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2. 1. 2014 
O 15:57 hod sa narodil prvý Banskoštiavničan Janko Chovanec.

9. 1. 2014 
Uskutočnil sa koncert ZUŠ pre profesorov z maďarského mesta Dunaujváros. 30 akademikov na umeleckej
pôde ZUŠ si vypočulo koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia ZUŠ. Koncert mal veľký úspech.

10. 1. 2014 
Na Bratislavskom hrade z rúk prezidenta republiky Ivana Gašparoviča si prevzal štátne vyznamenanie – Pri -
bi  nov kríž II. triedy – pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky aj rodák z Banskej Štiavnice –
pe  dagóg, spisovateľ a dramatik profesor Karol Horák.

14. 1. 2014
V Hoteli Grand Matej sa konalo tradičné novoročné stretnutie so samosprávou mesta Banská Štiavnica. Poz-
vanie primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej prijali predstavitelia mestských podnikov, závodov a firiem,
organizácií, inštitúcií, politických strán a hnutí pôsobiacich v Banskej Štiavnici, ako aj starostovia okolitých
obcí. Medzi prítomnými nechýbala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, zástupca primátorky JUDr.
Dušan Lukačko, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková a poslanec MsZ Ing. Marian Zimmermann.  Na
stretnutí primátorka mesta zbilancovala prácu samosprávy mesta Banská Štiavnica za uplynulý rok 2013 
a predstavila plány a perspektívy v roku 2014. Stretnutie sa nieslo v družnej debate a priateľskej atmosfére.

14. 1. 2014 
V „Modrom dome“ na Trojičnom námestí sa uskutočnilo novoročné stretnutie A-klubu. Predsedníčka klubu
Mgr. Mária Petrová zapriala všetkým pevné zdravie a veľa umeleckých inšpirácií.

21. 1. 2014 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok pozval verejnosť na „Utorkové popoludnie“ do bývalej kaplnky
Slovenského banského múzea, kde bol premietnutý digitalizovaný čiernobiely film štiavnického rodáka
režiséra Vladimíra Bahnu z roku 1949 s názvom „Železná cesta“ o priebehu výstavby Trate mládeže z Hron -
skej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Zaujala majstrovská réžia, kamera a strih. Film je významným dokumen-
tom našej doby a kultúry.

21. 1. 2014 
8 mladých ľudí spolu so svojimi sprievodcami sa zúčastnilo Malého projektu pod názvom „Výlet pre klientov
DSS“ s jednodňovým pobytom v Banskej Štiavnici a vo Zvolene. Navštívili Divadlo J. G. Tajovského vo Zvo-
lene, Zvolenský zámok a stretli sa so zdravými rovesníkmi v priateľských stretnutiach a rozhovoroch.

22. 1. 2014 
Na Povrazníku sa konala obhliadka novozrekonštruovaných 48 bytových jednotiek, ktoré realizovala firma
SimKor, s. r. o.

24. 1. 2014  
Na štiavnickej radnici sa uskutočnilo slávnostné prijatie prof. L. Miklósa, významného vysokoškolského
pedagóga, prírodovedca, politika, bývalého ministra životného prostredia SR a člena Banskoštiavnicko-ho-
drušského baníckeho spolku pri príležitosti jeho významného životného jubilea. Slávnostný príhovor pred-
niesla Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta.

25. – 26. 1. 2014 
V Brezne sa konali majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe zo vzduchových zbraní. Strelci zo Stre -
leckého športového klubu Štefan Šulek a Štefan Jány obsadili vo svojich kategóriách I. miesto a stali sa maj -
strami Banskobystrického kraja.

25. 1. 2014 
V jedálni Združenej strednej školy obchodu a služieb sa konal už tradičný Rybársky ples.

25. 1. 2014 
V mestečku Červeník sa uskutočnila súťaž v pretláčaní rukou. Úspešní boli borci z AWK Banská Štiavnica –
Milan Fáber, Pavol Getler, Roman Tenkel, Radoslav Dobrovič. Všetci získali medaily.
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26. 1. 2014 
Divadlo Pivovaru ERB ponúklo svojim malým i veľkým návštevníkom adaptáciu známej rozprávky Pavla
Dobšinského „O troch grošoch“. Klasický rozprávkový príbeh bol prenesený do súčasnosti, obohatený pes-
ničkami, ale aj dávkou humoru a satiry.

29. 1. 2014 
Zasadanie MsZ.
Neprítomní (ospr.): Helena Koťová
MsZ schválilo:
– návrh VZN o financovaní škôl
– vnútorný predpis – zásady odmeňovania primátorky, zástupcu primátorky, hlavného kontrolóra, poslancov,

predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica na rok 2014
– rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2014

II. vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu
III. programový rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2014, 2015, 2016

Vzalo na vedomie:
– informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v r. 2013

30. 1. – 2. 2. 2014 
V bratislavskej Inchebe sa uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodného cestovateľského veľtrhu ITF Slo-
vakiatour 2014. Banská Štiavnica sa prezentovala v stánku Banskobystrického kraja a OOCR Stredné Sloven-
sko. B. Štiavnicu zastupovali: Igor Kuhn z OOCR Región Banská Štiavnica, Ing. Ján Sedílek z IC Banská
Štiavnica a Henrieta Godová z MsÚ Banská Štiavnica. Sprievodným podujatím je už 20 rokov aj výstava
„Poľovníctvo a oddych“, kde je zastúpená aj Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici a Múzeum
vo Svätom Antone, ktoré sa samostatným stánkom predstavilo ako jediné múzeum na Slovensku. Pri zhod-
nocovaní turistických regiónov Slovenska cenu KrištOF získal Región Banská Štiavnica za atraktívnosť 
a pestrosť celkovej ponuky. Cenu prevzal Igor Kuhn za OOCR a Ing. Ján Sedílek za Informačné centrum
mesta Banská Štiavnica.

Február
1. 2. 2014 
V Brne sa konala medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou pod názvom „Golemova ruka“. Na štartovacej lis-
tine nechýbali ani Štiavničania Milan Fáber, Pavol Gettler a Roman Tenkel. Najúspešnejší bol Milan Fáber,
ktorý získal bronz a Roman Tenkel, ktorý získal zlato.

3. 2. 2014 
BBSK – Pohronské osvetové stredisko a Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom usporiadalo výstavu
XXVI. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Jarný salón 2014 v žiarskom MsKC. Naše
mesto reprezentovali obrazy Oľgy Kuchtovej, drevené plastiky Evy Valachyovej a pôsobivé kompozície Jána
Valachyho. Diela našich výtvarníkov postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici.

5. 2. 2014 
Slovenské banské múzeum organizuje v mesiaci februári pre verejnosť rôzne podujatia pod názvom „Škola
v múzeu – hráme sa na remeselníkov“. Program zahŕňa: pletenie košíkov z pedigu, maľba na hodváb, tva -
rovanie z hliny, batikovanie voskom i viazaním, paličkovanie a pod.

6. 2. 2014 
Uskutočnilo sa jubilejné stretnutie a prijatie u primátorky mesta pri príležitosti 40. výročia vzniku Klubu
dôchodcov v Banskej Štiavnici.

14. 2. 2014  
V galérii Schemnitz otvorili výstavu Výber II, ktorá záujemcom umožní spoznať nové diela umelcov a urobiť
si obraz o programovom zameraní galérie.

14. 2. 2014 
Slovenská banská komora, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Mesto Banská Štiavnica zorgani-
zovali 22. reprezentačný banícky ples – 14. celoslovenský v priestoroch hotela Grand Matej. Do tanca hrala
skupina Black Band z Prievidze.
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14. 2. 2014 
V reštaurácii Gallery z príležitosti sviatku zaľúbených sa uskutočnilo príjemné stretnutie s poéziou a hudbou,
o tisícorakých podobách lásky. Podujatie moderovala Mária Petrová, predsedníčka Autorského klubu v Ban -
skej Štiavnici. Na pomyselnom pódiu sa vystriedalo množstvo autorov, interpretov, spevákov a hudobníkov. 

14. 2. 2014 
Členovia OZ Margarétka v Banskej Štiavnici v rámci „Valentína“ navštívili svätoantonský kaštieľ. Podujatie
bolo veľmi vydarené, poučné, veselé a spoločenské.

14. 2. 2014 
V kine Akademik, ktoré prešlo na novú technológiu, sa konal „Valentín“. Premietal sa romantický film
„Zimný príbeh“, rozdávali sa malé darčeky, nechýbali súťaže a welcome drink – sponzorované partnermi:
Tesco, Steiger, Monarchia, Continental film a Avon.

18. 2. 2014 
Slávnostne sa otvorili brány supermarketu Tesco na sídlisku Drieňová. Primátorka mesta Mgr. Nadežda
Babiaková spolu so zástupcami spoločnosti Tesco Stores SR a. s. na Slovensku. Tesco Stores SR a. s. poskytla
v tento deň jednorazové finančné dary – šeky v hodnote 1000 eur základnej škole Jozefa Kollára, ktoré pre-
vzala riaditeľka Mgr. Nadežda Sámel-Dobrovičová. Katarína Senciová, riaditeľka Slovenského červeného
kríža v Banskej Štiavnici, dostala pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti, mládež a dospelých 
s mentálnym postihnutím vecný dar. Pre prítomných boli pripravené horúce nápoje a sladkosti pre naj-
menších. Súťažilo sa aj o zaujímavé ceny. Nový supermarket vytvoril v meste 20 pracovných miest.

20. 2. 2014 
Prijatie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Moniky Jankovskej primátorkou mesta 
Mgr. Nadeždou Babiakovou. Následne sa uskutočnila verejná diskusia venovaná problematike ochrany spo -
trebiteľov a širokej verejnosti pred nekalými praktikami nebankových subjektov a uzatváraním nevýhodných
zmlúv.

21. 2. 2014 
V Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici sa konala vernisáž Soni Bezúchovej „Paličkovaný svet Soni Bezú-
chovej“. V paličkovanej čipke dominujú prírodné motívy štylizované v mäkkých geometrických formách 
a láska k tradíciám.

21. 2. 2014 
Kultúrne centrum a Mesto Banská Štiavnica zorganizovalo „Zimomravenie“ s bohatým kultúrnym a náuč -
ným programom. Detské divadielka, súťažné disciplíny, ukážky tradičných remesiel, paličkovanie, tvorivé

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

4

542



dielne, múzeá, hry, výstavy a pod. Podujatie je realizované v rámci projektu Podpora infraštruktúry ces-
tovného ruchu v štiavnickom regióne, financovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
štátneho rozpočtu SR a Mesta Banská Štiavnica.

22. 2. 2014 
V zasadačke Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici sa konala 140. výročná členská schôdza DHZ.
Schôdzu otvoril a viedol Vladimír Poprac, predseda DHZ. Za Mesto sa schôdze zúčastnil JUDr. Dušan Lukačko,
zást. primátorky mesta a Jozef Borský, požiarny technik mesta, za UzV DPO promovaný právnik Vladimír Sle -
zák, ďalej Anton Golian a Anton Greguss, členovia ZO SZPB. Organizácia bilancovala svoju činnosť za uply -
nulý rok.

23. 2. 2014 
Mesto Banská Štiavnica sa zúčastnilo na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v strednej Európe „Holiday
World“ v Prahe. Účasť na takomto podujatí je pre mesto dôležitá, pretože ho pomáha zviditeľňovať.

