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9. 1. 2013 
V obradnej miestnosti radnice Mestský úrad a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok si pripomenuli
významné životné jubileum – 80 rokov pani Jolany Šamovej, predsedníčky Živeny – spolku slovenských žien.
Jubilantka absolvovala aj čestný skok cez kožu.

10. 1. 2013
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková pozvala do kaviarne hotela Grand Matej predstaviteľov orga-
nizácií, inštitúcií, firiem, riaditeľov škôl, podnikov a poslancov MsZ na tradičné novoročné stretnutie. Vo
svojom príhovore bilancovala uplynulý rok a načrtla úlohy a plány na rok 2013. Na tomto podujatí bol prí-
tomný aj predseda BBSK Vladimír Maňka.

12. 1. 2013  
Na otvorených Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v streľbe zo vzduchových zbraní Štefan Šulek ml. obsadil
1. miesto, Patrik Jány bol tretí.

14. 1. 2013 
Vedenie mesta v zasadacej miestnosti radnice prijalo tvorcov Štiavnických novín. Primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková sa poďakovala šéfredaktorovi, členom redakčnej rady i prispievateľom za prácu 
a prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby sa tieto mestské noviny zachovali ako týždenník.

18. 1. 2013 
Vo FK Sitno sa začala príprava mužstiev na jarnú časť sezónny 2013, pre mužstvá: mužstvo “A” v 3. lige,
mužstvo dorastu v 5. lige JUH, žiaci v 2. lige JUH a “B” mužstvo dospelých v 2. triede JUH pod vedením
trénerov Baráka, Chochlíka, Košarníka a vedúcich mužstiev Javorského a Neubauera.

23. 1. 2013 
Vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra bola vernisáž výstavy Fenomén Merkur – pocta slávnej stavebnici
zo zbierok Jiřího Mládka. Vernisáž otvorila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a bol na nej prítomný
aj sám tvorca.

25. 1. 2013 
Divadlo v Pivovare Erb ponúklo milovníkom dramatického umenia monodrámu nemeckého autora Patrika
Suskinda Kontrabas v réžii Martina Porubjaka. Herecký koncert Martina Hubu sledovalo zaplnené hľadisko,
v ktorom bola aj veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku J. E. pani Daphne BERGSMA a vys-
lanec Nórskeho kráľovstva J. E. Harald van Rees Rotler. Na ich počesť po skončení predstavenia v priestoroch
ERB-u sa konala slávnostná recepcia.

30. 1. 2013 
V Slovenskom inštitúte vo Viedni podpredsedníčka Kalvárskeho fondu Ing. arch. Katarína Vošková a kunst -
historik Dr. Peter Kresánek predstavili naše mesto. Podujatie sa uskutočnilo s cieľom pripomenúť si 250.
výro čie založenia Banskej akadémie. O podujatie bol veľký záujem, participovala na ňom Slovenská agentúra
pre cestovný ruch

31. 1. 2013 
Banskoštiavnicko-hodrušský spolok v Baníckej krčme pri štôlni Glanzenberg zorganizoval stretnutie býva -
lých predákov – razičov banských komínov na závode Rudných baní v Banskej Štiavnici. V programe ne chý -
bal ani slávnostný šachtág, počas ktorého absolvoval čestný skok cez kožu P. Ivaška.

Február
8. 2. 2013 
V hoteli Grand Matej sa konal 21. Banícky celoslovenský ples. Zorganizoval ho Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok, Slovenská banská komora a Mesto Banská Štiavnica. Zúčastnili sa ho významné osobnosti
baníctva SR. Vedenie mesta zastupoval viceprimátor JUDr. Dušan Lukačko, ktorý ples otvoril. Po celý večer
hostí sprevádzal orchester Pavla Zajačka z Bratislavy.

9. 2. 2013 
Na Banskobystrickom plaveckom pohári našimi najúspešnejšími pretekármi boli Denisa Tenkelová, Monika
Maruniaková, Timea Potančoková, Marián Adamský, Dávid Hriňák, Matej Ernek a Ján Mojička.
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10. 2. 2013 
Na detskom karnevale na ľade napriek neustálemu sneženiu sa zišlo vyše 60 masiek. Primátorka mesta 
Mgr. Nadežda Babiaková odovzdala ceny 15 najkrajším maskám.

11. 2. 2013 
Na krajskej olympiáde anglického jazyka vo Zvolene žiačka SPŠ S. Mikovíniho Adriana Bartschat si v ka te -
górii stredných škôl vybojovala I. miesto a postúpila do celoslovenského kola.

14. 2. 2013 
ZUŠ v Banskej Štiavnici v spolupráci so SKŠ sv. Františka z Assisi pripravila kultúrne podujatie k 1150. prí-
chodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pod názvom „Dedičstvo, vieru nám chráň“. Vystúpili na ňom žiaci,
operní speváci Stanislav Bartko a Perla P. Voberová i mužský spevácky zbor Štiavničan.

16. 2. 2013 
Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov v reštaurácii Gallery ponúkol valentínsku prezentáciu
tvorby svojich členov. Podujatie malo názov: Láska nie je len slovo.

16. 2. 2013 
OZ Margarétka pripravilo pre deti, rodičov a priateľov obľúbené podujatie: Karneval v maskách. Podujatie
bolo veľmi srdečné, priateľské a veselé.

17. 2. 2013 
Slovak Coffe Association v kaviarni Gavalier usporiadala súťaž baristov v maľovaní do cappucina – LATTE
ART JAM 2012/2013. Víťazom sa stal Martin Karabiňoš z Prešova.

17. 2. 2013 
V rámci Slovenska sa uskutočnila ojedinelá udalosť. V podzemí štôlne Bartolomej, ktorá je súčasťou Ban-
ského múzea v prírode, sa konala svätá omša. Bola ukončením podujatia Dotyk krásy, organizovaného do-
minikánskou rodinou, teda členmi rehole dominikánov, sestrami dominikánkami a laickými členmi rehole.

20. 2. 2013  
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.
Ospravedlnení: Ľubomír Barák, JUDr. Dušan Lukačko, PaedDr. Milan Klauz, Ing. arch. Peter Mravec
MsZ schvaľuje:
– návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica
– podporu záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica vo veku od 5 do 15

rokov, aj v centrách voľného času v iných obciach mesta 
– financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území mesta Banská

Štiavnica
– prevod nehnuteľností vedených v KN Správa katastra Banská Štiavnica (zápisnica MsZ v Banskej Štiavnici,

február)
Berie na vedomie:
– informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2012 
– informatívnu správu o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská

Štiav nica
– informatívnu správu o spôsobe vykonávania kontroly registrácie subjektov poskytujúcich ubytovanie 

v meste Banská Štiavnica

22. 2. 2013 
V obradnej sieni radnice sa uskutočnilo slávnostné prijatie Ing. Dalmy Štepánekovej pri príležitosti jej život -
ného jubilea – 80 rokov. Jubilantka absolvovala aj čestný skok cez kožu.

23. 2. 2013 
Divadlo Pivovaru ERB ponúklo milovníkom dramatického umenia komédiu B. H. Thorssona: Ocko s Roma -
nom Pomajbom.

23. – 24. 2. 2013 
V Brezne sa konala strelecká súťaž Národná liga mládeže. Úspešní boli reprezentanti nášho mesta Patrik
Jány – 3 prvé miesta a jedno druhé a Štefan Šulek – 3 prvé miesta a jedno tretie.

23. 2. 2013 
Na majstrovstvách sveta v zimnom triatlone v talianskom meste Cogne v kategórii veteránov si vybojoval
bronzovú medailu Bohuš Melicherčík.
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23. 2. 2013  
Mladší žiaci FK Sitno, ročník 2002 sa zúčastnili 9. ročníka halového turnaja v Krupine a získali 3. miesto.

Marec
1. 3. 2013 
V partnerskom meste Hünenberg slávnostnou vernisážou bola otvorená výstava fotografa Michaela Nie -
meyera s názvom „Banská Štiavnica“.

2. 3. 2013 
Na Majstrovstvách Slovenska v hale Elán v Bratislave sa v behu na 3000 m sa Danielovi Matisovi podarilo
obhájiť vlaňajší titul v kategórii veteránov.

5. 3. 2013 
Na pietnom akte kladenia kvetov k Pomníku padlých pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Banskej Štiav -
nice Červenou a Rumunskou armádou sa zúčastnila samospráva mesta na čele s primátorkou, zástupcami
politických strán a organizácií, občania mesta a Veľvyslanec Ruskej federácie J. E. Pavel Maratovič Kuznecov.

6. 3. 2013 
V Kultúrnom centre mesta Banská Štiavnica, Živena – spolok slovenských žien, Smer – SD, Mesto Banská
Štiavnica pripravili oslavy MDŽ, na ktorých sa zúčastnila aj poslankyňa NR JUDr. Jana Laššáková. Spolu 
s pohostením bol pripravený aj hodnotný kultúrny program.

10. 3. 2013 
V Obecnom dome v Prahe si prevzal za svoje celoživotné dielo, prestížnu európsku cenu TREBBIA bansko -
štiavnický rodák, čestný občan nášho mesta Ing. Anton Hykisch. Toto podujatie v priamom prenose vysielala
STV2.

11. 3. 2013 
V historickej radnici primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková prijala delegáciu potomkov slovenských
rodákov z Argentíny. Hostia si prezreli historické centrum, sfárali do bane a absolvovali exkurziu v Múzeu
vo Svätom Antone.

12. 3. 2013 
Pod vplyvom tohoročných nepriaznivých poveternostných podmienok sa zrútil oporný múr na Starozá-
mockej ulici. Prejazd motorových vozidiel bol zakázaný až do opravenia múru, s ktorým sa začalo okamžite.

15. 3. 2013 
Do Starého zámku zavítal veľvyslanec USA J. E. Theodore Sedgwick, ktorý si so záujmom prezrel expozíciu
Kalvária v azyle v sprievode predsedu Kalvárskeho fondu Mgr. Martina Macharika. O 19:00 hod. v kaviarni
hotela Grand Matej sa konal koncert netradičnej kapely Philantropy Band. Jeho členom je aj primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik, primátor Banskej Bystrice P. Gogola, na hudobných nástrojoch sa predstavili
veľvyslanci USA, Rumunska, Izraela a Grécka.

16. 3. 2013 
V kine Akademik sa premietal film Cigáni idú do volieb, s účasťou hlavného hrdinu Vlada Szendreia, ktorý
po ukončení premietania besedoval s divákmi. Priblížil im zaujímavosti z nakrúcania i život tejto komunity
v Kokave nad Rimavicou.

16. 3. 2013 
V Brezne sa konalo 2. kolo Banskobystrického plaveckého pohára. Najúspešnejšími štiavnickými pretekármi
boli: Denisa Tenkelová, Michaela Beracková, Ján Čamaj a Marián Adamský.

17. 3. 2013 
Mladší žiaci FK Sitno, ročník 2003 sa zúčastnili 1. ročníka o pohár predsedu COOP Jednota Krupina, kde
obsadili 5. miesto a brankár Ado Šimo bol vyhlásený za najlepšieho brankára.

19. – 24. 3. 2013 
V Leviciach sa uskutočnil medzinárodný Festival filmov: Levice – Hubertlov 2013 s tematikou poľovníctva 
a ochrany prírody. V kategórii „Príroda a zver“ zvíťazil Marcel Boódy s filmom „Štiavnické tajomstvá“. Ján
Kollár zo Sv. Antona bol odmenený pamätným listom za film „Aj pod Sitnom kvitne láska“.
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20. 3. 2013 
Školský internát pri Spojenej škole v Banskej Štiavnici zažiaril mladými talentami. Konalo sa tu Art pódium
2013, ktoré pripravili BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica,
Školský internát pri Spojenej škole v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica, ako aj samotní študenti.

21. 3. 2013 
V historickej aule SPŠ S. Mikovíniho sa konalo 7. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia baníckych spolkov z celého Slovenska.

