ekologii v Suchej

Beskydskiej v Poľsku
– plat primátorky mesta vo výške 2208 eur od 1. 1. 2012
– vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj stavby so súp. č. 1503 (náhradná lekáreň) na pozemku, na ktorom

je lekáreň postavená
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– prenájom majetku mesta – administratívnej budovy, kotolne a sauny Súkromnej hotelovej akadémii, n. o.,
so sídlom Drieňová 12, Banská Štiavnica

– poskytnutie príspevku na kompenzáciu časti vzniknutej straty pre SAD, a. s., Zvolen v celkovej výške 
19 853,33 eur na mesiace marec – december 2012

– vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 3 688,50 eur s DPH na opravu oporného múru na Ul. Farská
MsZ odvolalo:
– z postu člena Komisie rozvoja mesta a výstavby pri MsZ Ing. Ondreja Michnu a zvolilo za člena uvedenej

komisie Ing. Miriam Húšťavovú

30. 3. 2012 
V Divadle Pivovaru ERB sa predstavilo Divadlo na Hambálku z Malaciek. Ponúklo hru chorvátskeho autora
M. Gavrana Muž mojej ženy.

A príl
3. 4. 2012 
V kine Akademik sa odovzdávali ceny v oblasti kultúry a športu za rok 2011. Najúspešnejší kolektív – spe-
vokol Štiavničan, najlepšie podujatie – Škola v múzeu, tvorivé dielne, osobnosť v kultúre – Janka Bernáthová.
Za mimoriadne výsledky Komisia športu zvlášť ocenila Denisu Tenkelovú, členku Plaveckého klubu. Za
celoživotný pozitívny prístup ku kultúre a športu si cenu prevzal Jozef Osvald, dlhoročný predstaviteľ Nácka.

4. 4. 2012 
Štefultovskí záhradkári si prezreli Záhradkársku, ovocinársku a včelársku výstavu v Trenčíne.

8. 4. 2012 
V Pivnici Kultúrneho centra sa predstavil Peter Čižmár, herec Divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi, s hrou
Mc Phersena Rum a vodka. Veľkonočné sviatky boli pomerne chladné, ale pršalo iba v sobotu popoludní. 
V úvodnom zápase futbalovej IV. ligy FK Sitno prehral v Jesenskom 2 : 0.

10. 4. 2012 
V jedálni Spojenej školy na Povrazníku Mária Petrová predstavila svoju knihu Veselé príhody zo školských
lavíc II. Knihu uviedli do života Ing. Ján Ivanič, Mgr. Marta Ivaničová, Ing. Marta Pavlíková. V kultúrnom
programe vystúpil spevokol Štiavničan a folklórna skupina z Prenčova.

11. – 12. 4. 2012 
V Banskej Belej a vzápätí v banskoštiavnickom farskom kostole koncertoval anglický mužský spevácky zbor
St. Edmundbury Catedral Choir. Odzneli na ňom chrámové skladby Mozarta, Wilbyho, Ruttera a iných.
Ako prídavok zbor ponúkol slovenskú pieseň Tancuj, tancuj. 

13. 4. 2012 
Pri príležitosti 40. výročia založenia Spevokolu Štiavničan vo veľkej sále Kultúrneho centra odznel slávnostný
koncert Na baňu klopajú. Jubilanta pozdravili detičky z Materskej školy na Ul. 1. mája a Mužský spevácky
zbor Dr. Samuela Daxnera z Tisovca.

17. 4. 2012 
SZUŠ Pink Harmony Studio Zvolen zorganizovalo spevácku súťaž PINK Song v klasickom a modernom
speve. Žiačka štiavnickej ZUŠ Patrícia Bačíková v 3 B kategórii (moderný spev) zvíťazila a Kristína Bačíková
v kategórii 4 B  obsadila 3. miesto.

19. 4. 2012 
V Galérii J. Kollára bola vernisáž 14. ročníka výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas – súťažnej prehliadky
detskej a študentskej tvorby na ekologickú tému.

19. – 21. 4. 2012 
Na Dňoch slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej sa zúčastnili: JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Marián Zim-
mermann, Ing. Ján Mojička a Ľubomír Barák. Naše mesto reprezentovali Texasky, divadelný súbor Paradajz
pikčr a Sokoliari sv. Bavona. 

20. – 22. 4. 2012 
SPŠ Oskara Winklera v Lučenci zorganizovala 7. ročník Geologického pentatlonu, na ktorom sa zúčastnilo
6 slovenských, 5 českých a 4 maďarské školy. V silnej konkurencii družstvo SOŠ S. Mikovíniho v zložení
Adam Urbánek, Majka Majdová a Jozef Brodziansky obsadilo 3. miesto v presnosti a celkovo 6. miesto.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

2

492



25. 4. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
Neprítomní (ospr.): Ing. Juraj Čabák, Ľubomír Barák
MsZ schválilo:
– Žiadosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení škol-

skú jedáleň na Námestí padlých hrdinov a jej zrušenie
– výmenu pozemkov medzi Jurajom Necpálom a Mestom Banská Štiavnica
MsZ poverilo:
– vykonávaním obradu uzavretia manželstva a použitia štátneho znaku dňa 21. 7. 2012 v objekte na Námestí

sv. Trojice 17 (Joergesov dom) poslanca MsZ Petra Ivašku

27. 4. 2012 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Živena, spolok slovenských žien, POS Žiar nad Hronom – Pra-
covisko Banská Štiavnica a mesto Banská Štiavnica zorganizovali 8. ročník podujatia Náckova Štiavnica,
venované 60. jubileu prof. Jozefa Šteffeka, CSc. V prvej časti bol vypravený motorový historický vláčik Banská
Štiavnica – Zvolen a späť. Potom sa zišli záujemcovia o prednes vtipov o Náckovi a jeho príbehov v reštaurácii
Penziónu Kachelmann. V tejto súťaži bol úspešný Milan Šesták. V kvíze zo štiavnického nárečia zvíťazilo
družstvo pod vedením Antona Gregussa.

Máj
1. 5. 2012 
Prvomájové oslavy v priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie pripravil SMER – SD a mesto Banská Štiav -
nica. Bohatý kultúrny a športový program sledovalo okolo 500 ľudí z Banskej Štiavnice a okolia. Hosťom
podujatia bola podpredsedníčka NR SR JUDR. Jana Laššáková. Na oslavách sa zúčastnila aj primátorka
mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 

2. 5. 2012 
Žiaci ZUŠ ponúkli štiavnickej verejnosti pestrý Jarný koncert, zložený z vystúpení Zboríka i jednotlivcov.
Premiéru mali mamičky, ktoré si pod vedením Veroniky Hajdučíkovej, učiteľky ZUŠ, pripravili ľudové piesne
z rôznych oblastí Slovenska.

3. 5. 2012 
V okresnej súťaži v speve Slávik v kat. 1. – 3. roč. zvíťazila Veronika Bačíková, v kat. 4. – 6. roč. Mária Kissová
a v kat. 7. – 9. roč. Andrea Halibožeková. 

4. 5. 2012 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Banská Štiavnica zorganizoval pietny akt kladenia vencov
k Pomníku padlých. Za vedenie mesta sa na tomto podujatí zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda
Babiaková, jej zástupca JUDr. Dušan Lukačko a prednostka MsÚ Ing. Ivana Nikolajová.

5. 5. 2012 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra sa uskutočnil II. roč. podujatia Flora Magica, prehliadka viazania kytíc,
ktoré predviedli poprední českí a slovenskí floristi. O túto šou a dražbu kytíc občania nášho mesta prejavili
veľký záujem.

5. 5. 2012 
Dobrovoľný hasičský zbor v Štefultove zorganizoval oslavy sv. Floriána, patróna hasičov. Oslavy sa začali 
sv. omšou, ktorú celebroval miestny kňaz Mgr. Norbert Ďurdík. Pozvanie prijal aj zástupca vedenia mesta –
JUDr. Dušan Lukačko. Na oslavách boli odmenení medailou za vernosť:  Eduard Mýtto, Michal Tokár, Ľud-
mila Psotná, Michal Urich, František Lamper a Jozef Bosák.