23. 2. 2014 
Plaváreň v Banskej Štiavnici otvorila svoje brány všetkým vílam, žabkám, vodníkom aj vodníčatám, čarodej -
niciam, pirátom, či princezničkám pri príležitosti karnevalu na plavárni – Vodníkov svet. Každá maska vyhra -
la perníkovú medailu, alebo diplom, či nejakú sladkosť. Bolo tam veselo.

25. 2. 2014  
Mesto Banská Štiavnica získalo z Úradu vlády SR peniaze na nákup vybavenia mestskej plavárne vo výške
5000 €. V šatniach boli namontované skrinky v počte 78 ks. 

25. 2. 2014 
Slovinské mesto Ptuj patrí do svetovej európskej federácie karnevalových miest, kde sa pravidelne konajú aj
veľké fašiangové karnevaly. Medzi zástupcami 154 štátov Európy bol aj Folklórny súbor Sitňan z Banskej
Štiavnice.

27. 2. 2014 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konalo losovanie 48 nájomných bytov pre žiadateľov, ktorí splnili
podmienky pre uzatvorenie nájomnej zmluvy.

27. 2. 2014 
Poslanci na MsZ schválili uznesením č. 26/2014 zámer na odpredaj majetku Mesta Banská Štiavnica, a to
vodnú nádrž Červená studňa, vodnú nádrž Komorovské, vodnú nádrž na parcele CKN č. 7011 do vlastníctva
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. Banská Štiavnica. Odkúpenie týchto tajchov
je logickým vyústením snáh o zachovanie svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Banskej Štiavnice.

27. 2. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Neprítomní: Mgr. Helena Chovanová, Ing. Slavomír Palovič, Ľubomír Barák, PaedDr. Milan Klauz
MsZ schválilo:
– poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica:

– pre žiadateľa FK Sitno s tým, že dotácia bude použitá na činnosť futbalového klubu v roku 2014
– pre žiadateľa Plavecký klub Banská Štiavnica s tým, že dotácia bude použitá na činnosť plaveckého klubu

v roku 2014
– pre žiadateľa Slovenské banské múzeum s tým, že dotácia bude použitá na kultúrne podujatia v roku 2014
– pre žiadateľa Rotabalance, s. r. o., s tým, že dotácia bude použitá na úhradu nákladov spojených s re pre -

zen táciou p. Bohuša Melicherčíka na majstrovstvách sveta v zimnom triatlone v Taliansku
MsZ vzalo na vedomie:
– informatívnu správu o zámere vybudovať multifunkčnú hraciu plochu v miestnej časti Štefultov
– návrh na úpravu nájomnej zmluvy č. 10/2008 a uzatvorenie dohody o splátkach Salamandra Resort, a. s.

Marec
1. 3. 2014 
Svojich nových funkcií sa ujali dvaja verejní predstavitelia. Riaditeľom úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Banskej Štiavnici s pôsobnosťou pre okres Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica sa stal 
Ing. Štefan Šulek a prednostom Okresného úradu v Banskej Štiavnici Ing. Štefan Filip, ktorý dovtedy zastával
funkciu riaditeľa Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.
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1. 3. 2014 
V mestskej knižnici ako každoročne aj v tento mesiac sa konal Mesiac knihy. Knižnica usporadúva rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré majú veľký pozitívny ohlas hlavne medzi školskou mládežou.

2. 3. 2014 
V chorvátskom Záhrebe sa konala súťaž v pretláčaní rukou. Zo Štiavnice sa súťaže zúčastnil Radovan Dobro -
vič, Roman Tenkel a Pavol Gettler. Dobrovič získal striebro, Tenkel bronz vo svojej kategórii a Gettler tiež
striebro a bronz.

6. 3. 2014 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra sa uskutočnila veľkolepá oslava Medzinárodného dňa žien za účasti vzác-
nych hostí: Ing. Vladimíra Maňku – poslanca Európskeho parlamentu, Ing. Mariána Zimmermanna – okres-
ného predsedu Smer – SD a Mgr. Nadeždy Babiakovej, primátorky mesta. Poézia, piesne, tance, hudba,
ro zi hrali pódium energiou krásy a mladosti.

6. 3. 2014 
Pri Pomníku padlých sa konalo 69. výročie oslobodenia mesta Banská Štiavnica. Oslavy otvoril a účastníkov
privítal Ing. Jaroslav Dudík, tajomník Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov. Na pietnej
pamiatke sa zúčastnila Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primá-
torky, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, za Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR Andrej Šabanov
s manželkou, za ZO SZPB Vladimír Poprac, RNDr. Pavel Bačík a ostatní poslanci MsZ. Prítomní položením
kytíc a vencov vzdali úctu padlým za oslobodenie nášho mesta.

6. 3. 2014 
V odbornej učebni chémie na SPŠ S. Mikovíniho sa konal 36. ročník SOČ, ktorého sa zúčastnili víťazi tried-
nych kôl v odboroch životného prostredia, biotechnológie, farmakológie a geodézie, kartografie a katastra.
Prezentácia a obhajoby súťažných prác prebiehali za nefalšovaného záujmu študentov a pedagógov.

6. – 8. 3. 2014 
Na výstavisku v Trenčíne sa konalo podujatie Kamenár. Podujatia sa aktívne zúčastnilo aj Slovenské banské
múzeum. Súčasťou podujatia bola aj burza zberateľov minerálov. Zo SBM sa akcie zúčastnili Mgr. Anna Ďu -
ricová, Peter Jancsy a Ľubomír Sásik. Výstava minerálov slovenských kameňolomov a panelová prezentácia
slovenských kameňolomov na fotografiách Ing. Ľubomíra Lužinu tvorili náplň propagácie SBM.

12. 3. 2014 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Únie ne-
vidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá bola spojená s MDŽ. Niesla sa v srdečnom a priateľskom duchu,
za čo patrí vďaka hlavne primátorke mesta Mgr. Nadežde Babiakovej a pani Mgr. Márii Petrovej.

14. 3. 2014 
V obradnej sieni štiavnickej radnice sa uskutočnilo slávnostné prijatie JUDr. Ing. Jozefa Karabellyho primá-
torkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov.

15. 3. 2014 
Tento deň sa konalo 1. kolo prezidentských volieb. Voliči si vyberali zo 14 kandidátov za prezidenta SR. Prvý
v Banskej Štiavnici skončil Robert Fico s 1740 hlasmi, na druhom mieste sa umiestnil Radoslav Procházka
s 1197 hlasmi a tretí skončil Andrej Kiska s 1090 hlasmi. Na voľbách sa zúčastnilo 3932 voličov. Priebeh bol
pokojný.

16. 3. 2014 
V barokovej sýpke pri svätoantonskom kaštieli sa konalo vyhodnotenie chovateľskej prehliadky trofejí poľov -
nej zveri ulovenej v sezóne 2013 – 14 v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

18. – 19. 3. 2014 
Banská Štiavnica sa stala mestom, v ktorom sa zišli zástupcovia dvadsiatich slovenských kamenných kín,
aby sa dozvedeli niečo nové z oblasti marketingu a fundraisingu.

19. 3. 2014 
V konferenčnej sále hotela Salamander sa konal 5. rudobanský šachtág, spojený s 3. Rozálčianskym šachtá-
gom a 14. Jozefovským stretnutím. Podujatia sa zúčastnilo 90 osôb z Banskej Štiavnice, Hodruše-Hámrov,
Kremnice, Pezinka, Handlovej, Ban. Bystrice, Bratislavy, Pukanca, zahraničné delegácie z Českej republiky,
Poľska a Maďarska.
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22. 3. 2014 
Pri príležitosti Svetového Dňa vody Slovenské banské múzeum v spolupráci s Ministerstvom životného 
pros tredia SR v Bergerrichte inštalovalo výstavu Krotenie živlov, alebo energie v službách človeka – pod
názvom Voda – živel.

22. 3. 2014 
Na Svetový deň vody Slovenské banské múzeum pripravilo tematickú prehliadku na výstave Krotenie živlov,
alebo energie v službách človeka. O prehliadku mali záujem hlavne žiaci všetkých základných škôl.

25. 3. 2014 
V Školskom internáte pri Spojenej škole v Banskej Štiavnici prvýkrát v nových priestoroch sa konalo ďalšie
úspešné Art Pódium mladých. Je to program, v ktorom sa predstavujú mladí ľudia, ktorí sa venujú rôznym
formám záujmovej umeleckej činnosť.

26. 3. 2014 
PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. si prevzal z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča štátne vyznamenanie Medailu
prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.

27. 3. 2014 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa vedenie mesta stretlo s pedagógmi škôl v príjemnom prostredí Súkromnej
hotelovej akadémie. Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková odovzdala vyznamenaným pedagógom
Ďakovné listy za vynikajúcu prácu.

28. 3. 2014 
V Nitre sa konali Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní. V kategórii kadeti 17 – 18-roční – v dis -
ciplíne vzduchová puška 60 výstrelov v stoji zvíťazil Patrik Jány zo Streleckého športového klubu v Ban skej Štiav -
nici a stal sa majstrom SR. V preteku o Cenu prezidenta Slovenského streleckého zväzu skončil na 2. mieste.

28. 3. 2014 
Na terase rekonštruovaného penziónu Villa Mária na Kammerhofskej ulici sa konalo odhalenie posvätenej
sochy Pieta. Majiteľmi penziónu sú manželia Haruštiakovci.

29. 3. 2014 
Konali sa voľby 2. kola prezidenta Slovenskej republiky. Voliči si vyberali medzi kandidátni Róbertom Ficom
a Andrejom Kiskom. V meste sa volilo v desiatich volebných okrskoch. Svoj platný hlas odovzdalo 3873 vo -
ličov. Prezidentom SR sa stal Andrej Kiska.

A príl
1. 4. 2014 
V rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadu v meste Banská Štiavnica“
bolo odovzdané stavenisko nového zberného dvora v priestoroch bývalej výrobne akumulátorov Akusit na
Antolskej ulici a stavenisko uzamykateľných stojísk kontajnerov na zber komunálneho odpadu, ktoré sa
budú stavať najmä na Drieňovej a Križovatke. Práce budú financované z EÚ fondov.

1. 4. 2014 
Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia a. s. sa oficiálne rozšírila o 3 nové nemocnice v mestách Rimavská
Sobota, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.

3. 4. 2014 
V OZ Margarétka na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici privítali riaditeľa Múzea vo Sv. Antone, Ing. Ma -
riána Číža. Stretnutie sa nieslo v znamení oslavy lesov, rozprávaním, premietaním filmov a ukážkami expo -
nátov poľovníckeho múzea.

3. 4. 2014 
Na Krajskom kole v prednese poézie a prózy pre špeciálne školy v Brezne obsadil Bohuš Bartoš, žiak 3. ročníka
ŠZŠ 2. miesto.

4. 4. 2014  
Slávnostným privítaním hostí na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba -
bia ková otvorila regionálnu prehliadku v umeleckom prednese poézie vo 4. a 5. vekovej kategórii Sládkovičova

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

4

545



Štiavnica 2014. Súťažná prehliadka sa konala v príjemnom prostredí kaviarne Divná pani. Víťazkou 4. ka -
tegórie sa stala Katarína Čardášová z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici.