26. 3. 2013 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pedagógov materských, základných a stred-
ných škôl s vedením mesta, kde primátorka Mgr. Nadežda Babiaková v príhovore vyzdvihla záslužnú a obe-
tavú prácu učiteľov.

29. – 30. 3. 2013 
Veľkonočné sviatky poznačilo nepriaznivé, priam zimné počasie. Napadlo asi 30 cm nového snehu, na Veľko -
nočnú nedeľu pršalo. Do zamračenej nedele vnieslo svetlý lúč hudobné zoskupenie Close Harmony Friends,
ktoré vystúpilo v Kultúrnom centre.

30. 3. 2013 
Banskoštiavnickí hokejisti zorganizovali Veľkonočný turnaj. Zúčastnilo sa na ňom 5 družstiev, z toho 3 ko -
lektívy zo Žiaru nad Hronom. Víťazom bolo APOLO zo Žiaru nad Hronom, banskoštiavnický ONTIS získal
druhé miesto.

A príl
1. 4. 2013 
Zrušila sa Rýchla lekárska pomoc a bola nahradená Rýchlou zdravotnou pomocou, čo znamená, že pri akút-
nom ohrození života príde sanitka iba so záchranárom, ktorý odvezie pacienta do najbližšieho zdravotníc -
keho zariadenia (Žiar nad Hronom, Zvolen). Tým sa zhoršila dostupnosť lekárskej pomoci najmä vo
vzdia lenejších obciach. Primátorka mesta nesúhlasí s týmto stavom a rokovala so štátnym tajomníkom
Minis terstva zdravotníctva SR V. Čislákom k danej problematike.

5. 4. 2013 
Mestská knižnica zorganizovala pre 20 najlepších detských čitateľov zážitkové podujatie „Noc s Ander-
senom“. Postavu Andersena stelesňoval Ivan Beňo, poslanec MsZ, rozprávkové postavičky pracovníčky
mestskej knižnice, spisovateľku Kristu Bendovú – Janka Bernáthová, Osmijanka Ivan – Lukáč.

6. 4. 2013
V sprievode poslanca NR SR Miroslava Číža navštívil Banskú Štiavnicu prezident Slovensko – Tajwanského
priateľstva Wang Jiahua. Po prijatí primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou prebehlo rokovanie 
o možnej spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

9. – 13. 4. 2013 
Na výstavisku Incheba EXPO Bratislava sa konal I. ročník veľtrhu Pamiatka 2013. Prezentovala sa tam aj
Banská Štiavnica.

10. 4. 2013 
V príjemnom prostredí kaviarne Divná pani prebehla regionálna prehliadka v umeleckom prednese poézia
– Sládkovičova Štiavnica – vo štvrtej a piatej vekovej kategórii. Jej organizátorom je už tradične BBSK –
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Prvé miesto a postup na krajskú prehliadku Sládkovičova
Radvaň získala Monika Hudecová.

12. 4. 2013 
Aj naše mesto sa zapojilo do projektu Deň narcisov.

18. 4. 2013 
Vernisáž výstavy „My sa nevieme sťažovať nahlas“ v Galérii Jozefa Kollára zaznamenala už pätnásty ročník.
Táto medzinárodná výtvarná súťaž sa niesla pod názvom „Zázračný svet a my“.
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18. – 20. 4. 2013 
V našom partnerskom meste Moravská Třebová sa uskutočnil festival Dni slovenskej kultúry. Otvorenia sa
zúčastnili poslanci MsZ JUDr. Dušan Lukačko a Ing. Marián Zimmermann. Predstavil sa tanečný súbor 
Texasky, Sokoliari sv. Bavona, divadlo Paradajz Pikčr.

19. 4. 2013 
Široká skautská verejnosť a obyvatelia Banskej Štiavnice sa rozlúčili s RNDr. Jozefom Šteffekom CSc., ve dec -
kým pracovníkom odboru ekológie a zoológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvo lene.

24. 4. 2013 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.
Ospravedlnení: PaedDr. Milan Klauz, Ing. Ján Mojička, Mgr. Karol Palášthy
MsZ sa uznieslo:
– na všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadkami
– na všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
MsZ berie na vedomie:
– informatívnu správu o zabezpečení financovania autobusovej dopravy v meste Banská Štiavnica pre rok

2013
– informatívnu správu o postupe prác na realizáciu projektu zberného dvora

25. 4. 2013 
Oceňovanie osobností v Banskej Štiavnici v oblasti kultúry a športu za rok 2012 na základe hlasovania
obyvateľov mesta. Hlavné ocenenie v oblasti Osobnosť v kultúre za rok 2012 získala Monika Maňkovská,
najaktívnejší kolektív – Ars é vitae. Najlepšie podujatie za rok 2012 – Noc s Andersenom. V oblasti športu
získali ocenenia žiaci: Šimon Ernek, Timea Potančoková, Alexandra Nemčoková, Patrik Jány, Štefan Šulek,
Monika Maruniaková ml., Timotei Hudec, Futbalový klub Sitno – starší žiaci. Dospelí: Denisa Tenkelová,
Ivan Koleda, Ján Čamaj ml., Futbalový klub Sitno – A mužstvo. Funkcionári: Jozef Radiansky, Monika Maru-
niaková st., Ján Majsniar, Ľubomír Drbohlav, Ľubomír Barák, Ján Sedílek, Vladimír Nemčok. Veteráni: Pavel
Cibula, Bohuš Melicherčík, Daniel Matis.

26. 4. 2013 
Uskutočnil sa 9. ročník známeho podujatia „Náckova Štiavnica“. Na stretnutí Štiavničanov zazneli Náckove
vtipy a príbehy, konal sa súťažný kvíz zo znalosti „štyavnyčtyny“, jazda vlakom Štiavnická Anča a dobrý
guláš.

Máj
1. 5. 2013 
Prvomájové oslavy v priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie pripravil SMER – SD a mesto Banská Štiav -
nica. Bohatý športový a kultúrny program sledovalo veľa občanov z Banskej Štiavnice a okolia. Na oslavách
sa zúčastnili predstavitelia mesta na čele s primátorkou Mgr. Nadeždou Babiakovou.

3. – 4. 5. 2013 
Na Námestí sv. Trojice odštartoval 2. jarný festival Potteriady. Podujatie bolo zasadené do tajuplnej atmosféry,
popretkávanej mágiou a kúzlami a zorganizovalo ho mesto Banská Štiavnica v rámci projektu Podpora infra -
štruktúry cestovného ruchu štiavnického regiónu, podporeného zo zdrojov EU.

7. 5. 2013 
V Banskej Štiavnici sa konal pietny akt spojený s položením kytíc vďaky pri Pomníku padlých hrdinov, ktorí
zahynuli v 2. svetovej vojne. Zorganizovala ho Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov. Na pietnom akte sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, zástupca primátorky
JUDr. Dušan Lukačko, predseda ZO SZPB Vladimír Poprac, tajomník ZO SZPB Ing. Jaroslav Dudík a ďalší.
Príhovor predniesla primátorka mesta.

7. 5. 2013 
Pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku sa uskutočnilo v Do-
move Márie spomienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia založenia „Chudobného domu“ v Banskej
Štiavnici. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia mesta a mnohí občania.

7. 5. 2013 
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
delegáciu členov a funkcionárov DPO SR, ktorí sa svojou aktívnou prácou zúčastňujú na rozvoji humánnej
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činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Medzi štrnástimi reprezentantmi dobrovoľných hasičov bol aj
Štiavničan Vladimír Poprac.

8. 5. 2013 
Naposledy sme sa rozlúčili s PhDr. Eleonórou Bujnovou, CSc., významnou osobnosťou nášho mesta, dlho -
ročnou členkou Štiavnických novín, kronikárkou mesta, ktorá s veľkým zanietením žila, tvorila a pracovala
pre Banskú Štiavnicu a spoločnosť.

8. 5. 2013 
Na Deň víťazstva nad fašizmom sa konalo na futbalovom štadióne už po druhýkrát stretnutie pletiarov.
Tento rok sa podujatia zúčastnilo asi 300 bývalých a súčasných pletiarov z Banskej Štiavnice, Nitry, Veľkého
Krtíša a Šiah. Pletiarov zabávali hudobné produkcie, ale aj módna prehliadka.

15. 5. 2013 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici a obec Štiavnické Bane odhalili pamätnú
tabuľu Jozefovi Karolovi Hellovi, hlavnému strojmajstrovi, vynálezcovi a konštruktérovi banských čerpacích
strojov pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia v obci Štiavnické Bane.

16. 5. 2013 
Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Žiline udelilo titul „Zaslúžilý člen DPO SR“ aj trom občanom
z nášho regiónu: Jozefovi Ďuricovi, Vladimírovi Jarábekovi a Júlii Popracovej.

17. 5. 2013 
V zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie VII. ročníka
celoslovenskej prehliadky literárnych a výtvarných prác. Tu prevzali ocenenia aj dve naše autorky a to Kata -
rína Kissová za I. miesto a Janka Bernáthová za III. miesto v kategórii poézia.

18. 5. 2013 
Svojimi prekrásnymi hlasmi zaútočil na srdcia obyvateľov Banskej Štiavnice počas jedinečného koncertu
zbor Donských kozákov. Je to súbor vynikajúcich sólistov svetových operných scén, ktorý založil a vedie Peťa
Chuďakov. Koncert sa konal v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici.

18. 5. 2013 
Noc múzeí a galérií. Vyše 300 návštevníkov si užívalo prehliadku expozícií Slovenského banského múzea 
v netradičnom čase a netradičným spôsobom, pretože využili možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry „Svetlo
v temnote“. Hra naplnená pátraním a poznaním, pri ktorej zohrali dôležitú úlohu stránky z denníka výz-
namného fyzika, ktoré návštevníkov naviedli na stopu temného tajomstva z 18. storočia, sa končilo jeho
odhalením po správnom dešifrovaní tajných indícií: Berggericht – výstavné priestory, Michal štôlňa, Starý
zámok, Kammerhof.

18. 5. 2013 
Otvorenie sezóny na Počúvadlianskom jazere pod názvom Budenie sitnianskych rytierov. Priestory pod
dubami a okolie jazera žilo rytierskymi súbojmi, hrami, súťažami, účinkovala hudobná skupina Impresia
pod vedením Zdenky Koreňovej a skupina Baďančianka. Bola aj veštica, víla, streľba z praku, maľovanie na
tvár, tombola a pod.

20. 5. 2013 
Naše mesto navštívila kubánska veľvyslankyňa J. E. Loipa Sánchez Lorenzo. Na mestskej radnici ju prijala
primátorka nášho mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Cieľom návštevy kubánskej veľvyslankyne bolo spoznať
Banskú Štiavnicu a jej okolie, oboznámiť sa s baníckou tradíciou a s vyučovaním sokoliarstva na ZŠ Maximi -
liána Hella v Štiavnických Baniach.

21. 5. 2013 
V Kremnici sa konala súťaž Zlatý slávik, za účasti víťazov okresných kôl. Súťažilo sa v zaspievaní dvoch
ľudových piesní. Najúspešnejšie si viedla Veronika Bačíková, ktorá získala v II. kategórii 2. miesto.

22. 5. 2013 
37 členov a priaznivcov Slovenského zväzu telesne postihnutých sa vydalo na prvú jarnú prechádzku. Cesta
viedla nádhernou prírodou a nadchla každého účastníka. Najväčšia vďaka patrí organizátorovi Jožkovi Os-
valdovi.
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23. 5. 2013 
Primátorka mesta na slávnostnom vyhodnotení 15. ročníka verejnej súťaže – Progresívne, cenovo dostupné
bývanie – prevzala Ďakovný list, ktorý udelil mestu Banská Štiavnica minister dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja za dlhoročné úsilie o rozvoj cenovo dostupného bývania pri príležitosti 15. výročia súťaže.

