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Rok 2017 

Primátor mesta: Mgr. Nadežda Babiaková 

Zástupca primátora mesta: Ing. Marian Zimmermann 

Poslanci mestského zastupiteľstva: Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan 

Beňo, Dušan Beránek, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, JUDr. 

Dušan Lukačko, Mgr. Mikuláš Pál, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Marian Zimmermann 

Január  2017 

1.1.  Od tohto dátumu sa na území mesta Banská Štiavnica zavádza množstvový zber zmesového 

komunálneho odpadu právnických a fyzických osôb – podnikateľov. 

11.1. – V Rakúsku sa konal najväčší veľtrh CR „Ferien – Messe Wien“ na výstavisku vo Viedni. Naše 

mesto sa zúčastnilo ako hosťujúci vystavovateľ expozície Mesta Bratislava. Ďalším veľtrhom, na 

ktorom sa naše mesto zúčastnilo, bol veľtrh v Brne, ktorý sa konal 18.1. – 22.1 2017. Posledný veľtrh, 

na ktorom sa naše mesto zúčastnilo, tentoraz so samostatným stánkom pod hlavičkou OOCR Región 

Banská Štiavnica, bol najväčší veľtrh CR na Slovensku „ ITF Slovakiatour“, ktorý sa konal v dňoch 

25.1. – 29.1. na výstavisku Incheba v Bratislave, kde sa už tradične banskoštiavnická expozícia stretla 

s veľkým úspechom. 

13.1. – Novoročné stretnutie A – klubu v reštaurácii Gallery a zároveň rozlúčka s Máriou Petrovou, 

zakladateľkou klubu, pri jej odchode na dôchodok.  

16.1. – V priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici vystúpila rumunská  turbodychovka 

Fanfara Transilvania. Pred programom kapely sa predstavili Slováci z Balkansambelu. 

25.1. – Hravý Starý zámok. Zimná rodinná hra – prechádzka rodičov a detí po zámku a jeho 

tajomných zákutiach. Organizuje SBM v Banskej Štiavnici. 

25. – 27.1. – Na pôde Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene 

sa konala súťaž s názvom Robohranie 2017, ktorej sa zúčastnili aj školy nášho regiónu. Prvé miesto 

získali  Marek Ivanič a Šimon Sedlák z Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského. Na druhom 

mieste sa umiestnila Sára Dolná z Gymnázia Andreja Kmeťa  a Áron Hortobágyi,  študent FEVT.  

Tím zo Základnej školy J. Horáka v zložení Martin Bartolovic, Martin Bačo a Samuel Ladziansky 

obsadili 2. miesto pri predstavovaní robotov. Roboti   boli hodnotení z hľadiska originality, funkčnosti 

a náročnosti. 

27.1. – Autorské čítanie s Antikvariatikom. Zuzana Štelbaská – autorka kníh pre deti a mládež 

rozpráva o svojich knihách Filipko a Zornička. Moderuje Zuzana Lukáčová. 

27.1. – V Galérii Jozefa Kollára  predstavil Ivan Slovenčák výber zo svojich aktuálnych maliarskych 

cyklov a sériu kresieb. 

28.1. – V estónskom Otepäa  sa konali Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone, v ktorom Štiavničan 

Bohuš Melicherčík  vybojoval striebornú medailu  vo svojej kategórii. 
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2.2. – 25.2. – Slovenské banské múzeum otvorilo svoje dielne pod názvom Hráme sa na remeselníkov. 

Aktivity:  maľovanie na hodváb, háčkovanie,  základy patchworku, smaltovanie príveskov a náušníc, 

tvarovanie z hliny, batikovanie hodvábnych šatiek, drôtovanie, pletenie košíkov z pedigu a pod. 

Podujatie sa stretlo, ako každý rok, s veľkým záujmom Štiavničanov i návštevníkov Banskej 

Štiavnice. 

7.2. – Mesto Banská Štiavnica navštívil  minister životného prostredia SR László Sólymos spolu so 

štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Norbertom Kurillom. S primátorkou mesta 

Mgr. Nadeždou Babiakovou, zástupcom primátora Ing. Marianom Zimmermannom, Lászlom 

Miklósom, vedúcim Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj hovorili 

o problémoch v oblasti životného prostredia v Banskej Štiavnici. 

7.2. – Výročnú členskú schôdzu  banskoštiavnických Dobrovoľných hasičov otvoril predseda 

Vladimír Poprac. Hovorilo sa o práci Dobrovoľného hasičského zboru v  Banskej Štiavnici. Hodnotili 

sa úspechy  a načrtávali plány do budúcnosti. 

10.2. – V hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici sa konal jubilejný 25. Reprezentačný  banícky ples 

a 17. celoslovenský. 

11.2. – V Banskej Štiavnici sa uskutočnilo prvé kolo majstrovstiev v plávaní o „Banskobystrický 

pohár“, na ktorom sa zúčastnilo 170 plavcov z Brezna, Banskej Bystrice, Handlovej, Žiaru nad 

Hronom, Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty a samozrejme sa zúčastnili aj domáci plavci. Plavecký 

oddiel Sitno reprezentovala Alexandra Nemčoková a obsadila medailové miesto. 

11.2. –  63 otužilcov a priateľov zimného plávania – Ľadové medvede sa stretli na Klingeri, aby sa 

okúpali v ľadovej vode, ktorá mala približne 0,5 stupňov Celzia a vzduch 3 stupne Celzia. Akciu 

prišiel podporiť aj športovec Ivan Gazdík, ktorý preplával kanál La Manche. 

11.2. – Uskutočnilo sa úvodné kolo „ Banskobystrického plaveckého pohára“ pre rok 2017. Zúčastnilo 

sa ho 9 klubov. Štiavnicu reprezentovalo 28 registrovaných plavcov, ktorým sa spoločne za klub 

podarilo zaplávať 60 osobných rekordov. Všetci spolu získali 30x prvé miesto, 27x druhé miesto a 12x 

tretie miesto. 

13.2. – V reštaurácii Gallery sa konalo predvalentínske podujatie venované najkrajšej  zo všetkých 

múz – láske. Stretnutie zorganizoval A – klub, moderovala Renata Taligová. 

14.2. – Občianske združenie „Za krajší život“ v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Školským 

úradom v Banskej Štiavnici uskutočnili v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára edukačné stretnutie učiteľov 

základných škôl v rámci celoslovenského projektu realizovaného pod záštitou Ministerstva školstva 

SR a Národného športového centra Zdravý chrbát. Projekt učí deti správne sedieť a starať sa o svoj 

chrbát. 

15.2. – Veľké Zimomravenie – Rodinné podujatie Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici určené pre 

deti a dospelých. Tvorivé dielne v Kammerhofe, Terra Permonia, bábkové a hrané divadielka, hudba, 

detská tvorivosť, netradičným spôsobom spoznávané múzeá a pod. 

18.2. – Centrum voľného času v Banskej Štiavnici zorganizovalo 1. ročník Memoriálu Janka Mojičku 

vo floorbale. Turnaja sa zúčastnilo 67 chlapcov a dievčat. 

22.2. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 
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           MsZ schválilo: Program rokovania 

             MsZ  vzalo na vedomie: 

- správu z kontroly o vyúčtovaní dotácií v r 2016 z rozpočtu mesta. 

- správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za rok 2016 

- informatívnu správu o vypracovaní  a prerokovaní Urbanistickej  štúdie obytnej zóny 

v lokalite Principlac 

         MsZ sa uznieslo: 

- na dodatku č.2  k VZN Mesta Banská Štiavnica č.3/ 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica. 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

24.2. – Vernisáž „ Štiavnica našimi očami“.  Fotografie Štiavnice očami  členov Fotoklubu Blur vo 

Vinotéke. 

24. – 26.2. – Zimný filmový  festival 4 živly  v kine Akademik. Téma festivalu: Osud. 

Marec  2017 

6.3. – Regionálny snem ZMO – Žiarsky región sa konal vo Vyhniach. Snem zvolala primátorka mesta  

Mgr. Nadežda Babiaková do Hotela Sitno. Zúčastnil sa ho ako hosť  výkonný podpredseda ZMOS  

Ing. Jozef Turčány, primátor Žiaru nad Hronom a poslanec  NR SR Peter Antal,  riaditeľ Úradu  práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici  Ing. Peter Zorvan, generálny riaditeľ Stredoslovenskej  

vodárenskej spoločnosti a.s. Ing. Vladimír Svrbický. 

4.3. – V bratislavskej hale Elán sa predstavili  ŠK Atléti BS Boris Bátovský (7.miesto), Barbora 

Švenková  (3.miesto), Ján Marko (2. miesto), Matúš Vrbovský a Peter Ursíny (3.miesto). Štefan 

Sumerling si vybojoval titul Majstra Slovenska na 3000 m (veterán). Suverénnym Majstrom 

Slovenska sa stal Matúš Vrbovský. 

5.3. – Po prvýkrát v tomto roku  v regióne Veľký Krtíš – Veľké Zlievce sa konali  preteky Rallye 

2017.  Zúčastnili sa ho naši traja pretekári: Martin Tokár (1.miesto) a hodnotenie ako najrýchlejší 

jazdec preteku, Matej Zorvan a Oliver Šopoň (2. miesto). 

4. – 5.3. – V Rimavskej Sobote sa uskutočnila plavecká súťaž o Pohár priateľstva. Našim plavcom sa 

podarilo vyplávať 11 medailí,  a to 2 zlaté, 4 strieborné a 5 bronzových. Zlaté medaily si vyplávala 

Tatiana Kašiarová, striebro a bronz si podelili Janko Čamaj, Adam Buzalka a Šimon Ernek. 

6.3. – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov spolu s Mestom Banská Štiavnica usporiadali 

spomienkový akt pri príležitosti 72.výročia oslobodenia mesta Banská Štiavnica pri pamätníku 

Oslobodenia. 

8. – 11.3. – Na pôde Prírodovedeckej  fakulty UK v Bratislave a v priestoroch Inštitútu  pre verejnú 

správu sa zišlo viac ako 50 stredoškolákov z celého Slovenska, aby si na 53. ročníku Celoštátneho 

kola  chemickej olympiády zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti z chémie. Ondrej Hruška, 

študent SPŠ Samuela Mikovíniho obsadil nielen 1. miesto, ale aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty 

UK za najlepšiu teóriu. 
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8.3. – V Kultúrnom centre sa konala oslava Medzinárodného dňa žien spojená s hudbou, spevom, 

tancom a nežnou krásou kvetov. Slová vďaky ženám predniesli v slávnostnom príhovore Ing. Štefan 

Filip, prednosta Okresného úradu a Ing. Marián Zimmermann, zástupca primátorky mesta. K ženám sa 

prihovorila aj predsedníčka Živeny Mgr. Renáta Taligová. 

12.3. – V Banskej Štiavnici sa stretli  Milosrdné sestry rádu sv. Vincenta – Satmárky. Prišli si 

pripomenúť začiatok svojho pôsobenia  v našom meste pred 150 rokmi. Svätú omšu vo farskom 

kostole celebroval Mons. Thlic. Imrich Šišulák s pánom kaplánom Mgr. Pavlom  Lojanom. Rehoľné 

sestričky sa v minulosti podieľali na výchove  a vzdelávaní mladých ľudí až do roku 2005. 

16.3. – Na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici sa slávnostne otvorila „Obchodná galéria“ – nové 

obchodné centrum, kde vznikli 3 samostatné obchodné prevádzky zamerané na drogériový tovar – 

Drogéria DM, spotrebný tovar a odevy – Pepco a KiK. 

16.3. – Mestská knižnica v Banskej Štiavnici privítala zástupcov základných škôl okresu v tradičnej 

literárno-vedomostnej súťaži „Ak vieš – odpovieš,“ ktorú ako vždy pripravila dlhoročná pracovníčka 

MsK p. Bibiána Stanková. Umiestnenie: 1. miesto – Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, 

2. miesto – Základná škola Jozefa Kollára a 3. miesto ZŠ s MŠ Svätý Anton. 4. poradie a čestné 

uznanie získala ZŠ s MŠ Banská Belá. 

15.3. – Z iniciatívy ZUŠ v Banskej Štiavnici sa konal už druhý ročník výtvarnej a speváckej súťaže, 

ktorého cieľom bolo upriamiť pohľad na jedinečnosť Kalvárie v Banskej Štiavnici. ZUŠ privítala 22 

spevákov, ich pedagógov a rodičov z celého Slovenska. Odborná porota hodnotila spevácke výkony 

v 4 kategóriách. Najlepšie zo ZUŠ v Banskej Štiavnici sa umiestnili: Daniela Kminiaková a Katarína 

Freigertová, ktoré získali Zlaté pásmo, Pavol Chovan, Ninka Buzalková, Michal Švec a Dávid Knižek 

Strieborné pásmo. 

22.3 – V expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku sa konalo pri príležitosti Svetového dňa vody 

podujatie Deň vody - Voda a baníci. 

23. 3. – V priestoroch Strednej odbornej školy služieb a lesníctva sa konala výročná členská schôdza 

mestskej Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. Schôdze sa zúčastnilo 230 

členov a hostí. Program uvádzal Ivan Beňo. Po bohatom kultúrnom programe bola predsedníčkou ZO 

SZTP Ankou Peťkovou prednesená správa o činnosti organizácie za rok 2016 a následne schválený 

plán činnosti na rok 2017. 

24.3. – V Kostole sv. Kataríny bola verejnosti predstavená monografia o tomto  klenote neskorej 

gotiky na Slovensku – Kostole sv. Kataríny. Jej editorkou je Katarína Vošková. 365 stránkovú 

publikáciu napísal 12–členný kolektív renomovaných autorov, historikov a architektov, vrátane 

editorky. Vydavateľom je Spolok Banskej Štiavnice. 

24.3 – 26.3. – v priestoroch Kammerhofu sa konalo podujatie Dotyk krásy 2017, Kongregácia sestier 

dominikánok bl. Imeldy. 