5. 4. 2014 
Uskutočnilo sa posledné kolo II. ročníka mestskej volejbalovej ligy zmiešaných družstiev. Odohralo sa množ -
stvo kvalitných volejbalových zápasov. Mužstvá sa umiestnili takto:
1. miesto – Čistá práca
2. miesto – Štefultov
3. miesto – Renegáti
4. miesto – SKI Dúbravy
5. miesto – Štiavnické Bane

7. 4. 2014 
Rokovalo MsZ.
Schválilo:
– spolufinancovanie projektu rekonštrukcie objektu meštianskeho domu Kammerhofská ulica č. 1 – Kul -

túrne centrum a objektu Rubigall na Námestí sv. Trojice

8. 4. 2014 
Banskú Štiavnicu navštívil predseda BBSK Ing. Mgr. Marián Kotleba. Prehliadol si priestory objektov Do-
mova Márie a priestory, v ktorých je plánované umiestnenie Gymnázia Andreja Kmeťa a sú majetkom BBSK.
Prejavil ochotu riešiť problémy spojené s rekonštrukciou obhliadnutých budov a riešenie žiadosti obce Ban-
ská Belá o spolufinancovanie opravy havarijného stavu mestskej komunikácie v časti obce Banská Belá-Halča.

9. 4. 2014 
Žiaci Spojenej školy v Banskej Štiavnici sa zúčastnili na 18. Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom 
a umiest nili sa na 1. mieste o najlepšie logo.

9. 4. 2014 
Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici: Petra Krňanová, Timea Pavlíková a Alexander Pribik,
ktorí sa umiestnili na 2. mieste v krajskom kole dejepisnej súťaži, budú náš kraj reprezentovať na Medzi -
národnej dejepisnej súťaži v českom meste Cheb.

10. – 16. 4. 2014 
V Moravskej Třebovej sa uskutočnil 19. ročník festivalu „Dny slovenské kultury“. Nechýbal ani deň venovaný
Banskej Štiavnici, ktorého sa zúčastnila oficiálna delegácia Mesta Banská Štiavnica, a to JUDr. Dušan
Lukačko, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ Ing. Marian Zimmermann, Ľubomír Barák a Henrieta
Godová z oddelenia Regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov.

11. 4. 2014 
V Divadle Pivovaru ERB sa uskutočnil jediný koncert českej jazz-rockovej legendy JazzQ na Slovensku, ktorý
bol zároveň oslavou 50-ročného jubilea tohto hudobného telesa.

11. 4. 2014 
Uskutočnil sa jubilejný 10. ročník Náckovej Štiavnice – humoristického podujatia zameraného na propagáciu
nehmotného kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice a udržiavanie štiavnického dialektu formou propagácie
postavy štiavnického Nácka, ktoré bolo tohto roku venované prof. RNDr. László Miklósovi, Dr. Sc.

12. 4. 2014 
Mesto Žiar nad Hronom zorganizovalo už XIII. ročník Veľkonočného plaveckého preteku. Súťažilo sa len 
v žiackych kategóriách, kde si veľmi dobre počínali plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica. Priniesli si
14 zlatých, 7 strieborných a 4 bronzové medaily.

15. 4. 2014 
V zasadačke Mestského úradu v Banskej Štiavnici sa konalo informačné stretnutie pod názvom „Možnosti
podpory aktivít pre mladých ľudí v okrese Banská Štiavnica“. Prezentáciu zorganizoval Slovenský inštitút
mládeže JUVENTA, ktorý je príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR.

15. 4. 2014 
Bol zorganizovaný malý projekt pod názvom Volejbalový turnaj, ktorý bol spolufinancovaný Európskou
úniou, Operačným programom vzdelávania Juventa a Kompax. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev zo stred-
ných škôl: SOŠ lesnícka, SPŠ Samuela Mikovíniho, SOŠ Ľudovíta Greinera, ZUŠ obchodu a služieb a Gym-
názium Andreja Kmeťa. Turnaj dopadol po každej stránke výborne.
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16. 4. 2014 
V priestoroch ZUŠ sa konal Jarný koncert, ktorý dal vyniknúť aj tým najmenším talentom, aby svojou sklad -
bič kou, pesničkou, či scénkou urobili radosť všetkým prítomným rodičom, súrodencom, priateľom. Koncert
„poskladala“ pani učiteľka Rút Knapeková, sprievodné slovo si pripravila pani učiteľka Perla Perpetua Vobe -
rová.

23. – 24. 4. 2014 
Študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici v rámci Kurzu ochrany života a zdravia vyzbie -
rali odpadky v okolí Vodárenského tajchu, prameňa Jána Nepomuckého a Červenej studne.

24. 4. 2014 
Asi 60 zástupcov maďarských médií a cestovných kancelárií sa prišlo pozrieť na predstavenie mesta „Banská
Štiavnica a jej okolie“, za účasti veľvyslanca Slovenska v Budapešti pána Rastislava Káčera a primátorky mesta
Mgr. Nadeždy Babiakovej. Mesto Banskú Štiavnicu predstavil riaditeľ Oblastnej organizácie CR Región Ban-
ská Štiavnica Igor Kuhn.

24. 4. 2014 
XVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže zo zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu
„My sa nevieme sťažovať nahlas“ pod názvom Krajina môjho srdca sa začala vernisážou v Galérii Jozefa Kol-
lára v Banskej Štiavnici. Organizátori sú: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára v Ban. Štiavnici,
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Ban. Štiavnica, Slovenská agentúra životného
prostredia v Banskej Bystrici a Mesto Banská Štiavnica. Súťaže sa zúčastnilo 126 škôl, do uzávierky prišlo
1136 diel. Ocenení boli: Miriam Čečetková, Veronika Kladivíková a žiaci prípravného 1. ročníka výtvarného
odboru ZUŠ v Banskej Štiavnici. 

25. 4. 2014 
V priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom sa konala regionálna prehliadka inter -
pretov ľudových piesní pod názvom „Červené jabĺčko 2014“. Banskú Štiavnicu reprezentovali žiaci ZUŠ zo
speváckej triedy Mgr. Ireny Chovanovej. Mnoho žiakov bolo ocenených a absolútnou víťazkou sa stala Ninka
Buzalková vo svojej kategórii do 10 rokov a postúpila do krajského kola.

25. 4. 2014 
V Margarétke OZ DS v rámci Mesiaca lesov sa konalo podujatie pre klientov denného stacionára. Pozvanie
prijal aj Daniel Haraba, ktorý sa venuje chovu dravcov.

26. 4. 2014 
Náš úspešný bežec – veterán Dano Matis v Dvoroch nad Žitavou získal 3. miesto v duatlone.

26. – 27. 4. 2014 
V Banskej Bystrici na Štiavničkách sa konalo špičkové plavecké podujatie – Banskobystrický pohár. Naši plav -
ci, i keď nezískali medaile, si počínali úspešne.

26. 4. 2014 
Vo švajčiarskom Monthery sa konala súťaž s názvom GLADIATORS NIGHT v pretláčaní rukou Na prestížnej
súťaži sa stretlo 8 krajín a 175 súťažiacich. Nechýbali ani Štiavničania. Radoslav Dobrovič získal striebro –
ľa vá ruka, Paľo Gettler skončil na 2. mieste, Roman Tenkel v kategórii do 55 kg skončil tiež na druhom mies -
te. Rado Tenkel v kategórii do 95 kg získal tiež striebro.

26. 4. 2014 
Na medzinárodných majstrovstvách v plávaní vo Viedni, na ktorých sa zúčastnili plavci 8 národov, Štiavničan
Miroslav Maruniak vytvoril 2 slovenské rekordy vo svojej kategórii v disciplínach 1000 a 200 m voľný spô-
sob.

28. 4. 2014 
V kine Akademik sa stretli Štiavničania a hostia na spoločnom podujatí, na ktorom si prebrali ocenenia 
z ob lasti kultúry a športu. Boli to z oblasti športu: Alexandra Nemčoková, Miroslav Židík, Radovan Ďurovič,
Patrik Jány, Štefan Šulek ml., Martin Ferenčík st., Michal Kminiak a oddiel FK Sitno, Radoslav Nemčok,
Tomáš Nemčok, Roman Šlúch, Daniel Matis, Ivan Madara.
V oblasti kultúry: Náckova Štiavnica, Digitalizácia a znovuzriadenie kina Akademik, Autorské večery, Cap 
á ľest, Zimomravenie, Sitňan, Autorský klub, Paradajz Pikčr, Texasky, ZUŠ, Janka Bernáthová, Juraj Čer -
venák, Katarína Kissová, Zdenka Koreňová, Zdenka Predná.
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29. 4. – 2. 5. 2014 
V Kutnej Hore sa uskutočnila v poradí už 10. regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva
(OMSD) pre členské mestá zo strednej a východnej Európy. Na konferencii Mesto Banská Štiavnica a jej tra -
dičné a nové aktivity boli vysoko hodnotené.

29. 4. 2014 
Na medzinárodnom cestnom behu Devín – Bratislava získal Bohuš Melicherčík striebornú medailu.

Máj
1. 5. 2014 
Za účasti predstaviteľov strany Smer – SD a vedenia mesta Banská Štiavnica sa v priestoroch Súkromnej ho -
telovej akadémie na sídlisku Drieňová uskutočnili oslavy 1. mája. Slávnostné podujatie otvoril poslanec 
NR SR JUDr. Miroslav Číž a predseda Okresnej organizácie SMER – SD v Ban. Štiavnici Ing. Marián Zim-
mermann.

5. 5. 2014 
Mesto Banská Štiavnica a OO SZPB usporiadala spomienkové podujatie k ukončeniu vojny pri Pomníku
padlých za účasti primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, zást. primátorky JUDr. Dušana Lukačka,
prednostky MsÚ Ing. Ivany Ondrejmiškovej, za Základnú organizáciu Slov. zväzu protifašistických bojov -
níkov Vladimíra Popraca, Ing. Jaroslava Dudíka a poslancov MsZ Ing. Mariána Zimmermanna a RNDr. Pavla
Bačíka.

7. 5. 2014 
Mesto Banská Štiavnica, Smer – SD a Živena – Spolok slovenských žien, usporiadali prekrásnu, rozihranú 
a roztancovanú oslavu našim mamičkám a babičkám v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici.

7. – 11. 5. 2014 
V priestoroch hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici sa konal 23. ročník Majstrovstiev Slovenska 2014 
v doskovej hre „go“. Spomedzi 35 účastníkov v kategórii 19 x 19 a 18 účastníkov v kategórii 9 x 9 doskovej
hry „go“ z celého Slovenska víťazom sa stal Pavol Lisý.

7. 5. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ. MsZ vzalo na vedomie Správu o stave
mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2013. MsZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom naria -
dení mesta Ban. Štiavnica č. 2/2014 o požívaní alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na
území mesta Banská Štiavnica, o určení plagátovacích plôch a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické
noviny pre volebné kampane na území mesta Banská Štiavnica, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica.

8. 5. 2014 
Konal sa už tretí ročník podujatia pre súčasných i bývalých „pletiarov“, za účasti primátorky mesta Mgr. Na -
deždy Babiakovej a kandidátov za poslancov do Európskeho parlamentu Mgr. Petra Húsku a Ing. Andreja
Kmeťa.

10. 5. 2014 
Pri príležitosti 110. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Štefultove sa začali oslavy slávnostnou
svätou omšou, ktorú celebroval pán farár Norbert Ďurdík pri soche sv. Floriána. Okrem samotných členov
a sympatizantov DHZ sa týchto osláv zúčastnili i pozvaní hostia – zástupcovia ÚzV DPO Žiar nad Hronom,
samosprávy mesta Banská Štiavnica, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad
Hronom a samozrejme aj zástupcovia susedných DHZ Svätý Anton, Banská Štiavnica, Banský Studenec 
a Štiav nické Bane. Slávnostnú atmosféru umocnilo okrem krásneho májového počasia i odovzdanie ďakov -
ných listov a stužiek vernosti niektorým členom DHZ Štefultov.