24. 5. 2013 
V evanjelickom chráme v Banskej Štiavnici sa konala Noc kostolov. S históriou evanjelického chrámu oboz-
namovala prítomných Helena Šušková, príbeh vzťahu Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča pútavo pre-
rozprávala Mária Petrová. Hudbou na organe potešila Renata Balková a Ivana Cimová. Do programu sa
prednesom básní zapojila Janka Bernáthová a Mária Bucholcerová, expozíciou v novo zrekonštruovaných
priestoroch sprevádzala prítomných Katka Pecníková.

24. 5. 2013 
V priestoroch prijímacej sieni hlavných komor -
ských grófov Kammerhofu – Slovenského banské -
ho múzea v Banskej Štiavnici sa konal prvý deň
predaja striebornej zberateľskej mince s motívom
Jozef Karol Hell – 300. výročie naro denia. Na podu -
jatí sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda
Babiaková, ktorá predniesla príhovor, viceprimátor
JUDr. Dušan Lu kačko, prednostka MsÚ Ing. Ivana
Nikolajová, riaditeľ odboru riadenia peňažnej ho -
to  vosti Národnej banky Slovenska Viliam Os t rož -
lík, zástupca mincovne v Kremnici Ro man Puliš 
a ostatní pozvaní hostia a zbera teľská verejnosť.

24. 5. 2013 
Noc kostolov. Otvorené všetky kostoly pre noč ných
návštevníkov i Starý zámok so svojimi sprievod-
cami a trubačmi.
Živé fanfáry z veže Starého zámku, rozozvuča nie
zvonov vo všetkých zúčastnených kostoloch o 17:50
hod. ohlásilo slávnostné symbolické otvorenie brán

kostolov. Pod názvom: Za pokladom starých jezuitov sa začalo zaujímavé putovanie štiavnic kými kostolmi.
Začiatok bol na Kalvárii a koniec vo Farskom kostole.                                                   
FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE: sprístupnenie kostola, vrátane chóru, hlavnej veže 
a krypty, výstava fotografií minuloročnej Noci kostolov, sprevádzanie s výkladom, organová hudba – Matúš
Sliacky, koncert 50-členného Zboru a orchestra TOTUS TUUS, „Večer pod paškálom 2“ hos. Mgr. Miloš
Pikala – banskoštiavnický dekan, hudobní hostia – Altra Musica Ensemble, moderátor – Viktor Hirshner.
KOSTOL SV. KATARÍNY: výstava starých vzácnych liturgických predmetov, premietanie filmu v predsieni
kostola, sprevádzanie s výkladom, organová hudba – Matúš Sliacky, Michaela Montilla, violončelový koncert
– Mikuláš Tuhý.
KALVÁRIA: sprevádzanie s výkladom – začiatok pri prvej kaplnke, renesančná a baroková hudba v Dolnom
kostole v podaní akordeónového dua – Adrián Bíro, Adam Bíro.
EVANJELICKÝ KOSTOL: hodinové vstupy – sprevádzanie, organ, spev a recitácia.
KOSTOL SV. ALŽBETY: sprevádzanie s výkladom, prednáška Mgr. Andrej Šotník – „Malá cesta sv. Terézie 
z Lisieux vo svetle Roku viery“.
STARÝ ZÁMOK: sprevádzanie s výkladom.
V evanjelickom chráme v Banskej Štiavnici sa konala Noc kostolov. S históriou evanjelického chrámu oboz-
namovala prítomných Helena Šušková, príbeh vzťahu Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča pútavo pre-
rozprávala Mária Petrová. Hudbou na organe potešila Renata Balková a Ivana Cimová. Do programu sa
prednesom básní zapojila Janka Bernáthová a Mária Bucholcerová, expozíciou v novo zrekonštruovaných
priestoroch sprevádzala prítomných Katka Pecníková.

24. – 25. 5. 2013 
Uskutočnil sa 16. ročník tradičného Festivalu kumštu, remesla a zábavy v priestoroch Banského skanzenu
v Banskej Štiavnici. Hlavnou témou boli hry a hračky.

24. 5. 2013 
O 18. hod. odštartovalo 300 bežcov z 27 krajín Európy cestný beh na 10 km v Upiciach v ČR. V kategórii
vete ránov obsadil Štiavničan Dano Matis 21. miesto a v súťaži družstiev pomohol svojim výkonom ku 
4. mies tu pre Slovensko. V kategórii veteránov 55 – 60 rokov Bohuš Melicherčík obsadil 12. miesto a v súťaži
družstiev pomohol svojim výkonom tiež ku 4. miestu pre Slovensko.
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25. 5. 2013 
V rámci programu Noc kostolov vo Farskom kostole účinkoval 50-členný zbor a orchester Totus Tuus s hu-
dobným cyklom o Cyrilovi a Metodovi. Výnimočný umelecký zážitok priniesol ďalší účinkujúci v nasledujúci
deň a to Marián Čekovský so svojou hudobnou skupinou.

25. 5. 2013 
Aj tento rok ako každoročne OZ Margarétka zorganizovalo zdravotne a telesne postihnutým deťom a ich
rodinným príslušníkom možnosť prežiť príjemne jeden deň v roku. Pre zlé počasie vymenili každoročné
stretnutie na Sitne so sídliskom Drieňová, kde im pripravili zaujímavý program členovia DHZ zo Štefultova,
pod vedením pána Jarábeka. Pozdrav od pani primátorky mesta priniesla vedúca školského úradu PaedDr.
Viera Ebert. Bolo to krásne stretnutie pri tónoch harmoniky Jožka Radianskeho a dobrom guláši kuchárov
Filipa Moravčíka a Danky Grajciarovej.

25. 5. 2013 
V areáli seneckých jazier sa konalo 2. kolo súťaže jednotlivcov o Slovenský pohár. Štiavnický triatlon reprezen-
tovali Tomáš a Rado Nemčokovci. Tomáš získal pekné 7. miesto.

25. 5. 2013 
Uskutočnilo sa „Pootvorenie kalvárie“, ktoré sa začalo posviackou obnoveného kostola a pokračovalo bese-
dou partnerov a novinárov o práci a úsilí piatich rokoch obnovy kalvárie. Deň sa skončil koncertom Mariána
Čekovského a spustením druhej časti nasvietenia kalvárie.

26. 5. 2013 
Na Štrkoveckom jazere a jeho okolí sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v Akvatlone. Ozdobou pretekov
bol aj náš najúspešnejší triatlonista – olympionik Richard Varga. S ľahkosťou absolvoval celú súťaž a bez -
peč ne zvíťazil. Tomáš Nemčok obsadil 8. miesto, brat Rado získal slušné 10. miesto.

30. 5. 2013 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici otvorili výstavu „Svetové dedičstvo očami detí 2013“, ktoré pre deti
z miest svetového dedičstva organizuje mesto Banská Štiavnica pri príležitosti jeho zápisu do Zoznamu sve-
tového dedičstva UNESCO od roku 1995. Okrem vedenia nášho mesta na čele s primátorkou Mgr. Nadeždou
Babiakovou sa otvorenia zúčastnil Ákos Capdebo, vedúci regionálneho sekretariátu Organizácie miest sve-
tového dedičstva pre členské mestá zo strednej a východnej Európy, Dr. Katalin Kiss – čestná vedúca regionál-
neho sekretariátu a grafik katalógu Géza Perlitzy. Zo Štiavnice bola najúspešnejšia Liliana Síkorová – MŠ 
1. mája v Banskej Štiavnici – získala 1. miesto v kategórii do 9 rokov. Viktória Babiaková, ZŠ J. Horáka, Banská
Štiavnica. Čestné uznanie ZŠ J. Kollára a ZŠ. J. Horáka z Banskej Štiavnice.

31. 5. 2013 
Na štadióne v Banskej Štiavnici sa odštartoval 29. ročník Malého behu Trate mládeže, ktorý je určený deťom
predškolského veku, žiakom ZŠ a stredoškolskej mládeži.

31. 5. – 1. 6. 2013 
V priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo celodenné podujatie Zámocké hry, ktoré
zorganizovalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Umelecko-historická spoločnosť Bojník 
z Boj níc. Pre návštevníkov boli pripravené ukážky historických hier, tancov, streľba z kuší, šermiarske vystú -
penia a pod.

Jún
3. – 7. 6. 2013  
V rámci multilaterálneho projektu s názvom „Ukáž mi tvoju školu, ja ti ukážem svoju“, nás navštívili učitelia
a žiaci z partnerských škôl programu COMENIUS. V našom meste bolo 38 učiteľov a žiakov zo siedmich
štátov Európy. Počas prvého dňa pobytu boli prijatí primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou na pôde
radnice a v priebehu týždňa mali možnosť vidieť mesto, školy a okolie, zúčastniť sa vyučovacieho procesu 
a oboznámiť sa so systémom vzdelávania.

4. 6. 2013 
Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia odovzdal minister ŽP SR Peter Žiga v hoteli Bôrik oce-
nenie viacerým jednotlivcom a inštitúciám, ktorých aktivity súvisia s ochranou životného prostredia. Medzi
ocenenými bola aj odborná pracovníčka Slovenského banského múzea Mgr. Anna Ďuricová, ktorá z rúk
ministra prevzala Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné
prostredie a rozvoj environmentalistiky.
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5. 6. 2013 
V priestoroch plaveckého bazénu Mestských kúpeľov sa konalo finálne plaveckých pretekov žiakov miestnych
základných škôl „Deťom pre radosť “.

6. 6. 2013 
V areáli svätoantonského kaštieľa sa konal už tretí ročník prírodovedeckej súťaže „Čo šepká les“. Súťažilo sa
v poznávaní vtákov, plazov, stôp zveri, stromov, listov, plodov, ale zhotovovali sa aj kŕmidlá pre vtáčiky a pod.
Deti preukázali dobré vedomosti, ktoré boli odmenené hodnotnými cenami.

6. 6. 2013 
V Košiciach sa konali 15. Európske dni baníkov a hutníkov a 6. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska.
Slovenské technické múzeum v Košiciach v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským spolkom otvorilo
výstavu fotografií „Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov“. Jedným z autorov fotografií je aj Štiavničan
Ľubo Lužina. Štiavnicu na slávnostiach reprezentovali aj Slovenské banské múzeum a Banskoštiavnicko-hod -
rušský spolok.

7. – 8. 6. 2013 
V rôznych mestách na Slovensku a aj v Banskej Štiavnici sa začali premietať skvelé audiovizuálne diela v rám -
ci festivalu EUROFILM. Premietalo sa aj v materských školách a na Námestí sv. Trojice. Vyhlasovateľom je
Ministerstvo životného prostredia SR a hlavným organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica a ďalší.

8. 6. 2013 
Už dlho nestál v štiavnickej stanici vlak s dvanástimi vagónmi. Z Budapešti vypravený vlak Silver Salamandra
train – ťahaný 50-ročnou dieselovou lokomotívou Nohab, priviezol do Štiavnice asi 300 hostí. Prešli sa po
meste, prezreli si Akadémiu, sfárali v Banskom múzeu v prírode a exkurziu zakončili na pracovnom stretnutí
v hoteli Grand Matej.

15. 6. 2013 
V telocvični SOŠ Ľ. Greinera sa konal bedmintonový turnaj žiakov základných škôl okresu Banská Štiavnica.
Zápasy mali veľmi dobrú a športovo hodnotnú úroveň.

15. 6. 2013 
Na štadióne v Banskej Štiavnici sa konala Územná hasičská súťaž troch okresov: Banská Štiavnica, Žarnovica
a Žiar nad Hronom, pri príležitosti 140. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiav -
nici. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev. Pri tejto príležitosti boli odovzdané hasičské vyznamenania Jozefovi
Blahovi, Vladimírovi Popracovi za 50-ročnú vernosť a Júlii Popracovej pozdravný list k životnému jubileu
od Prezídia DPO SR v Bratislave.

15. 6. 2013 
Odohrali žiaci FK Sitno posledný zápas 2. ligy JUH vo Fiľakove, kde prehrali 4 : 0, no napriek tejto prehre
skončili v sezónne 2012/2013 na peknom 3. mieste za mužstvami Rimavskej Soboty a Lučenca.