8. 5. 2012 
Na futbalovom štadióne sa stretli bývalí i súčasní pletiari, ako aj bývalí zamestnanci závodu z Veľkého Krtíša.
Z iniciatívy súčasnej spolumajiteľky firmy Svetro, s. r. o., Ľudmily Blaškovej  sa zrodilo nové podujatie, na
ktorom bol pripravený kultúrny program, športové súťaženie a občerstvenie. Podujatiu prialo aj počasie,
bolo slnečno, teplo.

10. 5. 2012 
V našom meste ožila tradícia rozlúčkových pochodov študentov posledných ročníkov stredných škôl (vale-
tantov) s obyvateľmi mesta a mestom. Toto podujatie zorganizovalo Informačné centrum mladých.
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11. 5. 2012 
Na pôde mesta Freiburg (Sasko) odznela prednáška PhDr. Jozefa Labudu, CSc., riaditeľa SBM na tému Kon-
takty Banskej Štiavnice s banským regiónom Sasko v 13. – 16. storočí. Stalo sa tak v rámci vedeckej konferen -
cie.

14. 5. 2012 
Živena – spolok slovenských žien a mesto Banská Štiavnica zorganizovali oslavu Dňa matiek. V bohatom
kultúrnom programe vystúpili štiavnickí škôlkari, žiaci ZŠ a Texasky. Slávnostný príhovor predniesol vi-
ceprimátor JUDr. Dušan Lukačko.

17. 5. 2012 
Cenu Múzeum roka 2011 pre Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici prevzal jeho riaditeľ PhDr. Jozef
Labuda, CSc.

17. - 20. 5. 2012 
Na medzinárodnom salóne Svět knih 2012 v Prahe bola prezentovaná aj obrazová kniha Vladimíra Bártu
Banská Štiavnica z lietadla, víťaz celoslovenskej súťaže Najkrajšia obrazová kniha o mestách Slovenska. 

17. 5. 2012 
Do funkcie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nastúpil Ing. Štefan Filip.

18. 5. 2012 
V Kutnej Hore na medzinárodnej výstave Europa Jagelienica 1386 – 1572 čestné miesto zaujala socha sv. Bar-
bory z nášho mesta.

18. 5. 2012 
Na medzinárodný deň múzeí Múzeum vo Svätom Antone pripravilo výstavu 50 rokov Múzea vo Svätom An-
tone.

23. 5. 2012 
Na sídlisku Drieňová za prítomnosti primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej sa otvorila zrekonštruovaná
predajňa Cent (bývalá CBA) Okrem potravín sa v jej priestoroch nachádza textilný sortiment, lekáreň, herňa
a bankomat.
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25. – 26. 5. 2012 
Na Starom zámku sa konal tradičný  Festival remesla a zábavy , spojený s otvorením Župného leta BBSK.
Otvoril ho riaditeľ Úradu BBSK Ing. Štefan Šulek. Festival bol tento rok venovaný výrobe hudobných nástro-
jov. Návštevníci mohli sledovať sprievodné podujatia – Banskoštiavnický banícky orloj, stredoveký kúpeľ 
i vystúpenia folklórnych skupín.

25. 6. – 1. 7. 2012 
Konal sa SCHEMNITIENSIS. 1. Medzinárodný festival umenia Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Al-
brechta v Banskej Štiavnici v rámci ktorého sa uskutočnilo 15 koncertov (z toho 5 jazzových a 10 koncertov
vážnej hudby), jazzový vokálny workshop s Elly Wright a Klaudiom Kováčom a v poradí už 4. Medzinárodné
interpretačné dni klasickej gitarovej s lektormi Jan Čižmář (CZ), Ján Labant a Fabrizio Ferraro (IT). V rámci
koncertov vážnej hudby  sa prezentovali významní umelci zo Slovenska a zahraničia: Jan Čižmář (CZ), Adam
Marec (SK), Eszter Sára Kõvári (HU), István Szigeti (HU), Ivan Zvarík (SK), Ján Labant (SK), Peter Tomko
(SK), Egon Krák (SK), Jana Pastorková (SK), Eva Kosorínová-Cáhová (SK), Alexander Stepanov (SK), Jurij
Blinov (SK), Katarína Dučai (SK), Zuzana Biščáková (SK), Jozef Rotter (SK), Juraj Ďuriš (SK) a popredný
slovenský súbor Musica aeterna.
V rámci jazzových koncertov vystúpili významní jazzoví interpreti: Christian Havel (AT), Herwig Neugebauer
(AT), Harry Ganberger (AT), Joris Dudli (AT), Viktor Hárs a jeho trio (H), Béla Agoston a jeho trio (H), Attila
Blaho a jeho trio (H), Elly Wright (AT), Matúš Jakabčic (SK), Michal Bugala (SK) a NBS Trio (SK).
Súčasťou festivalu bol projekt „BANSKÁ ST A NICA“, realizovaný v spolupráci so Svätoplukom Mikytom 
a Zuzanou Bodnárovou a tri výstavy významných slovenských výtvarných umelcov: výstava obrazov Milana
Rašlu a výstavy grafík Milana Sokola a Martina Bendželu. 
K špičkovým udalostiam na záver festivalu 1. júla 2012 patrilo vystúpenie súboru MUSICA AETERNA, špe-
cializovaného na interpretáciu historickej hudby na dobových nástrojoch, ktorý v roku 1973 založil Ján 
Albrecht.

26. 5. 2012 
OZ Paradajz na vrchole Sitna odhalilo Pamätnú tabuľu Andrejovi Kmeťovi.

26. 5. 2012 
V Štefultove sa uskutočnil 4. roč. Štefultovskej desiatky. Na štart sa postavilo 93 pretekárov z Poľska, Ukrajiny
a Slovenska.

27. 5. 2012 
Na bájnom Sitne sa stretli zdravotne hendikepované deti z OZ Margarétka spolu so svojimi hosťami. Orga-
nizátori pre ne pripravili bohatý program a chutný guláš.

28. 5. 2012 
V našom meste sa zastavila štvorica slovenských hercov – Latiňák, Miezga, Kemka, Jakab, ktorí putujú po
Slovensku a pripravujú televíznu reláciu s propagáciou navštívených miest.

28. 5. 2012 
POS – Pracovisko Banská Štiavnica, Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov, mesto Banská Štiav -
nica pripravili prezentáciu tvorby rodiny Turánekovej. Hostia podujatia: PhDr. Bohumír Bachratý, Eva Lin-
hartová-Bachratá, akad. maliarka a Perla Voberová, operná speváčka.
Do čitateľského maratónu Čítajme si 2012 sa zapojilo 71 štiavnických detí. Podujatie zorganizovala Mestská
knižnica v Banskej Štiavnici.

Jún
1. 6. 2012 
Gymnázium A. Kmeťa sa rozlúčilo s tohtoročnými maturantmi podujatím, na ktorom sa udeľovali ocenenia
Vynikajúci absolvent Gymnázia A. Kmeťa. Získali ho: Karina Blaženiaková, Viktor Hirschner, Nina Hricová,
Jaroslav Likier a Zuzana Patkošová. 

1. 6. 2012 
Naše mesto sa tiež zapojilo do akcie Noc kostolov. Vo všetkých troch katolíckych chrámoch a v kostole 
Ev. c. a. v. bol pripravený zaujímavý program – prednášky, besedy, premietanie filmov.

5. 6. 2012 
Vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra bol otvorený 18. ročník súťaže Svetové dedičstvo očami detí. Zú -
častnili sa na ňom riaditeľ Regionálnej kancelárie miest svetového dedičstva pre strednú a východnú Európu
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Akos Capdebo, čestná riaditeľka tejto kancelárie Katalin Kiss a vedenie mesta na čele s primátorkou Nadež-
dou Babiakovou. Program pripravili žiaci ZŠ Jozefa Horáka, ktorí hosťom ponúkli odznak a vyrobenú
skladačku zo svojich súťažných kresieb.

6. 6. 2012 
V mestských kúpeľoch sa pre deti konalo zábavné mokré stretnutie, na ktorom si účastníci zmerali sily 
v plávaní. 