26.3. – V Evanjelickom kostole sa uskutočnilo slávnostné udelenie celoeurópskeho ocenenia Banskej 

Štiavnice „ Európske mesto reformácie“. S ďakovným prejavom vystúpila aj  primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Slávnostné služby Božie v priamom prenose odvysielala aj RTVS. Vzácny 

titul odovzdal do rúk primátorov a zborových farárov generálny tajomník Spoločenstva evanjelických 

cirkví v Európe Michael Bünker, biskup Evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku. 
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29.3. – 1.4. – Vo francúzskom meste Remeš sa uskutočnilo 1. pracovné stretnutie – workshop 

k projektu, ktorý je iniciatívou UNESCO, Európskej komisie a National Geographic. Projekt s názvom 

Cesty po lokalitách svetového dedičstva v Európskej únii je zameraný na prezentáciu výnimočného 

kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorým Európa oplýva. Banská Štiavnica bola vybratá do témy: 

Podzemná Európa. Historické mesto Banskú Štiavnicu  a technické pamiatky v okolí reprezentovala 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, Mgr. Henrieta Godová, vedúca Oddelenia regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov MsÚ Banská Štiavnica a PhDr. Katarína Kosová, generálna 

riaditeľka Pamiatkového úradu SR. Cieľom workschopu bolo predstavenie projektu a definovanie 

hlavných úloh jednotlivých partnerov. 

30.3. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) sa konala komentovaná prehliadka výstavy Ivan Slovenčák- 

Plán B. Návštevníkov sprevádzal autor Ivan Slovenčák. 

31. 3. – V priestoroch mestskej knižnice v Rubigallovom dome prebiehal ôsmy ročník rozprávkovej 

Noci s Andersenom. Súčasťou tradičného detského čitateľského podujatia bola nočná prehliadka 

mesta a vzdanie úcty banskoštiavnickému rodákovi Jozefov Horákovi (110 výročie narodenia). 

1.4. – 2.4. – V Bratislave prebiehali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska masters v plávaní. 

Plavecký klub Banská Štiavnica zastupovalo päť súťažiacich.  

5.4. – Zasadanie mestského zastupiteľstva 

 MsZ schválilo: Program rokovania 

 MsZ sa uznieslo: Dodatok č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní 

   Majetkové záležitosti mesta Banská Štiavnica 

MsZ zrušilo: Uznesenie č. 5/2017 z 25. 1. 2017 

5.4. – Kronikárka mesta Mgr. Tatiana Protopopová sa vzdala funkcie. Za nového kronikára mesta bol 

mestským zastupiteľstvom vymenovaný Mgr. Peter Chytil. 

6.4. – Cvičná firma CK Happy Tour, spol. s r. o. žiakov 4. ročníka odboru Manažment regionálneho 

cestovného ruchu Strednej odbornej školy služieb a lesníctva získala 2. miesto v kategórii Naj -

Katalóg spomedzi 28 miestnej konkurencie na veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Firmu 

zastupovali študenti Veronika Štefanková, Dušan Kališek, Richard Chmelina, Lukáš Meňuš, Miloš 

Mojžiš, Kristián Šemoda. CK Happy Tour, spol. s r. o. zameriava svoje služby na Banskú Štiavnicu. 

V ponuke má pobytové balíky a 5 druhov produktov zameraných na rôzne oblasti záujmu turistov. 

7.4. – 21.5. – V galérii Schemnitz otvorili výstavu súčasných slovenských umelcov Michala 

Černušáka (figurálna maľba) a Marka Kvetana (3D objekty a inštalácie) „Nie sme tvoje hračky“. 

Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid. 

7.3. – 8.3. – V priestore Dielničky a v uličke pred Dielničkou (Kammerhof, SBM) sa uskutočnil druhý 

ročník Veľkonočného jarmoku a tvorivých dielní (zdobili sa kraslice, plietli korbáče, vyrábali sa aj 

bábiky - Morenky). 

8. 4. – Prebehol 0. ročník trailového behu „Štiavnický trail“. Cieľom tohto behu je priblížiť krásy 

štiavnického regiónu bežeckej komunite. Trasa nultého ročníka s dĺžkou 13,8km začala pri 

Salamandra rezort, cez hrebeň Paradajzu, Tanádu, Farárovu hôrku s výhľadom na Banskú Štiavnicu, 

okolité kopce a vrchy. Nultého ročníka sa zúčastnilo 85 bežcov. Organizačný tím tvorili: Peter 
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Bednarčík, Tomáš Kimlička, Marián Klas, Peter Mozsnyak, Dušan Elko a podporný tím 

dobrovoľníkov. 

10.4. – Primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková sa zúčastnila rokovania Sekcie 

zdravotníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). V rámci programu boli vyhodnotené úlohy 

a požiadavky z 27. snemu ZMOS, na ktorom Mgr. Babiaková navrhla riešiť situáciu poskytovania 

základnej zdravotnej starostlivosti nielen na základe demografickej úrovne, ale aj terénnych 

a geografických dispozícií daného regiónu. Požiadavky budú zohľadnené pri návrhoch zmien zákona 

o RLP a LSPP. 

11. 4. – Primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková sa zúčastnila rokovania Rady 

Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), na ktorom sa zúčastnil aj minister zdravotníctva SR 

Tomáš Drucker. Súčasťou rokovania bolo aj riešenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

12.4. – V priestoroch Galérie Jozefa Kollára (SBM) otvorili výstavu EGO versus EKO, ktorá je 19. 

ročníkom medzinárodnej detskej umeleckej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas zameranej na 

ochranu prírody a environmentálnu výchovu. 

20.4 – 25.4. – V Moravskej Třebovej – partnerskom meste Banskej Štiavnice prebiehal 22. ročník 

podujatia Dny slovenské kultury 2017. Mesto Banská Štiavnica reprezentovali: primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková, zástupca primátorky Ing. Marian Zimmerman, vedúca Oddelenia regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov Mgr. Henrieta Godová, poslanci MsZ JUDr. Dušan 

Lukačko, Ľubomír Barák a ďalší občania Banskej Štiavnice a jej okolia. 

20.4. – 21.4. – Študenti stredných lesníckych škôl súťažili v Banskej Štiavnici v  práci s reťazovou 

pílou na treťom ročníku súťaže Husqvarna drevorubač Junior. Podujatia sa zúčastnili SOŠ služieb 

a lesníctva v Banskej Štiavnici, SOŠ Bijacovce, SOŠ Ivanka pri Dunaji, SLŠ Prešov a SOŠ Tvrdošín. 

Súťažilo sa v kategóriách: stínka, výmena reťaze, kombinovaný rez, rez na podložke a odvetvovanie. 

21.4. – V Základnej škole Jozefa Horáka sa konala súťaž Štiavnický Permoník pod záštitou 

primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej. Štiavnický Permoník je súťažou v prednese umeleckého 

textu na témy baníctva, Banskej Štiavnice a podsitnianskeho regiónu. Súťaže sa zúčastnilo 42 detí 

z MŠ 1. mája, MŠ Guliver, MŠ sv. F. Assiského, MŠ M. Hella, ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára. 

21.4. – Konal sa 13. ročník podujatia Náckova Štiavnica. Súčasťou podujatia bola jazda v historickom 

vlaku na Trati mládeže, súťaž v prednese Náckových vtipov a príhod, kvíz znalosti štyavnyčtyny 

a prednáška o budovaní a význame Trate mládeže. 

21.4. – Slovenské banské múzeum usporiadalo v súvislosti s Dňom Zeme a 300. výročiu narodenia 

panovníčky Márie Terézie geologickú vychádzku po žile Terézia. Vychádzku odborne viedol vedúci 

oddelenia geológie SBM Mgr. Peter Jancsy. Vychádzka začala teoretickou časťou v expozícii 

Berggerichtu (Oddelenie geológie SBM), pokračovala napriek snehovej pokrývke výstupom k tajchu 

Červená studňa a následne, po žile Terézia a jej povrchových dobývkach na Hornú Roveň. Zakončila 

sa vstupom do štôlne Bartolomej. Podujatia sa zúčastnilo 27 návštevníkov zo 4 štátov. Reportáž 

priniesol v hlavnom vysielacom čase Rozhlas a televízia Slovenska. 

22.4. – V Botanickej záhrade prebiehalo pri príležitosti Dňa Zeme tradičné podujatie „Lesnícky deň.“ 

Prevažne mladší návštevníci sa zoznámili s témami z ochrany lesného prostredia a prírody, lesníckej 

botaniky, poľovníctva, pestovania lesa, lesnej ťažby, strojov a zariadení v lesníctve a mnohom 

ďalšom. Vítanými boli aktivity zahŕňajúce laserovú strelnicu, jazdu na poníkovom záprahu 

a vystúpenie trubačov. 
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22.4. – Do Banskej Štiavnice prišiel vlak „Nostalgia“ z Maďarska na trase Budapešť – Banská 

Štiavnica a späť. 350 cestujúcich z celého Maďarska navštívilo expozície Slovenského banského 

múzea. 

26.4. – Študenti stredných škôl z Banskej Štiavnice navštívili Bratislavský hrad a Národnú radu 

Slovenskej republiky vďaka finančnej podpore Mesta Banská Štiavnica. 

26.4. – V priestoroch Strednej odbornej školy služieb a lesníctva sa konala prehliadka záujmovo-

umeleckej činnosti a tvorivosti mládeže s názvom ART – pódium 2017. Na podujatí vystúpili študenti 

štiavnických škôl so svojím programom a prezentáciou nadobudnutých schopností v študijných 

programoch. 

28.4. – Komunitné centrum Banská Štiavnica na Šobove usporiadalo Deň Rómov. 

28.4. – Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici usporiadala  11. ročník podujatia 

„Lesnícky deň“ v botanickej záhrade pri príležitosti mesiaca lesov. Na podujatí spolupracovali 

aj Múzeum vo Svätom Antone a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 

Mikuláši. Tohtoročnou novinkou bola možnosť vyskúšania virtuálnej reality umožňujúcej prenos do 

pravekého prostredia. 

Máj 2017 

1.5. – Došlo k zrušeniu kontaktného miesta Daňového úradu Banská Bystrica - Banská Štiavnica na 

Námestí svätej Trojice 1 z organizačných dôvodov. 

2.5. – Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov boli prezidentom SR Andrejom Kiskom 

prijatí 11 členovia Dobrovoľnej hasičskej ochrany SR. Medzi nimi bol aj člen DHZ Banská Štiavnica, 

p. Vladimír Slezák, prom. práv. nositeľ vyznamenaní: Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Medaila 

M. Shmidta, Vzorný požiarnik 1. st. a ďalšie. 

3.5. – ZUŠ v Banskej Štiavnici usporiadala druhý ročník súťažnej prehliadky „Banskoštiavnické 

kladivká.“ 50 súťažiacich žiakov z 22 ZUŠ z celého Slovenska hodnotila 4 členná odborná porota. 

5.5. – Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Možnosti 

využitia značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v strednej Európe“ konanej 

v Bardejove. 

9.5. – Konali sa spomienkové oslavy 72. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej 

vojny. Podujatie spojené s položením kytíc k Pomníku padlých hrdinov zorganizovali Základná 

organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Banská Štiavnica (ZO SZPB) a Mesto 

Banská Štiavnica. Podujatia sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, členovia ZO 

SZPB, poslanci MsZ, predstavitelia inštitúcií, organizácií a politických strán pôsobiacich v okrese, 

žiaci ZŠ Jozefa Horáka a obyvatelia mesta. Podujatie moderoval Mgr. Peter Danáš. Podujatie sa začalo 

štátnou hymnou SR, pokračovalo prednesom básne Renátou Horváthovou, príhovorom primátorky 

mesta, príhovorom tajomníka ObVSZBP Žiar nad Hronom Mgr. Ľubomíra Janča, predsedu ZO SZPB 

v Banskej Štiavnici Vladimára Popraca. Podujatie sa ukončilo hymnickou piesňou „Kto za pravdu 

horí.“ 

10.5. – V kine Akademik prebiehalo udeľovanie ocenení pre najlepších športovcov mesta Banská 

Štiavnica za rok 2016. Podujatie moderoval Ivan Beňo, kultúrny program zabezpečili žiaci ZUŠ 

v Banskej Štiavnici pod vedením p. riaditeľky Mgr. Ireny Chovanovej. Ceny odovzdávala primátorka 
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mesta Mgr. Nadežda Babiaková a viceprimátor Ing. Marián Zimmermann. Za športový klub stolného 

tenisu BŠ získali ocenenia: Dobrovič Martin, Westernová jazda, Emma Mičurová. Za plavecký oddiel 

TJ Sitno BŠ získali ocenenia: Radoslav Nemčok, Alexandra Nemčoková, Tomáš Nemčok. Za 

plavecký klub BŠ v kategóriách: najmladší a mladší: Adam Buzalka, Stacy Chladná, Tatiana 

Kašiarová, Martin Borguľa, Patrik Maruniak. Juniori: Matej Ernek, Šimon Ernek. Za športový klub 

Atléti BŠ: Ján Marko, Jozef Gibala, Barbora Švenková, Hana Hudecová, Peter Ursíny, Patrik Liba, 

Adam Valovič, Filip Ivanič, Eszter Hortobágyiová. Za futbalový klub Sitno BŠ v kategóriách: Muži, 

5. liga mužstva dospelých: Pavol Hanzlík, Michal Kminiak, Michal Necpal, Nino Barák. Prípravka: 

Samuel Hanzlík, Martin Dobák,. Mladší žiaci, 2. liga: Adam Šimo, Martin Parilla, Denis Glézl. Tréner 

roka 2016: Ján Čamaj st. Pri príležitosti životného jubilea za celoživotnú športovú činnosť 

a reprezentáciu mesta Banská Štiavnica bol ocenený Bohuslav Melicherčík. 