15. 6. 2013 
Odohral dorast FK Sitno svoj posledný zápas v Stožku, kde vyhral 6 : 0 a sezónu zakončil na 4. mieste, len
5 bodov od postupujúceho miesta.

15. 6. 2013 
Námestie sv. Trojice žije umením. Kreslenie, maľovanie, hudba, hrnčiarske kruhy, práca s hlinou, možnosť
návštevy Galérie Jozefa Kollára a výstavy Zázračný svet a k tomu všetkému chutné občerstvenie. Organizá-
torkou je Mesto Banská Štiavnica s partnermi.

19. 6. 2013 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Ospravedlnení: Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Ing. Slavomír Palovič
MsZ schválilo:
– správu o inventarizácii majetku mesta
– celoročné hospodárenie
– celoročný účet mesta
– rozbor hospodárenia TS
– konanie verejnej zbierky na zhotovenie sochy Štiavnického Náca
– návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
– plán kontrolnej činnosti HK mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2013
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– prevod nehnuteľností uvedených v zápisnici MsZ – jún
– zámer obnovy meštianskeho domu na Ulici A. Kmeťa
– schvaľuje návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2012 s doplnkami uvedenými v zápisnici

MsZ – jún
Berie na vedomie:
– stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2012
– správu audítora za rok 2012
– plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2013
– správu o žiadosti na prenájom Amfiteátra pod Novým zámkom
– informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. 
– informatívnu správu o zasadnutí Predstavenstva a Dozornej rady Nemocnice Banská Štiavnica
– informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

22. – 23. 6. 2013 
Slovenské banské múzeum a Umelecko-historická spoločnosť Bojník z Bojníc zorganizovali celodenné po-
dujatie – Svätojánsku noc.

23. 6. 2013 
Odohralo mužstvo “A” dospelých FK Sitno posledný zápas v Tisovci, kde remizovalo 1 : 1 a so stratou 3 bo -
dov vypadlo z najvyššej krajskej súťaže – 3. ligy. Napriek vypadnutiu môžeme považovať účinkovanie v 3. li -
ge za úspech, o ktorý sa pričinili títo hráči: 
Pažout, Kraják, Čiliak, Hanzlík A., Necpal, Macejko, Barák N., Kulík, Hanzlík P., Zuberník, Hanus, Kminiak,
Dulaj A., Šíma, Šoučík, Lupták, Ferenčík st., Ferenčík ml., Ďurovič a realizačný tím Barák, Javorský, Chochlík,
Lupták.

29. 6. 2013  
Uskutočnil sa 12. ročník dorasteneckého futbalového turnaja “O pohár Mariána Bosáka” in memoriam za
účasti mužstiev Novej Bane, Detvy, Hontianskych Nemiec, Banskej Štiavnice, pričom víťazom sa zaslúžene
stali domáci.

Júl
1. 7. 2013 
Liatinová pamätná tabuľa, zreštaurovaná evanjelickou rodinou Kámenovcov bola umiestnená na pôvodné
miesto na nárožie Slovenského kostola. Umiestnili ju katolícki farníci pod vedením Jána Michalského,
ktorému pomáhali Juraj Čabák, poslanec MsZ, Andrej Polóni, Jozef Jablonka a Michal Babiak. Tabuľa obsa -
huje stručnú, ale obsažnú históriu kostola.

5. 7. 2013 
FK Sitno prihlásilo do súťaží “A” mužstvo dospelých do 4. ligy, žiakov do 2. ligy JUH, dorast do 5. ligy C 
a “B” mužstvo mužov do 2. triedy JUH a mužstvo prípravky do OBfZ ZH. 

6. 7. 2013 
V Banskej Štiavnici sa stretli najlepší šachisti (173), aby si zmerali sily na Medzinárodných majstrovstvách
Slovenska. Súťažiaci boli z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Ruska, Kanady a Kazachstanu.
Medzi ženami zvíťazila Slovenka Eva Repková, titul majstra SR mužov si vybojoval Peter Michalík. Najväčším
prekvapením bol „bronzový“, ešte len 14-ročný Christopel Repka. Celkovým víťazom turnaja sa stal Tomáš
Krňan, ktorý má síce slovenské korene, v súčasnosti však reprezentuje Kanadu.

8. – 15. 7. 2013 
Už po ôsmy raz sa rozbehli medzinárodné interpretačné kurzy pre mladých hudobníkov. Štiavnické letné
kurzy sú organizované občianskym združením Pekná hudba. Mladí umelci z celej Európy sa v čarovnom
prostredí Banskej Štiavnice prišli zdokonaľovať v hre na nástrojoch – husle, violončelo, gitara. V tomto roku
ich prišlo 38 a kurzy sa konali v gotickej budove miestnej ZUŠ.

12. 7. 2013 
Slávnostné prijatie Doc. Ing. Ivana Herčka, CSc. k významnému životnému jubileu 70 rokov na radnici 
v Banskej Štiavnici.

13. 7. 2013 
Slávnostné prijatie RNDr. PhDr. Jána Nováka, CSc. k významnému životnému jubileu 70 rokov na radnici
v Banskej Štiavnici.
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13. 7. 2013 
Na Námestí sv. Trojice sa už po deviatykrát stretli milovníci histórie a šachovej hry, aby si vychutnali nočnú
partiu živého šachu. Sobotný program na námestí odštartoval už tradične historický sprievod, ktorý otvoril
jarmok. Dominovali ručne vyrobené produkty, nechýbalo dobré občerstvenie, prehliadka historických kostý-
mov a pod. Kráľom šachovej Banskej Štiavnice sa stal Sergej Movsesian.

18. 7. 2013 
Mesto Banská Štiavnica usporiadalo 16. ročník Drieňovského okruhu – beh pre všetky vekové kategórie na
sídlisku Drieňová.

18. 7. 2013 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Neprítomní (ospr): Renáta Antalová, Peter Ivaška, Ing. Slavomír Palovič
MsZ schvaľuje:
– Prenájom amfiteátra pod Novým zámkom spoločnosti IMT Smile media s. r. o. Plavecký Štvrtok, 900 68

Plavecký Štvrtok na dobu určitú a to na 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. Cena
nájmu je stanovená dohodou vo výške 10 € ročne

– Poskytnutie dotácie pre žiadateľa FK Sitno Banská Štiavnica vo výške 9000 € a pre žiadateľa Plavecký klub
Banská Štiavnica vo výške 1750 €

21. 7. 2013 
Odštartoval letný festival Kreater, čo je festival umeleckej tvorby vo verejnom priestore, orientovaný hlavne
na performačné aktivity a divadlo. Jeho súčasťou je však aj výtvarná tvorba, hudba, film, tanec, street art,
worshopy, prednášky, diskusie a hry.

21. 7. 2013 
Uskutočnil sa 12. ročník Národného výstupu na Sitno, ktorý organizuje Dom Matice slovenskej v Leviciach,
MO MS v Banskej Štiavnici, Štiavnických Baniach, Žarnovici a Prenčove, Živena v Banskej Štiavnici a OO SN.
Po hymne nasledovali príhovory predstaviteľov MS a bohatý kultúrny program, ktorý pokračoval na hrádzi
Počúvadlianskeho jazera.

21. 7. 2013 
Na strelnici Kysihýbel sa konal XI. ročník streleckej súťaže pod názvom „Pohár primátorky Banskej Štiavnice“
v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky. Zúčastnilo sa jej 22 strelcov.

23. 7. 2013 
V kostole Sv. Kataríny sa uskutočnil koncert hudobného tria TRIANGO.

27. 7. 2013 
Uskutočnil sa pretek kros triatlonu v krásnej prírode Štiavnických vrchov v rekreačnej časti Richňava.
Hlavným organizátorom bolo Mesto Banská Štiavnica a sponzori. Štiavnický kros vzbudil obrovský záujem
a na štart sa postavilo 150 pretekárov z rôznych kútov Slovenska. Dozor nad pretekármi mal Mgr. Bohuš
Melicherčík. Výber štartovného 1600 € bolo odovzdané na nákup prístroja na liečbu novorodeneckej žltačky
pôrodníckemu oddeleniu v Banskej Štiavnici.

31. – 11. 7. 2013 
Letný worskshop MPHILMS 2013 určený pre mladých záujemcov o film, fotografiu a performance pre
účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Českej republiky. Podujatie pripravilo Mesto Banská Štiav -
nica.

A ugust
2. 8. 2013 
Uskutočnil sa 16. Náckov štiavnický pochod. Začal sa tradične na terase Baníckej krčmy pri štôlni Glanzen-
berg. Po úvodných piesňach baníckeho spevokolu privítal prítomných Ing. Milan Durbák. Sprievod
účastníkov, na čele s vlajkonosičmi a „pivným servisom“ prešiel rôznymi baníckymi zastávkami, pri ktorých
sa osviežili aj náckovskými vtipmi, baníckymi piesňami a pivom.

2. 8. 2013 
Historicky prvá vernisáž v Schemitz Gallery sa konala v rámci XI. ročníka Cap á l'Est. Bola to veľkolepá
udalosť, na ktorú prišlo asi 200 ľudí. Zakladateľom je Ivan Ladziansky ml. Prvými vystavovateľmi boli Albert
Marenčin, autor grafickej tvorby a Milan Lukáč, akademický sochár.
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3. 8. 2013 
Nezabudnuteľné remeslá na Námestí sv. Trojice. Dobrá atmosféra, príjemné podujatie, množstvo spokojných
účastníkov.

9. 8. 2013 
Pred štôlňou Glanzenberg sa konalo pietne podujatie venované pamätnému dňu SR – „Deň obetí banských
nešťastí“. Pietne príhovory predniesli primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a Ing. Kaňa.

9. 8. 2013 
“A” mužstvo dospelých FK Sitno nastúpilo na 1. kolo sezóny v Žarnovici, kde prehralo 1 : 0.

13. – 27. 8. 2013 
Letné prázdninové dielne pre malých i veľkých v Slovenskom banskom múzeu. Ponúkajú okrem klasických
prehliadok možnosť vyrobiť si smaltované šperky, drôtené ozdoby, plstiť vlnu, háčkovať, upiecť si chlieb,
zoznámiť sa s hrnčiarskym remeslom, výrobou paličkovanej čipky, zažiť ryžovanie zlata a pod.

11. 8. 2013 
Otvorenie XI. ročníka festivalu Cap á l'Est hudobno-poetickým pásmom domácich autorov „Láska a smrť
z mestských hlbín“ otvorením novej galérie Schenmitz Gallery, ktorá v rámci festivalu predstavuje diela fo-
tografa Alberta Marenčina a akademického sochára Milana Lukáča i ohnivým flamengom Heleny Cueto.
Koná sa na rôznych miestach v Banskej Štiavnici.

14. 8. 2013 
Výbor FK Sitno na zasadnutí rozhodol, že “A” mužstvo pre nedostatok finančných prostriedkov odstupuje
zo súťaží a tiež odhlasuje mužstvo dorastu pre odchod 9 hráčov na študentské hosťovanie do iných miest.
Banskú Štiavnicu zostalo zastupovať už len mužstvo žiakov a “B” mužstvo dospelých.

15. 8. 2013 
Prekladateľský seminár v hoteli Grand Matej, rôzne akcie ako autorské čítanie poézie, francúzština pre naj-
menších, pocta Jánovi Smrekovi a pod. v Botanickej záhrade, v Art Café, na nádvorí Starého zámku, v Pra -
žovni, v kaviarni Libresso s hviezdnym obsadením, napr. Emíliou Vášaryovou a Milanom Kňažkom.

16. 8. 2013 
Rozozvučal sa zvon na veži Starého zámku, ktorý oznámil začiatok 2. obnovenej Šmintorínskej púte za
účasti necelej stovky občanov Banskej Štiavnice a chalupárov pri kaplnke Panny Márie na Hornej Resle.
Pobožnosť celebroval pán dekan rímskokatolíckej farnosti Mgr. Miloš Pikala. Slávnosti sa zúčastnili pred-
stavitelia mesta, Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, Slovenského banského múzea, Štátneho
archívu a pod.