6. 6. 2012 
V Kostole Nanebovzatia Panny Márie vystúpil Spevácky zbor z Windsoru Royal Free Singers, ktorý predstavil
zaujímavé chrámové skladby. Ako prídavok a pozornosť hostiteľom ponúkol známu slovenskú pieseň Aká
si mi krásna.

6. 6. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
Neprítomný (ospr.): Ing. Slavomír Palovič.
MsZ schválilo:
– Návrh na zmenu rozpočtu mesta č. 1
– uzatvorenie Zmluvy o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s., vo výške 142 500 eur na financovanie in-

vestičnej akcie Riešenie stavu verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová
– Správu o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2011
– Záverečný účet mesta za rok 2011
– Rozbor hospodárenia TS, m. p., k 31. 12. 2011
– návrh k Dodatku č. 1 k VZN mesta č. 7/2007 o prideľovaní nájomných bytov a hospodárení s nimi
– návrh k Dodatku č. 1/2009 o sociálnych službách
– zrušenie VZN mesta č. 2/2008, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne

prístupných miestach
– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2012
– prenájom nehnuteľnosti (Amfiteátra) spoločnosti Cultour, s. r. o., na dobu určitú od 1. 6. 2012 do 

31. 5. 2013
– prevod pozemku (Križovatka) vlastníka Ing. Vladimíra Lupienskeho s manž. Vraná nad Vltavou, ČR, do

vlastníctva Mesta B. Štiavnica vo verejnom záujme
– finančný príspevok na opravu strechy bytového domu na Ul. Na Zigmund šachtu 12 vo výške 3300 eur
– prevod majetku štátu do vlastníctva Mesta B. Štiavnica – dom. č. 138 na Ul. Novozámocká. Kúpna cena 

7445 eur
– Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na prevod hnuteľného majetku, uzavretej medzi Regionálnou nemocnicou,

n. o., na Ul. Bratská 17 ako predávajúcim a Mestom B. Štiavnica ako kupujúcim na základe obchodnej
verejnej súťaže

7. 6. 2012 
V aule Maxima v Košiciach zasadala Vedecká rada pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity
a pôsobenia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG). Primátorka nášho mesta odovz-
dala fakulte Čestné uznanie za spoluprácu, podporu a zachovávanie tradícií Baníckej akadémie v Banskej
Štiav nici. Dekan fakulty udelil primátorke nášho mesta Zlatú pamätnú medailu. 

9. 6. 2012 
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ pripravilo pre deti na jazere Počúvadlo tradičné podujatie
Budenie sitnianskych rytierov s bohatým programom – stredoveké súťaže a hry, vystúpenie známeho det-
ského pesničkára Viktora Guľváša, maľovanie na tvár, tvorivé dielne a ukážky záchrany na suchu. Podujatiu
neprialo počasie a tak bola účasť nižšia ako po minulé roky.

12. 6. 2012 
V koncertnej sieni ZUŠ predstavil svoju celoročnú činnosť Literárno-dramatický odbor pod vedením 
Mgr. art. Ľudky Klimkovej a Mgr. art. Katky Burdovej.

13. 6. 2012 
V koncertnej sieni ZUŠ záujemcovia mohli sledovať Absolventský koncert Hudobného odboru.

15. 6. 2012 
Na peróne železničnej stanice pripravilo OZ Štokovec čítanie z literárnych diel. Jeho účastníkmi boli: vyda-
vateľ Koloman Kertész Bagala a literáti Peter Repka a Ivan Štrpka. 
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20. 6. 2012 
V budove Kammerhofu Bártovci predstavili ďalšiu knihu vydavateľstva AB ART press Banská Štiavnica –
čarovné mesto. Knihu odprevadili do života PhDr. Jozef Labuda, CSc, riaditeľ SBM a Michal Kríž, šéfredaktor
Štiavnických novín.

20. 6. 2012 
V Galérii J. Kollára sa konala jubilejná výstava X. roč. Trienále. Toto podujatie je zamerané na propagáciu
súčasnej slovenskej tvorby.

21. – 24. 6. 2012 
Naše mesto hostilo účastníkov 5. stretnutia banských miest Slovenska Podujatie sa konalo pod záštitou pre -
zidenta SR Ivana Gašparoviča a predsedu BBSK Vladimíra Maňku. Na budove Kammerhofu bola odhalená
pamätná tabuľa „K zriadeniu Hlavného komorskogrófskeho úradu“. Uskutočnila sa výstava Stopy baníckej
minulosti miest a obcí Slovenska, odborný seminár, šachtág a veľkolepý ohňostroj. Mestom prešiel sprievod,
ktorý skončil v Amfiteátri pod Novým zámkom. Tam sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie, sledoval ho
minister školstva Dušan Čaplovič. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok pri tejto príležitosti vydal
knihu Už na baňu klopajú, ktorú dostali do daru všetci účastníci stretnutia. Ako hostia sa na tomto podujatí
zúčastnili početné banícke spolky z Česka a Maďarska.

22. 6. 2012
Pivovar ERB ponúkol záujemcom o divadelnú tvorbu hru maďarského autora Gyõrgya Spiróa Prach. Hlavní
protagonisti Szibi Tobias a Atilla Mokos.

22. – 24. 6. 2012 
V partnerskom meste Ptuj sa uskutočnil X. roč. Ptujske grajske igre, na ktorých sa ako hlavná atrakcia pred-
viedol s veľkým úspechom Štiavnický živý šach.

27. 6. 2012
Za slnečného počasia sa na futbalovom štadióne konal už 5. roč. Športového dňa, ktorý usporiadal Slovenský
zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici.

29. – 30. 6. 2012 
V Kostole sv. Kataríny sa uskutočnil medzinárodný letný džezový festival JAZZNICA 2012. Veľký úspech
mali slovenskí hudobníci Andrej Šeban, Oskar Rózsa a Martin Valihora. 
FK Sitno v tabuľke IV. futbalovej ligy obsadil II. miesto, hoci v poslednom zápase vo Fiľakove prehral 0 : 2.
Vďaka výbornej jeseni a náskoku si toto miesto udržal, pretože na jar boli jeho výsledky veľmi slabé. Napriek
tomu postúpil do III. ligy.
Na krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEMA 2012 Peter Ivaška získal dve prvé miesta.
Jedno druhé a jedno tretie miesto získal v celoštátnej súťaži v kat. Hraný film a Experiment za snímky Na
úteku a Zatmenie Mesiaca.

Júl
1. 7. 2012 
V budove bývalej cirkevnej základnej školy na Radničnom námestí otvorila svoje brány Terra Permonia. Je to
zábavný a poučný projekt pre deti. Vynálezovňa poskytne možnosť vyrezávať, píliť, modelovať a skúšať rôzne
zábavné činnosti. Pre Banskú Štiavnicu ju pripravil holandský manželský pár Jos a Riet Spanbroekovci.
Mašinkáreň predstaví model vláčika, ktorý zostavil talentovaný modelár Slavomír Červeň. V budove sa budú
konať výstavy, otvorí sa kaviareň a obchodík so suvenírmi. Manažérom projektu je Michal Pálka. 

2. – 7. 7. 2012 
Po úspešnom nultom ročníku Festivalu Bachovej hudby Bach Tribute 2011 sa konal I. roč. Bach Tribute
2012. Nad podujatím prijala záštitu primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Koncerty sa striedavo konali
v Kostole sv. Kataríny, v Kostole sv. Alžbety, na Kalvárii, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Účinkovali
domáci a zahraniční interpreti.

7. – 8. 7. 2012 
POS Žiar nad Hronom v Amfiteátri pod Novým zámkom, na Námestí sv. Trojice a sídlisku Drieňová a na
Počúvadle zorganizovalo podujatie Dni veselosti – Pohronské folklórne slávnosti okresov Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Banská Štiavnica. Súčasťou podujatia bola aj výstava ľudových výrobkov a krojov, tombola 
a tvorivé dielne.
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7. – 15. 7. 2012 
Už piaty raz si v našom meste zmerali sily najlepší šachisti na Majstrovstvách Slovenska. Súťažilo 184 šachis-
tov. Najviac sa darilo Jánovi Markošovi z Bratislavy a Júlii Kočetkovej.

10. 7. 2012 
V priestoroch Umeleckej besedy v Bratislave sa konala vernisáž výstavy Spomienky na rod Coburgovcov.
Súčasne sa predstavil aj banskoštiavnický Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov.