10.5. – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica usporiadalo 

regionálnu súťaž „Horákova rečnícka Štiavnica“ s mottom „Múdry človek len vtedy prehovorí, keď to, 

čo povie, má väčšiu hodnotu ako ticho, ktoré tam bolo predtým.“ Odborná porota v zložení M. 

Petrová, R. Taligová, V. Inglotová. udelila ceny Tatiane Šomodíkovej (ZŠ J. Kollára), Samuelovi 

Balžankovi (ZŠ J. Horáka), Paulíne Grausovej (GMN A. Kmeťa). Cenu ZŠ J. Horáka získala Sára 

Hrnčiarová (ZŠ J. Kollára), pochvalné uznanie Natália Sláviková (ZŠ J. Kollára). 

10.5. – Slovenský červený kríž v Primaciálnom paláci v Bratislave ocenil prácu svojich členov. Medzi 

ocenenými bol medailou profesora MUDr. Kňazovického ocenený Štiavničan, profesionálny hasič 

Vlastimír Javorka za 100-násobné bezpríspevkové darovanie krvi a plaketou MUDr. Vladimíra Krišla 

za prínos v rozvoji darcovstva krvi. Ocenených darcov prijal aj prezident SR Andrej Kiska. 

11-14.5. – Delegácia Banskej Štiavnice navštívila švajčiarske partnerské mesto Hünenberg pri 

príležitosti oficiálneho otvorenia Námestia partnerských miest. Prezentácie mesta Banská Štiavnica sa 

zúčastnili veľvyslankyňa SR vo Švajčiarsku Andrea Elscheková Matisová, primátorka mesta 

Hünenberg, mestská rada mesta Hünenberg a jeho obyvatelia. Banskú Štiavnicu zastupovali 

prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, Ing. Ján Sedílek (RRaMV – IC), p. Ľudmila Blašková – 

prezentovala štiavnickú kuchyňu počas večera „Varenie bez hraníc“. Delegácia Banskej Štiavnice sa 

stretla aj s mestskou radou mesta Hünenberg, zástupcami cirkví, školstva a ďalších miestnych 

inštitúcií. 

12.5. – V priestoroch žiarskeho kúpaliska v Žiari nad Hronom prebiehala súťaž mladých záchranárov 

civilnej ochrany. Banskú Štiavnicu reprezentovali žiaci ZŠ Jozefa Horáka. 

17.5. – ZUŠ v spolupráci s mestskou knižnicou usporiadala besedu s významným slovenským 

a miestnym spisovateľom Jurajom Červenákom. 

17.5. – V Kammerhofe sa uskutočnila prednáška z cyklu „Historické prednáškové popoludnia 

venované 300. výročiu narodenia panovníčky Márie Terézie (13.5.1717 – 29.5.1780). Prednášku 

Mária Terézia – osobnosť a doba predniesol Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. z Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

18.5. – V Štiavnických novinách začal vychádzať seriál článkov k významným výročiam Mesta 

Banská Štiavnica: 800 rokov od prvej písomnej zmienky, 780. výročie udelenia mestských výsad, 300. 

výročie narodenia panovníčky Márie Terézie a 255. výročie založenia Baníckej Akadémie v Banskej 

Štiavnici – prvej vysokej technickej školy na svete. 
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18-19.5. – Na Starom zámku sa konala medzinárodná konferencia pod názvom Ochrana a starostlivosť 

o montánne pamiatky v európskom kontexte, ktorú realizoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a 

Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici 

Máj – začala sa stavba chodníka na Kolpašskej ulici. Chodník budú využívať študenti Spojenej školy 

služieb a lesníctva a Gymnázia Andreja Kmeťa. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Strabag s. r. o. 

19.5. – V kultúrnom centre sa konalo podujatie „Deň matiek.“ Organizátori Živena, Mesto Banská 

Štiavnica a Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica 

zorganizovali bohatý program. Vystúpili materské školy: Bratská, 1. Mája, Svätého Františka 

Assiského a Guliver, p. Renáta Taligová a Kevin Czapszki. 

20.5. – V priestoroch Strednej odbornej školy služieb a lesníctva sa konalo „Tretie stretnutie 

tabačiarov“ – niekdajších zamestnancov Československého tabakového priemyslu v Banskej Štiavnici 

pri spomienke na 21 rokov od zániku tabakovej továrne. Podujatie otvorila Alica Gajanová básňou 

Spomienky. S prejavom vystúpil p. Chovan. 

20.5. – Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa zúčastnila 10. stretnutia banských miest a obcí 

Slovenska v Novej Bani. 

20.5. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) otvorili výstavu Kabinet ilustrácie II. Výstava prezentuje 8. 

autorov ilustrujúcich Posledného mohykána, Poklad na Striebornom jazere, Jazmínko v krajine 

klamárov, Opice z našej police, Bájky Jeanea de La Fontaine a ďalšie. 

20.5. – Slovenské banské múzeum usporiadalo počas Noci múzeí a galérií podujatie „Hra o ciTróny“ 

venovaný Márii Terézii. 

22.5. – 90. výročie otvorenia Štátneho banského múzea Dionýza Štúra v budove Berggerichtu na 

Námestí sv. Trojice 6. Neskoršie spojenie s Vlastivedným múzeom na Starom zámku položilo základy 

súčasného Slovenského banského múzea. 

24-26.5. – Účastníci 1. ročníka symbolického trojdňového vojenského pochodu „Duchovne po stopách 

hrdinov SNP“ navštívili Banskú Štiavnicu. Pochodu sa zúčastnili príslušníci ozbrojených síl SR, 

študenti stredných škôl, príslušníci Policajného zboru a vojenskí dôchodcovia. Trasa pochodu vedie zo 

Zvolena, cez Banskú Štiavnicu a Kremnicu do Banskej Bystrice. 

26-27.5. – Na Starom zámku sa konal 20. ročník tradičného kultúrno-remeselného podujatia „Festival 

kumštu remesla a zábavy“ s bohatým kultúrnym programom, prehliadkou Starého zámku, tvorivými 

dielňami,  remeselnými trhmi, ukážkami práce sokoliarov a mnohým iným. 

26.5. – Galéria Schemnitz otvorila výstavu „Batmanovo zlato“ umelca Jiřího Sorůvku. Kurátorom 

výstavy bol Vladimír Beskid. Jiří Sorůvka je významným českým intermediálnym vizuálnym 

umelcom, performerom, pedagógom, enfant terrible ostravskej umeleckej scény s medzinárodným 

uznaním. 

31.5. – V Dome smútku Frauenberg prebehla posledná rozlúčka s Ing. Danušou Beňadikovou, 

významnou osobnosťou hodrušského baníctva v oblasti úpravy rudných surovín a významnou členkou 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Smútočný príhovor predniesol Ing. Milan Durbák. 

31.5. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 

           MsZ schválilo:  Program rokovania 
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   Záverečný účet mesta BŠ, škôl a školských zariadení zriadených mestom BŠ 

   Správu o stave majetku mesta 

   Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta m. p. za rok 2016 

   Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta pre rok 2017 

Správu o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie 

   Projekt „Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica“ 

Správu o stave dohôd medzi mestom Banská Štiavnica a partnerskými 

mestami a návrh na uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi partnerskými 

mestami Tatabánya a Suzdaľ 

MsZ  vzalo na vedomie: 

- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ zo dňa 5.4.2017 

- Plán práce MsZ a jeho orgánov na druhý polrok 2017 

- Zmenu organizačného poriadku MÚ BŠ 

MsZ sa uznieslo: 

- VZN mesta BŠ č. 2/2017, ÚPN mesta BŠ, Zmeny a doplnky č. ž, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta BŠ 

- VZN mesta BŠ č. 3/2017, ÚPN mesta BŠ, Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta BŠ 

MsZ potvrdilo: 

- Partnerstvá so súčasnými partnerskými mestami pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej 

zmienky a 780. výročie udelenia mestských práv s mestami Hünenberg (CH), Moravská 

Třebová (CZ), Ptuj (SI), Šoproň (HU), Olsztynek (PL). 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

31.5. – V historickej radnici bol primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou prijatý JUDr. Ing. 

Peter Kukelčík, predseda Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici, člen Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku. 

Jún 2017 

2.6. – Po Banskej Štiavnici začal premávať turistický vyhliadkový vláčik „Trotuár“. Trasa prehliadky 

viedla s nástupným terminálom na Námestí sv. Trojice viedla po Kammerhofskej a Dolnej na 

Križovatku, pokračovala po Športovej a Mierovej naspäť do centra mesta. Lístky stáli 3,-€ dospelý 

a 2,50€ dieťa. 

2.6. – Na futbalovom štadióne v Banskej Štiavnici prebiehal 33. ročník Malého behu Trate mládeže 

ktorého sa zúčastnilo 150 detských a mládežníckych pretekárov. 
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3.6. – Prebiehal 31. Cestný beh Trate mládeže. Štartovalo sa o 10:30 v Hronskej Breznici, cieľ bol na 

futbalovom štadióne v Banskej Štiavnici. Na trať s dĺžkou 20km vyštartovalo 34 pretekárov a do cieľa 

dobehli všetci. 

6.6. – V Kammerhofe (SBM) sa konala druhá prednáška z cyklu „Rok Márie Terézie v SBM“ 

s názvom „Čo-to o návštevách manžela a potomkov Márie Terézie v B. Štiavnici“ od Mgr. Eleny 

Kašiarovej, bývalej riaditeľky Štátneho ústredného banského archívu /dnes Slovenský banský archív 

(SNA)/. 

8.6. – V Štiavnických novinách vyšiel ďalší diel seriálu o histórii mesta k 800. výročiu prvej písomnej 

zmienky pod názvom Významné medzníky v dejinách Banskej Štiavnice a Slovenského banského 

múzea, jeho história a súčasnosť od Mgr. Adriany Matejkovej, PhD. 

8.6. – Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa zúčastnila na slávnostnom zasadnutí Vedeckej 

rady Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach pri príležitosti 255. výročia založenia Baníckej 

akadémie v Banskej Štiavnici a 65. výročia pôsobenia jej pokračovateľky Fakulty baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií TU v Košiciach. 

9.6. – V banskoštiavnických kostoloch prebiehalo stredoeurópske podujatie „Noc kostolov“ pod 

heslom „Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“ (Kniha múdrosti) 

10.6. – Pri Počúvadlianskom jazere prebiehalo rodinné kultúrne podujatie „Budenie sitnianskych 

rytierov.“ 

12.6. – Ecce Homo (Hľa človek) – najväčšia kaplnka Banskoštiavnickej kalvárie bola slávnostne 

odovzdaná do užívania  za prítomnosti generálnych partnerov obnovy, individuálnych darcov, p. farára 

Banskej Štiavnice Ľudovíta Frindta, reštaurátorov J. Hromadu, J. Feča a novinárov. Následne sa 

zúčastnení presunuli k Hornému kostolu, kde prebiehalo slávnostné zahájenie jeho obnovy. 

Dokončenie obnovy je predpokladané na október 2018. 

14. 6. – Známy slovenský autor fantasy literatúry, Štiavničan Juraj Červenák uviedol svoju knihu Vlk 

a dýka v kaviarni Libresso na Radničnom námestí. Dielo rozvíja príbeh na Sitnianskom hrade. Na 

podujatí vystúpili Ivo Gogál a kapela Nácov kufor. 

14.6. – V budove Rubigall, sídle Oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov MsÚ 

Banská Štiavnica prebiehala vernisáž 23. ročníka celosvetovej výtvarnej súťaže „Svetové dedičstvo 

očami detí 2017“. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 2000 prác z viac ako 90 škôl zastupujúcich 13 

krajín. Podujatie otvorila primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková, Dr. Katalin Kiss – 

bývalá riaditeľka  Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá 

strednej a východnej Európy, súčasný riaditeľ Regionálneho sekretariátu OMSD pre členské mestá 

strednej a východnej Európy Ákos Capdebo, Mgr. Mária Čelková, Dr. Miron Breznoščák, zástupca 

veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku J. E. Alexeja L Fedotova s prejavom. 

15-18.6. – V Banskej Štiavnici prebiehal druhý ročník československého festivalu súčasného divadla 

„Vlnoplocha“. Podujatie prebiehalo v rôznych nedivadelných priestoroch. Svoje inscenácie 

predstavili: Jammkong: Dobré zlo a zlé dobro, GUnaGU: Divná doba, divná láska, divné životy. 

Odivo s predstavením Divočiny a Zkufravon sa venovali deťom. Českú stranu zastupovali Metfactory: 

Třetí lež a Masopust. Vystúpili aj študenti VŠMU a DAMU. Sprievodné podujatia: Párty 

v divadelných kostýmoch v Spojár Kafe&Klub a festival svetla Illumination v Botanickej záhrade. 

Organizátori: Región Banská Štiavnica, OZ Filmodrom, Mesto Banská Štiavnica, SPŠ Samuela 

Mikovíniho a ďalší. 
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15.6. – V Štiavnických novinách vyšiel ďalší diel seriálu o histórii mesta k 800. výročiu prvej 

písomnej zmienky pod názvom Banská Štiavnica – Európa – svet od PhDr. RNDr. Jána Nováka, CSc. 

22.6. – V Štiavnických novinách vyšiel ďalší diel seriálu o histórii mesta k 800. výročiu prvej 

písomnej zmienky pod názvom Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO od Mgr. 

Nadeždy Babiakovej, primátorky mesta. 

23.6. – Prebiehali hlavné oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Zároveň v tomto roku 

Banská Štiavnica oslavuje aj 780. výročie udelenie mestských privilégií, 300. výročie narodenia Márie 

Terézie a 255. výročie založenia Baníckej akadémie. 

Podujatie pre pozvaných hostí v rytierskej sieni Starého zámku otvorila o 10:00 primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Odzneli prednášky v podaní: PhDr. Jozef Labuda, CSc.: Najnovšie 

výsledky archeologických výskumov v Banskej Štiavnici, PhDr. Mikuláš Čelko: 800. výročie prvej 

písomnej zmienky o Banskej Štiavnici a 780. výročie udelenia mestských výsad, dva významné 

medzníky v jej dejinách, Mgr. Adriana Matejková, PhD.: Významné medzníky v dejinách Banskej 

Štiavnice a Slovenského banského múzea (výročia v roku 2017), PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.: 

Význam Márie Terézie pre Banskú Štiavnicu hlavne v kontexte s Baníckou akadémiou, Mgr. Nadežda 

Babiaková: Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO. 