18. 8. 2013 
Štvrtý ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím na amfiteátri, ktorý organizuje
Občianske združenie – Milan Štefánik.

21. 8. 2013 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Neprítomní (ospr.) Ing. Miriam Blaškovičová, Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Ing. Ján Mojička, Ing. arch.
Peter Mravec
MsZ berie na vedomie:
– Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013
MsZ schvaľuje:
– plnenie rozpočtu mesta podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k 30. 6. 2013
– rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 06. 2013
– návrh na udelenie cien mesta za rok 2013
MsZ berie na vedomie:
– správu o príprave Salamandrových dní

22. 8. 2013 
V kine Akademik sa konal 2. ročník Seniorského talentária. V príjemnom a priateľskom prostredí sa pred-
stavili seniorské talenty v prednese poézie, prózy, sólového spevu a hre na hudobných nástrojoch.

28. 8. 2013 
Pri pamätníku SNP (terasa pri mestskom úrade) sa konala spomienková oslava 69. výročia SNP za prí -
tomnosti predstaviteľov mesta, Vladimíra Popraca, predsedu ZO SZPB, Ing. Jaroslava Dudíka, tajomníka 
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ZO SZPB v Banskej Štiavnici, Mgr. Ľubomíra Janču, podpredsedu OVSZPB v Žiari nad Hronom, priamych
účastníkov SNP, členov SZPB a zúčastnených občanov Banskej Štiavnice.

31. 8. 2013 
V Jánskych Lázňach v ČR sa konali 13. Majstrovstvá sveta veteránov v behu do vrchu. Z 53 pretekárov obsadil
Bohuš Melicherčík 21. miesto a v súťaži trojčlenných družstiev získal pre Slovensko bronzovú medailu.

31. 8. 2013 
Vo Svätom Antone sa konal 23. ročník Dní svätého Huberta, ktorý sa niesol v duchu osláv 90 rokov od za-
loženia Československej mysliveckej jednoty. Slávnostný otvárací ceremoniál si nenechalo ujsť mnoho poz-
vaných významných hostí – J. E. Ivan Gašparovič, prezident SR, Prof. Ing. Ľudovít Jahnátek CSc., minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bernard Lozé – prezident Medzinárodnej rady pre poľovníctvo 
a ochranu zveri C. I. C., Jaroslav Palas, predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty, Ing. Tibor Lehocký,
prezident SPK a poslanec NRSR, J. E. Theodore Sedgwick veľvyslanec USA v SR atď. Dvojdňový program
slávností bol zaujímavý nielen pre poľovníkov. Nechýbali osvedčené atrakcie: ukážky sokoliarstva, poľovníckej
kynológie, streľba z luku a kuší. Súťažilo sa aj o najkrajšiu bradu, poľovnícky šperk, klobúk a nôž roka.
Volila sa Hájnikova žena – najkrajšia poľovníčka roku 2013. Vyzdvihnúť treba aj ochotu poľovníkov darovať
krv v Hubertovej kvapke krvi, do ktorej sa v tomto roku zapojilo 39 dobrovoľníkov. Sprístupnená bola vý -
stava Lovu zdar. Podujatie vyvrcholilo v nedeľu Svätohubertovskou omšou. V rámci osláv prezident SR J. E.
Ivan Gašparovič uviedol obsiahlu, reprezentačnú, farebnú monografiu o obci Svätý Anton, jej zostavovateľ,
redaktor a jedným z autorov je PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. a ďalší autori: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária
Čelková, RNDr. Marián Skaviniak, Ing. Marian Číž, Ing. Monika Maňkovská, PhDr. Ingrid Hričovská, 
doc. Ing. Ivan Herčko, CSc., Ing. arch. Iveta Chovanová a Ing. arch. Andrea Nižňanská.

September
2. 9. 2013 
Začal sa nový školský rok na Spojenej škole v nových zrekonštruovaných priestoroch na Kolpašskej ulici.

2. 9. 2013 
Ing. Marianovi Čížovi riaditeľovi Múzea vo Sv. Antone bola udelená Cena ministra kultúry „Za prínos 
k rozvoju bulharskej kultúry na Slovensku“. Cenu mu odovzdala na hrade v Bratislave veľvyslankyňa Bul-
harskej republiky v SR J. E. Margarita Ganeva.

1. – 8. 9. 2013 
V Banskej Štiavnici sa konal 5. ročník študentského workshopu jesenná univerzita architektúry 2013, orga-
nizovaný Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hnacím motorom podujatia
bola Ing. arch. Katarína Vošková PhD. a prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

6. 9. 2013 
V kostole sv. Kataríny sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účasti významných
hostí a obyvateľov Banskej Štiavnice. Ing. Ľudovít Kaník poslanec NR SR, Mgr. Branislav Ondruš, štátny
tajomník Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, Dr. H.c. Peter Čičmanec PhD., predseda predstavenstva
Slovenskej banskej komory a generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní, a. s. v Prievidzi, JUDr. Ing. Peter
Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici, Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a ďalší hostia a predstavitelia štátnych, politických a hospo -
dárskych inštitúcií. Slávnostný prejav predniesla primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Za zvuku fanfár
si z rúk primátorky mesta a prednostky MsÚ Ing. Ivany Ondrejmiškovej prevzali ocenenia, a to Cenu za
záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica PhDr. Mikuláš Čelko, prof. PhDr. Karol
Horák, CSc. a PaedDr. Milan Mareš. Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica udelilo Mestské zastupiteľstvo
Mgr. Bohuslavovi Melicherčíkovi. Po slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa prítomní presunuli
pred radnicu, kde sa konal slávnostný akt vztýčenia vlajky Organizácie miest svetového dedičstva. Vyvrcho -
lením Salamandrových dní 2013 bol Salamandrový sprievod, ktorý sledovali stovky občanov Banskej Štiav -
nice a návštevníci mesta.

5. 9. 2013 
V rámci programu Salamandrových dní sa konal odborný seminár na tému „Hutnícke dedičstvo a čo s ním“
– problematika záchrany objektu taviarne bývalej Striebornej huty, vernisáž výstavy „Krotenie živlov“, veno -
vaná 300. výročiu narodenia Jozefa Karola Hella a nakoniec slávnostný šachtág v sále Kultúrneho centra.

6. 9. 2013 
V roztlieskanom Amfiteátri vystúpila legendárna skupina Čechomor.
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7. 9. 2013 
V rámci Salamandrových dní na Námestí sv. Trojice sa konalo športové podujatie SNLP v pretláčaní rukou
pod názvom Grand Prix Salamander 2013. Úspešne si viedli Fáber Milan, Gettler Pavol, Roman Tenkel a Mi -
chal Kyjovský.

9. 9. 2013 
V kaviarni Divná pani prezentovala svoju knihu Soňa Lužinová – Bulbeck, v ktorej predstavila kúsok vzdiale -
ného arabského sveta.

10. 9. 2013 
Texty a ilustrácie výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka vyšli aj tlačou ako publikácia. Podklady
k jednotlivým témam spracovali kurátori výstavy: Mária Čelková, Magda Sombathyová, Eva Lovásová, Jozef
Labuda a Zuzana Denková, ktorá je aj zostavovateľkou publikácie. Autormi fotografií sú: Katarína Patschová
a Ľubomír Lužina.

10. – 11. 9. 2013 
Uskutočnila sa povrchová rekonštrukcia asfaltovaním ulíc Malé trhovisko a Zigmund šachta.

12. 9. 2013 
V hoteli Grand Matej sa stretla pani Mgr. Ľubica Foltánová, CSc. z Ústavu etnológie pri Slovenskej akadémii
vied, pán Shin Oguma, sociológ Faculty of Literatúre Chuo University Tokyo s predsedkyňou Mestskej orga -
nizácie Živeny, pani Jolanou Šamovou. Rozhovor bol zameraný na prácu občianskych združení, podmienok
pre ich činnosť a zvlášť sa zameral na ženskú organizáciu.

17. 9. 2013 
Na Akademickej ulici v spolupráci so samosprávou mesta sa konalo Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
významným divadelným, filmovým a televíznym hercom Júliusovi Pántikovi a Gustávovi Valachovi, abiturien -
tom Štátneho reálneho gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici na budove bývalého Reálneho gymnázia
na Akademickej ulici. Slávnostnému aktu odhaľovania tabule predchádzalo prijatie rodinných príslušníkov
a ďalších významných osobností u primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej na Radnici. Príhovor na
tomto akte predniesol Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy banskoštiavnic -
kého rodáka Mgr. Zoltána „Eča“ Kukulu.

18. 9. 2013 
V Banskej Bystrici v rámci vyhodnotenia súťaže „15 rokov programu dediny na Slovensku“ dedina Baďan
dostala ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho charakteru a malebného harmonického vzhľadu dediny“.
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19. 9. 2013 
Na Kolpašskej ulici č. 1 bola oficiálne otvorená nová predajňa záhradkárskych a remeselníckych potrieb so
staronovým názvom Dužina.

21. 9. 2013 
Na križovatke ulíc Daniela Licharda a Vodárenskej ul. bola vysviacka obnoveného kríža.

20. 9. 2013 
Vernisáž výstavy Textilná tvorba 2013 na Námestí sv. Trojice v Galérii Jozefa Kollára. Organizátori: Ban-
skobystrický samosprávny kraj, Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Slovenské banské múzeum
Banská Štiavnica.

23. 9. 2013 
Katolícke gymnázium v Banskej Štiavnici v rámci výmenného programu hostilo študentov z Piaristického
gymnázia sv. Margity v Budapešti. Cieľom výmenného pobytu bolo vzdelávanie a oddych.

24. 9. 2013 
Na záver tohoročnej turistickej sezóny absolvovalo 32 členov a priateľov Slovenského zväzu telesne postih-
nutých prechádzku jesennou prírodou, hlavne do lokality staré mesto, kde sa nachádzajú základy niekdajších
obydlí, kostolíka a opevnenia z ďalekej minulosti.

26. – 28. 9. 2013 
Uskutočnil sa koncert EC Ma Nryshe z kosovského mesta Prizren v Art café, ktoré sa sústreďuje predo všet -
kým na aktívne občianstvo a umocňovanie verejného povedomia pre ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

28. 9. 2013 
Recitál Zdenky Koreňovej pri príležitosti životného jubilea v Kultúrnom centre V Banskej Štiavnici.

29. 9. 2013  
Pod názvom Cena mesta Banská Štiavnica na strelnici Kysihýbel sa konala súťaž v streľbe z krátkych guľových
zbraní, ktorej organizátorom bol Strelecký športový klub Banská Štiavnica. Najúspešnejší: Ľubomír Drbo -
hlav, Daniel Drexler, Milan Hrudka.

Október
1. 10. 2013 
V rámci reformy štátnej správy ESO v Banskej Štiavnici opäť vznikol Okresný úrad, do ktorého sa v 1. fáze
integroval Obvodný úrad životného prostredia a Správa katastra Banská Bystrica. Pribudli aj dva odbory, 
a to Organizačný odbor a Odbor krízového manažmentu a civilnej obrany. Prednostom je Ing. Marián Láslo.

2. 10. 2013 
Prijatie viceprezidentky NAIC p. Jennel Lynch u primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej.

3. 10. 2013 
Pracovné rokovania na Ministerstve hospodárstva vo veci možnosti ďalšieho inštitucionálneho rozvoja mesta
v Kancelárii prezidenta SR, ohľadne návštevy prezidenta SR na oslavách 20. výročia zápisu do UNESCO 
a na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave k možnosti zastavovania rýchlikov
v Hronskej Dúbrave.

3. 10. 2013 
Tvorivé dielne pre šikovné rúčky sa uskutočnili v Kaviarni Divná pani.