14. 7. 2012 
Uskutočnil sa 8. roč. podujatia Štiavnický živý šach. Víťazom súboja Sergej Movsesian (Arménsko) – Zoltán
Almási (Maďarsko) sa stal maďarský veľmajster. Pre nepriaznivé počasie bol večerný program presunutý na
popoludnie.

15. 7. 2012 
Na Suchom tajchu súťažili hasiči O putovný pohár primátorky mesta Banská Štiavnica. Zúčastnilo sa na
ňom 23 družstiev mužov, 9 družstiev žien. Víťazom sa stalo družstvo mužov Štefultov.

19. 7. 2012 
Na XV. roč. Drieňovského okruhu si prišli zabehať aj bežci zo zahraničia – z Česka, Ruska a Ukrajiny. Na 
6 km trať sa postavilo 65 dospelých bežcov. Najstarší účastník – František Číž (78), najmladší Dominik Jokl
(2). Spolu súťažilo 210 pretekárov. Medzi mužmi zvíťazil Roman Arbet z Bardejova, medzi ženami Martina
Merková, Grafobal Skalica. 

20. 7. 2012 
Na nádvorí Múzea vo Svätom Antone amatérske divadelné zoskupenie Paradajz Pikčr ponúklo divákom
predstavenie Karmagedon. Com.

24. 7. 2012 
Naše mesto navštívil veľvyslanec Portugalska J. E. Joae Luis Niza Pinheiro. Na historickej radnici ho privítala
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, s ktorou rokoval o vzájomnej spolupráci Banskej Štiavnice 
a portugalského mesta Sintra, kde sa konal 11. svetový kongres Organizácie miest svetového dedičstva.

26. – 29. 7. 2012 
Uskutočnil sa už XIII. roč. Festivalu peknej hudby. Umelecký riaditeľ Eugen Prochác so svojím kolektívom
opäť pripravil hodnotný program. V Kostole sv. Kataríny sa predstavili sólisti opery SND. Božena Ferancová
a barytonista Pavol Remenár. Otvorenie festivalu bolo spojené s vernisážou výstavy akademického maliara
Vladimíra Petríka v priestoroch Starého zámku. Tam sa konal aj koncert rakúskeho súboru Radio String -
quartet. Baroková kaplnka v Múzeu vo Svätom Antone bola dejiskom vystúpenia pražských huslistov
Mráčkovcov – otec a syn. Vrcholom podujatia bol koncert umeleckého zoskupenia Hot serenaders so spe -
vákom Milanom Lasicom v Kostole sv. Kataríny. Festival uzavrelo nedeľné matiné v Sklených Tepliciach.

27. 7. 2012 
Uskutočnil sa 15. Náckov pochod pri príležitosti menín Ignáca. Okrem Štiavničanov sa tohto podujatia
zúčastnili hostia zo Spolku priateľov Bane Nováky, zo Starohorského baníckeho spolku Richtergrund. Za
veselých piesní a interpretácie vtipov sprievod sa „občerstvoval“ na jednotlivých zastávkach. Pochod sa
ukončil v hoteli Grand Matej, kde nasledovala voľná zábava za hudobnej produkcie Timona Turčana.

29. 7. 2012 
Jubilejný – X. roč. streleckej súťaže pod názvom Pohár primátorky Banskej Štiavnice sa konal na strelnici
Kysihýbel. Prezentovalo sa na ňom 36 súťažiacich. Víťazi jednotlivých kategórií: Ondrej Holko, ŠSK Turany,
Richard Šimek, ŠSK Banská Štiavnica, Ivan Bublák, Slovalco Žiar nad Hronom Ľubomír Drbohlav, ŠSK Ban-
ská Štiavnica.

31. 7. 2012
Organizátori Mesto Banská Štiavnica a Baten Partners Slovakia pripravili na Námestí sv. Trojice Trojičný
večierok, na ktorom oficiálne dali do užívania nové prvky – zelené plochy a stromčeky za morovým stĺpom
a pred Berggerichtom. Zároveň priblížili projekt Vito, zameraný na oživenie centra mesta a výmenu medzi -
národných skúseností. 
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4. 8. 2012 
Na Námestí sv. Trojice sa už po 12. raz predstavili remeselníci z celého Slovenska na podujatí Nezabudnuté
remeslá. Ústredná téma – Salašníctvo. Za pekného slnečného počasia si obyvatelia a návštevníci mesta mohli
vychutnať aj bohatý kultúrny program. Zaujal najmä folklórny súbor Pupov z Terchovej a súbor Poničan.

5. 8. 2012 
Úvodný zápas Majstrovstvá regiónu – stred futbalistom ŠK Sitno nevyšiel. Na ihrisku MFK Žilina „B“ prehrali
1 : 4. 

8. – 12. 8. 2012 
Letný filmový festival 4 živly priniesol do nášho mesta kvalitnú kinematografiu a jedinečnú atmosféru.
Hlavná téma festivalu – Hranice. Premietalo sa na rôznych miestach – Kino Akademik, Amfiteáter, Kultúrne
centrum, Art café, Starý zámok, Klopačka, Botanická záhrada.

9. – 13. 8. 2012 
V Slovenskom dome v Londýne v rámci Olympijských hier s veľkým úspechom vystúpil štiavnický folklórny
súbor Sitňan.

10. 8. 2012 
Na banskoštiavnickej radnici viceprimátor JUDr. Dušan Lukačko prijal zástupcov Asociácie prednostov mest-
ských úradov v Českej a Slovenskej republike. 
Účastníci podujatia si pred štôlňou Glanzenberg pri príležitosti pamätného dňa SR pripomenuli obete ban-
ských nešťastí.

10. 8. 2012 
Námestie sv. Trojice sa zazelenalo. Podľa projektu miestnych architektov za morovým stĺpom a pred Berg-
gerichtom sa realizovala inštalácia zelene, stromkov a kožených vakov, ktoré poskytla firma Tuli. Občania 
a návštevníci mesta prijali túto novinku veľmi pozitívne.

11. – 20. 8. 2012 
Na banskoštiavnickej železničnej stanici sa konalo medzinárodné sympózium venované linoleu – ÁNO LINO,
ktoré zorganizovalo OZ Štokovec. Toto podujatie je súčasťou projektu Otvorená stanica a jeho cieľom je pri-
blížiť verejnosti proces vzniku súčasných umeleckých diel.

12. 8. 2012 
V zreštaurovaných priestoroch Joergesovho domu bol vernisážou olejomalieb Francúzky Yanouche Telgruc
sláv nostne otvorený X. ročník festivalu Cap á l´Est. Na nádvorí vystúpili francúzski hudobníci Les Tromano
za veľkého záujmu Štiavničanov a návštevníkov mesta. Na Námestí sv. Trojice pribudla aj útulná kaviarnička
Gavalier.

12. 8. 2012 
Na jazere Počúvadlo sa konal IV. ročník Festivalu bizarných plavidiel , na ktorom sa zúčastnilo 11 plavidiel.
Víťazom sa stala Štiavnická Anča. Organizátori: ICM mladých, Klaudstudio Peter Ivaška a OZ Sitnianski ry-
tieri. Spoluorganizátor Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

15. 8. 2012 
Za pekného slnečného počasia a za účasti obyvateľov Hornej Resly, chalupárov a turistov bola slávnosť opä-
tovného vysvätenia opravenej kaplnky pri štôlni Šmintorín a obnovenej Šmintorínskej púte po 40 rokoch.

16. – 19. 8. 2012 
V programe X. roč. Cap á l´Est-u mali najväčší úspech hudobné večery. V Kostole sv. Kataríny odohralo kon-
cert hudobné zoskupenie Trésor d´Orphé, v Pražovni predviedol svoju hru na vibrafóne perkusionista Alain
Henry, na Starom zámku diváci mohli sledovať majstrovskú hru na zobcovej flaute Robina Tromana. Zaujali
aj šansónové večery v štiavnických kaviarničkách. Na nádvorí Starého zámku za sprievodu lutny a flauty sa
predstavili Magda Vášaryová, Michel de Maulne, Štefan Bučko, Juraj Hrčka a Mária Danadová v pásme veno -
vanom českému básnikovi Vladimírovi Holanovi s poetickými vsuvkami Dany Podrackej. Na nádvorí Kam-
merhofu sa odohrala diskusia na tému podpory pôvodnej umeleckej tvorby.