Výstavu Strieborné mesto (Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO) otvorili 

kurátorka Mgr. Mária Čelková a zastupujúca riaditeľka Slovenského národného archívu Mgr. Erika 

Javošová, PhD. 

V kaplnke Kammerhofu paralelne prebiehalo siedme stretnutie banských inžinierov – veteránov. 

O 15:00 začala najmajestátnejšia časť – Slávnostné zhromaždenie k 8. storočiam svetoznámej Banskej 

Štiavnice v Kostole sv. Kataríny. Podujatie venované významným osobnostiam histórie a súčasného 

banského a lesníckeho školstva moderoval Martin Mňahončák. 

O 16:00 sa pri Mariánskom stĺpe konal 12. ročník podujatia „Akademici v Banskej Štiavnici“ spojené 

so symbolickým položením vencov k reliéfu venovanému založeniu baníckej akadémie. Podujatia sa 

zúčastnili funkcionári a študenti právnych a duchovných nástupníckych inštitúcií Baníckej akadémie. 

Po ňom nasledoval valetantský sprievod k budovám akadémie (SPŠ Samuela Mikovíniho a Stredná 

odborná škola lesnícka Banská Štiavnica), kde zástupcovia mesta a nástupníckych inštitúcií predniesli 

pamätné prejavy a pripli stuhy. 

24.6. – Na Námestí sv. Trojice sa konalo podujatie „Umenie na Trojici 2017“.  

24.6. – V Galérii Jozefa Kollára sa konala vernisáž výstavy Laca Terena „Neočakávaný návrat 

z trópov“. Kurátorkou výstavy bola Silvia L. Čúzyová. Laco Teren je súčasným slovenský sochárom, 

maliarom, grafikom, esejistom, kurátorom a rozprávačom. 

Slovenské banské múzeum získalo druhýkrát prestížne ocenenie Múzeum roka. 14. ročník súťaže 

o múzeum - galériu roka vyhlásilo MK SR a SBM bolo vybraté spomedzi ôsmich kandidátov. Táto 

súťaž oceňuje prácu múzeí v ich prístupe k odbornej a osvetovej činnosti. 

28.6. – V Starom zámku sa konal 9. ročník podujatia „Rozlúčka so školským rokom.“ Podujatie s 

bohatým programom je venované deťom ako odmena za končiaci sa školský rok. 

28.6. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 
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           MsZ schválilo:  Program rokovania 

   Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 

   Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. Polrok 2017 

MsZ  vzalo na vedomie: 

- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ zo dňa 31.5.2017 

- Informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r. o. 

- Informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy BŠ, s. r. o. 

- Informatívnu správu z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. 

MsZ sa uznieslo: 

- Dodatok č.1. k VZN č.7 o sociálnych službách 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

28.6. – V Kammerhofe uviedli do života knihu „Banská Štiavnica Tajchy“ od Vladimíra Bártu 

a Vladimíra Bartu. Kniha dokumentuje všetky existujúce tajchy, ich históriu a genézu. Na podujatí 

prehovorili zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Ing. V. Koleda a jeho bývalý 

riaditeľ Ing. L. Podkonický a Doc. Ing. Ladislav Welward, PhD. Podujatie viedla Mária Petrová. 

Obrazová publikácia je v štyroch jazykoch a obsahuje technické údaje o 21 zachovaných tajchoch. 

Tajchy, zberné a náhonné jarky, vodné štôlne a vodohospodársky systém, ktorý tvoria, slúžil na 

čerpanie spodnej vody z baní a bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

30.6. – V reštaurácii Fortune na Námestí sv. Trojice prebiehalo stretnutie bývalých pracovníkov 

Okresného priemyselného podniku po 25 rokoch od jeho zániku. Podujatia sa zúčastnilo 55 

niekdajších kolegov. 

Február - Jún – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Štiavnici 

organizovali v Špeciálnej základnej škole projekt „Poznaj seba – spoznáš druhých“. Tento projekt 

zameraný pre žiakov druhého stupňa rozvíjal pripravenosť žiakov v oblasti sociálnych vzťahov, 

komunikačných zručnostiach, riešení konfliktov a hľadaní nových pohľadov na seba samých. 

Júl 2017 

29.6.-2.7. – V historickom centre Banskej Štiavnice a okolí Banskej Bystrice – európskeho mesta 

športu 2017 sa konali Majstrovstvá Európy dorastu v orientačnom behu 2017. Podujatia sa zúčastnilo 

viac ako 400 študentov z 34 krajín vo veku 16-18 rokov. Sprievodné podujatia sa konali aj v Starom 

zámku a Banskom múzeu v prírode. 

1.7. – P. Helena Šušková, predsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých č. 61 v Banskej Štiavnici 

bola zvolená novou vedúcou Klubu dôchodcov v Banskej Štiavnici. 

15.7. – Na Námestí sv. Trojice sa odohrávalo tradičné letné podujatie „Štiavnický živý šach“. Hlavnou 

udalosťou popri bohatom kultúrnom programe bolo večerné predstavenie hry so živými figúrkami 

v podaní dobrovoľníkov z Banskej Štiavnice a Prievidze pod vedením Kamila Fojtíka zo skupiny 
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historického šermu Bojník. Hru hrali so zaviazanými očami šachový veľmajstri Sergej Movsesian 

(víťaz) a Milan Pacher.  

1.-2.7. – Na Majstrovstvách Slovenska v atletike sa zúčastnili bežci z ŠK Atléti BS Jozef Gibala, Peter 

Ursíny a Ján Marko. 

20.7. – Na sídlisku Drieňová prebiehala bežecká súťaž Drieňovský okruh. 

26.7. – Bohuš Melicherčík získal tretie miesto v kros duatlone s časom 2 hodiny, 10 minút, 17 sekúnd 

v rumunskom Targu Mures. 

21.-31.7. – Majstrovstiev Európy v streľbe z guľových zbraní v Baku sa zúčastnili Štiavničania Patrik 

Jáni, Denis Červenka a Štefan Šulek. 

28.7. – V Banskej Štiavnici prebiehal 20. Náckov štiavnický pochod. Toto tradičné večerné podujatie 

sa zameriava na interpretáciu Náckových vtipov a baníckych piesní. 

Júl – Výstavba chodníka na Kolpašskej ulici pozdĺž cesty III/5263 bola dokončená. Chodník dlhý 

223m a široký 1,5 m realizovala firma Strabag, s.r.o. Bratislava. Celková cena diela bola 58 758,29€. 

Chodník bude slúžiť najmä študentom a pedagógom Spojenej školy služieb a lesníctva a Gymnázia 

Andreja Kmeťa. 

August 2017 

5.8. – Na Námestí sv. Trojice prebiehal 17. ročník tradičného podujatia Nezabudnuté remeslá. Tento 

ročník bol venovaný 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici a 800 rokom remesiel 

v meste. Hudobný sprievod zabezpečili vystúpenia spolkov Štiavničan, Sitňan, Podpoľanec, detský 

súbor Stožok a Musicanticaslovaka. 

9.8. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 

           MsZ schválilo:  Program rokovania 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a výšku 

spolufinancovania projektu „Nové stojiská v lokalite ŠOBOV, pre zdravší 

život rómskych komunít“. 

9.-13.8. – V Banskej Štiavnici prebiehal 19. ročník letného filmového semináru 4 Živly. Ústrednou 

témou tohto ročníku bola „Viera“ a herečky s menom Viera. 

10.8. – Pri štôlni Glanzenberg prebiehalo pietne podujatie ku Dňu obetí banských nešťastí. Podujatie 

bolo otvorené baníckou hymnou „Zdar Boh hore“, báseň predniesla Mgr. Taligová. Príhovor 

predniesol podpredseda spolku RNDr. Karol Weis, PhD. S príhovorom vystúpila aj primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Položením vencov ku krížu symbolicky vzdal úctu Banskoštiavnicko-

hodrušský banícky spolok a Mesto Banská Štiavnica. Podujatie vyvrcholilo zaspievaním hymny 

„Banícky stav“. 

16.8. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 

           MsZ schválilo:  Program rokovania 

   Rozpočtové záležitosti 
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   Projekt „Obnova vybraných priestorov požiarnej zbrojnice na Štefultove“ 

MsZ  vzalo na vedomie: 

- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ zo dňa 28.6.2017 a 9.8.2017 

- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta BŠ za 1. polrok 2017 

- Správu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými 

účasťami v obchodných spoločnostiach 

- Informatívnu správu o realizácii projektu „Výstavba objektu športovej haly v meste BŠ“ 

- Informatívnu správu o ďalších možnostiach rozvoja Mestských kúpeľov – plavárne 

- Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2017 

- Informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2016 

- Informatívnu správu o ďalších možnostiach a postupoch modernizácie verejného osvetlenia 

v meste Banská Štiavnica 

MsZ sa uznieslo: 

- VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2017 o evidencii pamätihodností mesta 

- VZN mesta Banská Štiavnica č.5/2017 o vyhradených miestach na umiestňovanie 

volebných plagátov 

MsZ udelilo: 

- Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č.2/2009 Štatút mesta BŠ 

Čestné občianstvo mesta: JUDr. Miroslavovi Čížovi, prof. Emílii Vášáryovej,  

Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta: Fakulte baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií – BERG, Mgr. Márii Čelkovej 

Výročnú cenu mesta: Ing. Jánovi Čamajovi, Ing. Andrejovi Kuncovi, PhD., Karolovi 

Palášthymu, Mgr. Jozefovi Schinglerovi, prof. RNDr. Jozefovi Šteffekovi, CSc., in 

memoriam. 

 Cenu primátora mesta BŠ: Ivanovi Beňovi, Vladimírovi Nemčokovi 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

Ceny Mesta Banská Štiavnica v roku 2017 

Čestné občianstvo mesta podľa §13 VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta BŠ bolo 

udelené: 

JUDr. Miroslavovi Čížovi, poslancovi NR SR, uznávanému odborníkovi na verejnú správu, 

ktorý od roku 1990 pomáha mestu pri riešení významných strategických a rozvojových úloh 

súvisiacich s pamiatkovou obnovou a stabilizáciou inštitúcií v meste. Významnú úlohu zohral 

pri etablovaní okresu Banská Štiavnica v roku 1996. Práve z jeho iniciatívy sa v roku 1996 
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konalo prvé výjazdové zasadnutie výboru NR SR pre verejnú správu v Banskej Štiavnici 

a prvýkrát sa začalo riešiť osobitné financovanie pamiatkovej obnovy zo štátneho rozpočtu SR. 

Je sústavne nápomocný pri riešení potrieb mesta Banská Štiavnica. Svojou zanietenou 

a vysokoodbornou prácou šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica nielen doma, ale aj 

v zahraničí. Hrdo sa hlási k nášmu mestu, ku ktorému má dlhodobo vrúcny vzťah. 

prof. Emílii Vášáryovej, významnej slovenskej divadelnej a filmovej herečke, dlhoročnej 

členke Slovenského národného divadla, vysokoškolskej pedagogičke. Pani Emília Vášáryová 

prežila v Banskej Štiavnici svoju mladosť. Vždy zdôrazňovala a zdôrazňuje svoj úprimný vzťah 

k nášmu mestu, čoho dôkazom sú mnohé kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré osobne 

podporila alebo prevzala nad nimi záštitu. Za šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice v SR 

a v zahraničí. Čestné občianstvo sa udeľuje pri príležitosti jej významného životného jubilea. 

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta podľa §15 VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2009 Štatút mesta BŠ bola udelená: 

Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – BERG. Fakulta BERG v sebe nesie 

historický odkaz bývalej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ku ktorému sa hrdo hlási. 

Dôkazom toho bolo aj podpísanie Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej 

Baníckej akadémie, ktorej 255. výročie prijatia rozhodnutia o jej založení si v tomto roku 

pripomíname. Práve BERG fakulta patrila medzi zakladajúcich signatárov. Významnú úlohu 

zohráva v oblasti udržiavania a zachovávania historických baníckych vysokoškolských tradícií 

súvisiacich s Baníckou akadémiou, o čom svedčí ich každoročná bohatá účasť v rámci 

Salamandrových dní, ako aj vytvorenie medzinárodného pracoviska pre doktorandov 

v Banskej Štiavnici. Vedenie BERG fakulty si vysoko váži duchovné tradície Banskoštiavnickej 

baníckej akadémie, dlhodobo ich rozvíja a prezentuje nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Mgr. Márii Čelkovej, historičke umenia, ktorá pracovala v Slovenskom banskom múzeu, kde 

zastávala funkciu vedúcej oddelenia histórie v objektoch Starého a Nového zámku a následne 

funkciu vedúcej oddelenia Galérie Jozefa Kollára. Jej najvýznamnejšou a najnáročnejšou 

činnosťou bola príprava (ideový a technický scenár) a realizácia stálych expozícií Galérie 

Jozefa Kollára v troch zrekonštruovaných objektoch na Námestí sv. Trojice. Popritom sa 

intenzívne venovala akvizičnej činnosti, spracovávaniu umeleckohistorického zbierkového 

fondu (viac ako 5000 zbierok), prezentácii a propagácii galérie. Avšak rozsahom a kvalitou 

najviac udivuje jej organizačná činnosť, keďže okrem stálych expozícií pripravila do 230 

výstav, ktorými propagovala výtvarné umenie Banskej Štiavnice doma i v zahraničí. Pri 

príprave a realizácii výstav spolupracovala nielen s domácimi, ale aj so zahraničnými 

múzeami a galériami. Druhú stránku osobnosti reprezentuje vedecko-výskumná a rozsiahla 

publikačná činnosť. Doposiaľ na tomto poli vyprodukovala viac ako 430 odborných štúdií, 

katalógov a článkov a 5 publikácií. Za zmienku stojí fakt, že o jej poznatky sa mohlo oprieť 

Mesto Banská Štiavnica pri príležitostiach rôznych významných výročí, či návštev mesta. 