4. 10. 2013 
V Kultúrnom centre pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ pripravilo Mesto Banská Štiavnica, Živena 
a SMER – SD dôstojnú slávnosť s bohatým a pestrým programom za moderovania Renáty Taligovej a Petra
Danáša. Príhovor predniesla primátorka Mgr. Nadežda Babiaková. Do kultúrneho programu prispeli: Katka
Šebeňová, Texasky pod vedením manželov Berešíkovcov, súbor Úsmev z Hodruše-Hámrov pod vedením
Ľubice Holubovej a Tatiany Zimmermannovej.

5. 10. 2013 
Predvádzací deň elektrických terénnych motoriek – Motokros – bez hluku, bez emisií, ideálne do CHKO
Geoclub Šobov.
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5. 10. 2013 
Rybársky deň na Piargu. Veselé ukončenie hlavnej rybárskej sezóny.

5. 10. 2013 
Výstava diel Výtvarného sympózia 2013 na Námestí sv. Trojice. Svoje práce vystavovalo 28 profesionálnych
maliarov zo Slovenska, Čiech a Maďarska, ktorí v dňoch 29. septembra až 6. októbra v jesenných pôvaboch
Štiavnice vytvorili svoje nové umelecké diela. Organizátorom bol opäť Július Ciglan z Detvy.

6. 10. 2013 
Uskutočnila sa v Rudne nad Hronom súťaž o cenu obce v disciplíne malokalibrová puška 30 rán. Najúspeš -
nejší boli: Patrik Jány, Daniel Drexler, Ľubomír Drbohlav – všetci zo SŠK.

8. 10. 2013 
BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Cirkevný zbor evanje -
lickej cirkvi a. v. na Slovensku a Mesto Banská Štiavnica uviedli v evanjelickom kostole literárno-poetické
pásmo pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a 170. výročia uzáko-
nenia spisovnej slovenčiny – s príznačným názvom „Soľ slovienskeho chleba“.

9. 10. 2013 
Vernisáž výstavy obrazov a ilustrácií Jozefa Chovana, rodáka zo Sv. Antona, v Múzeu vo Sv. Antone.

10. 10. 2013 
Za účasti najvýznamnejšieho hosťa - prezidenta SR J. E. Ivana Gašparoviča sa začali oslavy Banská Štiavnica
– 20 rokov svetového dedičstva UNESCO. Oslavy boli odštartované v Rytierskej sále na Starom zámku
odborným seminárom. Odzneli v ňom prednášky odborníkov a osobností ako Mgr. Nadežda Babiaková,
PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., prof. RNDr. Lásló Miklóš, CSc., Dr. Katalin Kiss, Ing. arch. Katarína Vošková,
PhDr., prof. Ing. arch. Peter Vodrášek, PhDr. Peter Labuda, CSc., Ing. Milan Durbák, Mgr. Mária Čelková,
Ing. Marián Supek, PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Petra Vicianová, Mgr. Elena Kašiarová. Najvýznamnejší
odborníci hodnotili všetko to, čo predchádzalo a znamená zapísanie Banskej Štiavnice a technických pamia -
tok do najprestížnejšieho zoznamu UNESCO. Všetky tieto podujatia boli pod záštitou prezidenta republiky
a čestného občana nášho mesta J. E. Ivana Gašparoviča.

11. 10. 2013  
O 13:00 hod. sa začal hlavný program osláv slávnostným zhromaždením v kostole sv. Kataríny za prítomnosti
prezidenta SR J. E. Ivana Gašparoviča. Slávnostný príhovor predniesla primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba -
biaková, prezident republiky J. E. Ivan Gašparovič, Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ SVP š. p., Ing. Ľu -
dovít Kaník, poslanec NRSR, Dr. Jozef Bohma, Ing. Naďa Rapantová, Ing. Malík. Kolorit jedinečnosti celým
oslavám dával banícky spevokol, banícky sprievod a klopanie klopačky. Ďalšou súčasťou programu osláv
bola vernisáž výstavy „Banská Štiavnica – 20 rokov svetového dedičstva UNESCO“ na Starom zámku. Jej
cieľom bolo priblížiť návštevníkom slávnu banskú históriu s dôrazom na úspechy za posledných 20 rokov.
Slávnostnej vernisáže výstavy sa zúčastnila a predniesla príhovor pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková,
riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici PhDr. Jozef Labuda, CSc., ako aj početné delegácie
nástupníckych banských vysokých škôl z Maďarska, Čiech a kultúrna verejnosť. O 17:00 hod. oslavy pokračo-
vali podujatím: Akademici 2013, Mária Terézia s Tadeášom Peithnerom s rektormi, dekanmi a študentmi
nástupníckych univerzít a fakúlt bývalej Baníckej akadémie, znovu založili slávnu alma mater, položili
venčeky k plastike venovanej Baníckej akadémii. Primátorka mesta položila venček k plastike venovanej 
Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc., ako iniciátorovi zápisu a osobe, ktorá venovala všetok čas, snahu a úsilie
zveľaďovaniu Banskej Štiavnice. Potom sa hostia a akademici presunuli na „trotuár“, kde sa slávnostne
odhaľovala socha štiavnického Nácka, ktorej autorom je akademický sochár Anton Gábrik.

18. 10. 2013  
V banskoštiavnickej kaviarni Trotuár café sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Mariana Garaja s jedno -
duchým, ale výstižným názvom „Banská Štiavnica“.

21. 10. 2013 
O 7:00 hod. sa na Kolpašskej ulici otvorili brány nového supermarketu Lidl. Na slávnostnom otvorení predaj -
ne aktom prestrihnutia pásky sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, zástupcovia Lidla,
v. o. s., riaditeľ Základnej školy Jozefa Horáka Mgr. Ján Maruniak a riaditeľka Základnej školy Jána Kollára
na sídlisku Drieňová PaedDr. Nadežda Dobrovičová, ako aj prví zákazníci, obyvatelia nášho mesta. Súčasťou
slávnostného otvorenia supermarketu bola podpora žiakov oboch základných škôl sumou 0,50 € z každého
nákupu nad 10 €. Túto sumu sa spoločnosť Lidl rozhodla navýšiť na 300 € na nákup športových a vzdelá-
vacích pomôcok.
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21. 10. 2013 
Samospráva mesta Banská Štiavnica pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Kultúrnom centre si kultúrnym
programom uctila seniorov v našom meste. Úvodné slová predniesla a celý program sprevádzala Jarmila 
Simonidesová. Seniorom sa prihovorila primátorka Mgr. Nadežda Babiaková. V programe vystúpila skupina
RDS, detičky z MŠ na Ulici 1. mája, žiaci ZUŠ, Texasky, Renata Horváthová, Timon Turčan, Diana Krnová.

23. 10. 2013 
Katolícke gymnázium v Banskej Štiavnici hostilo v rámci výmenného programu študentov z Piaristického
Gymnázia sv. Margity v Budapešti. Cieľom výmenného programu bolo vzdelávanie a oddych.

26. 10. 2013 
Divadlo pivovaru ERB privítalo svetaskúseného cestovateľa, publicistu, scenáristu, moderátora, spisovateľa,
básnika, textára, držiteľa Krištáľového krídla za literatúru a prestížnej ceny E. E. Kischa za publicistiku,
známeho z mnohých televíznych a rozhlasových relácií – Borisa Filana so synom Oliverom. Predstavili sa
ako zanietení cestovatelia, vnímaví pozorovatelia krásnych samozrejmostí života okolo seba, ale aj znamenití
rozprávači a príjemní spoločníci.

30. 10. 2013 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Neprítomný (ospr.) Peter Ivaška
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2013 predložila primátorka mesta Mgr. Nadežda
Babiaková. Po diskusii k rozpočtu primátorka mesta prisľúbila, že materiál sa doplní v zmysle pozmeňujúcich
návrhov a tento sa predloží na ďalšie zasadnutie MsZ, resp. v závere rokovania sa k tomuto bodu bude opäť
rokovať. 
MsZ sa uznieslo:
– na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s bytmi

vo vlastníctve mesta
– na Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica
– na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ko-

munikácií na území mesta Banská Štiavnica
MsZ berie na vedomie správy:
– o spracovaní Územného plánu mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 3 Počúvadlianske Jazero
– TS, m. p. o operačnom pláne zimnej údržby na miestnych komunikáciách
– o príprave mesta na zimnú vykurovaciu sezónu
– o digitalizácii kina Akademik
– majetkové veci mesta – prevod nehnuteľností
– vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
– informatívnu správu k projektu s názvom Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica
– o plnení povinností verejných funkcionárov

November
1. 11. 2013 
V dome poslednej rozlúčky Frauenberg sa konalo spomienkové podujatie k Pamiatke zosnulých. Podujatie
organizovalo Mesto Banská Štiavnica.

2. 11. 2013 
Galéria na Námestí sv. Trojice sa zaplnila hosťami vernisáže fotografa Yuri Dojc „Last Folio“. Výstavu priprav-
ilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s PaedDr. Beatou Nemcovou. Projekt Last
Folio prináša silné svedectvo o jednej z najväčších tragédií našej civilizácie – holokaustu.

9. 11. 2013 
V tento deň sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. Volili sme predsedu a poslancov
do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. V meste Banská Štiavnica bola účasť 25,60 %. 
S počtom hlasov 1817 bola zvolená za poslankyňu zastupiteľstva BBSK súčasná primátorka nášho mesta
Mgr. Nadežda Babiaková. Na 2. mieste skončil Ondrej Binder s 560 hlasmi a 3. miesto získala Helena Koťová
s 277 hlasmi. Do druhého kola volieb na predsedu BBSK postúpili Ing. Vladimír Maňka a Ing. Mgr. Marian
Kotleba. Ing. Vladimírovi Maňkovi v Okrese Banská Štiavnica odovzdalo svoj hlas 1492 voličov, druhý skončil
Ing. Ľudovít Kaník s počtom hlasov 801 a 3. miesto získal Ing. Mgr. Marian Kotleba s počtom 514 hlasov.
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12. 11. 2013 
V kaplnke Kammerhofu sa uskutočnil jubilejný 10. ročník podujatia „Od srdca k srdcu“ spojený s prezen-
táciou záujmovo – umeleckej činnosti a tvorivosti členov SZTP, ich priateľov a hostí. Podujatie pripravili:
Základná organizácia a Okresné centrum slovenského zväzu telesne postihnutých, BBSK Pohronské osvetové
stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica a Mesto Banská Štiavnica. Celú akciu úspešne
slovne sprevádzali – predseda OCSZTP Ivan Madara a predsedníčka ZOSZTPO Anna Peťková.

13. 11. 2013 
Vo Vinocentre v historickej budove Kammerhofu sa stretli členovia Autorského klubu Salamandra pri au-
torských čítaniach a hudbe. Bol to nevšedný umelecký zážitok.

13. 11. 2013 
Zasadala Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva UNESCO. „Historické mesto Banská Štiavnica 
a technické pamiatky v jeho okolí“ – bola nosná téma tohto zasadania. Rokovalo sa o možnostiach doplnenia
tohto Zoznamu svetového dedičstva UNESCO o ďalšie technické pamiatky.

14. 11. 2013 
Pani učiteľka PhDr. Petra Weisová otvorila koncert žiakov ZUŠ. Predstavili sa žiaci hudobného odboru, ktorí
sa v príjemnej atmosfére tešili veľkému záujmu rodičov, starých rodičov i ostatných hostí.

14. 11. 2013 
Vycestovalo 15 študentov Katolíckeho gymnázia sv. Františka Assiského do Budapešti v rámci výmenného
programu medzi štiavnickým gymnáziom a Gymnáziom sv. Margity v Budapešti.

16. 11. 2013 
Odštartoval jedinečný večer plný hudby v šansónovom štýle vo vypredanom hľadisku Divadla Pivovaru ERB.
Hlavným aktérom večera bol Viktor Horján a hostia – umelci Csongor Kassai a Zuzana Kronerová.

20. 11. 2013 
Stretnutie troch generácií v Rytierskej sále Starého zámku, ktoré organizovalo ŠBM.

21. 11. 2013 
V priestoroch obradnej miestnosti historickej Radnice sa konalo stretnutie banskoštiavnických študentov
stredných škôl s primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou pri príležitosti Dňa študentstva.