19. 8. 2012 
V Amfiteátri pod Novým zámkom na hudobnom festivale Osmidiv vystúpili Richard Müller, Zuzana
Smatanová, skupina Helenine oči a folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen.
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20. 8. 2012 
V Kostole sv. Kataríny za veľkého záujmu verejnosti sa odohral koncert českej speváčky Lenky Filipovej.

22. 8. 2012 
V kine Akademik na podujatí Seniorské talentárium predviedli seniori 6 klubov ukážky svojej záujmovo-
umeleckej činnosti. Organizátori: POS – Pracovisko Banská Štiavnica a Klub dôchodcov na Námestí sv. Tro-
jice. 

22. 8. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ. 
Neprítomní (ospr.): RNDr. Pavel Bačík, Ing. Miriam Blaškovičová, PaedDr. Milan Klauz, Mgr. Karol Palášthy
MsZ schválilo:
– Rokovací poriadok MsZ
– Výročnú správu ku konsolidačnej účtovnej závierke za r. 2011
– návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2006 – úradná tabuľa
– návrh VZN mesta B. Štiavnica o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-

ských zariadeniach
– Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a štátu, ktorý bol zverený mestu

Banská Štiavnica
– poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta pre Nemocnice a polikliniky, prevádzka Bratská 17,

Banská Štiavnica na kúpu prístrojovej techniky
MsZ udelilo:
– Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Slovenskému banskému múzeu
– Výročné ceny mesta akad. sochárovi Vladimírovi Oravcovi za výnimočnú sériu plastík o dejinách Banskej

Štiavnice, Ing. Jánovi Smolkovi, CSc., za celoživotné zásluhy v geologicko-montánnych prieskumoch 
v Banskej Štiavnici a okolí a Jolane Šamovej za angažovanie sa vo verejnom živote

MsZ odvolalo:
– z postu člena Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej pri MsZ Luciu Potančokovú na vlastnú žiadosť a zvo-

lilo do tejto komisie PhDr. Olivera Lakoštíka

25. 8. 2012 
Na jazere Počúvadlo sa uskutočnilo nové podujatie – Sitnianska paškrta. Bola to súťaž vo varení kotlíkových
špecialít, spojená so zaujímavým hudobným programom. Účastníkov pobavili Romano Ilo, Tramontana,
Schody, Banda Americano, Sendreiovci a RDS.

27. 8. 2012 
V obradnej sieni banskoštiavnickej rad-
nice bolo slávnostné prijatie Ing. Antona
Hy kischa, významného slovenského spi -
sovateľa, pri príležitosti jeho životného ju-
bilea – 80 rokov.

28. 8. 2012 
Konali sa spomienkové oslavy 68. výročia
SNP na Radničnom námestí, ktoré po kra -
čovali na Sitne a ukončili sa zapálením
vatry vo Svätom Antone. Podujatie zorga-
nizovala ZO Slovenského zväzu protifašis -
tických bojovníkov v Banskej Štiavnici.

29. 8. 2012 
V priestoroch Židovského cintorína za
účasti veľvyslanca štátu Izrael Alexandra
Ben-Zvi v SR, veľvyslanca Rumunska v SR
Florina Vojditu, zástupcu veľvyslanectva
Spolkovej republiky Nemecko, generál-
neho riaditeľa VÚB Ignacia Jaquotota 
a pred sedu Židovskej náboženskej obce 
v Ban skej Bystrici Juraja Turčana bola sláv -
 nostne prezentovaná ďalšia etapa re kon -
štrukcie. V podvečerných hodinách v Kos  -
tole sv. Kataríny koncertovala hudobná
skupina Pressburger Klezmer Band.
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1. – 2. 9. 2012 
V Múzeu vo Svätom Antone sa zišli návštevníci zo Slovenska i zahraničia na Dňoch sv. Huberta. Tohtoročné
oslavy, na ktoré zavítal prezident SR Ivan Gašparovič, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ľubomír Jahnátek, minister životného prostredia SR Peter Žiga, prezident Slovenského poľnohospodárskeho
zväzu a Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký a ďalší hostia, sa niesli v znamení osláv 50. výročia
Múzea vo Svätom Antone. Nechýbali osvedčené atrakcie – ukážky sokoliarstva, poľovníckej kynológie, streľba
z luku a kuší, Majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri, súťaž o najkrajšiu bradu, módna prehliadka, divadelné
predstavenie. Do života boli uvedené dve publikácie – Wildlife s unikátnymi fotografiami zveri vo voľnej
prírode z vydavateľstva AB ART press a Zborníka Múzea vo Svätom Antone XX/2012.

2. 9. 2012 
V zaplnenom Amfiteátri pod Novým zámkom vystúpili na spoločnom koncerte bratia Honza a Franta Ned-
vědovci. Okrem známych hitov ponúkli aj piesne zo svojho nového albumu.

3. 9. 2012 
Na sídlisku Drieňová bolo otvorené nové zdravotné stredisko, v ktorom je 8 ambulancií a lekáreň.

6. 9. 2012 
V Berggerichte bola vernisáž výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka. Kurátorka výstavy – Mgr. Zu -
zana Denková.

6. 9. 2012 
Na slávnostnom šachtágu absolvovali skok cez kožu Luca Demicheli a Mária Pecníková.

7. 9. 2012 
V Kultúrnom centre sa uskutočnilo celoslovenské podujatie – Valné zhromaždenie Slovenskej banskej ko-
mory a v popoludňajších hodinách celoštátne oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov za účasti
delegácie Ústredných orgánov štátnej správy na čele s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, ministrom
hospodárstva SR Tomášom Malatinským a ministrom životného prostredia Petrom Žigom. V podvečerných
hodinách v budove Kammerhofu bola prezentácia publikácie Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, ktorú
zostavil PhDr. Ján Novák s kolektívom. Do života ju vyprevadila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková
rudou zo štiavnických ložísk a prezident SR Ivan Gašparovič poklopaním fokošom. Večerný sprievod sle-
dovali stovky občanov Banskej Štiavnice i hostí.

7. – 8. 9. 2012 
Na Námestí sv. Trojice sa konal Salamandrový jarmok spojený s bohatým kultúrnym programom. Okrem
iných hudobných telies vystúpil aj fínsky folklórny súbor Kärri.

8. – 9. 9. 2012 
Na Kalvárii sa konali sväté omše pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža. Nedeľnú sv. omšu za všetkých
zachovávateľov baníckych tradícií a dobrodincov Kalvárie celebroval dp. Rudolf Bartal OCD, z rehole bosých
karmelitánov. Na omši spolu s farským spevokolom účinkoval aj Banícky spevokol.

9. – 16. 9. 2012 
Július Ciglan z Detvy zorganizoval v našom meste Maliarske sympózium Banská Štiavnica 2012. Účastníci
svoje diela vystavili na Námestí sv. Trojice. 

10. – 12. 9. 2012 
Na St. Lawrence University v americkom štáte New York sa konalo sympózium, na ktorom Ing. arch. Katarína
Vošková predstavila urbanizmus a architektúru Banskej Štiavnice. 

11. 9. 2012 
Iniciátori petície Za zachovanie Štiavnickej Anče – vlakového spojenia Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica,
odovzdali ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jánovi Počiatkovi 14 726 podpisov občanov,
protestujúcich proti zrušeniu tejto trate.

12. 9. 2012 
V priestoroch ZŠ J. Horáka na sídlisku Juh odovzdali do užívania multifunkčné ihrisko pre deti a mládež.
Ihrisko sa vybudovalo vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne a ponesie názov po Štefanovi Mojžišovi, prvom
riaditeľovi školy a organizátorovi športového života v našom meste. 
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17. – 20. 9. 2012 
Pod záštitou ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka sa konala 9. regionálna konferencia Organizácie
svetového dedičstva pre členské mestá zo strednej a východnej Európy. Konferenciu zorganizovala Banská
Štiavnica v spolupráci s Regionálnym sekretariátom v Budapešti. Zúčastnili sa na nej zástupcovia 14 miest
z Česka, Poľska, Maďarska, Litvy a Slovenska. Hosťami boli Denis Richard, generálny tajomník OMSD 
v Quebecku, Ákos Capdebo, regionálny koordinátor z Budapešti, Katalin Kiss, odborníčka na ochranu
kultúrnych pamiatok a poradkyňa pre konferenciu.