Svojou prácou významnou mierou prispieva k uchovaniu, záchrane a prezentácii kultúrneho 

dedičstva a k šíreniu jedinečnosti doma i v zahraničí. 

Výročná cena mesta podľa §16 VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta BŠ bola udelená: 

Ing. Ján Čamajovi, občanovi mesta. Celé svoje aktívne obdobie pracoval v oblasti textilného 

priemyslu v Banskej Štiavnici. V roku 1973 dosiahol športové vzdelanie ako tréner plávania II. 

Triedy. Od roku 1990 bol trénerom plaveckého oddielu Sitno Banská Štiavnica a od roku 1995 

je trénerom a konateľom oddielu „Plavecký klub Banská Štiavnica“. Ako tréner získal 
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niekoľko desiatok titulov Majster Slovenska v plávaní žiakov, juniorov a dospelých. Od roku 

2009 do roku 2011 bol aj trénerom juniorskej reprezentácie Slovenska v plávaní. V rokoch 

1994-2002 bol poslancom MsZ v Banskej Štiavnici. Za celoživotnú prácu v oblasti práce 

s deťmi a mládežou, ktoré aktívne, pravidelne a cieľavedome pripravoval na súťaže. Svojou 

celoživotnou prácou v oblasti športovej prípravy mládeže sa zaslúžil o šírenie dobrého mena 

mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti významného 

životného jubilea. 

Ing. Andrejovi Kuncovi, PhD., občanovi mesta Banská Štiavnica. V kolektíve špecialistov má 

miesto ako špecialista na hubové ochorenie lesných drevín. Absolvoval vedeckú stáž 

v mykologickom laboratóriu „poľnohospodárskeho výskumného ústavu v USA“, kde študoval 

mikroskopické vlastnosti húb. Výskumnú stáž absolvoval aj v Nemecku na Lesníckom 

Výskumnom ústave v Göttingene. Je autorom alebo spoluautorom mnohých vedeckých prác, 

článkov a kníh vydaných na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2006 je vedúcim Výskumnej 

stanice Banská Štiavnica Národné lesnícke centrum. Pre lesníkov na Slovensku spolu 

s kolegami organizuje výročnú konferenciu o ochrane lesa, ktorej je hlavným zodpovedným 

organizátorom. Je členom IUFRO, COST (program EÚ pre spoluprácu vedeckých tímov), 

EPPO, zastupoval Slovensko v komisii na ochranu rastlín. Vo svojej odbornej práci 

spolupracuje so zahraničím v rámci celej Európy. Jeho cieľom je aj naďalej rozvoj pracoviska 

v Banskej Štiavnici, ako aj štúdium inváznych organizmov. Oblasťou jeho záujmu sú aj 

biologické metódy ochrany lesa a znižovanie zaťaženia prírodného prostredia nepôvodnými 

chemickými látkami. Plánuje zrekonštruovať laboratóriá a prispôsobiť ich podmienkam pre 

bezpečný chov vybraných skupín hmyzu. Svojou zanietenou a vysoko odbornou prácou 

v oblasti lesného výskumu, ktorý má v Banskej Štiavnici dlhodobé korene, šíri dobré meno 

mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí. 

Karolovi Palášthymu, občanovi mesta Banská Štiavnica, ktorý svojou dlhoročnou aktivitou 

v oblasti športu, najmä atletike, vychoval mnoho zverencov, ktorí získali množstvo významných 

ocenení a popredné umiestnenia v rámci Slovenska. Svoj voľný čas venoval deťom a mládeži, 

ktoré aktívne, pravidelne a cieľavedome pripravoval na súťaže. Svojou celoživotnou prácou 

v oblasti športovej prípravy mládeže sa zaslúžil o rozšírenie dobrého mena mesta Banská 

Štiavnica doma i v zahraničí. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti významného životného 

jubilea. 

Mgr. Jozefovi Schinglerovi, občanovi mesta, dlhoročnému stredoškolskému pedagógovi. 

Dlhodobo sa úspešne podieľal na výchove, športovej príprave, na organizovaní športových 

a akademických vystúpení stredoškolských študentov v Banskej Štiavnici. Tiež ako 

viacnásobný predseda Rady školy sa zasadzoval za udržiavanie dobrého mena školy 

a baníckych tradícií v škole a v meste Banská Štiavnica. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom 

MsZ v Banskej Štiavnici a predsedom komisie športu. Od roku 2001 až dodnes je členom 

známeho a veľmi úspešného mužského spevokolu Štiavničan. Ocenenie sa udeľuje pri 

príležitosti významného životného jubilea ako výraz vďaky za verejnoprospešnú prácu 

v prospech samosprávy a obyvateľov mesta. 

prof. RNDr. Jozefovi Šteffekovi, CSc., in memoriam. Ako vedec sa profiloval v SAV, kde 

dokázal svoje zoologické vedomosti v oblasti malakozoológia, ochrana prírody, invázne 

organizmy a podobne. Je autorom a spoluautorom viac ako 544 vedeckých a odborných prác. 

Bol rešpektovaným lokálpatriotom s konkrétnymi činmi, ktoré vykonával pre dobro mesta 

a regiónu a človekom s rozmerom ľudskosti voči ľuďom a spoločenskému životu v meste 
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a regióne. Jeho záujmami boli príroda, cestovanie, filuménia, filokartia, numizmatika, 

faleristika, filatelistika, notafília, so zameraním na skauting, historické fajky a fajčiarske 

predmety, zozbieral dostupné sakrálne diela starého otca Viliama Šteffeka a realizoval výstavu 

v Banskej Štiavnici. Svojou zanietenou a vysoko odbornou prácou šíril dobré meno mesta 

Banská Štiavnica doma i v zahraničí. 

Cena primátora mesta BŠ podľa §17 VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta BŠ bola 

udelená: 

Ivanovi Beňovi, občanovi mesta, ktorý od roku 1994 až do súčasnosti zastáva funkciu 

poslanca MsZ. Ako poslanec pracoval v komisiách MsZ, v orgánoch školskej samosprávy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta i v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou 

účasťou Mesta. Za toto obdobie významnou mierou prispel k rozvoju mesta. Dlhé roky je 

i aktívnym členom redakčnej rady Štiavnických novín a členom Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej Štiavnici. Jeho dar reči a otvorené srdce si získali aj publikum 

významnejších banskoštiavnických kultúrnych a športových podujatí. Ocenenie sa udeľuje pri 

príležitosti významného životného jubilea ako výraz vďaky za verejnoprospešnú prácu 

v prospech samosprávy a obyvateľov mesta. 

Vladimírovi Nemčokovi, občanovi mesta, ktorý svojimi dlhoročnými aktivitami dokázal 

priviesť veľa mladých ľudí k športu a výborným športovým výsledkom v plávaní, duatlone 

a triatlone. Najprv aktívny športovec, neskôr až do súčasnosti pracuje vo funkcii trénera, 

funkcionára a rozhodcu. Bol dlhoročným členom redakčnej rady Štiavnických novín. Počas 

svoju života sa aktívne zapájal do spoločenského života, je členom Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku, prispieva k rozvoju mesta, udržiavaniu a zachovávaniu 

baníckych tradícií. Cena sa udeľuje pri príležitosti významného životného jubilea. 

10.-19.8. – Banská Štiavnica hostila 15. ročník podujatia Cap à l’Est zameraného na zbližovanie 

francúzsky hovoriacich básnikov. 

17.-19.8. – V Banskej Štiavnici prebiehalo Jazz-fusion podujatie Zvuk for Štiavnica. Na tomto 

podujatí sa predstavili umelci Anna Gadt, Piotr Wyleżoł, Alan Wykpisz, Igor Hnydyn s projektom 

Anna Gadt New Inspiration, Juraj a Jakub Havlíkovci ako Clube de esquiar a ďalší.  

24.-25.8. – V Bratislave sa konal šampionát juniorov v atletike. Klub Atleti BS reprezentoval Peter 

Ursíny v behu na 5000 metrov, v ktorom získal 3. miesto s časom 17 minút. 

29.8. – V Piešťanoch prebiehalo finále slovenského pohára v akvatlone. V žiackej kategórii (600m 

beh, 200m plávanie, 600m beh) sa reprezentantka Banskej Štiavnice Alexandra Nemčoková umiestnila 

na 3. mieste. V kategórii mužov 30 - 39 rokov (3km beh, 1km plávanie, 3km beh) reprezentanti Tomáš 

a Rado Nemčokovci obsadili 5. a 6. miesto. 

30.8. – Pri ústrednom pamätníku Slovenského národného povstania na terase pod Starým zámkom sa 

konali oslavy 73. výročia SNP. Ich organizátorom bola Základná organizácia zväzu protifašistických 

bojovníkov Banská Štiavnica (ZO SZPB) a Mesto Banská Štiavnica. O 14:00 zaznela hymna 

Slovenskej republiky na ich otvorenie. Po nej predniesla báseň Jarmila Simonidesová. Príhovor 

predniesla primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková. Po ňom nasledovalo položenie 

kytíc k pamätníku. Predseda ZO SZPB Vladimír Poprac prítomným priblížil priebeh povstania v okolí 

Banskej Štiavnice. Už pred 29. augustom 1944 v okolí Banskej Štiavnice operovala partizánska 

skupina Jánošík. Po jej rozšírení bol zmenený názov na partizánsku skupinu Sitno s veliteľom 
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Ladislavom Exnárom. Následne boli slávnostne odovzdané členské preukazy novým členom. 

Podujatie bolo ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. 

August – Slovenské banské múzeum vydalo 25. ročník Zborníka SBM. Zborník má 334 strán (najviac 

v histórii). Zodpovedným redaktorom a spoluzostavovateľom bol riaditeľ múzea PhDr. Jozef Labuda, 

CSc., zostavovateľkou Mgr. Adriana Matejková PhD. Zborník sa zaoberá súčasnými a minulými 

aktivitami múzea, históriou múzea, Banskej Štiavnice a regiónu, osobnosťami ovplyvňujúcimi ich 

dejiny. 

August – Na majstrovstvách sveta v behu do vrchu sa športovci z klubu Atleti BS umiestnili 

nasledovne: 36. Evka Balažovjechova, 36. Karin Suranová, 41. Edita Kadlečíkova spomedzi 50 

pretekárok a 36. Ján Marko, 50. Lukáš Dóka spomedzi 58 pretekárov. 

August – Prebiehala čiastočná rekonštrukcia Piarskej brány. Piarska brána pochádza z roku 1554 a do 

súčasnej podoby bola upravená pri príležitosti návštevy cisára Františka Lotrinského v roku 1751. 

 

September 2017 

4.9. – Otvorenie školského roka 2017/2018. 

Počty žiakov základných škôl 

Základná škola 
Počet žiakov 

2017/18 

Žiaci v ŠKD 

(školský klub 

1. - 5. ročník) 

Porovnanie – počet žiakov 

v školskom roku 2016 - 2017 

ZŠ Jozefa Horáka 490 179 483 (+7) 

ZŠ Jozefa Kollára 230 88 217 (+13) 

ZŠ pri KSŠ sv. Fr. Assiského 183 72 180 (+3) 

Súkromná ZŠ Bakomi 69 40 56 (+13) 

 

Počty detí v materských školách 

Materská škola 
Počet detí 

2017/18 

Porovnanie – počet žiakov v školskom roku 

2016 - 2017 

MŠ 1. mája 105 117 (-12) 

MŠ Bratská 81 90 (-9) 

MŠ Mierová 30 35 (-5) 

MŠ pri KSŠ sv. Fr. 

Assiského 
62 56 (+6) 

Súkromná MŠ Guliver 47 48 (-1) 

Súkromná MŠ Nezábudka 25 25 (/) 

 

Počty žiakov a detí v ZŠ a MŠ na území okresu Banská Štiavnica 

Škola Počet žiakov v ZŠ Počet detí v MŠ 

ZŠ s MŠ Štiavnické Bane 167 59 

ZŠ s MŠ Banská Belá 98 51 

ZŠ s MŠ Sv. Anton 98 35 

ZŠ s MŠ Prenčov 19 12 

MŠ Podhorie - 13 

MŠ Ilija - 18 

 



Strana 20 z 37 
 

7.9. – Banskú Štiavnicu navštívil jeho excelencia, prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska 

a oficiálne otvoril Salamandrové dni. Slávnostne vstúpil do baníckeho stavu tradičným skokom cez 

kožu, čím môže používať banícky titul „slávny semester“. Po ňom poklepaním fokoša uviedol do 

života knihu Odkazy minulosti II – Banské technické a kultúrne pamiatky lokality UNESCO – Banská 

Štiavnica a Štiavnické Bane. Následne sfáral do štôlne Glanzenberg kde bola odhalená pamätná tabuľa 

venovaná jeho návšteve. Andrej Kiska je tretím prezidentom SR ktorý má osadenú pamätnú tabuľu 

v tejto štôlni. 

8-9.9. – V Banskej Štiavnici prebiehalo tradičné podujatie Salamandrové dni. Toto podujatie je 

tradičným ukončením letnej turistickej sezóny a hlavnou oslavou mesta. Podujatie je pripomienkou 

banskej a akademickej histórie mesta a jeho 800 rokov. 

6-8.9. – Na Starom zámku prebiehala medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe Argenti 

Fodina 2017. 

V predvečer podujatia (7.9.) sa konal slávnostný šachtág. 

8.9. V Kultúrnom centre prebiehalo Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory so sídlom 

v Banskej Štiavnici. 