10. 5. 2014 
Štiavnickí priaznivci zborového spevu mali jedinečnú možnosť zažiť vystúpenie dvoch kanadských miešaných
zborov v kostole Nanebovzatia Panny Márie a to Kapelly Kyrie a Kings Chambel Choir s dirigentkou Melanie
Turgeon.

13. 5. 2014 
Zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici uskutočnil jarnú prechádzku okolím Počúvadlianskeho ja -
zera.
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14. 5. 2014 
Noc literatúry sa už ôsmy raz konala v našom meste. Na šiestich miestach v rôznych objektoch ožila literatúra
čítaním úryvkov diel európskych autorov. Takáto akcia sa koná súčasne aj v iných európskych mestách.

16. 5. 2014 
„Prestreté slávnostné a poľovnícke stolovanie“ – pod týmto názvom bola vo výstavnej sále svätoantonského
kaštieľa sprístupnená slávnostnou vernisážou výstava, ktorej súčasťou je aj ďalších 10 ukážok stolovania,
ktoré sú nainštalované v historických interiéroch kaštieľa.

17. 5. 2014 
Múzeum vo Svätom Antone, Starý zámok a Nový zámok, Galéria Jozefa Kollára a Slovenské banské múzeum
sa zapojili do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií.

17. 5. 2014 
V Žiline sa konali jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní v kategórii 11-roční a starší plavci.
Naši plavci si počínali veľmi dobre a domov si priniesli 22 medailí.

20. 5. 2014 
V speváckej súťaži „Spievaj Pánovi“, ktorú zorganizovala Základná cirkevná škola sv. Alžbety v Novej Bani,
obsadil v prvej kategórii 1. miesto Paľko Chovan a v druhej kategórii 1. miesto Veronika Bačíková. V tretej
kategórii 2. miesto získala Mária Kissová. V kategórii „skupinky“ posilnení Aničkou Chovanovou, získali
spoločne krásne prvenstvo. Všetko žiaci ZUŠ v Banskej Štiavnici.

22. 5. 2014 
V Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici sa konala súťaž „Štiavnická trojruža“, venovaná pamiatke spi so -
vateľa, zberateľa slovenských rozprávok – Pavla Dobšinského. Spoluorganizátormi tohto podujatia boli:
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor a. v.
v Banskej Štiavnici, Mestská knižnica v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica a Autorský klub literátov,
hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici. Do literárnej súťaže: Napíš rozprávku, výtvarnej súťaže: Ilus-
truj rozprávku a interpretačnej súťaže: Prednes rozprávku sa prihlásilo 148 súťažiacich.

23. 5. 2014 
Aj v Banskej Štiavnici sa opäť otvorili brány kostolov, aby ponúkli všetkým ľuďom dobrej vôle neopakovateľné
okamihy v podobe melódií svetoznámych organových skladieb, odborných výkladov o histórii kostolov 
i krá  su básnického slova.

23. 5. 2014 
Vo výstavnej miestnosti ECAV v Banskej Štiavnici sa uskutočnila jedna z najkrajších vernisáží obrazov venova -
ných tomuto mestu a ľuďom, ktorí v ňom žijú – Oľgy Kuchtovej, rod. Pelachyovej.

24. 5. 2014 
Ďalší ročník podujatia „Budenie sitnianskych rytierov“ pri Počúvadlianskom tajchu bol opäť venovaný det -
ské mu publiku. Podujatie otvorilo turistickú sezónu.

24. 5. 2014 
Na Slovensku sa konali voľby do Európskeho parlamentu 2014. V Banskej Štiavnici sa volilo v desiatich vo -
leb  ných okrskoch. Účasť bola 13,45 %.

28. 5. 2014 
Pamiatku Pavla Kyrmezera pri 425. výročí jeho úmrtia si pripomenuli v Evanjelickom kostole v Banskej Štiav -
nici literárno-hudobným pásmom: „Kyrmezer a jeho doba“. Na podujatí účinkovali interpreti umeleckého
slova a hudby z Banskej Štiavnice.

29. 5. 2014 
V mestskej knižnici v Banskej Štiavnici sa zišli najšikovnejší čitatelia vo veku 13 – 15 rokov, aby si vyskúšali
svoje schopnosti a zúročili svoje doterajšie vedomosti o knihách, knižnici, slovenčine a literatúre v zápolení
o „Kráľa čitateľov 2014“. Kráľovnou sa stala Viktória Murgačová, žiačka 8. ročníka ZŠ Jozefa Horáka.

30. 5. – 1. 6. 2014 
Na pozvanie regiónu Banská Štiavnica prišli redaktori verejnoprávnej maďarskej televízie, maďarského roz -
hlasu a štyroch turistických časopisov, aby vybrané štiavnické atraktivity spoznali a osobne natočili.
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30. – 31. 5. 2014 
Slovenské banské múzeum a Mesto Banská Štiavnica zorganizovali už 17. ročník „Festivalu kumštu, remesla
a zábavy“, ktorý sa konal v Banskom múzeu v prírode – skanzene. V rámci programu vystúpili kúzelníci, Ban-
ský orloj, dychová hudba Sitňanka, Permoníci z Križovatky, čipkári, rezbári, košikári, drotári, šperkári a pod.

Jún
4. 6. 2014 
Mestské kúpele a plaváreň, Bytová správa, spol. s. r. o. a Mesto Banská Štiavnica pripravili pre žiakov základ-
ných škôl v okrese Banská Štiavnica športové podujatie s názvom „Deťom pre radosť“ a 4. júna sa konalo
veľké finále a vyhlásenie víťazov. Ocenenie najlepším plavcom odovzdali: primátorka mesta Mgr. Nadežda
Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, konateľ Bytovej správy s. r. o. RNDr. Pavel Bačík 
a ve    dúca prevádzky mestských kúpeľov a plavárne Mgr. Denisa Slezáková.

5. 6. 2014 
Na pôde Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici sa stretla Yosimi Usui z Japonska – uznávaná
gastronomická umelkyňa s milovníkmi dobrého jedla, aby ich zasvätila do tajomstva ich prípravy.

5. 6. 2014 
V areáli svätoantonského kaštieľa sa konal už 4. ročník prírodnej súťaže žiakov 4. a 6. ročníkov vybraných
zo 14 základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, „Čo šepká les“. Deti súťažili
v poznávaní zvierat, rastlín, stôp zveri, zvukov a hlasov zveri, sadenie stromčekov, zhotovenie kŕmidla a pod.

5. 6. 2014 
V Holíči sa konali Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v silovom päťboji. Žiaci zo SPŠ S. Mikovíniho sa
umiestnili na treťom mieste.

5. 6. 2014 
Otvorenie jubilejnej súťažnej výstavy „Svetové dedičstvo očami detí 2014“ vo výstavnej miestnosti Kultúrneho
centra v Banskej Štiavnici. Okrem primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej sa otvorenia zúčastnil aj Akos
Capdebo, vedúci regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva, Dr. Katalin Kiss, čestná
vedúca Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva.

5. 6. 2014 
V banskoštiavnickej mestskej knižnici sa uskutočnil 7. ročník celoslovenského projektu na podporu čítania
pod hlavičkou Ligy detskej istoty pri SV UNICEF s názvom „Čítajme si... 2014“. Pri verejnom čítaní počas
šies tich hodín sa vystriedalo 37 064 detí z rôznych kútov Slovenska.

6. 6. 2014 
V tento deň prechádzali cyklisti cez Banskú Štiavnicu v rámci medzinárodných cyklistických pretekov Okolo
Slovenska.

6. 6. 2014 
V rámci spomienok na ukončenie výstavby Trate mládeže sa konali preteky Malého behu Trate mládeže 
v are áli železničnej stanice. Za krásneho teplého a slnečného počasia sa pretekov zúčastnilo 186 malých 
a mla dých pretekárov z materských, základných a stredných škôl v Banskej Štiavnici a okolia. Preteky otvorila
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, odštartovala Ing. Dalma Štepáneková – účastníčka stavby Trate
mládeže. Riaditeľ pretekov bol Mgr. Bohuslav Melicherčík.

7. 6. 2014 
Po sedemročnej prestávke usporiadalo Mesto Banská Štiavnica už 28. ročník Cestného behu Trate mládeže.
Zúčastnilo sa na ňom 45 pretekárov. Trať merala 20 km. Preteky odštartovala primátorka mesta Mgr. Na -
dežda Babiaková, ceny odovzdával JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primátorky mesta, Mgr. Bohuslav
Melicherčík, riaditeľ pretekov a Renata Antalová, predsedníčka Komisie športu pri MsZ v Banskej Štiavnici.

7. 6. 2014 
Traja majstri floristiky – Petr Kopáč, Láslo Foldes, Marioe Pittnerová a fruit-carver David Dome sa postarali
o skvelé zážitky počas tretieho ročníka kvetinovej šou Flora magica v priestoroch Kultúrneho centra v Banskej
Štiavnici.
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7. – 8. 6. 2014 
V Nových Zámkoch sa konali letné majstrovstvá Slovenska v plávaní. Timea Melicherčíková z Plaveckého
klubu Banská Štiavnica priniesla 2 medaily.

7. 6. – 7. 9. 2014 
Na Starom zámku sa počas niekoľkých víkendov odohral dobový divadelný festival „Vojenský tábor“, ktorý
priblížil ako prebiehal výcvik vojakov, keď v 16. storočí zaútočil nepriateľ na Banskú Štiavnicu. Organizátor
je Slovenské banské múzeum a skupina Tormen.

7. 6. 2014 
OZ Fórum starej Štiavnice v spolupráci s mestom Banská Štiavnica pripravilo v priestore „Javiska Trotuár“
v pasáži Zlatý dvor autorské čítanie z kníh Judity Kaššovicovej, Rút Lichnerovej, Erika Ondrejičku a Jána
Zambora v sprievode džezových tónov Elie Kačiovej a Ondreja Krajňáka i operného speváka Ondreja Šalinga.

9. – 10. 6. 2014 
V rímskokatolíckom kostole v Námestove sa konal XI. ročník súťaže mladých organistov. Tretie miesto v tej -
to celoslovenskej organovej súťaži získala Lucia Švecová zo ZUŠ v Banskej Štiavnici.

11. 6. 2014 
V historických priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo vyhodnotenie
3. ročníka literárno-výtvarnej súťaže pre študentov stredných škôl „Les v mojom srdci“. Vo výtvarných prá-
cach 3. miesto získala Natália Ondrejková a v literárnej súťaži tiež 3. miesto bolo udelené Jaroslavovi Tre-
bulovi a Jakubovi Badrnovi – obaja zo SOŠL v Banskej Štiavnici.

14. 6. 2014 
Začala sa akcia Umenie na Trojici, ktorá má za cieľ oživiť centrum „top sezóny“ na Trojičnom námestí. Or-
ganizátormi sú Kultúrne centrum a Mesto Banská Štiavnica.

17. 6. 2014 
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých z Banskej Štiavnice sa zúčastnili
Športového dňa SZTP vo Zvolene, kde získali 4 medaily (D. Matis, I. Lisý, R. Kuruc, J. Bradovka).

18. – 19. 6. 2014 
V areáli svätoantonského kaštieľa sa konalo výnimočné kultúrno-náučné podujatie – už tretí ročník Detských
dní sv. Huberta – v rámci júna, mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. Medzi prítomnými nechýbali ani
členovia denného stacionára Margarétka z Banskej Štiavnice.