22. 11. 2013 
Vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej súťaže „Najkrajšia dovolenková fotografia 2013“. Prihlásilo sa 
50 au torov s 383 fotografiami. Vyhodnotenie sa konalo v Múzeu vo Svätom Antone za účasti autorov, poroty,
hostí, grantov jednotlivých kategórií a samozrejme organizátorov. Organizátormi boli BBSK – Pohronské
osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Múzeum vo Svätom Antone a Mesto
Banská Štiavnica. Súťažilo sa v siedmich kategóriách. Víťazi: Kategória 1. Marián Holub, 2. Ing. Martin
Purtz, 3. Mgr. Kristína Krištofíková, 4. Ján Petrík, 5. Radimír Siklienka, 6. Blanka Mináriková, 7. Matúš Latka.

23. 11. 2013 
Vo svätoantonskom kaštieli sa konala výročná schôdza Klubu autorov slovenskej poľovníckej literatúry 
a umenia. Na schôdzi sa zišlo 30 autorov z celého Slovenska a hostia z Českomoravskej mysliveckej jednoty
v zastúpení Dr. Oldřicha Koudelku – redaktora časopisu Myslivost. Počas bohatého kultúrneho programu
bol pred oltárom v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie umiestnený obraz Videnie svätého Huberta od aka-
demického maliara Václava Nesvětila. V rámci schôdze bola do života uvedená publikácia „Príroda – svet
detí“ 2. diel, v ktorej autor Štefan Palaťka sústredil literárne a výtvarné práce detí z krúžku mladých priateľov
poľovníctva v Leviciach. Zvolil sa nový výbor klubu a jeho predsedom sa stal Ing. Marián Šebo.

23. 11. 2013 
Na Slovensku sa konalo 2. kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov. V našom kraji sme volili predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja. Do 2. kola z 11 kandidátov postúpil Ing. Vladimír Maňka a Ing.
Mgr. Marian Kotleba. Volebné miestnosti v našom volebnom obvode č. 2 – okres Banská Štiavnica sa otvorili
o 7:00 hod. a zatvorili o 22:00 hod. V meste Banská Štiavnica sme volili v 10 volebných okrskoch. Z celkového
počtu 8313 zapísaných voličov využilo svoje právo voliť 1944 voličov a účasť na voľbách dosiahla 23,88 %. 
V okrese Banská Štiavnica najviac hlasov dostal Ing. Vladimír Maňka (1621) a len o 45 hlasov menej získal
Ing. Mgr. Marian Kotleba (1576). Víťazom volieb a predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja sa
nakoniec stal Ing. Mgr. Marian Kotleba.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

3

529



25. 11. 2013 
V obradnej miestnosti historickej Radnice na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici sa konalo odovzdávanie
medailí prof. MUDr. Kňazovického a plakiet MUDr. Jánskeho darcom krvi. Najvyššie ocenenie získali:
Ladislav Kováč, Ivan Tomčík, Anna Štefanková a Peter Motičák.

27. 11. 2013 
OZ fotoklub Blur, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Vinocentrum v Banskej Štiavnici pripravili
výstavu fotografií spojenú s premietaním a zaujímavým rozprávaním o hodrušských hlbinách. Bohatý 
obrazový materiál so zaujímavým odborným výkladom predsedu Banskoštiavnicko-hodrušského baníc ke -
ho spolku Ing. Richarda Kaňu, prebúdzali pocity obdivu, rešpektu a úcty k práci mnohých generácií baní -
kov.

27. 11. 2013 
V bratislavskom hoteli Carlton sa konalo slávnostné „pokrstenie“ kalendára a následná dražba v ňom zobra -
zených umeleckých diel. Do tejto akcie prispel aj banskoštiavnický umelec Arpád Pál. Jeho dielo pod názvom
„Sila lásky“ bolo počas charitatívnej akcie umeleckých diel na podporu Nadácie detského kardiocentra 
v Bratislave ohodnotené najvyššou sumou. Patrónkou nadácie je pani Iveta Radičová, ktorá túto pochodeň
prevzala po Stanovi Radičovi a Jarovi Filipovi.

28. 11. 2013 
V aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa konalo 22. Valné zhromaždenie
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, ktorého sa zúčastnilo 46 členov. Správu predniesol  jeho
predseda Ing. Richard Kaňa.

28. 11. 2013 
V Slovenskom banskom múzeu v Sieni komorských grófov sa konalo udeľovanie vyznamenaní ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela
Mikovíniho. Moderátor Peter Danáš v úvode privítal vzácnych hostí – ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Dušana Čaploviča, primátorku mesta Nadeždu Babiakovú, riaditeľa Slovenského banského
múzea v Banskej Štiavnici Jozefa Labudu, ocenené osobnosti a pozvaných hostí. Medzi ocenenými nebol
nikto z Banskej Štiavnice. Podujatie pokračovalo v Kaplnke SBM seminárom na tému „Poslanie Samuela
Mikovíniho v kontexte rozvoja baníctva v Banskej Štiavnici a na Slovensku“. Prednášajúcimi boli Jozef
Labuda, riaditeľ SBM v Ban. Štiavnici, Magdaléna Sombathyová, zástupkyňa riaditeľa, Peter Konečný 
z Historickoho ústavu SAV a Ján Novotný odborník na banskoštiavnické baníctvo. Slávnostné podujatie
obohatili žiaci a učitelia ZUŠ v Banskej Štiavnici.

29. 11. 2013 
Investičná skupina Penta vydala tlačovú informáciu, podľa ktorej sa dohodla s vlastníkmi súkromnej
spoločnosti Nemocnice a polikliniky a. s. na získanie 100 % vlastníckeho podielu v tejto spoločnosti, a tým
aj v prevádzkovaní nemocnice v našom meste.

29. 11. 2013 
Vladimír Bárta vydal 4. diel knihy Ako sme tu žili – My Štiavničania. Do života ju uviedla v SPŠ S. Mikovíniho
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, pán Ľudovít Dupal a pani Marta Lukáčová. Prítomní boli: vice -
primátor JUDr Dušan Lukačko, poslanec MsZ Juraj Čabák, riaditelia i bývalí absolventi štiavnických škôl,
ale najmä rodáci, pre ktorých sú knihy Vladimíra Bártu pokladnicou spomienok na mladosť.

30. 11. 2013 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konala burza nepotrebných vecí. Podujatie vzniklo ako jedno 
z mnohých aktivít organizácie Projekt Život, ktorá organizuje toto podujatie v ďalších 50-tich mestách po
celom Slovensku. Celú akciu sprevádzali sprievodné podujatia ako napríklad ochutnávka čajov v Čajovni
pri Klopačke v Banskej Štiavnici.

December
2. 12. 2013 
Zriadila sa nocľaháreň pre bezdomovcov, ktorá sa nachádza v objekte mestskej plavárne. Je otvorená od 
19:00 hod. do 08:00 hod. Kontrolu dodržiavania ubytovacieho poriadku vykonávajú príslušníci MsPo.

4. 12. 2013 
Kolobeh predvianočných akcií otvorila ZUŠ Mikulášskym popoludním. Výtvarníci ponúkli vlastné dielka,
zdobili sa chutné medovníčky a aj tváre detí a maľovali sa obrázky na sklo. Predstavili sa najmenší tanečníci
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a deti hudobného odboru spevom a hrou na rôzne hudobné nástroje. Návštevníci si pochutnávali na ka-
pustnici, prišiel aj Mikuláš s čertom.

5. 12. 2013 
Mesto Banská Štiavnica zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vyhlásilo výberové 
konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Ulica L. Svobodu 40 v Banskej Štiav -
nici.

5. 12. 2013 
V príjemnej predvianočnej atmosfére v priestoroch Hotela Grand Matej sa uskutočnil 3. ročník obľúbeného
podujatia „Predvianočný babinec“. Usporiadateľkou, hostiteľkou i moderátorkou v jednej osobe bola opäť
pani Anna Blahútová, majiteľka kozmetického salóna Studio AB v Banskej Štiavnici.

6. – 7. 12. 2013 
Na Námestí sv. Trojice sa konal nultý ročník podujatia Mikulášsky jarmok. Cieľom akcie bolo ponúknuť
domácim ďalšiu z možností zavítať do centra mesta a stráviť tam príjemný čas. Mikuláš nepriniesol len
jarmok, ale aj zmenu počasia. Začal fúkať veľmi studený vietor a začalo aj snežiť. Remeselníci prezentovali
kvalitné výrobky, kultúrny program tvorili vystúpenia miestnych umelcov a samozrejme nechýbal ani príchod
Mikuláša s čertom. Za prípravu tohto podujatia patrí poďakovanie Strednej odbornej škole obchodu a slu -
žieb a SOPŠ Samuela Mikovíniho.

6. 12. 2013 
Radostné očakávanie príchodu Mikuláša sa po prvý raz konalo aj v Divadle Pivovaru ERB v Banskej Štiavnici.
Deťom v preplnenom hľadisku pomohlo privolať zázračného deduška Divadlo Haaf so Zuzkou Haasovou.

7. 12. 2013 
V Trenčíne sa konal športový festival a nechýbali ani Štiavničania. Súťažilo sa okrem iného aj v armwrestlingu
– pretláčanie rukou. Štiavničanom sa darilo veľmi dobre, získali rekordný počet zlatých medailí. Najúspeš -
nejší boli: Milan Fáber, Pavol Gettler, Roman Tenkel, Radoslav Dobrovič.

7. 12. 2013 
V telocvični SOŠ Ľ. Greinera sa uskutočnil 3. ročník Mikulášskeho bedmintonového turnaja za účasti 
46 hrá čov z Banskej Štiavnice, Štiavnických baní, Banskej Bystrice a Bratislavy. Najúspešnejší boli: Sebastian
Lužina, Samuel Vazan (ZŠ J. Horáka), Ivana Rončáková (ZŠ Štiavnické Bane), Monika Ferenčíková, Denisa
Lakoštíková (ZŠ J. Horáka), Dário Vilmon (ZŠ Štiavnické Bane), Samuel Hanusz, Martin Neuschl (ZŠ Štiav -
nické Bane). V štvorhre dospelých bodovali: Remeň, Jekkel, Slatinský, Ladziansky.

7. 12. 2013 
V ZUŠ v Banskej Štiavnici prezentoval svoju knihu Templári Milan Augustín. Organizátormi boli: Pohronské
osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Autorský klub literátov, hudobníkov 
a výtvarníkov v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok 
v Banskej Štiavnici.

10. 12. 2013 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková vystúpila na pracovnom seminári v Spišskej Kapitule s referátom
„Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva“. Referovala o činnosti Riadiacej skupiny lokality
svetového dedičstva UNESCO, „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“, 
v ktorom predstavila činnosť Riadiacej skupiny v roku 2013 a jej plán práce v roku 2014. Tiež informovala
o stave a obnove jednotlivých pamiatok v tejto lokalite.

11. 12. 2013 
V zasadačke Hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici sa konalo stretnutie veliteľov a predsedov Dobrovoľných
hasičov a okrskových výborov OV DPO. Zasadnutie otvoril Vladimír Poprac, okrskový inštruktor. Na zasad-
nutí bola prítomná aj pani Mária Putišová, riaditeľka ÚzV DPO v Žiari nad Hronom, promovaný právnik
Vladimír Slezák, ústredný veliteľ ÚzV DPO a členovia klubu Zaslúžilých členov DPO SR.