21. 9. 2012 
V Chráme sv. Štefana v Budapešti bola otvorená výstava Maľba, grafika, tvorba vitráží banskoštiavnického
rodáka Jozefa V. Pituka.

24. 9. 2012 
Do nášho mesta zavítal diplomatický zájazd z Bratislavy. Zorganizovala ho cyperská ambasáda, spoluorga-
nizátor EMED Slovakia. Hostí privítala na radnici primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, v programe
bola aj prehliadka historických pamiatok mesta.

27. 9. 2012 
Naše mesto navštívila skupina ekonomických diplomatov z Holandského kráľovstva, Kanady, Nórska 
a Rakúska. Po pracovných rokovaniach si hostia prezreli mesto, jeho pamiatky a okolie. 

29. 9. 2012 
V divadelnej sále Pivovaru ERB v kabaretnej komédii Prípad čiernej vdovy vystúpili herci divadla Wüstenrot
Jožo Pročko, Roman Pomajbo a Oľga Belešová. 
ČSOB a Nadácia Ekopolis prispeli k záchrane kultúrneho dedičstva rekonštrukciou vstupných portálov
šachty Lill a konzerváciou banských lokomotív.

Október
4. 10. 2012 
Katolícka spojená škola sv. Františka z Assisi oslávila 20. výročie založenia a obnovenia katolíckeho školstva
v našom meste. Pri tejto príležitosti sa konala ďakovná sv. omša, slávnostná akadémia a prehliadka
rekonštruovaných priestorov školy za prítomnosti biskupského vikára pre školstvo ThLic. Martina Ďuračku,
duchovných správcov školy, primátorky mesta, poslancov MsZ, bývalých riaditeľov a pedagógov školy.

5. 10. 2012 
Do nášho mesta zavítala delegácia Klubu slovenských a Klubu maďarských turistov. Na radnici ich privítala
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, ktorá ich zoznámila s históriou i súčasným životom Banskej
Štiavnice. Prechádzkou po meste ich sprevádzal pracovník Informačnej kancelárie Libor Chmelíček.

5. 10. 2012 
Živena, spolok slovenských žien, pripravila v Kultúrnom centre podujatie k Mesiacu úcty k starším. Seniorov
pozdravil viceprimátor JUDr. Dušan Lukačko. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Prenčovan,
Geľovianka zo Sebechlieb, ako sólisti harmonikár Martin Kminiak s dcérou Danielou. 

9. 10. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
Neprítomní (ospr.) Helena Koťová, Ing. Peter Mravec
MsZ schválilo:
– plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2012
– rozbor hospodárenia TS, m. p., k 30. 6. 2012
– Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií
– Krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií
– uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom B. Štiavnica ako kupujúcim a Simkor, s. r. o., ako

predávajúcim. Jej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bytových domov – Domov
mládeže, súp. č. 1335 a budova str., súp. č. 1384

– Návrh na schválenie členstva v Záujmovom združení právnických osôb Slovenského dedičstva UNESCO
MsZ vzalo na vedomie:
– dobrovoľné vzdanie sa členstva v Komisii športu pri MsZ Ing. Miloša Janovského a schválilo do tejto

komisie Ľubomíra Povinského
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11. – 13. 10. 2012 
V priestoroch Kammerhofu Slovenského banského múzea sa konala pri príležitosti 250. výročia založenia
Baníckej akadémie medzinárodná konferencia Vivat akadémia Banská Štiavnica – vzdelanie, pokrok, tradícia.
Záštitu nad konaním konferencie prevzal prezident SR, J. E. pán Ivan Gašparovič a finančne podujatie pod-
poril Visegrad Fund. Na konferencii vystúpili významní odborníci zo Strednej a Západnej Európy, ktorí
zhodnotili význam Baníckej a lesníckej školy a tiež sa venovali problematike ikonografii symbolov baníctva.

12. 10. 2012 
Sprievodným podujatím osláv 250. výročia založenia Baníckej akadémie bolo 2. stretnutie baníckych inži -
nierov – veteránov (absolventov starších ako 80 rokov). Z pozvaných absolventov Baníckych fakúlt z Rakúska,
Česka a Slovenska prišlo 21. Najstarším účastníkom bol 89-ročný Ing. Ladislav Sombathy z Banskej Štiavnice. 

12. 10. 2012 
V Evanjelickom chráme sa konala prezentácia básnickej zbierky Listové tajomstvá, ktorú vydala spolu s fo-
tografom Mariánom Garaiom Janka Bernáthová. Zavítali na ňu aj autorkini rodáci z Kráľovej Lehoty na čele
so starostom obce. Druhá časť sa odohrala v Kultúrnom centre, kde bola výstava fotografií Mariána Garaia.

13. – 14. 10. 2012 
Štefultovskí záhradkári pripravili v Kultúrnom dome výstavu ovocia a zeleniny na počesť 55. výročia založe-
nia Slovenského zväzu záhradkárov. Bolo vystavených okolo 300 vzoriek. Napriek nepriaznivému počasiu 
o výstavu bol veľký záujem.

17. – 18. 10. 2012 
V českom mestečku Hejnice sa konal 15. roč. súťaže lesníckych škôl v práci s motorovou pílou. Zúčastnili sa
na nej aj študenti Spojenej školy, SOŠ Ľ. Greinera. Patrik Pacalaj v silnej konkurencii obsadil III. miesto,
Lukáš Kotlár bol šiesty.

18. 10. 2012 
ZŠ J. Kollára oslávila 20. výročie založenia.

18. 10. 2012 
V pracovni komorských grófov bola uvedená do života publikácia štiavnického autora Ing. Vladimíra Pro-
topopova Príbehy z jednej štiavnickej ulice a fotoateliéru.

18. 10. 2012 
Na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne bola medzinárodná súťaž O najkrajšie jablko (17. roč.) a O najkraj -
šiu hrušku (4. roč.) Do súťaže zaslali vzorky aj štefultovskí záhradkári. V kat. Odrody jabĺk z vyšších polôh
bola ocenená Ing. Miriam Blaškovičová, v kat. súťažných hrušiek p. Bohumír Mojžiš.

19. – 21. 10. 2012 
Občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru pripravilo akciu (Ne)-konečná stanica. Jej cieľom bolo
upraviť okolie stanice, premaľovať oplotenie, vyčistiť sochu baníka, stojan na bicykle tak, aby sa stanica stala
atraktívnejšou a slúžila zároveň aj ako kultúrna inštitúcia.

21. 10. 2012 
Za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil ďalší ročník Šarkaniády, ktorý zorganizovalo Informačné cen -
t rum mladých. 

22. 10. 2012 
V Kultúrnom centre vedenie mesta pripravilo pre seniorov slávnostný program pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Seniorov pozdravila a poďakovala sa za ich prácu v prospech mesta primátorka Mgr. Nadežda
Babiaková. V kultúrnom programe vystúpili Timon Turčan, a Renáta Horváthová, deti z MŠ 1. mája, Texasky,
Martin Jakubec a hudobná skupina p. Radjanského.

22. 10. 2012 
V kaplnke Kammerhofu bola prezentácia novej publikácie Tajchy v okolí Banskej Štiavnice autorov PhDr.
Jána Nováka a Vladimíra Bártu. Knihu uviedli do života primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 
a Ing. Marián Supek, riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

24. 10. 2012 
Po intenzívnych rokovaniach primátorky mesta s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jánom
Počiatkom sa definitívne rozhodlo, že vlakové spojenie B. Štiavnica – Hronská Dúbrava , zredukované o treti -
nu, ostáva na ďalší rok. 
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26. 10. 2012 
V podkroví kaviarničky Art café bola prezentácia knihy Karola Heriana Keby horel dom.