20. 6. 2014 
Slovenské banské múzeum v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici otvorilo výstavu Karol Baron – šľachtic
surrealizmu.

21. 6. 2014 
Na štadióne FK v Banskej Štiavnici sa konala Krajská súťaž mladých hasičov. Stretli sa tu víťazné kolektívy
MH v kategórii chlapcov a dievčat z jednotlivých okresov Banskobystrického kraja.

23. 6. 2014 
OZ Iniciatíva za živé mesto v spolupráci so Slovenským banským múzeom pripravili pre žiakov, študentov
a širokú verejnosť popularizačno-vzdelávacie podujatie „Turci na ceste do strieborného mesta“ na Novom
zámku.

25. 6. 2014 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici zorganizovalo 6. ročník vydareného podujatia Rozlúčka so
školským rokom v priestoroch Starého zámku. Pripravilo bohatý program: hlavolamy, stavebnice, drevené
hračky, výrobu vlastného terča, vlastnej fajky z hliny a pod.

25. 6. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
MsZ schválilo:
– správu o inventarizácii majetku mesta. Záverečný účet Mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení

zriadených mestom Banská Štiavnica za rok 2013. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za
rok 2013. Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu. Pokračovanie
spolupráce medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou PO-MA, s. r. o. vo veci vysielania VIO TV na
obdobie do 31. 12. 2014
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MsZ vzalo na vedomie:
– správu z členskej schôdze Kalvárskeho fondu. Správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské

lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. Správu o stave a využití objektov v majetku Mesta Banská Štiavnica

28. 6. 2014 
Prezentácia novej knihy banskoštiavnického rodáka, spisovateľa, cestovateľa, historika umenia – Milana Au-
gustína „Neznáma história zeme baníkov a pôvodu striebra rádu templárov“ v ZUŠ v Banskej Štiavnici.

30. 6. 2014 
Základná škola Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica – zorganizovali odborný seminár
pri príležitosti 40. výročia úmrtia spisovateľa Jozefa Horáka.

Júl
1. 7. 2014 
Vernisáž obrazov „Mišung“ – organizátorom bolo Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici. Vystavujúci: Mišo
Šusták, Sys Juhászová, Doda Miklóšová.

1. 7. 2014 
Novou riaditeľkou Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici sa stala Mgr. Lucia Krchná -
ková, PhD.

2. – 5. 7. 2014 
V Kostole sv. Kataríny sa konal Festival Bachovej hudby „Bach Tribute“. Účinkujúci: Michaela Kondelková,
Katarzyna Czubek, Peter Frisee.

6. – 11. 7. 2014 
6. ročník Letného tábora v múzeu. Tradičné a netradičné zážitky v podobe hier, remesiel i prehliadky atrak-
tívnych priestorov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

9. 7. 2014 
V Banskej Štiavnici bolo otvorené Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci, za podpory Mesta Banská
Štiavnica. Otvorenia sa okrem zástupcov mesta, občanov a médií zúčastnil aj minister spravodlivosti SR
JUDr. Tomáš Borec a riaditeľka Centra právnej pomoci JUDr. Nataša Nikitinová.

12. 7. 2014 
Počas jubilejného desiateho ročníka „Živého šachu“, ktorý sa konal na Trojičnom námestí, kráľovskú korunu
primátorka mesta nasadila maďarskému veľmajstrovi Richardovi Rapportovi, ktorý sa stal kráľom štiavnic -
kého Živého šachu, no víťazom sa stali všetci, ktorí sa vydareného podujatia zúčastnili. Druhé miesto obsadil
Sergej Movsesian a tretie Zsolt Gigé.

17. 7. 2014 
Na sídlisku Drieňová sa konal už 17. ročník cestného behu pre všetkých, pod názvom Drieňovský okruh.
Preteku sa zúčastnilo 160 pretekárov v detských kategóriách a 76 v kategóriách dospelých. Hlavným rozhod-
com bol Milan Potančok. Preteky otvorila krátkym príhovorom primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.
Medzi prítomnými bol i viceprimátor JUDr. Dušan Lukačko, poslanci Mestského zastupiteľstva a pred sed -
níčka športovej komisie pani Renáta Antalová.

19. 7. 2014 
Kráľovská návšteva Banskej Štiavnice – oživená historická udalosť pri príležitosti 250. výročia kráľovskej „vi -
zi tácie“ rímského kráľa Jozefa II., jeho brata veľkovojvodu Petra Leopolda a princa Alberta v slobodnom krá -
ľovskom meste Banská Štiavnica. Organizátori: Mesto Banská Štiavnica a Peter Danáš.

24. – 27. 7. 2014 
Festival peknej hudby v Kostole sv. Kataríny. Rick Wakeman (B. B.) klavír, Večer s Vladimírom Godárom – Cap -
pella Istropolitana, Stanislav Palúch – husle, Eugen Prochác – violončelo, Katarína Turnerová – harfa, Trio
Ga lup – Oliver Lusinchi – flauta (F), Pascal Gallet – klavír (F), Eugen Prochác – violončelo (SR). Organizáto -
rom bolo Mesto Banská Štiavnica a partneri.

25. 7. 2014 
Vernisáž sochárskej výstavy: Jana Galaxia Brisudová a Stanislav Kiča. Výstava bola inštalovaná na Starom
zámku.
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26. 7. 2014 
V rekreačnej časti Banského Studenca sa konal pretek kros triatlonu. Hlavným organizátorom podujatia
bolo Mesto Banská Štiavnica v zastúpení primátorkou Mgr. Nadeždou Babiakovou a sponzorov podujatia.
Štartovalo 193 pretekárov. Štartovné bolo odovzdané symbolicky v podobe šeku OZ Deťom pre život, na
pomoc a podporu detských onkologických pacientov. 

29. 7. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala MsZ.
MsZ schválilo:
– určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov v meste Banská  Štiavnica na

volebné obdobie 2014 – 2018 nasledovne: 3 volebné obvody, pričom vo volebnom  obvode č. 1 šiesti poslanci,
v obvode č. 2 tiež šiesti poslanci a v obvode č. 3 jeden poslanec 

– uznesením č. 77/2014 podľa VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatút Mesta Banská Štiavnica –
Mest ské zastupiteľstvo udelilo na svojom riadnom zasadnutí Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva 
a roz  voj mesta Banská Štiavnica Ivanovi Celderovi, Ing. Richardovi Kaňovi, Mgr. Elene Kašiarovej, 
Ing. Edu ardovi Radovi. V zmysle §16, výročnú cenu Mesta Banská Štiavnica Ing. Dominikovi Kútnikovi 
a Ing. Rudolfovi Valo vičovi

MsZ vzalo na vedomie:
– v zmysle §17. cenu primátora mesta Banská Štiavnica Jurajovi Červenákovi – mladému slovenskému spi so -

vateľovi, občanovi mesta, ktorý dej svojich románov vkladá aj do historického prostredia Banskej Štiavnice

A ugust
1. 8. 2014 
Náckov pochod – 17. ročník, organizovaný Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom. Trasa viedla
od Baníckej krčmy pri štôlni Glanzenberg, cez Kammerhof k soche štiavnického Nácka cez Pizzériu pri šachte
Kaufhaus, Pizzériu Black-M nad Kozákom až po nádvorie pred Štiavnickým betlehemom – za sprievodu spe -
váckeho zboru Sitňan, náckových vtipov a tradičného piva.

2. 8. 2014 
Nezabudnuté remeslá. Námestie sv. Trojice ožilo výrobkami z rôznych materiálov, chutnými jedlami a vystú -
peniami hudieb, spevákov a tanečníkov.

8. 8. 2014 
Rozozvučaním zvonov na Kostole Panny Márie a na veži Starého zámku o 15:00 hod sa začalo pred štôlňou
Glanzenberg v Banskej Štiavnici pietne podujatie, venované pamätnému dňu Slovenskej republiky – „10. au-
gust – Deň obetí banských nešťastí“. Podujatia sa zúčastnil JUDr. Dušan Lukačko, zást. primátorky, 
RNDr. Karol Weis, PhD. podpredseda Banskoštiavnického baníckeho spolku, Ing. Erik Sombathy, predseda
Združenia banských spolkov a cechov Slovenska a Ing. Ladislav Lacko, emeritný predseda Hlavného banského
úradu.

10. 8. 2014 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konala vernisáž k obrazom a kresbám, ktoré majú štiavnický
motív – členov ZIV a niekoľkých banskoštiavnických študentov, ktorú každoročne organizuje Združenie pre
integrálne vzdelávanie v Bratislave. Organizátorkou je riaditeľka ZIV Iveta Slobodníková a lektor sympózia
Bohumír Bachratý.

13. – 16. 8. 2014 
Uskutočnil sa už XII. ročník Festivalu európskej kultúry Cap á ľ Est 2014, ktorý sa niesol v znamení ohnivého
španielskeho flamenga. Ponuka bola bohatá: hry, prednášky a stretnutia s básnikmi i prozaikmi.

15. 8. 2014 
Pred kaplnkou pri Šmintorinskej štôlni na Hornej Resle v Banskej Štiavnici sa konal už 3. ročník „Šminto -
rinskej púte“. Slávnosť začala baníckou hymnou „Zdar Boh hore“, po nej iniciátor a moderátor Vladimír
Poprac privítal účastníkov – Mgr. Miloša Pikalu, dekana rímskokatolíckej farnosti, Mgr. Nadeždu Babiakovú,
primátorku mesta, Ing. Milana Durbáka, tajomníka Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, 
Ing. Erika Sombathyho, predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Ing. Ladislava Sombat-
hyho, najstaršieho člena baníckeho spolku a Jaroslava Buzalku, kastelána kaplnky. Po príhovore Ing. Milana
Durbáka odhalili pamätnú tabuľu. Nasledovala pobožnosť, ktorú celebroval pán dekan, príhovor pani primá-
torky a piesne spevokolu Štiavničan.
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17. 8. 2014 
Na amfiteátri v Banskej Štiavnici sa uskutočnil hudobný festival Osmidiv. Benefičné podujatie je venované
mentálne a zdravotne postihnutým deťom a klientom zo zariadení a domovov sociálnych služieb zo stred-
ného Slovenska. Pripravilo ho Občianske združenie Milana Štefánika za podpory ďalších sponzorov.

21. 8. 2014 
Katarína Kissová predstavila svoju debutovú zbierku básní „Vidieť srdcom“ – v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Zbierka má dve krstné mamy. Pani primátorku Mg. Nadeždu Babiakovú
a predsedníčku Živeny pani Jolanu Šamovú.

27. 8. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková otvorila zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.
MsZ schválilo:
– plnenie rozpočtu mesta podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k 30. 6. 2014 
– program odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica na roky 2011 – 2015
– štatút týždenníka Štiavnické noviny. Návrh zápisu do kroniky Banská Štiavnica za rok 2013
MsZ vzalo na vedomie:
– správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2014
– návrh na zmenu personálneho obsadenia Mestského hasičského zboru a zmenu názvu na Dobrovoľný

hasičský zbor mesta Banská Štiavnica
– správu o príprave Salamandrových dní 2014
– správu o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
MsZ odvoláva a volí: 
– Petra Ivašku, poslanca MsZ z postu člena redakčnej rady VIO TV, na základe jeho vzdania sa členstva
– volí Ing. Slavomíra Paloviča, poslanca MsZ za člena redakčnej rady VIO TV

28. 8. 2014 
Pri pamätníku SNP (terasa pri Mestskom úrade) v Banskej Štiavnici sa konali oslavy 70. výročia SNP, ktoré
organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Štiavnici spolu
s Mestom Banská Štiavnica. Moderátor oslavy Ing. Jaroslav Dudík privítal účastníkov osláv – Mgr. Nadeždu
Babiakovú, primátorku mesta, JUDr. Dušana Lukačku, zástupcu primátorky mesta, poslancov MsZ, členky
a členov ZO SZPB a zástupcov politických a spoločenských organizácií. Slávnostný príhovor predniesla pani
primátorka Mgr. Nadežda Babiaková a Vladimír Poprac predseda ZO SZPB. Mgr. Ľubomír Jančo, tajomník
ObV SZPB v Žiari nad Hronom odovzdal Čestné uznanie Mestu Banská Štiavnica, Antonovi Gregussovi,
Vladimírovi Popracovi za rozvoj tradícií SNP v duchu demokracie, humanizmu a proti fašizmu.