11. 12. 2013 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovania Mestského zastupiteľstva.
Neprítomní: Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz
MsZ schválilo:
– Výpoveď zo zmluvy o budúcej zmluve o budúcej dohode o poskytnutí dotácie č. zmluvy 146/211 uzavretej

medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou PO-MA, spol. s r. o. týkajúcej sa vysielania VIO TV, s po -
vinnosťou predložiť vyúčtovanie ku dňu ukončenia zmluvy, t. j. k 31. 1. 2014 
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MsZ nevyhovuje:
– Protestu prokurátora č. Pd 111/13-6 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2012

o miestnych daniach
MsZ berie na vedomie:
– Informatívnu správu o prevádzkových nákladoch plavárne v Banskej Štiavnici
MsZ sa uznieslo:
– o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o miestnych

daniach
– na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní odpadu žúmp v meste Banská Štiav -
nica podľa miestnych podmienok

– na Všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č. 20/2013 o výkone taxislužby na území mesta
Banská Štiavnica

MsZ ustanovuje:
– za kronikára mesta Mgr. Tatianu Protopopovú, bytom Ulica Ing. Višňovského 7, 969 01 Banská Štiavnica

13. 12. 2013 
O 13:00 hod. sa v Kammerhofe otvoril už tradičný „Štyavnycký vjanočný jarmok“. Nádvorie Kammerhofu
sa naplnilo predvianočnou atmosférou, ktorú umocnila vôňa tradičných vianočných špecialít, originálne
výrobky šikovných remeselníkov a bohatý kultúrny program, do ktorého prispeli koledníci z Materskej školy
na Križovatke a z Katolíckej spojenej školy sv. F. Assiského, spevy žiakov Základnej umeleckej školy v Banskej
Štiavnici, detí MŠ Nezábudka, živý betlehem, speváci Oskar Rózsa a Zdenka Predná.

13. 12. 2013 
V priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici usporiadala spoločnosť Svetro, s. r. o.
slávnostné stretnutie súčasných i bývalých zamestnancov, ktorí stáli pri zrode firmy, alebo tu pracovali až
do dôchodkového veku, aby si v príjemnej atmosfére spoločne s majiteľmi zaspomínali a oslávili 20. výročie
založenia firmy. V srdečnej atmosfére stretnutia, na ktoré prijali pozvanie primátorka mesta Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková a riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ing. Štefan Filip, vyjadrila pani
primátorka svoje uznanie jubilantom a odovzdala im Ďakovný list. Slávnostný príhovor jednej z konateľov
firmy Ľudmily Blažkovej bol plný krásnych emócií. Prehľad ekonomických výsledkov, zaujímavých čísel 
a údajov priblížila spolumajiteľka pani Bohuslava Copláková. Svetro, s. r. o. je príkladom spolupráce vedenia
a zamestnancov, vzájomného prepojenia a zásluh jedných i druhých.

13. – 16. 12. 2013 
Hokejisti Banskej Štiavnice vycestovali do partnerského mesta Moravská Třebová, aby odohrali priateľský
hokejový zápas. Vo výbornej predvianočnej nálade naši hokejisti zvíťazili 8 : 7.

16. 12. 2013 
Uskutočnila sa prehliadka zrekonštruovaných objektov na Radničnej ulici č. 3 a č. 2. za účasti pani primá-
torky Banskej Štiavnice Nadeždy Babiakovej, Dekanky Fakulty architektúry STV Ľubice Vitkovej, prorektora
STV Milana Sokola ako aj zástupcov realizačnej firmy a Agentúry MŠVŠ a pre štrukturálne fondy EÚ.

17. 12. 2013 
Deti, mládež a dospelí s mentálnym postihnutím a ich rodičia a priatelia i predstavitelia verejných inštitúcií
sa zišli na spoločnom posedení. Po príhovore riaditeľky Územného spolku SČK v Banskej Štiavnici pani
Kataríny Senciovej sa predstavili v kultúrnom programe klienti v divadelnom predstavení, odzneli aj piesne,
vinše a koledy. Za svoje vystúpenia zožali aj oprávnený aplauz.

18. 12. 2013 
Vo Farskom kostole sa konal koncert pod názvom „Požehnané Vianoce“, ktorý organizovala ZUŠ v Banskej
Štiavnici.

19. 12. 2013 
V Kultúrnom centre sa uskutočnil vianočný koncert. Predstavili sa malí aj veľkí umelci z nášho mesta. Stretli
sa tam známi, priatelia a spoločne si vychutnávali blížiaci sa čas Vianoc, čas pohody a lásky. Garantom po-
dujatia bola pani primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.

19. 12. 2013 
V tento deň otvorilo svoje brány „nové“ digitalizované kino Akademik. Proces fyzickej výmeny technológií
uzatvára len prvú etapu. Druhou bude neustály boj o diváka prostredníctvom atraktívnej ponuky kina. Kino
takto zostáva neoddeliteľnou súčasťou miestnej kultúry.
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30. 12. 2013 
V banskoštiavnickej radnici sa uskutočnilo slávnostné prijatie Ing. L. Sombathyho, nestora slovenského rud-
ného baníctva a najstaršieho člena Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku primátorkou Banskej
Štiavnice pri príležitosti jeho významného životného jubilea 90 rokov života.

VYBRANÉ UKAZOVATELE 

Demografia
Počet obyvateľov k 1. 1. 2013
Počet: 10 058
z toho mužov: 4838
z toho žien: 5220
Zomrelí: 99
Narodení: 80
Odsťahovaní: 184
Prisťahovaní: 116

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013     
Počet: 9971
z toho mužov: 4811
z toho žien: 5160
Úbytok: 87

Nezamestnanosť
Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanosti – 18,41 %  v porovnaní s ostatnými mestami v územnej
pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dosahuje druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti. Banská
Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu, k 31. 12. 2013 predstavuje 57,8 %-tný podiel
na počte UoZ evidovaných v okrese Banská Štiavnica a 12 %-tný podiel z počtu všetkých UoZ za ÚPSVaR
Banská Štiavnica.

Politické strany a hnutia

Kriminalita
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Banskej Štiavnici zaevidovalo 274 trestných činov, z toho objas-
nených bolo 163 skutkov, čo predstavuje objasnenosť 59,49 %. Počet dopravných nehôd 49, čo je o 5 menej
ako v predchádzajúcom roku. Pri dopravných nehodách nedošlo k usmrteniu osôb.

Školstvo
Základné školy
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 491

ZŠ Jozefa Kollára, Ľ. 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
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Názov Predseda
Okresné centrum KDH Martin Kubala
Kresťansko-demokratický klub Mgr. Monika Tisovčíková
Okresná organizácia SNS Ing. Zorvan Peter, PhD.
Mestská organizácia KSS Ing. Dominik Kútnik
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



Centrum voľného času, L. Svobodu 40
Riaditeľ: Marián Berešík
Počet klientov: 1064

Materské školy
Materská škola, Ulica 1.mája 4
Riaditeľka: Mgr. Alexandra Bóková
Počet detí: 157

Materská škola, Bratská 9
Riaditeľka: Bc. Jana Kruteková
Počet detí 110

Materská škola, Mierová 2
Riaditeľka: Jana Trilcová
Počet detí: 53

Súkromné a cirkevné školy
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej 9
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov: 
ZŠ: 179
Gymnázium: 46
Materská škola: 56

Súkromná materská škola, Dolná ružová 22
Riaditeľka: Martina Ďuricová
Počet detí: 27

Súkromná základná škola Bakomi, Kutnohorská 1
Počet žiakov: 8

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12
Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Počet študentov: 92 v dennom 5-ročnom štúdiu

35 VOŠ

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej-Göllnerovej 6
Riaditeľka: PhDr. Renáta Mikulášová
Počet žiakov: 256

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov:273

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 307

Spojená škola, Špitálska 4
Stredná odborná škola obchodu a služieb – počet žiakov 291

Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera – počet žiakov 145
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: 34
ŠZŠ poskytuje priestory pre výchovu a vzdelávanie žiakov Praktickej školy
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Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná 2
Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet klientov: 495

Vysoké školy
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica
Počet študentov: 22 
Dva odbory: 
Hudobná teória a interpretácia a Hudobná teória a tvorba

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry: Detašované pracovisko
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum, Radničné námestie 2 Banská Štiavnica

Požiarna ochrana
Hasičský a záchranný zbor
Zasahoval 185-krát, z toho pri požiaroch 25-krát, 70-krát pri dopravných nehodách, 5-krát pri ekologických
haváriách, technická pomoc 71-krát, taktické cvičenia 5-krát, iné zásahy 9-krát

Dobrovoľná požiarna ochrana
V roku 2013 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. 

Mestský hasičský zbor
Veliteľ: Miroslav Krkoška
Zložený je z dvoch družstiev v počte piatich členov
Velitelia: Patrik Dobrota a Vladim�r Jar�bekVladimír Jarábek

Športové kluby
FK Sitno
Má 6 mužstiev, A mužstvo obsadilo 2. miesto v IV. lige

Plavecký klub Banská Štiavnica
27 registrovaných plavcov v Slovenskej plaveckej federácii a viac ako 30 detí v najmladšom školskom 
a predškolskom veku

Šachový klub Opevnenie
Má 2 družstvá a súťaží v III. lige Banskobystrického kraja. Tretia liga naďalej zostáva optimálnou kvalitatív-
nou úrovňou pre štiavnických hráčov vo všetkých  vekových kategóriách

Klub slovenských turistov Dr. Téryho
Má 72 členov, organizuje turistické akcie a značkovanie turistických chodníkov
KMT Banská Štiavnica – triatlonový klub a PO Sitno Banská Štiavnica – plavecký klub

Strelecký športový klub
Najlepšie výsledky dosiahli Peter Jány a Štefan Šulek ml.

TV Sitno. Rekreačný aerobik

Stolnotenisový oddiel LN TRADE Banská Štiavnica
V dlhoročnej súťaži v 4. alebo 5. lige

Volejbalový oddiel
Funguje na rekreačnej úrovni

Športový klub Štefultov
Má 6 družstiev

Bedmintonový klub Sitno
Členskú základňu tvoria žiaci banskoštiavnických základných škôl

Rádioklub
Reprezentuje mesto v rámci rádioamatérskych pretekov
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OZ Salamandra
Organizuje športové, rekreačné a kultúrno-spoločenské akcie

Letecko-modelársky klub
Združuje záujmovú činnosť detí a mládeže

Mestská volejbalová liga
Vo svojom druhom ročníku odohrala množstvo kvalitných volejbalových zápasov

Tanad Sport
Registrovaní: Daniel Matis, Roman Šlúch

Kultúrno-spoločenské organizácie
Kultúrne centrum
Jednou z úloh je zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity

Kino Akademik
Kino prešlo úspešnou digitalizáciou i menšími úpravami v priestore kina

Mestská knižnica
Je sprostredkovateľkou kníh medzi ľuďmi v meste a v okrese. Tiež organizuje rôzne kultúrno-spoločenské
podujatia

Štiavnické noviny
K 31. 12. 2013 vyšlo spolu 46 čísel Štiavnických novín v týždennom náklade 1350 kusov a v rozsahu 12 strán.
Pod vedením šéfredaktora Mgr. Michala Kríža vychádzajú pravidelne vo štvrtok

Slovenské banské múzeum
Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda CSc.
Počet návštevníkov expozícií dosiahol 90 983. SBM prispieva nielen k zviditeľňovaniu svojich expozícií, ale
aj k rozvoju kultúry na území celého mesta.

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica.
Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH 
Mgr. Mária Petrová
Realizuje kultúrno-osvetové aktivity, profesionálne organizuje voľný čas detí, mládeže, dospelých i seniorov
v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica – prostredníctvom festivalov, súťaží, výstav tvorivých
dielní, metodických dní, školských podujatí, rozvoja remesiel a pod.

Ďalšie aktivity v oblasti kultúry:
OZ Štokovec, priestor pre kultúru
Pivovar ERB
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
OZ Ars vital
kaviarne: Art Café a Archanjel
letný festival Sitnoblues
Paradajz Pikčr
spevokol Štiavničan
Terra Permonia
galéria Schemnitz

Spolupráca so zahraničím
Svetové dedičstvo očami detí
19. ročník medzinárodnej súťaže výstavy detských výtvarných prác z miest zapísaných v Zozname svetového
dedičstva UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO
Celý rok sa niesol v znamení 20. výročia zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok
v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a 775. výročia udelenia mestských výsad
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Akademici v Banskej Štiavnici
12. výročie podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej
Štiavnici

Zapísala: Mgr. Tatiana Protopopová
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