26. – 27. 10. 2012 
V Kammerhofe a na Starom zámku organizátori pripravili pre numizmatikov seminár a výstavu.

29. 10. 2012 
Do rána napadol prvý sneh, ale pre plusové denné teploty sa cez deň roztopil. 

November
2. 11. 2012 
V Dome poslednej rozlúčky Frauenberg sa konalo spomienkové stretnutie k Pamiatke zosnulých za obdobie
1. 11. 2011 – 30. 10. 2012.

2. 11. 2012 
Vo výstavných priestoroch Joergesovho domu ponúkol štiavnický umelec Arpád Pál výstavu obrazov 
a sochárskych diel pod názvom Očistec. Kurátor výstavy – PhDr. Marián Pauer, známy umelecký kritik.

2. 11. 2012 
Klub historických fajok OZ Nitra, Pipe Club J.L.M. Nitra, Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum
B. Štiavnica, Dobrovoľný hasičský zbor v B. Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok usporia -
dali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 160. výročia narodenia štiavnického výrobcu hlinených fajok
(štiavničiek) Karola Zachara.

6. 11. 2012 
Mesto zrealizovalo nový asfaltový povrch na Mládežníckej ulici. Práce vykonala firma STRABAG, s. r. o., Zvo -
len. Investičné náklady – 14 000 eur.

8. 11. 2012 
Na radnici sa uskutočnilo slávnostné prijatie Kláry Kőrtvélyessovej, maďarskej prekladateľky románu Rút
Lichnerovej Anna Regina. Román vyšiel vo vydavateľstve Európa.

8. 11. 2012 
V Rytierskej sále Starého zámku Slovenské banské múzeum pripravilo podujatie Stretnutie generácií. Štu-
denti Gymnázia A. Kmeťa ponúkli seniorom kultúrny program – krátke scénky, poéziu, piesne a tance. Podá-
val sa aj chutný guláš.

9. 11. 2012 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra autori Mária Petrová a Lubomír Lužina predstavili záujemcom svoju novú
básnicko-fotografickú zbierku Naše jesene. Knihu uviedla do života primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba -
biaková. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok pripravil pre autorku pri príležitosti jej životného ju-
bilea – 60 rokov slávnostný šachtág. 

14. 11. 2012 
V kaplnke Kammerhofu sa konalo tra dič -
né kultúrne podujatie Slovenského zväzu
telesne postihnutých Od srdca k srdcu.
Spoluorganizátor BBSK, POS Žiar nad
Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica.

14. 11. 2012
Za účasti predstaviteľov mesta, poslan -
cov, pracovníkov Bytovej správy, s. r. o.,
zástupcov dodávateľa bolo odovzdaných
do užívania 16 jednoizbových a 16 dvoj -
izbových nájomných bytov na sídlisku
Drieňová. 

16. 11. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková na radnici prijala a ocenila 39 študentov pri príležitosti Medziná -
rodného dňa študentov.
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16. 11. 2012 
V Múzeu vo Svätom Antone bolo vyhlásenie výsledkov fotografickej súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia
a otvorenie výstavy víťazných fotografií. Organizátori – BBSK, POS Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská
Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone a mesto Banská Štiavnica. 

17. 11. 2012 
Informačné centrum mladých zorganizovalo spomienku na „nežnú revolúciu“. Záujemcovia si mohli prezrieť
výstavku a zapáliť sviečku na Námestí sv. Trojice. 

18. – 19. 11. 2012 
Na IX. zjazde Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý sa konal v Nitre pri príležitosti 55. výročia založenia
organizovaného záhradkárstva, bol ocenený vyznamenaním 3. stupňa p. Bohumír Mojžiš, člen ZO SZZ Šte-
fultov.

22. 11. 2012 
V Kultúrnom centre sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia Banskoštiav -
nicko-hodrušského baníckeho spolku. Zúčastnili sa na ňom: primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková,
predseda Hlavného banského úradu v B. Štiavnici Ing. Peter Kúkelčík, významné osobnosti baníctva, staros-
tovia banských miest. Hlavný príhovor predniesol Ing. Richard Kaňa a odmenil tých, ktorí významným spô-
sobom prispievajú k zachovaniu a rozvíjaniu baníckych tradícií. Zároveň bola uvedená do života publikácia
Jozefa Šteffeka Pán Boh zaplac aj za malý luon.

22. 11. 2012 
Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica, Ing. Marián Supek 
a riaditeľka Regionálneho úradu vodného hospodárstva v Krakove Joanna Slusaryk podpísali Dohodu 
o spoločnom slovensko-poľskom projekte cezhraničnej spolupráce na hraničných riekach Orava, Poprad 
a Dunajec. 

23. 11. 2012 
Ing. arch. Peter Chovan predstavil štiavnickej verejnosti vyrezávaný betlehem, ktorý si objednalo normandské
mestečko Allouville Bellefosse. Betlehem má výšku a priemer 3,5 m, 250 figúrok, z toho 50 pohyblivých. 

23. 11. 2012 
V kaviarničke Gavalier v Joergesovom dome predstavil svoju najnovšiu knihu Moja Štiavnica spisovateľ Anton
Hykisch. Do života ju uviedli primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a doc. Ladislav Welward.

27. 11. 2012 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika a. s., sponzorovala osvetlenie Horného kostola Kalvárie, ktoré obdi-
vovali Štiavničania a hostia zo Sládkovičovej ulice. V pláne je inštalácia osvetlenia ďalších kaplniek.

28. 11. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
Neprítomní (ospr.): PaedDr. Milan Klauz, Ing. Ján Mojička
MsZ schválilo:
– Návrh na zmenu rozpočtu mesta
– Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste
– zámenu pozemkov medzi Petrom Schiererom, Dipl. ing. TU Švajčiarsko a Mestom B. Štiavnica
MsZ vzalo na vedomie:
– Správu o potrebe prijatia opatrení týkajúcich sa VZN o dotáciách z rozpočtu Mesta B. Štiavnica na r. 2013
– Správu o spracovaní Územného plánu mesta Banská Štiavnica

29. 11. 2012 
V aule SPŠ S. Mikovíniho sa zišlo 21. valné zhromaždenie
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, aby bilan -
covalo rok 2012. Zvolilo 26-členný riadiaci výbor a za pred -
sedu opätovne Ing. Richarda Kaňu.

29. 11. 2012 
V meste Ružomberok sa zišli zástupcovia lokalít zapísaných
na Zozname svetového dedičstva UNESCO, aby slávnostne
podpísali Zmluvu o založení záujmového združenia práv -
nických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO. Naše mesto
zastu povala primátorka Mgr. Nadežda Babiaková.
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30. 11. 2012 
Vo výstavných priestoroch Joergesovho domu bola vernisáž výstavy Fera Liptáka a Juraja Čuteka a uvedenie
do života knihy Dierožrút z vydavateľstva Slovart.    
Futbalisti FK Sitno Banská Štiavnica skončili jesennú časť súťaže doma prehrou 0 : 4 s Tatranom Krásno
nad Kysucou a v tabuľke obsadili 13. miesto so 14 bodmi a pasívnym skóre 20 : 36.
Vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie sa konali nedeľné organové koncerty. Svoje umenie ponúkli
štiavnickej verejnosti prof. Imrich Szabó a Bc. Katka Feňová. Výťažok z koncertov bol venovaný na renováciu
farského organu.

December
3. 12. 2012 
Napadlo asi 10 cm snehu. Pri mínusových teplotách sa sneh udržal.

5. 12. 2012 
Základná umelecká škola pripravila pre svojich žiakov a rodičov Mikulášske popoludnie.

5. 12. 2012 
V aule SOŠ S. Mikovíniho za veľkého záujmu verejnosti Vladimír Bárta predstavil publikáciu Ako sme tu
žili III. Do života ju uviedol viceprimátor JUDr. Dušana Lukačko a p. Ečo Zolo Kukula. 

6. 12. 2012 
Oddelenie kultúry v priestoroch Kultúrneho centra ponúklo deťom Batoh mikulášskych prekvapení.

7. – 8. 12. 2012 
Slovenské banské múzeum pripravilo už IX. roč. Štiavnického vianočného jarmoku. Na nádvorí a v priesto -
roch Kammerhofu početné stánky ponúkli vianočný sortiment – ozdoby, perníčky, oblátky, punč. Súčasťou
jarmoku bol aj kultúrny program.