September
2. 9. 2014 
Za účasti predstaviteľov Mesta na zrekonštruovanej budove synagógy v Banskej Štiavnici odhalili pamätnú
tabuľu s informujúcim textom, že v roku 1892 – 1949 tu sídlila židovská synagóga. To bola jedna z pod-
mienok Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Druhou podmienkou bolo, že bu-
dova nesmie byť používaná na nedôstojné ciele (zábavná miestnosť, krčma). V súčasnosti budova slúži
rozšíreným aktivitám pivovaru (riaditeľstvo a časť technológie).

4. 9. 2014 
V kine Akademik sa uskutočnil 3. ročník podujatia „Seniorské talentárium“. Vystúpili na ňom dôchodcovia
z Banskej Štiavnice a okolia spevom, tancom a hrou na rôzne hudobné nástroje. Podujatie pripravili: Pohron-
ské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Klub dôchodcov v Banskej Štiavnici
a Mesto Banská Štiavnica. Na podujatí sa zúčastnilo rekordných 83 účinkujúcich, ktorým sa prihovorila
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.

5. 9. 2014 
Na parkovisku pod Novým zámkom sa prezentovala banskoštiavnická firma Sittrans, s. r. o. so sídlom 
v Ban skej Štiavnici. Firma prezentovala lesnú špeciálnu techniku, kosačky a píly rôzneho typu. Prezentácie
sa zúčastnila Mgr. Nadežda Babiaková a poslanec MsZ Ing. Marián Zimmermann.

6. – 7. 9. 2014  
V areáli svätoantonského kaštieľa sa konali celoslovenské poľovnícke slávnosti – Dni sv. Huberta pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi vzácnymi hosťami nechýbal doc. JUDr. Ivan
Gašparovič, prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. a iní.
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6. 9. 2014 
Vo výstavných miestnostiach Berggerichtu na Námestí sv. Trojice Slovenské banské múzeum v Banskej Štiav -
nici otvorilo výstavu: „Ich veličenstvá prichádzajú...“. Výstava pripomína 250. výročie návštevy synov cisárov -
nej Márie Terézie – budúceho cisára Jozefa II., arcivojvodu Leopolda a saskotešinského vojvodu Alberta,
budú ceho zaťa cisárovnej a miestodržiteľa Uhorska v stredoslovenských banských mestách.

10. – 14. 9. 2014 
V Banskej Štiavnici sa konali Salamandrové dni 2014, ktoré sú vyvrcholením Kultúrneho leta a ukončením
letnej turistickej sezóny. Sprievodným podujatím bola Medzinárodná konferencia k dejinám baníctva a mon-
tánnej archeológie pod názvom Argenti Fodina, v priestoroch Slovenského banského múzea. Podujatia
pokračovali vernisážou výstavy k 250. výročiu návštevy Habsburgovcov – synov Márie Terézie – Jozefa II. 
a je ho brata arcivojvodu Leopolda a princa Alberta vo výstavných priestoroch Berggerichtu na Námestí sv.
Trojice, slávnostným šachtágom, slávnostným zasadnutím MsZ v Kostole sv. Kataríny, burzou minerálov,
tradičným salamandrovým trhom, nechýbalo ani salamandrové pódium.

12. 9. 2014 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory. Oslavy
Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov sú v réžii Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného
prostredia SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pracovníkov baní,
geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory.

12. 9. 2014 
Štátny ústredný banský archív zorganizoval Deň otvorených dverí náučno-zábavného podujatia spojeného
s výstavou archívnych dokumentov a možnosťou vyskúšania dobových detských hier a barokového písma.

12. 9. 2014 
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním výročných cien mesta a vztýčenie zás-
tavy Organizácie miest svetového dedičstva.

12. 9. 2014 
Naše mesto navštívila skupina legionárov a spoločníkov (rytierov) zo Slovenského zmiešaného združenia,
ktorý spája členov Čestnej légie a členov Národného rádu za zásluhy, pod vedením Milana Kňažka, prezidenta
de IATONAF Slovenska, generálneho sekretára Patrice Dantel a ďalších. Delegáciu prijala primátorka mesta
Mgr. Nadežda Babiaková.

12. 9. 2014 
V priestoroch kaviarne Divná pani sa konalo podujatie Znovuzrodenie Jungovho domu spojené so slávnost -
ným odhalením pamätnej tabule venovanej pamiatke Ing. Mariána Lichnera, CSc. (primátor mesta 1990 – 2006).

13. 9. 2014 
V rámci vyvrcholenia Salamandrových dní 2014 bol významným medzinárodným ocenením odmenený Ing.
Peter Moravitz v obradnej sieni banskoštiavnickej radnice. Ocenenie mu odovzdal Attila Pataky, predseda
OMBKE. Toto najvyššie maďarské hutnícke vyznamenanie mu bolo udelené za dlhoročnú systematickú 
a cieľa vedomú prácu Banskej Štiavnice s maďarskými baníckymi a hutníckymi organizáciami pri rozvíjaní
a uchovávaní banskoštiavnického duchovného dedičstva.

19. 9. 2014 
Na Sitne sa konalo stretnutie slovenských turistov Dr. Téryho spojené s odhalením pamätnej tabule k 140. vý -
ročiu turistického značkovania na území Slovenska. Stretnutie sa konalo v spolupráci s Klubom slovenských
turistov v Hodruši-Hámroch. Na akcii sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, poslankyňa
MsZ a predsedníčka Komisie športu a mládeže v Banskej Štiavnici Renata Antalová, predseda Klubu sloven-
ských turistov v Banskej Štiavnici Ing. Róbert Melcer, predseda Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
v Žiari nad Hronom Ing. Miloš Ziman a ďalší.

18. – 20. 9. 2014 
Vo Zvolene sa konal XIX. ročník Gorazdových organových dní, kde Lucia Švecová, žiačka ZUŠ v Banskej
Štiav nici sa stala ich laureátkou.

21. 9. 2014 
Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Banskej Štiavnici JUDr. Jana Kollárová zaregistrovala pre voľby
primátora mesta týchto kandidátov: Mgr. Nadežda Babiaková, Mgr. Juraj Foltán, PhD., JUDr. Dušan Lu -
kačko. Pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebný obvod č. 1: Renáta Antalová, Mgr. Pavol
Balžanka, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ján Čamaj, Marián Čierny, prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc., Ing. Peter
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Chytil, PaedDr. Milan Klauz, Peter Ivaška, Ing. Jozef Karabelly, Ing. Dominik Kútnik, JUDr. Dušan Lukačko,
Mgr. Martin Macharik, Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Adela Prefertusová, Mgr. Andrea Štefanková, Mgr. Renata
Tali gová, Ing. Marian Zimmermann, Ing. Peter Zorvan, PhD. Pre volebný obvod č. 2: RNDr. Pavel Bačík,
Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Jaroslav Dudík, Ing. Štefan Filip, Peter Havalda, Ing. Milan Kašík, Mgr.
Ingrid Kosmeľová, Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, RNDr. Nadežda Kvaková, Ing. Beáta Maďarová, Slavomír
Michna, Ing. Ján Mojička, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Ján Šimčík, JUDr. Gejza Wolf. Pre volebný obvod č. 3:
Dušan Beránek, Emília Jányová-Lopušníková, PaedDr. Mária Ivica Moravčíková.

22. 9. 2014 
Na základe rozhodnutia dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zriaďuje sa
v Banskej Štiavnici detašované pracovisko – Katedra udržateľného rozvoja tejto univerzity.

27. 9. 2014 
Na Šobove sa konalo slávnostné otvorenie Rómskeho klubu, z iniciatívy Mesta Banská Štiavnica. Otvorenia
sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, so-
ciálna pracovníčka MsÚ Bc. Eva Gregáňová a poslanci MsZ.

28. 9. 2014 
V evanjelickom kostole sa konala prehliadka speváckych zborov pod názvom Nad Tatrou sa blýska... pri
príležitosti 170. výročia slovenskej hymny. Podujatie sa konalo pod záštitou Mgr. Viery Šedivcovej, poslankyne
NR SR. Organizátori: BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Evanjelická cirkev augsbur -
ského vyznania Slovenska.

Október
1. 10. 2014 
Medzi implementačnou agentúrou pre OP YaSL a Mestom Banská Štiavnica bola podpísaná zmluva o po -
skytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva 
z lokality Šobov“.

3. 10. 2014 
Pri príležitosti 30. výročia znovuobnovenia činnosti folklórneho súboru Sitňan sa konal slávnostný Galakon-
cert v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici. O znovuobnovenie súboru sa zaslúžil Ing. Dominik Kútnik.
Súbor predstavil svoj bohatý repertoár a pokrstil svoje prvé CD.

3. 10. 2014 
V priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom sa uskutočnila vernisáž výstavy ume -
leckej tvorby neprofesionálnych autorov z nášho regiónu. Úspešnou vystavovateľkou je aj Oľga Kuchtová 
z Banskej Štiavnice, ktorá zobrazuje na svojich obrazoch krásu štiavnických tajchov a okolitej prírody.

4. 10. 2014 
Bratislavský spevácky chlapčenský zbor vystúpil v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici. Bol to nezabud -
nuteľný umelecký zážitok. Podujatie pripravilo Mesto Banská Štiavnica a Región Štiavnica v spolupráci 
s Eva njelickou cirkvou a. v. a Ministerstvom kultúry SR.

6. 10. 2014 
V Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského sa konalo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska.
Nové ihrisko otvorila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Fran-
tiška Assiského Mgr. Karol Palášthy, duchovný správca školy Mgr. Tomáš Štefina a vikár pre školstvo Ban-
skobystrickej diecézy otec ThLic. Martin Ďuračka. 

9. 10. 2014 
V koncertnej sále ZUŠ v Banskej Štiavnici zaznel koncert pod názvom Slovenská ľudová pieseň a jej podoby,
v podaní: Stanislav Bartko (spev), Alexandra Mária Matušovová (klavír), folklórna skupina Sitňan.

10. 10. 2014 
Daniel Matis obsadil druhé miesto v Slovenskom pohári za rok 2014. Reprezentoval KMT Banská Štiavnica
v kategórii veteránov v duatlone.

10. 10. 2014 
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa konala tradičná slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
ktorú tradične pripravila Živena, Mesto Banská Štiavnica a Smer – SD. 
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11. – 12. 10. 2014 
Na krytej plavárni v Banskej Štiavnici sa konal 34. ročník plaveckých pretekov „Štiavnický kahanec“ s medzi -
národnou účasťou. Najlepší výkon podali: Timea Potančoková, Matej Ernek, Michal Balázs, Šimon Ernek 
a Timea Melicherčíková.