V kostole sv. Kataríny sa konalo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na ňom bola 

podpísaná Dohoda o partnerskej spolupráci s maďarským mesto Tatabánya. Za Banskú Štiavnicu 

podpísala dohodu primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Za Tatabányu jej primátor Csaba 

Shmidt. V Tatabányi kedysi prebiehala ťažba uhlia. Prebiehalo udeľovanie cien mesta. Slávnostne boli 

predstavené repliky banskoštiavnických baníckych insígnií, ktoré budú slúžiť mestu namiesto 

originálnych, nachádzajúcich sa v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. 

Po zasadnutí bola vztýčená vlajka Organizácie miest svetového dedičstva a odhalený nový reliéf na 

Radničnom námestí venovaný lesníckemu vzdelávaniu v Banskej Štiavnici. 

O 15:00 v Kammerhofe začali oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Podujatie 

organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Zväz hutníctva, 

ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového 

priemyslu SR a Slovenská banská komora. 

Večer mestom prechádzal Salamandrový sprievod. 

8-9.9. – Počas celého dňa na Námestí svätej Trojice prebiehal Salamandrový jarmok a kultúrny 

program pre verejnosť. 

V priestoroch auly SPŠ S. Mikovíniho prebiehala tradičná burza minerálov. 

9.9. – Program pre deti na Námestí svätej Trojice. 

8.9. – V Galérii Schemnitz sa konala vernisáž výstavy „Ikony a klony“ umelcov Jána Vasilka 

a Viktora Freša. Kurátorom výstavy bol Vladimír Beskid. Ján Vasilko je absolventom Katedry 

výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Viktor Frešo je absolventom 

bratislavskej a pražskej akadémie umení. 

12.9. – Začala výstavba mestskej kompostárne v areáli zberného dvora na ulici Antolská 46. Stavbu 

realizuje firma Strabag s.r.o. za cenu 329 854,56€ prostredníctvom projektu Zhodnocovanie 
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bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici. Projekt bol realizovaný z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia. 

13.9. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 

           MsZ schválilo:  Program rokovania 

Verejné ocenenie osôb podľa VZN 2/2009 

Správu o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta – návšteva Wieliczky 

v Poľsku v súvislosti s účasťou Banskej Štiavnice v projekte Cesty po 

európskych lokalitách svetového dedičstva: Podzemná Európa 

Návrh na zvýšenie výdavkov na celoplošnú opravu Ulice M. M. Hodžu 

14.9. – V Galérii Jozefa Kollára prebehla vernisáž výstavy Daniely Chrienovej „Nový súbor“. 

Kurátorkou výstavy bola Martina Vyskupová. Daniela Chrienová vystavila tematické série 

„Nedokonalé obrazy dokonalosti“ a „Záznamy vizuálneho smogu“.  Absolvovala Ateliér maľby 

u profesora Balka na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Viackrát postúpila do finále v súťaži Maľba 

roka, získala štipendium z Fondu na podporu umenia. 

16.9. – V Andorre prebiehali Majstrovstvá Európy Spartan Race. Banskú Štiavnicu zastupovali 

členovia klubu ŠK Atleti BS pod trénerom Róbertom Petrom. Trasa bola dlhá necelých 22km s viac 

ako 30 prekážkami (preliezanie, šplhanie, rúčkovanie, plazenie a nosenie bremien) vo vysokej 

nadmorskej výške a s prevýšením 1300m. Eszter Hortobágyiová (Elita ženy): 3:08:59 – 3. miesto, 

Marek Radlinský (Competetive muži 25-30): 3:37:55 – 17. miesto, Tomáš Počai (Competetive muži 

33-39): 3:38:21 – 10. miesto, Peter Prokeš (Competetive muži 33-39): 4:22:28 – 36. miesto. 

16-18.9. – V Banskej Štiavnici prebiehal projekt „Tvorivá škola žurnalistiky“, ktorého sa zúčastnili 

redaktori, fotografi, publicisti a editori – potomkovia Slovákov žijúcich v zahraničí. Toto tradične 

bratislavské podujatie bolo prvýkrát organizované v Banskej Štiavnici ako rodisku Deža Hoffmana – 

fotografa hudobnej skupiny The Beatles. 

21-22.9. – V Kráľovských soľných baniach Wieliczka a Bochnia v Poľsku sa uskutočnil druhý 

workshop projektu Cesty po európskych lokalitách svetového dedičstva (UNESCO) - Podzemná 

Európa. Banskú Štiavnicu zastupovali primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a vedúca Oddelenia 

regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Mgr. Henrieta Godová. Pamiatkový úrad SR 

zastupovala generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová. Na workshope došlo k predstaveniu 

internetovej stránky, loga, marketingového a manažmentového plánu, prezentácie jednotlivých lokalít 

a možnosti vzájomného zdieľania postupov pri budovaní udržateľného cestovného ruchu. Výstavu 

prác hendikepovaných umelcov „Wieliczka – Banská Štiavnica – pamiatky v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO“ otvorila primátorka Banskej Štiavnice. 

26.9. – V aule Gymnázia Andreja Kmeťa prebiehalo spomienkové zhromaždenie k 20. výročiu vzniku 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v Banskej Štiavnici. Na oslavách sa zúčastnil 

generálny riaditeľ Ing. Stanislav Gáborík, celé vedenie a mnoho zamestnancov SVP, š. p. 

a odštepných závodov. Slávnostnej konferencie sa zúčastnili aj minister životného prostredia SR Ing. 

László Sólymos, splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo 

– Nadmáros Ing. Stanislav Fialík, primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková 

s príhovorom o založení a význame podniku pre Banskú Štiavnicu, súčasný a bývalí zamestnanci SVP, 

š. p. a ďalší hostia.  
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27.9. – V Slovenskom banskom múzeu prebiehala prednáška od Mgr. Márie Čelkovej „Barokové 

umenie banských miest v tereziánskom období – tvorba viedenského maliara Antona Schmidta (1713-

1773) a sochára Dionýza Stanettiho“ v rámci cyklu „Historické prednáškové popoludnia“ venované 

výročiu narodenia kráľovnej a cisárovnej Márie Terézie. Po prednáške nasledovala komentovaná 

prehliadka expozície barokového umenia Galérie Jozefa Kollára, na ktorej si záujemcovia mohli 

prehliadnuť prezentované diela. 

27-28.9. – V hoteli Grand Matej prebiehala vedecká konferencia „História, súčasnosť a budúcnosť 

elektrotechniky na Slovensku“ organizovaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, 

Technickou univerzitou vo Zvolene a Slovenským výborom Svetovej energetickej rady. Ide 

o jedinečnú konferenciu venovanú dejinám elektrotechniky na Slovensku.  

Konferencia sa konala pri príležitosti 255. výročia zriadenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, 

100. výročia vzniku prvej učebnice elektrotechniky na území Slovenska a 80. výročia založenia prvej 

slovenskej vysokej školy technickej - Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Konferencia 

 zároveň slúži na propagáciu elektrotechniky na Slovensku a štúdia elektrotechniky s cieľom posilniť 

záujem mladej generácie o elektrotechnické odbory na stredných a vysokých školách. Sprievodným 

programom konferencie bola prezentácia vybraných praktických prác študentov stredných škôl 

z oblasti elektrotechniky, elektroenergetiky, elektroniky, telekomunikácií, automatizácie, informatiky 

a robotiky. 

28. 9. – V Galérii Schemnitz sa konala prednáška Márie Krupkovej „Krehké a iné kino. Život videa 

v súčasnej galerijnej prevádzke“. Mária Krupková je českou historičkou umenia. Venuje sa 

mediálnym a sociálnym presahom filmu, pohyblivého obrazu a súčasnej vizuálnej kultúre. Prednáša na 

Masarykovej univerzite v Brne, je dlhoročnou vedúcou Galérie TIC v Brne. Prednáškový cyklus je 

realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program národnostných 

menším 2017. 

1-30.9. – Banská Štiavnica bola súčasťou „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“. Cieľom podujatia je 

prehĺbiť záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo, jeho ochranu a zvýšiť kultúrnu identitu svojho 

národa. 

7.9.  Bazár (ne)potrebných vecí. 

8.9.  Salamandrový sprievod. 

14.9.  Výstup na Glanzenberg s odborným výkladom. 

16.9.  Baroková jezuitská lekáreň. 

18/22.9  Po stopách Židovskej komunity. 

20.9.  Obrazy živej krajiny – Kollárov ateliér 

23.9.  Putovanie Kalváriou (výstup na Kalváriu s odborným výkladom) 

27.9.  Barokové umenie Banských miest v tereziánskom období. 

28.9.  Vilová štvrť Banská Štiavnica. 

28.9.   V centre stavebného dedičstva prebiehalo premietanie historických fotografií BŠ. 

Slávnostné ukončenie podujatia vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre 

Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Banskej Štiavnici s tlačovou 

konferenciou. 

29/30.9. Festival Amplión – nový kabaret a pouličné umenie 2017 

29.9.  Osudy židovskej komunity v Banskej Štiavnici 
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29.9.-1.10. – Banská Štiavnica hostila druhý ročník podujatia „Festival Amplión – Nový kabaret & 

pouličné umenie“. 

Október 2017 

Začiatok októbra. V presbytériu kostola Nanebovzatia Panny Márie sa uskutočnil archeologický 

výskum pod vedením PhDr. Jozefa Labudu, CSc. riaditeľa Slovenského banského múza. Kostol bol 

postavený v prvej tretine 13. storočia a prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v 19. storočí. Pri výskume 

boli v jednej z troch sond objavené 3 hroby pochádzajúce s pred požiaru v sedemnástom storočí. 

Predpokladá sa, že patrili dominikánom, ktorí žili v susednom kláštore a keramika zo sedemnásteho 

storočia. V sonde uprostred presbytéria bol tiež objavený hrob. Časť nálezov putovala ako vzorka do 

Slovenského banského múzea, ostatné kosti boli so všetkými náležitosťami pochované v jednej zo 

sond. 

2.10. – Uskutočnilo sa pracovné stretnutie primátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej a zástupcov 

Krajského pamiatkového úradu SR Banská Bystrica k rekonštrukcii objektu na ulici Antona Pécha 

72/5. 

6.10. – V Galérii Jozefa Kollára otvorili výstavu Kabinet ilustrácie III. Výstava prezentuje 

ilustrátorskú tvorbu na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Predstavené sú diela Dušana 

Kállaya, Martina Kellenbergera, Kamily Štanclovej, Alojza Klima, Petra Kľúčika, Jany Kiseľovej – 

Sitekovej, Roberta Bruna, Nadi Rappensbergerovej – Jankovičovej a Juraja Deáka. Ilustrácie Dušana 

Kállaya ku knihe Alica v Krajine zázrakov a Alica v Krajine za zrkadlom získali cenu Najkrajšie 

vydanie na svete. Výstava sa konala v spolupráci s bratislavskou galériou „Toto! Je galéria“. Výstavu 

finančne podporil Fond na podporu umenia. 

11.10. – V prednáškovej sieni Slovenského banského múzea prebiehala prednáška z cyklu Historické 

prednáškové popoludnia usporiadaného pri príležitosti 300. výročia narodenia kráľovnej a cisárovnej 

Márie Terézie s názvom „Banskoštiavnická akadémia a vzdelávanie banských odborníkov za vlády 

Márie Terézie“. Prednášal Mgr. Peter Konečný, PhD. z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. 

11.10. – Uskutočnila sa ustanovujúca schôdza, na ktorej bola založená Mestská organizácia Jednoty 

dôchodcov na Slovensku v Banskej Štiavnici. 

11.10. – V podkrovných priestoroch Rubigallu prebiehalo úvodné oboznámenie so zadaním 23. 

ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Xella 2017/18 na tému „Multifunkčný mestský blok 

Kerling, ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici – Downtown (dolné 

mesto) Kerling, ako rázcestie medzi moderným a historickým alebo vstupná brána do Banskej 

Štiavnice. Zadaním súťaže bolo navrhnúť zástavbu a funkčné využitie mestského bloku medzi ulicami 

Dolná, Robotnícka a Tabaková s ohľadom na potieranie hraníc s využitím pre mladých, starých, 

rodiny, single, s deťmi i bez detí, domácich, návštevníkov, turistov, cestovateľov, podnikateľov, 

odborníkov, umelcov, ľudí podnikavej mysle. Aby sa tu mohli rozvíjať a žiť. Navrhnuté riešenie má 

vyhovovať požiadavkám na bezbariérovosť, inteligentný (smart) dizajn, udržateľné materiály 

a technológie a poskytnúť nové parkovacie kapacity. Priestor sa má stať novou vstupnou bránou do 

Banskej Štiavnice z južnej strany. Súťaž sa koná pod záštitou primátorky mesta Mgr. Nadeždy 

Babiakovej. 

13.10. – V Kultúrnom centre sa konala nesúťažná prehliadka záujmovo – umeleckej činnosti seniorov. 

Podujatie zorganizovali Mesto Banská Štiavnica a Pohronské osvetové stredisko – pracovisko Banská 

Štiavnica. 



Strana 24 z 37 
 

17-18.10. – V Kultúrnom centre prebiehalo spoločné stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším. 

Podujatie otvorila a prítomných privítala Jarmila Simonidesová. Piesne predniesli Renáta Horváthová 

a Diana Krnová za doprovodu Timona Turčana. Príhovor predniesla primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková. V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy 1. mája, Základnej umeleckej 

školy pod vedením riaditeľky Mgr. Ireny Chovanovej a Centra voľného času pod vedením Janky 

Machilovej. 

17.10. – Žiaci ZŠ Jozefa Horáka Peter Burian, Adam Valovič a Matúš Červenák získali druhé miesto 

na krajských majstrovstvách v cezpoľnom behu konaných v Žiari nad Hronom. 

19.10. – V priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie bolo slávnostné posedenie s jubilujúcimi členmi 

Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. Čestnými hosťami podujatia boli 

primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, Bc. Evka Gregáňová a riaditeľka odboru sociálnych vecí 

a rodiny z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mgr. Melita Bosáková. S básňou 

na úvod vystúpila Mária Petrová. S programom vystúpili študenti Strednej odbornej školy lesníckej 

pod vedením Janky Bernáthovej. Príhovor predniesla predsedníčka zväzu Anna Peťková. 