8. 12. 2012 
V telocvični SOŠ Ľ. Greinera sa uskutočnil II. roč. Mikulášskeho bedmintonového turnaja, na ktorom sa
zúčastnilo 40 hráčov z B. Štiavnice a okolia. Finančne toto športové podujatie podporili mesto B. Štiavnica,
Richard Žember – Magic Computers, Štefan Szabo – cukráreň Študent, a Miloš Janovský – Redings.

10. 12. 2012 
V banskoštiavnickej radnici si z rúk primátorky mesta prevzali Ďakovné listy záchrancovia zvierat, ktorí sa
starajú o týraných, opustených psíkov a mačky. 

12. 12. 2012 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
Neprítomní (ospr.): Ing. Miriam Blaškovičová, Ing. Slavomír Palovič
MsZ schválilo:
– Rozpočet mesta na rok 2013
– Rozpočet TS, m. p., na rok 2013
– Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre parkovanie v meste na rok 2013
– Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
– zámer na prevod majetku, zámena pozemkov medzi Mestom Banská Štiavnica a TIDLY, s. r. o., ako prípad

hodný osobitného zreteľa
– odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 10 % z mesačných platov vyplatených v r. 2012. Menovaný vyhlásil,

že polovicu odmeny venuje OZ Margarétka 

14. 12. 2012 
V zasadacej miestnosti Slovenského banského múzea sa uskutočnila prezentácia knihy Vladimíra Bártu 
a kolektívu (Richard Kaňa, Milan Durbák, Vladimír Barta ml. a Lubomír Lužina) Terra banensium. Je to
prvá historická kniha o území zvanom Zem baníkov. Knihu uviedla do života primátorka mesta Mgr.
Nadežda Babiaková spolu s autormi poklopaním fokošom. 

18. 12. 2012 
V Kultúrnom centre sa konal II. roč. podujatia Oslávme Vianoce spolu. Do programu prispeli deti z Materskej
školy na Ul. Bratská, tanečný pár z Faber Dance School, žiaci ZUŠ, Texasky, folklórny súbor Sitňan. Prítom-
ných pozdravila a zaželala príjemné sviatky primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.
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21. 12. 2012 
Slávnostným prestrihnutím pásky bola uvedená do prevádzky časť zrekonštruovanej Akademickej ul. v dĺžke
300 m.

28. 12. 2012 
Pri príležitosti 200. výročia narodenia významného profesora geológie na Baníckej akadémii Jána Pettku
bola na nádvorí Kammerhofu slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Na tomto akte sa zúčastnila primátorka
mesta Mgr. Nadežda Babiaková, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, na čele s jeho predsedom 
Ing. Richardom Kaňom, pracovníci Slovenského banského múzea a občania mesta.

29. 12. 2012 
Obec Župkov usporiadala II. roč. Predsilvestrovského behu na 6,2 km trati za účasti 45 bežcov. Celkovým
víťazom sa stal Daniel Matis (Tanad sport B. Štiavnica).

31. 12. 2012 
Na 25. roč. Zoborského silvestrovského behu v Nitre štiavnickí pretekári zaznamenali dve víťazstvá. V kat.
muži nad 50 rokov Daniel Matis, v kat. nad 75 rokov Juraj Cengel. 

Demografia
Počet obyvateľov k 1. 1. 2012
Počet: 10 109
z toho mužov: 4867
z toho žien: 5242
Zomrelí: 98
Narodení: 80
Odsťahovaní: 135
Prisťahovaní: 102

Počet obyvateľov k 31. 12. 2012  
Počet: 10 058
z toho mužov: 4838
z toho žien: 5220
Úbytok: 51

Nezamestnanosť
Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanosti – 18,58 % v porovnaní s ostatnými mestami v územnej pô-
sobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dosahuje tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti. Evidovaná
miera nezamestnanosti za okres Banská Štiavnica k 31. 12. 2012 dosiahla 18,46 % čo je od začiatku roka
2012 nárast o 0,45 %. 

Politické strany a hnutia

Kriminalita
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Banskej Štiavnici zaevidovalo 310 prípadov trestnej činnosti, objas-
nenosť 58,71 %.
Počet dopravných nehôd 54, čo je o 20 menej ako v prechádzajúcom roku.

Školstvo
Základné školy
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 479
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Názov Predseda
Okresné centrum KDH Martin Kubala
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



ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40
Riaditeľka školy: PaedDr. Nadežda Sámel-Dobrovičová
Počet žiakov: 236

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4
Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová
Počet žiakov: 359

Centrum voľného času, L. Svobodu 40
Riaditeľ: Marián Berešík
Počet klientov: 846

Materské školy
Materská škola, ul. 1. mája 4
Riaditeľka: Mgr. Alexandra Bóková
Počet detí: 141

Materská škola, Bratská 9
Riaditeľka: Bc. Jana Kruteková
Počet detí: 105

Materská škola, Mierová 2
Riaditeľka školy: Janka Trilcová
Počet detí: 48

Súkromné a cirkevné školy
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gõllnerovej 9
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov:
ZŠ: 190
Gymnázium: 58
Materská škola: 46

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

Súkromná základná škola Bakomi, Kutnohorská 1
Riaditeľka: Mgr. Vencelová Lýdia
Počet žiakov: 8

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12
Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Počet študentov: 52 v dennom 5-ročnom štúdiu

35 VOŠ

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o. – odborná vysoká škola, 
Botanická ulica č. 2
Predseda správnej rady: Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
V akademickom roku 2011/2012 bolo 15 študentov, z toho 9 v dennej, 6 v externej forme štúdia.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej-Göllnerovej 6
Riaditeľka: PhDr. Renáta Mikulášová
Počet žiakov: 265

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov: 265

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 346
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Spojená škola, Špitálska 4
Stredná odborná škola obchodu a služieb - počet žiakov: 336
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera - počet žiakov: 138
Riaditeľka školy: PhDr. Viera Gregáňová

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 30
ŠPZ poskytuje priestory pre výchovu a vzdelávanie žiakov Praktickej školy

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná 2
Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet klientov: 499

Požiarna ochrana 
Hasičský a záchranný zbor
Zasahoval 208-krát, z toho pri požiaroch 74-krát, 60-krát pri dopravných nehodách, 74-krát pri ekologických
haváriách, otváraní bytov, asistencia IRS, taktické cvičenia

Dobrovoľná požiarna ochrana
V r. 2012 vykonávali činnosť dva dobrovoľné hasičské zbory:
DHZ Banská Štiavnica, predseda zboru Vladimír Poprac, veliteľ Patrik Dobrota
DHZ Štefultov, predseda zboru: Jozef Ďurica, veliteľ Vladimír Jarábek. Toto družstvo sa zúčastnilo na 
27 sú ťažiach, v 7 získalo I. miesto, v 6 druhé.

Športové kluby
FK Sitno, má 6 mužstiev, A mužstvo obsadili 2. miesto v IV. lige
Plavecký klub Banská Štiavnica, počet členov 45
Šachový klub Opevnenie, má 2 družstvá a súťaží v III. lige Banskobystrického kraja
Klub slovenských turistov Dr. Téryho. Má 64 členov, organizuje turistické akcie a značkovanie chodníkov
KMT Banská Štiavnica – triatlonový klub a PO Sitno Banská Štiavnica – plavecký klub
Strelecký športový klub. Predseda klubu: Peter Lupták st.
TJ – Sitno Rekreačný aerobik
Stolnotenisový oddiel LN TRADE B. Štiavnica. Pôsobí v V. lige
Volejbalový oddiel, funguje na rekreačnej úrovni

Športový klub Štefultov, má 6 družstiev
Bedmintonový klub Sitno
Rádioklub
OZ Salamandra
Organizuje športové, rekreačné a kultúrno-spoločenské akcie. 
Letecko-modelársky klub
Meštiansky volejbalový klub – Mestská liga

Partnerské mestá, s ktorými boli v roku 2012 uskutočnené výmenné podujatia
Hünenberg (Švajčiarsko)
Moravská Třebová (Česko)
Ptuj (Slovinsko)
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