15. 10. 2014 
ZUŠ pripravila „Hudobný darček“ starým mamám a starým otcom, ktorí s láskou a obetavosťou pomáhajú
svojim deťom pri výchove vnúčat a zároveň ich podporujú v umeleckom raste. Koncert moderoval Bc. Michal
Timko.

17. 10. 2014 
Už po ôsmykrát prišli do Banskej Štiavnice „Akademici“, aby si pripomenuli založenie Baníckej akadémie,
ktorá je almou mater jedenástich nástupníckych univerzít a fakúlt. Neformálnou súčasťou podujatia sa stalo
už štvrté Stretnutie banských inžinierov – veteránov (starších ako 80 rokov). Slávnostné otvorenie bolo v Ba -
níckej krčme, na štiavnickej Radnici ich privítala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, na cintoríne
položili veniec na hrob prof. Emila Nevyjela, prvého dekana Baníckej fakulty VŠT v Košiciach.

19. 10. 2014 
V novej budove SND v Bratislave bol v rámci Dní slovenskej literatúry ocenený za celoživotné dielo spisovateľ
a esejista – banskoštiavnický rodák Anton Hykisch.

20. 10. 2014 
Mesto Banská Štiavnica v rámci Mesiaca úcty k starším zorganizovalo bohatý kultúrny program v pries -
toroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici.

21. 10. 2014 
V Evanjelickom chráme a. v. v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo poeticko-hudobné pásmo venované tvorbe
evanjelických autorov. Úvodné slovo mala pani Mária Petrová a ev. pán kaplán Tomáš Valašík. Hostia: Dušan
Lukačko, viceprimátor Banskej Štiavnice, spisovateľka a literárna historička Slavomíra Očenášová-Štrbová
z Banskej Bystrice a kňaz, básnik a esejista Daniel Šovc z Levíc, predseda Mo MS v Kremnici Milan Rybársky,
kremnický ev. pán farár Jozef Pacek a dozorkyňa ev. cirkevného zboru v Banskej Štiavnici pani Ľudmila
Blašková. V programe účinkoval organista Róbert Zacharovský, Martin Jánošík, Slavomíra Očenášová-Štr-
bová a Perla Perpetua Voberová (spev). Program sa niesol pod názvom: Opory vo vetre.

22. 10. 2014 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Zastupiteľstvo otvorila a viedla Mgr. Nadežda Babiaková. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
– zriadenie Komunitného centra Šobov na Ulici Šobov č. 7 v Banskej Štiavnici
– operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:
– prevod a predaj majetku Mesta Banská Štiavnica, podľa zápisnice zo zasadnutia MsZ

29. 10. 2014  
Uplynulo 65 rokov od momentu, kedy bola
slávnostne sprevádzkovaná Trať mládeže. Túto
významnú udalosť si mesto Banská Štiavnica
pripomenulo cestou vlakom z Banskej Štiav -
nice do Hronskej Dúbravy a späť, spomien -
kovou slávnosťou, príhovorom primátorky
mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, priamych
účastníkov Trate mládeže Dalmy Štepánekovej
z Banskej Štiavnice a Jána Gubča zo Zvolena,
premietaním filmu Oceľová cesta a prehliad-
kou fotografií z archívu SBÚ, ktoré prevažne
pochádzajú od známeho foto grafa Sergeja Pro-
topopova a vystúpením hudobnej skupiny
Chanson Friends.

30. 10. 2014 
Pozvanie manželov Angušovcov, majiteľov štýlovej kaviarne „4 sochy“, prijal spisovateľ, autor najpredáva -
nejších slovenských bestsellerov, politik, diplomat, cestovateľ a neúnavný hľadač pravdy – Jozef Banáš.
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1. 11. 2014 
Slovenské banské múzeum pre návštevníkov mesta pripravilo unikátny večer v podobe jedinečného nočného
výhľadu z Nového zámku pod názvom „Dušičky z Nového zámku“.

3. 11. 2014 
Novou riaditeľkou nemocníc Svet zdravia v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici sa stala Eva Páleníková.

3. 11. 2014 
Po niekoľkých mesiacoch absencie diabetológa začína v Banskej Štiavnici ordinovať odborný diabetológ
MUDr. Jaroslav Kalivoda, ktorý bude dochádzať z Prahy.

6. 11. 2014 
Fórum Starej Štiavnice v Kaviarni Divná pani usporiadalo besedu s Mgr. Máriou Čelkovou a PhDr. Miku lášom
Čelkom na tému: Dejiny objektov centra mesta Banská Štiavnica z pohľadu umeleckej historičky a archivára.

7. 11. 2014 
Slávnostné odovzdanie do užívania zrekonštruovaných verejných priestranstiev v MPR ulice Akademická 
a Mierová. Medzi pozvanými hosťami nechýbala poslankyňa a podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana Laššá -
ková, poslanec NR SR JUDr. Miroslav Číž, zástupcovia mesta Banská Štiavnica a poslanci MsZ.

10. 11. 2014 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pre slovenských návštevníkov pripravilo netradičný spôsob
spoznávania expozície Baníctvo na Slovensku pod názvom: Kammerhof v zime. V programe je prehliadka
funkčných modelov banských strojov a zariadení, prehliadka expozície cez rozprávku o Baníkovi Jožkovi,
hra Putovanie baníka za hviezdou a pod. Akcie trvajú 3 mesiace.

11. 11. 2014 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini odovzdal Jakubovi Lulákovi, študentovi Ka-
tolíckeho gymnázia sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, Pamätný list sv. Gorazda za 3. miesto na
maj strovstvách sveta v stavbe a programovaní robotov na súťaži Robo Cup v brazílskom meste Joao Pessoa.
Jakub Lulák toto ocenenie získal aj vďaka svojmu pedagógovi Mgr. Jozefovi Siskovi. 

8. – 16. 11. 2014 
V Bratislave na slávnostnom podujatí „Odovzdávanie cien za vedu a techniku“ v Centre vedecko-technických
informácií, na pozvanie Ministerstva školstva SR, štiavnická ZUŠ skrášlila toto podujatie kultúrnym progra -
mom.

13. 11. 2014 
Na Starom zámku v tzv. Rytierskej sále sa uskutočnil 6. ročník: „Stretnutie generácií“. Je to akcia starých,
mladých, seniorov a juniorov, členiek spolku Živena, klubov dôchodcov v Banskej Štiavnici a na Štefultove,
klientov Domova Márie, študentov Gymnázia A. Kmeťa a Strednej odbornej školy služieb a lesníctva.

14. 11. 2014 
V obradnej miestnosti historickej radnice na MsÚ v Banskej Štiavnici bolo slávnostné prijatie študentov pri
príležitosti 17. novembra – Dňa boja za slobodu a demokraciu. Študentov a ich pedagógov prijala a privítala
primátorka nášho mesta Mgr. Nadežda Babiaková, ďalej sa ho zúčastnila PaedDr. Viera Ebert – za Školský
úrad a pracovníčka MsÚ Jarmila Simonidesová. Boli ocenení vybraní žiaci, ktorých navrhli školy za vynika-
júce študijné výsledky, vzornú reprezentáciu na úrovni SR a v zahraničí.

15. 11. 2014 
Na Slovensku sa konali voľby do orgánov samosprávy miest a obcí. Primátorkou Banskej Štiavnice sa opäť
stala Mgr. Nadežda Babiaková. Do MsZ za 1. obvod boli zvolení: Lukačko Dušan JUDr., Čabák Juraj Ing.,
Zimmermann Marian Ing., Antalová Renáta, Pál Mikuláš Mgr., Čamaj Ján Ing. Za 2. obvod: Bačík Pavel
RNDr., Barák Ľubomír, Beňo Ivan, Palášthy Karol Mgr., Kružlic Ján Mgr., Koťová Helena. Za 3. obvod bol
zvolený Beránek Dušan.

15. 11. 2014 
Slovenské banské múzeum otvorilo vernisážou výstavu Podzemie Spiša a opálové bane, vo fotografiách
Miloša Greisela vo výstavných priestoroch v Berggerichte na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici.
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17. 11. 2014 
Základná umelecká škola vo svojich miestnostiach pripravila pre deti, rodičov, známych i neznámych nadšen-
cov hudby a umenia Jesenný koncert. Vystúpili žiaci a učitelia školy.

18. 11. 2014 
Vo výstavných priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konalo vyhodnotenie súťaže a vernisáž
výstavy 17. ročníka celoslovenskej fotografickej súťaže so zahraničnou účasťou pod názvom: Najkrajšia do-
volenková fotografia. Zapojilo sa do nej 29 autorov s 239 fotografiami. Organizátori: Pohronské osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica a Múzeum vo Svätom
Antone.

27. 11. 2014 
V sieni Komorských grófov Slovenského banského múzea sa konal 2. ročník odovzdávania vyznamenaní
Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela
Mikovíniho. Ocenenia odovzdával Juraj Draxler – Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi oce-
nenými bol aj Jakub Lulák, študent Katolíckeho gymnázia sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici.

28. 11. 2014 
Vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici sa konal koncert českej speváckej slávice
Lucie Bílej.

28. 11. 2014 
Vo výstavných priestoroch oddelenia geológie Slovenského banského múzea, v budove Berggerichtu bola
slávnostne otvorená nová výstava fotografií pod názvom Spišské hlbiny a opálové bane vo fotografii Miloša
Greisela.

29. 11. 2014 
V penzióne Cosmopolitan sa konal tematický večer na židovskú tému pod názvom: Hoffmannov návrat.
Podujatia sa zúčastnil veľvyslanec štátu Izrael v SR Jeho Exelencia Alexander Ben-Zvi s manželkou. Hostiteľmi
boli manželia Donevovci.

December
4. 12. 2014  
V priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici otvorili výstavu (Ne)zabudnutí aušusníci, ktorá odhaľuje
tajomstvá zaujímavého fenoménu baníctva – tradície aušusníkov. Organizátorom výstavy je Slovenské banské
múzeum v Banskej Štiavnici, ktoré podporilo Ministerstvo kultúry SR a sponzori.

4. 12. 2014  
17. ročník celoslovenskej fotografickej súťaže so zahraničnou účasťou – Najkrajšia dovolenková fotografia –
do ktorej sa zapojilo 29 autorov s 239 fotografiami, bola inštalovaná v priestoroch Kultúrneho centra v Ban -
skej Štiavnici.

5. 12. 2014 
Pred dňom sv. Mikuláša sa v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnice konal bohatý program pre všetky deti,
kto rý organizovalo Kultúrne centrum Banská Štiavnica a Mesto Banská Štiavnica.

5. 12. 2014 
V komorných priestoroch Divadla Pivovaru ERB sa konala slovenská premiéra hry Václava Havla: Audience.

9. 12. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zas -
tupiteľstva do obradnej miestnosti historickej radnice. MsZ sa zúčastnili všetci trinásti novozvolení poslanci. 
Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Nadežda Babiaková za prítomnosti všetkých poslancov. Predseda Mestskej
volebnej komisie Ivan Petrinec informoval prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy Mesta
Banská Štiavnica. Primátorkou mesta Banská Štiavnica sa stala Mgr. Nadežda Babiaková. Nasledovalo zlože-
nie sľubu novozvoleného primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva. Nasledovalo vystúpenie novozvo -
lenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, schválenie programu ustanovujúceho zhromaždenia, voľba
mandátovej a návrhovej komisie, návrh na schválenie komisií mestského zastupiteľstva, návrh na poverenie
vykonávania obradov uzavretia manželstva a vykonávania občianskych obradov a používanie štátneho znaku
pri týchto obradoch. Mgr. Nadežda Babiaková sa rozhodla poveriť zastupovaním poslanca Ing. Ma riana
Zimmermanna.
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10. 12. 2014 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala Mestské zastupiteľstvo. 
MsZ vzalo na vedomie: 
– plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho program na I. polrok 2015
– vzdanie sa členstva v dozornej rade spoločnosti Joergesov dom, a. s., JUDr. Dušana Lukačka 
– zapojenie sa Mesta Banská Štiavnica do medzinárodného projektu JOYNEET
MsZ vyhlasuje:
– deň 18. 2. 2015 dňom konania voľby hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica
V ďalšom bode sa prerokúvali majetkové veci mesta Banská Štiavnica.