19.10. – Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici usporiadala poznávací zájazd pre žiakov 

výtvarného odboru na Bienále ilustrácií Bratislava. Žiaci mohli nájsť inšpirácie v tvorbe 373 

ilustrátorov zo 49 krajín. Súčasťou výstavy boli aj tvorivé dielne. 

21-22.10 – V Dome záhradkárov na Štefultove sa konala Výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Výstavu 

usporiadal Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Banská Štiavnica. Na výstave sa 

napriek nepriaznivej jari, ktorá spôsobila zamrznutie kvetov zúčastnilo 25 vystavovateľov so 112 

vzorkami. 

25.10. – V prednáškovej sieni Slovenského banského múzea prebiehala prednáška z cyklu Historické 

prednáškové popoludnia usporiadaného pri príležitosti 300. výročia narodenia kráľovnej a cisárovnej 

Márie Terézie s názvom „Banskoštiavnickí banskí lekári, ránhojiči, babice a zdravotnícka starostlivosť 

o baníkov v období osvietenstva“ Prednášala Mgr. Lucia Krchnáková, PhD. z Národnej banky 

Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica. 

25.10. – Zasadanie mestského zastupiteľstva. 

           MsZ schválilo:  Program rokovania 

Dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica 

Operačný a krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií 

Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2016 

 

MsZ sa uznieslo na: VZN Mesta Banská Štiavnica 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica 

 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 16. 8. a 13. 9. 2017 
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 Správu zo zasadnutia Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 

 Správu o príprave TS, m. p. B. Š. na zimnú údržbu MK a verejných 

priestorov 

 Správu o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu 

sezónu 

 Informatívnu správu o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie 

obytnej zóny v lokalite „Pod Kalváriou“ 

 Informáciu o postupe pri usporiadaní pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica a cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica 

 Informatívnu správu o ďalších možnostiach rozvoja futbalového 

štadióna v meste Banská Štiavnica 

 Informatívnu správu z valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov 

dom a. s.  

 Informatívnu správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2017 

v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

24.10. – Základná umelecká škola Banská Štiavnica usporiadala koncert, na ktorom vystúpili hostia – 

violončelisti Eugen Prochác a Ján Slávik. Žiakom predviedli hru na majstrovskej úrovni a porozprávali 

o svojej profesionálnej hudobnej kariére. 

27.10. – Komunitné centrum Banská Štiavnica usporiadalo Halloweenske podujatie pre deti a rodiny 

z lokality Šobov. 

November 2017 

November – Slovenské banské múzeum otvorilo novú dlhodobú výstavu Hroby významných 

osobností z banskoštiavnických cintorínov. Výstava formou veľkoformátovej tlače prezentuje 

osobnosti Banskej Štiavnice a ich hroby a je prístupná v rámci malého okruhu – bez lektora na Starom 

zámku. Kurátorom výstavy je PhDr. Daniel Harvan. 

4.11. – Prebiehali voľby do vyšších územných celkov pri ktorých sa volil predseda samosprávneho 

kraja a poslanci. Za okres Banská Štiavnica bol zvolený Štiavničan Mikuláš Pál. 

Výsledky volieb do zastupiteľstva BBSK v meste Banská Štiavnica 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko kandidáta 

Číslo volebného okrsku Hlasov 

spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Nadežda Babiaková 115 129 145 160 108 117 95 130 60 93 1152 

2. Dušan Cibula 13 11 39 24 24 45 12 34 40 34 276 

3. Dominik Kútnik 10 3 14 8 3 7 6 4 12 12 79 

4. Nadežda Kvaková 3 7 9 13 8 10 8 11 5 11 85 

5. Katarína Maruniaková-Lužinová 45 52 32 25 14 24 25 49 20 40 326 
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6. Lukáš Mlynárik 3 3 11 8 6 2 5 2 5 4 49 

7. Mikuláš Pál 123 119 134 119 75 150 155 103 71 147 1196 

8. Eva Petrášková 12 11 26 21 13 19 24 22 10 14 172 

Celkový počet platných hlasov 3335 

 

Za mesto Banská Štiavnica sa voľby predsedu BBSK zúčastnilo 3466 voličov (42,17% účasť) 

a odovzdali 3362 platných hlasov. 

4. 11. Materská škola 1. mája oslávila Deň materských škôl a 188. výročie založenia prvej detskej 

opatrovne v Banskej Bystrici grófkou Máriou Teréziou Brunswickou. Jej odkaz: „Tieto malé deti tak 

vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ je aktuálny 

dodnes.  

7.11. – Galéria Schemnitz otvorila prednáškový cyklus  „Len pre Tvoje oči“ lektora Petra Kvíčalu. 

Petr Kvíčala je český maliar a vysokoškolský pedagóg, priekopník v presadzovaní ornamentu a rytmu 

v českej maľbe. Od roku 1995 bol autorom riešenia architektúry vo Švajčiarsku, Nemecku a Česku. 

V súčasnosti je vedúcim Ateliéru maľby 3 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. 

8.11. – Slovenské banské múzeum usporiadalo 6. prednášku z cyklu Prednáškové popoludnia 

organizované k 300. výročiu narodenia Márie Terézie, pod názvom Princovia Jozef II. a Leopold II. na 

návšteve stredoslovenských banských miest. Prednášal Mgr. Peter Račko PhD. zo Stredoslovenského 

múzea Banská Bystrica. 

11.11. – Mesto Banská Štiavnica a Slovenský spolok Scrabble usporiadali turnaj v hre Scrabble. 

14.11. – Pri príležitosti „Dňa študentstva“ primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková 

slávnostne prijala úspešných študentov banskoštiavnických stredných škôl v obradnej sieni radnice. 

Slávnostne boli prijatí študenti a študentky Gymnázia Andreja Kmeťa, SOŠ služieb a lesníctva, SPŠ S. 

Mikovíniho, SOŠ lesníckej a Súkromnej hotelovej akadémie. 

15.11. – Základná umelecká škola usporiadala koncertnú prehliadku „Maličká som, húsky pasiem“. 

Podujatie bolo určené pre žiakov prípravného a prvého ročníka. 

17.11. – Valné zhromaždenie v Pisztoryho paláci v Bratislave jednomyseľne zvolilo do funkcie 

podpredsedníčky spolku slovenský žien – Živena Mgr. Renátu Taligovú, predsedníčku miestnej 

organizácie Živena Banská Štiavnica. Predsedníčkou spolku je tiež Štiavničanka Magda Vášáryová. 

20.11. – V Obradnej sieni radnice Banskej Štiavnice prebiehalo slávnostné ocenenie darcov krvi 

plaketami MUDr. Jana Jánskeho. Príhovor predniesla primátorka mesta Nadežda Babiaková. Za 

Slovenský červený kríž prehovorila predsedníčka územného spolku JUDr. Ľuboslava Horváthová. 

22.11. – Slovenské banské múzeum zorganizovalo Stretnutie generácií 2017. Podujatie sa začalo 

v Galérii Jozefa Kollára výstavou Toto! Je Kabinet ilustrácie III. Po nej nasledoval kultúrny program 

a kapustnica v rytierskej sále Starého zámku. Na podujatí vystúpili deti z Materskej školy 1. mája, 

študenti Základnej školy Jozefa Horáka, Gymnázia Andreja Kmeťa, členky Živeny a členovia Klubu 

seniorov z Banskej Štiavnice a Štefultova. Podujatie sa konalo vďaka podpore Mesta Banská 

Štiavnica, Potravín Ernek a Zelovocu p. Antalová. 

23.11. – V konferenčnej miestnosti Kammerhofu prebiehalo 26. valné zhromaždenie 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. 
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28.11. – V Kultúrnom centre Banskej Štiavnice prebiehalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. 

výročia založenia Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku. (Založený 19. 11. 1992). Do 

čestného predsedníctva spolku boli pozvaní: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta; Jozef Uram, 

starosta obce Hodruša – Hámre; JUDr. Ing. Peter Kúkelníček, predseda Hlavného banského úradu; 

Ing. Ján Hrabovský, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti a riaditeľ úradu Slovenskej banskej 

komory; Ing. Richard Kaňa, predseda baníckeho spolku; PhDr. Jozef Labuda, riaditeľ SBM; Ing. Erik 

Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska; JUDr. Ing. Jozef Karabelly, 

prvý predseda baníckeho spolku, in memoriam. Čestný hostia: prof. Ing. Michal Cehlár, dekan fakulty 

BERG TU Košice; doc. Ing. Iveta Vasková, dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU 

Košice; Ing. Marián Beňovský, prezident Slovenskej spoločnosti pre trhacie vŕtacie práce; Ing. 

Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva; Ing. Ervín Kubran, 

generálny sekretár Zväzu hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR; Ing. Štefan Filip, prednosta 

Okresného úradu v Banskej Štiavnici, zástupcovia baníckych spolkov z Pezinka, Kremnice, 

Handlovej, Novák, Banskej Bystrice, Španej Doliny, Starých hôr, Vyhní, Spišskej Novej Vsi. 

Slávnostný príhovor predniesol Ing. Kaňa. V ktorom pripomenul štvrťstoročnú históriu prvého 

oficiálneho baníckeho spolku na Slovensku.  Pri tomto stretnutí boli odovzdané repliky 

Banskoštiavnických baníckych insígnií – kladiviek. Repliky kladiviek sú presnou kópiou originálov 

z roku 1538 uložených v Maďarskom národnom múzeu. Podujatie moderoval Mgr. Peter Danáš, 

banícke piesne predniesol spevokol Štiavničan. Hudobný doprovod podali žiaci Základnej umeleckej 

školy v Banskej Štiavnici. Na záver podujatia boli kladivká slávnostne nainštalované do expozície 

Baníctvo na Slovensku v miestnosti komorských grófov v Slovenskom banskom múzeu. 

29.11. – Slovenské banské múzeum usporiadalo 7. prednášku z cyklu Prednáškové popoludnia 

organizované k 300. výročiu narodenia Márie Terézie, pod názvom Umenie a každodenný život 

v Kremnici v 18. storočí. Prednášali Mgr. Danie Haas Kianička, PhD. a Mgr. Luboš Kürthy, PhD. 

z NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica. 

29.11. – Zasadanie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

Návrh zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia verejného 

vodovodu na ulici Sládkovičova. 

  Dodatok č. 1 k Štatútu Štiavnických novín. 

MsZ sa uznieslo na: VZN č. 7/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie  

ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. 

VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica. 

VZN č. 9/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto B. Š. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 25. 10. 2017 

Informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného 25. 9. 2017 

MsZ neschválilo: Partnerstvo s poľským mestom Ustrzyki Dolne. 
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MsZ ruší: Uznesenie č. 120/2017 bod 2 – upraviť príjmy ŠN za rok 2016 o výšku remitendy. 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

November – V Banskej Štiavnici prebiehal prvý ročník exkurzie ARCH·LET organizovaný Katedrou 

architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Projekt ARCH·LET bude 

študentom architektúry približovať čaro a malebnosť slovenských miest. Študenti navštívili Banské 

múzeum v prírode, Nový zámok, historické centrum a aj najmodernejšie objekty v meste – obnovenú 

židovskú synagógu a Škôlku Guliver, kde ich sprevádzal architekt stavby Richard Murgaš. 

November – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici pod vedením riaditeľa Ing. 

Petra Zorvana, PhD. získalo ocenenie v súťaži Národná cena kariérového poradenstva. Ocenený 

príspevok vypracoval PhDr. Peter Csóri, PhD. odborný poradca na Oddelení poradenstva 

a vzdelávania. 

December 2017 

1.12. – Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára otvorilo výstavu „Dobré časy“. Výstava 

venovaná najmä barokovému umeniu v podaní Antona Schmidta, Johanna G. D. Grasmaira a ďalších 

neznámych umelcov sa koná k 300. výročiu narodenia Márie Terézie. 

2.12. – V Kostole svätej Kataríny prebiehala ekumenická adventná pobožnosť. Slávnostnú pobožnosť 

viedli farár Ľudovít Frindt a evanjelický kaplán Milan Bartko. Koledy zaspievali banícky spevokol 

Štiavničan a ženský spevácky zbor Tenerezza z Nitrianskeho Pravna. 

5.12. – V Kultúrnom centre sa konala beseda s ThDr. Jozef Kučerom s témou Sila odpustenia. Besedu 

organizovali Mestský úrad Banská Štiavnica,  Odbor kultúry, športu a mediálnej komunikácie, Kluby 

zdravia a OZ Život a zdravie. 

6.12. – V Kultúrnom centre prebiehalo tradičné podujatie Mikuláš. Predstaviteľ Mikuláša Miroslav 

Kyjovský bol zapísaný do Guinessovej knihy rekordov, ako najdlhšie slúžiaci Mikuláš na Slovensku 

(50 rokov). 

7. 12. – Galéria Schemnitz organizovala prednášku Jiřího Černiského „Pátranie autora je jeho 

výukovým archívom“. Prednáška bola súčasťou cyklu Kultúrne spoje CZ – SK. Jiří Černický je 

renomovaný český multimediálny umelec. 

7.12. – Mestská knižnica organizovala popoludnie s Mikulášom. Podujatie podporil Fond na podporu 

umenia. 

8-9.12. – V priestoroch Kammerhofu prebiehal 14. ročník Štjavnyského vjanočného jarkomu. 

11.12. – Vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho bola do života uvedená kniha od Vladimíra Bártu 

a kolektívu „Banská Štiavnica v našich spomienkach 2.“ 

13.12. – Pohyblivý betlehem oslávil 10. výročie existencie. Pri tejto príležitosti sa konal Betlehemský 

slávnostný šachtág a autor betlehemu Peter Chovan bol ocenený čestným vyznamenaním od 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. 

13.12. – Zasadanie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 
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  Rozpočet Technických služieb, m.p., BŠ na rok 2018 

  Rozpočet  Mesta Banská Štiavnica na rok 2018 

  Zriadenie Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov na Ul. 1. Mája č.4. 