17. 12. 2014 
Vo Farskom kostole v Banskej Štiavnici na pozvanie primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej a ZUŠ sa
zišli obyvatelia Banskej Štiavnice, aby spolu s deťmi privítali pod vianočným stromčekom novorodeného
Ježiška.

20. 12. 2014 
Daphne – inštitút aplikovanej ekológie pokrstil svoju prvú detskú knižku – Legendy Zlatého mesta – od
auto ra Juraja Červenáka.

VYBRANÉ UKAZOVATELE

Demografia 2014
Počet obyvateľov k 1. 1. 2014
Počet: 9971
z toho mužov: 4811
z toho žien: 5160
Zomreli: 106
Narodení: 76
Odsťahovaní: 197
Prisťahovaní: 150

Počet obyvateľov k 31. 12. 2014     
Počet: 9894
z toho mužov: 4785
z toho žien: 5106
Úbytok: 77

Nezamestnanosť
Miera nezamestnanosti v meste dosiahla úroveň 18,72%, čo predstavovalo medziročný rast o 0,21 percentuál-
neho bodu. Nezamestnanosť v meste Banská Štiavnica bola na konci roka nad úrovňou celoslovenskej miery
nezamestnanosti (13,85%) a tiež bola najvyššou mierou medzi mestami v územnej pôsobnosti úradu.

V roku 2014 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia:

Kriminalita
Čo sa týka nápadu trestných činov, na Obvodnom oddelení Policajného zboru Banská Štiavnica to bolo 
218 skutkov, objasnených na 64,68 % (v roku 2013 bolo evidovaných 274 skutkov, objasnenosť na 59,49 %). 

Školstvo
Základné školy
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
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 rada SNS Ing. Zorvan Peter, PhD.
Základná organizácia KSS Ján Petro
Miestny zväz SDKÚ – DS Ing. Ľudovít Kaník
Okresná organizácia Smer – SD Ing. Marián Zimmermann
OKC Nova Mgr. Michal Gubric



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

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice 4, Banská Štiavnica
Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová
Počet žiakov: 390

Centrum voľného času, Ľ. Svobodu 40, Banská Štiavnica
Riaditeľka: Mgr. Jana Machilová
Počet klientov: 558

Materské školy
Materská škola, Ulica 1. mája 4, Banská Štiavnica
Riaditeľka: Mgr. Alexandra Bóková
Počet detí: 162

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

Materská škola, Mierová 2, Banská Štiavnica
Riaditeľka: Jana Trilcová
Počet detí: 57

Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na území mesta 
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov: 
ZŠ: 175
Gymnázium: 44
Materská škola: 55

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

Súkromná základná škola Bakomi, Kutnohorská 1, Banská Štiavnica
Riaditeľka: Mgr. Lýdia Vencelová
Počet žiakov: 12

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica
Zriaďovateľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Počet žiakov: 96 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Riaditeľka: PhDr. Renáta Mikulášová
Počet žiakov: 269

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc., od 1. 7. 2014 Ing. Miroslav Ďurovič
Počet žiakov: 250

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 266

Spojená škola, Špitálska 4, Banská Štiavnica
Od 1. 9. 2014 škola zmenila názov na: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ktorá sídli v areáli na Kol-
pašskej ulici

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

4

561



Organizačné zložky: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb – počet žiakov 225 
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera – počet žiakov 148
Riaditeľka školy: PhDr. Viera Gregáňová

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica, Námestie
Ľ. Štúra 1
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 33
ŠZŠ poskytuje vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Praktická škola, ako súčasť špeciálnej základnej školy, Ďumbierska 15, Banská Bystrica
Elokovaná trieda Banská Štiavnica
Počet žiakov: 4

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CPPP a P, Dolná 2, Banská Štiavnica
Riaditeľka: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet klientov: 426

Vysoké školy
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, odborná vysoká škola, Botanická 2, Banská Štiavnica
Bakalárske študijné programy: Hudobná teória a interpretácia

Hudobná teória a tvorba

Magisterské študijné programy: Hudobná teória a interpretácia
Hudobná teória a tvorba

Vedenie HUAJA: 
Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
Prorektori: doc. Dr. Peter Šidlík, PhD., Mgr. Ján Gréner, ArtD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Detašované pracovisko – Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum, Radničné námestie 2, Banská Štiavnica
Zodpovedný vedúci pracoviska: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, integrálna súčasť Fakulty ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen
Vedúci katedry Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.

Katedra Udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici – detašované pracovisko Fakulty sociálnych vied Univerzity
Cyrila a Metoda v Trnave – Katedra verejnej politiky a udržateľného rozvoja

Vedúci katedry: prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.

Požiarna ochrana
Hasičský a záchranný zbor
Zasahoval pri požiaroch 26-krát, 63-krát pri dopravných nehodách, 4-krát pri ekologických haváriách, tech-
nickej pomoci 64-krát, taktické cvičenia 4-krát, iné zásahy 9-krát

Mestský hasičský zbor - Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica
Veliteľom mestského hasičského zboru mesta Banská Štiavnica bol Miroslav Krkoška do 27. 8. 2014, uzne-
sením č. 90/2014 došlo k zmenám. Veliteľom sa stal Anton Golian a Mestský hasičský zbor sa premenoval
na Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica.

Kultúra a šport
Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie
Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie
v roku 2014:
– Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí
– Prevádzka kina Akademik
– Prevádzka Mestskej knižnice
– Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kultúrneho centra)
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– Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu
– Tvorba a distribúcia Štiavnických novín
– Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia (vrátane vysielania v mestskom rozhlase)

Kultúrne centrum ako miesto stretávania
Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity a pre -
nájmy.

Kino Akademik
Nástup moderných technológií sme v našom meste zachytili aj vďaka záujmu oživiť upadajúce kino a snahe
o možnosti využitia všetkých dostupných prostriedkov na jeho modernizáciu s novým obrazom, zvukom 
a v neposlednom rade miernou modernizáciou dizajnu.

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

Štiavnické noviny
K 31. 12. 2014 vyšlo spolu 44 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.
SBM ukončilo rok 2014 s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.
Počet návštevníkov expozícií dosiahol 104 213. SBM prispieva nielen k zviditeľňovaniu svojich expozícií, ale
aj k rozvoju kultúry na území celého mesta. SBM zaznamenalo aj vyššiu návštevnosť zahraničných návštev -
níkov v počte 16 971.

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica.
Mgr. Mária Petrová – Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH 
Pracovisko realizuje voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie, predovšetkým v meste Banská Štiavnica
a v okolitých obciach – súťaže, výstavy, prehliadky výchovno-vzdelávacie podujatia, kultúrno-spoločenské
podujatia, klubovú činnosť. 

Ďalšie aktivity v oblasti kultúry:
OZ Štokovec, priestor pre kultúru
Pivovar ERB
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
kaviarne: Art Café a Archanjel
letný festival Sitnoblues
Paradajz Pikčr
spevokol Štiavničan
Terra Permonia
galéria Schemnitz
Hudobná akadémia Jána Albrechta
Antikvariatik
Aktivity Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici
Zvláštnu úlohu majú rôzne cirkvi, ktoré poskytujú svoje priestory, organizujú alebo spoluorganizujú rôzne
podujatia

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici v roku 2014
FK Sitno Banská Štiavnica
Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica je najväčším organizovaným športovým klubom v meste. Okrem
mužstva dospelých má do súťaží zapojené družstvá prípravky, mladších a starších žiakov a dorastencov,

Plavecký klub Banská Štiavnica
Mal v roku 2014 celkom 45 členov, z toho 28 aktívnych plavcov, ktorí sa zúčastňovali súťaží v regióne i v zahra -
 ničí. Zúčastnili sa tiež Majstrovstiev Slovenska vo všetkých kategóriách. 

Šachový klub Opevnenie
Banskoštiavnický šachový klub sa stal na základe dosiahnutých výsledkov v ligovej sezóne 2014 uznávaným
klubom v rámci Banskobystrického kraja. Dosiahol historický úspech v podobe bronzovej medaily. Celkový
počet členov je 48.
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Klub slovenských turistov Dr. Téryho
Má 67 členov vo všetkých vekových kategóriách. Predsedom klubu je Ing. Róbert Melcer. Aktivity členov sú
zamerané na pohyb v prírode, na pešiu letnú a zimnú turistiku, turistiku lyžiarsku, vodnú a vysokohorskú.

KMT Banská Štiavnica – triatlonový klub a PO Sitno Banská Štiavnica – plavecký klub
KMT získal viacero medailových a popredných umiestnení v rámci Slovenského pohára.

Strelecký športový klub
Darilo sa predovšetkým mladým pretekárom Patrikovi Jánymu a Štefanovi Šulekovi.

Stolnotenisový oddiel LN TRADE Banská Štiavnica
Je najstarším stolnotenisovým klubom v Banskej Štiavnici, ktorý nepretržite pôsobí v dlhodobých súťažiach. 

Volejbalový oddiel
Funguje na rekreačnej úrovni

Športový klub Štefultov
Má 6 družstiev

Bedmintonový klub Sitno
Členskú základňu tvoria žiaci banskoštiavnických základných škôl

Rádioklub OM3RBS
Reprezentuje mesto v rámci rádioamatérskych pretekov

OZ Červená studňa
Vzniklo z podnetu občanov a jeho cieľom je hlavne podpora športovej činnosti širokej verejnosti.

Letecko-modelársky klub
Združuje záujmovú činnosť detí a mládeže

Tanad Sport
Registrovaní: Daniel Matis, Roman Šlúch

Klub karate a sebaobrany 
Existuje od 1. 9. 1990.

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica – Štefultov
Úspešne reprezentuje náš región v súťažiach.

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica
Úspešne reprezentuje náš región v súťažiach.

Richard Tóth ml. a Erik Bartko
Zúčastňujú sa autocrossových podujatí, kde reprezentujú naše mesto.

Bohuš Melicherčík ŠK BM atletik Banská Štiavnica
V roku 2014 sa zúčastnil 4 svetových šampionátov.

Spolupráca so zahraničím 2014
Svetové dedičstvo očami detí
20. ročník medzinárodnej súťaže výstavy detských výtvarných prác z miest zapísaných v Zozname svetového
dedičstva UNESCO

Akademici v Banskej Štiavnici
Tradičné podujatie v meste pri príležitosti 13. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného
dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

10. regionálna konferencia organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Eu-
rópy
Uskutočnila sa v Kutnej Hore v dňoch 29. 4. – 2. 5. 2014. Témou tohtoročnej konferencie bolo súkromné
podnikanie v historických centrách miest.
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Medzinárodný projekt JoyNeet
V roku 2014 sa Mesto Banská Štiavnica zapojilo do medzinárodného projektu JoyNeet – príležitosti zamest-
nania pre mládež prostredníctvom siete európskych miest. 

Zapísala: Mgr. Tatiana Protopopová
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