MsZ sa uznieslo na:  VZN Mesta Banská Štiavnica č. 10/2017 o miestnych daniach 

VZN Mesta Banská Štiavnica č. 11/2017 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 29.11.2017 

 Plán práce MsZ Mesta BŠ a jeho orgánov na 1. polrok 2018 

Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

14.12. – O 14:14 oficiálne otvorili Epicentrum Lásky v Dome Maríny. V dome, kde kedysi žila 

Marína Pischlová Gerzsö otvorili zážitkovú expozíciu venovanú Maríne a Sládkovičovi tak, ako sa 

zachovali v básni „Marína“ a všeobecne aj pojmu láska. Ide o prvú expozíciu tohto druhu v Banskej 

Štiavnici. Audiovizuálna výstava s hovoriacimi obrazmi obsahuje aj chodbu venovanú textu „Maríny“ 

od Andreja Sládkoviča. V nej je pripravených 100 000 schránok na ukladanie spomienok na lásku. 

20.12. – V kostole sv. Kataríny prebiehal adventný koncert ZUŠ „Kdo v zlaté struny zahrát zná“. 

30.12 – V kostole Fraunberg sa konala posledná rozlúčka s Doc. Ing. Ivanom Herčkom, CSc. Ivan 

Herčko bol mimoriadnou osobnosťou so záujmom o múzejníctvo, dejiny baníctva SR, autor viacerých 

medzinárodne cenených odborných publikácií, vysokoškolský pedagóg, zakladajúci člen 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Zomrel 25.12.2017 vo veku 74 rokov. Smútočný 

príhovor predniesli primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Milan Durbák, Ing. Jozef Čársky, 

CSc. a Doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. Po skončení smútočného obradu bola rakva v smútočnom 

obrade odprevadená ku Kammerhofu, kde prebiehal smútočný šachtág podľa starobylých baníckych 

akademických tradícií. 

December 2017 – V priestoroch plavárne bol zrekonštruovaný relaxačný bazén na vírivú vaňu. Cena 

rekonštrukcie bola 20 036,52 €. 

Rok 2017: Prebiehali rekonštrukčné práce na streche veže kostola sv. Anny v Štefultove aj vďaka 

finančnej podpory z Ministerstva kultúry SR cez program Obnovme si svoj dom. 

Rok 2017: Bolo zrekonštruované ihrisko na Štefultove. Spoločnosť Tidly, s.r.o. poskytla finančný 

príspevok 47 000 € na obnovu, Mesto Banská Štiavnica vyčlenilo z rozpočtu 27 000 € na obnovu. 

Spolu bolo použitých 74 652,01 €. OZ ŠK Štefultov poskytlo vlastnú silu a čas. Ihrisko na Štefultove 

má novú betónovú plochu, použiteľnú aj na korčuľovanie, mantinely a osvetlenie. Prevádzku ihriska 

zabezpečuje OZ ŠK Štefultov. Poďakovanie patrí sponzorom Tidly, s.r.o. (Ing. Janka Tynkovan, Ing. 

Michal Tynkovan), Combin Banská Štiavnica, s.r.o., OZ ŠK Štefultov (M. Tokár, P. Weis, P. Burian) 

a ďalším. 

Rok 2017: Prebiehali rekonštrukčné práce na Kalvárii. Bola zrekonštruovaná kaplnka Ecce Homo, 

časť portálu Horného kostola, fresky v Hornom kostole, začala sa rekonštrukcia a reštaurovanie 

vrcholového súsošia ukrižovaných. V Dolnom kostole bola osadená replika Pražského Jezuliatka, 

pokračovali aj rekonštrukčné práce na kaplnke „Ježiš pred Kajfášom“. Veľké množstvo práce bolo 
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venované úprave celého areálu. Kalváriu navštívilo v tomto roku zatiaľ najviac návštevníkov 

v zaznamenanej histórii.  

Rok 2017: Bol vybudovaný chodník na ulici Poľovnícka od sídliska Drieňová k materskej škole 

Guliver. Chodník široký 1,8m realizovala a financovala firma Tidly Slovakia, a. s. 

Rok 2017: Kino Akademik navštívilo približne 14 500 divákov. 

Demografia mesta Banská Štiavnica v roku 2017 

Počet obyvateľov k 1.1.2017 

Celkovo: 9875 

Z toho mužov: 4776 

Z toho žien: 5099 

Zomrelí: 114 

Narodení: 96 

Odsťahovaní: 207 

Prisťahovaní: 126 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 

Celkovo: 9776 

Z toho mužov: 4726 

Z toho žien: 5050 

V roku 2017 bol oproti roku 2016 zaznamenaný úbytok 99 obyvateľov. 

Strany, hnutia, občianske združenia, firmy 

V roku 2017 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 

Okresné centrum KDH     predseda: Martin Kubala 

Kresťansko-demokratický klub    predseda: Mgr. Monika Tisovčíková 

Okresná rada SNS     predseda Ing. Peter Zorvan, PhD. 

Základná organizácia KSS    predseda Ján Petro 

Okresná organizácia SMER-SD    predseda Ing. Marian Zimmemann 

Miestna organizácia OĽANO – NOVA   predseda Mgr. Michal Gubric 

V roku 2017 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 156 občianskych združení. 

V roku 2017 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 512 firiem zapísaných v obchodnom 

registri. Samostatne podnikajúcich fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri 1270. Spolu 

1782. 

Mestská polícia 

Náčelník: Mgr. Vladimír Kratoš 

9 inšpektorov MsPo (+1 oproti roku 2016) 

V roku 2017 riešila MsPo spolu 945 priestupkov (-266 oproti roku 2016) 

354 priestupkov bolo riešených na úsekoch: verejného poriadku 
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      občianskeho spolunažívania 

      porušovania VZN 

      priestupky proti majetku 

      ochrana pred alkoholizmom 

      cestná premávka 

354 priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty, 591 priestupkov bolo riešených 

napomínaním. MsPo v roku 2017 riešila 23 prípadov strát a 55 prípadov nálezov. Vykonala odchyt 96 

psov (+47). MsPo vykonáva ochranu verejného majetku formou kamerového systému, na základe 

ktorého bolo zistených 225 porušení na úsekoch verejného poriadku, čiernych skládok, znečistenia 

verejných priestranstiev a dopravy. MsPo v roku 2017 vykonala 935 preverovaných oznámení od 

občanov. 

Školstvo (počty žiakov ZŠ a MŠ sú uvedené v mesiaci september) 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č.17, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Ján Maruniak 

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č.40, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PaedDr. Nadežda Sámel-Dobrovičová 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Irena Chovanová 

Počet žiakov: 398 

Centrum voľného času, L. Svobodu č.40, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Janka Machilová 

Počet klientov: 558 z toho 5 predškolského veku 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

MŠ 1.mája č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Bóková 

MŠ Bratská č.9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Bc. Jana Kruteková 

MŠ Mierová č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Janka Trilcová 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobností cirkví a inej právnickej, alebo fyzickej osoby 

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej č. 9, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica 

Riaditeľ: Mgr. Karol Palášthy 

Súkromná základná škola Bakomi, SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Občianske združenie Bakomi 

Riaditeľ: Janka Marcineková 
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Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná ružová č.22, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Občianske združenie KRUH 

Riaditeľ: Veronika Buzalková 

Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka č.3/B, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Tidly Slovakia, a.s. 

Riaditeľ: PaedDr. Anežka Slančíková 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Počet žiakov: 117 (-1) 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banskobystrický samosprávny kraj 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská č.1738, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Renata Mikulášová 

Počet žiakov k 31.8.2017: 361 (+9) 

SOŠ Lesnícka, Akademická č.16, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Ing. Miroslav Ďurovič 

Počet žiakov: 241 (-11) 

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Ing. Ján Totkovič 

Počet žiakov: 303 (+22) 

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská č.1586/9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Viera Gregáňová 

Počet žiakov: 386 (+1) 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Mgr. Beáta Rafajová 

Počet žiakov: 27 (-2) 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková 

Vysoké školy 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, detašované pracovisko – 

Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum, Radničné námestie č.2, Banská Štiavnica 

Zodpovedný vedúci: Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj – integrálna súčasť Fakulty 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen, Sládkovičova č.1, Banská Štiavnica 

Vedúci katedry: Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická č.2, Banská Štiavnica 

Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 
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Zdravotníctvo 

Nemocnica v Banskej Štiavnici, Bratská č.17, súčasť Svet zdravia a.s. 

Riaditeľ: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 

Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická biochémia a Zariadenie spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfúziológia súčasť Alpha medical, 

s.r.o. 

Požiarna ochrana 

Oblastné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, hasičská stanica Banská 

Štiavnica. 

Veliteľ: mjr. Ing. Milan Hrudka, 18 príslušníkov hasičskej stanice 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica 

Veliteľ: Mgr. Anton Golian, zástupca: Miroslav Krkoška, 8 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov 

Veliteľ: Vladimír Jarábek ml., zástupca: Dušan Beránek, 7 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica 

Predseda: Vladimír Poprac, 54 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica Štefultov 

Predseda: Dušan Beránek, 126 členov 

Kultúra a šport 

Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

Hlavné úlohy: 

Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

Mediálna komunikácia 

Prevádzka kina Akademik 

Prevádzka Mestskej knižnice 

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kultúrneho centra a kina Akademik) 

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 

Starostlivosť o detské ihriská a vybrané športoviská 

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 

Knižný fond ku koncu roku 2017 tvorilo 28 274 knižných jednotiek. Ročný prírastok v roku 2017 bol 

730 kníh, z toho 114 kníh dostala knižnica darom. Knižnica uskutočnila 16 257 výpožičiek kníh. 

Knižnica pripravila, resp. spoluorganizovala 80 podujatí. 

Štiavnické noviny 
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V roku 2017 vyšlo spolu 45 čísel Štiavnických novín, v týždennom náklade 1150 kusov v rozsahu 12 

strán. Pod vedením šéfredaktora Mgr. Michala Kríža vychádzajú pravidelne vo štvrtok. 

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č.2, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda 

Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského 

špecializovaného baníckeho múzea. Zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva 

a sprístupňuje hmotné dokumenty. Verejnosti sprístupňuje vlastné zbierkové predmety, 

fotodokumentačný materiál, archívne materiály a pod.. Sústreďuje sa hlavne na rozvoj školskej i 

mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, osvety a propagácie a pod.. Boli 

realizované  výstavy, rôzne aktivity na Novom zámku, podujatie ku Dňu zeme, k Medzinárodnému 

dňu múzeí, Svetovému dňu životného prostredia, Banskoštiavnický Geopark, archeologický výskum 

pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku a pod.. Prezentácia a popularizácia múzea formou 

tradičných podujatí. (Veľká noc v múzeu, Noc v múzeu, Festival kumštu, remesla a zábavy a pod..) 

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica 

Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH: Mgr. Renáta Taligová 

Pohronské osvetové stredisko –Pracovisko Banská Štiavnica realizuje voľnočasové aktivity pre všetky 

vekové kategórie predovšetkým v meste Banská Štiavnica a v okolitých obciach. Činnosť POS bola aj 

v roku 2017 zameraná na rozvoj záujmovo umeleckej činnosti detí i dospelých formou 

kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích aj odborných podujatí, formou súťaží, prehliadok, 

výstav i klubovej činnosti. 

Ďalšie aktivity v oblasti kultúry 

OZ Štokovec, priestor pre kultúru 

Pivovar ERB 

Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok 

Kaviarne: Art Café, Trotuar Café, Archanjel, Libresso, 

Sitnoblues – letný festival pri Počúvadlianskom jazere 

Budenie Sitnianskych rytierov – letný festival pri Počúvadlianskom jazere 

Paradajz Pikčr 

Spevokol Štiavničan 

Dychová hudba Sitňanka 

Hudobná akadémia Jána Albrechta 

Terra Permonia 

Galéria Schemnitz 

Antikvariatik 

Aktivity Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici 

Amfiteáter IMT Smile media s.r.o. 

Divadielko Concordia 

Klub Pražovňa 

Jašterice Metal Fest 

Festival Bachovej hudby 

Cafe – Bar Spojár 
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Štiavnický betlehem 

Živena – Spolok slovenských žien 

Predsedníčka spolku Mgr. Renata Taligová. Spolok aktívne pôsobil v kultúrno-spoločenskej, 

osvetovej i sociálno-humanitnej oblasti, čím prispieval k sociálnemu rozvoju obyvateľov, 

generačnému spájaniu a k dôstojnej propagácii mesta 

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici 

Športový klub ATLÉTI BS 

Členská základňa: 68 

Svojím rozsahom a úspešnosťou nadviazal na minulý rok. V roku 2017 sa športovci zúčastnili 

pretekov v behoch, atletike, cyklistike, triatlone, spartan race a získali veľký počet 

medailových umiestnení. Z toho na Majstrovstvách Slovenská 5 zlatých, 4 strieborné a 4 

bronzové ocenenia. 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Členská základňa: 56 

43 aktívnych plavcov sa zúčastnilo mnohých regionálnych pretekov, Majstrovstiev Slovenska 

a medzinárodných podujatí, odkiaľ si odniesli cenné víťazstvá. Na Majstrovstvách Slovenska 

získali 4 zlaté medaily. 

FK Sitno Banská Štiavnica 

Futbalový klub Sitno je najväčším organizovaným športovým klubom v meste. Organizuje 

nielen dospelých, ale aj mladších a starších žiakov a dorastencov. 

Šachový klub Opevnenie 

V roku 2017 zorganizoval turnaj pre základné školy banskoštiavnického okresu s účasťou 43 

hráčov. Pravidelne organizoval šachový krúžok s návštevnosťou 10-15 detí do 15 rokov, čo je 

jeho prioritná kategória. 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica 

Členská základňa: 70 

Aktivity klubu zahŕňajú: zimná a letná pešia turistika, ďalej turistika lyžiarska, vodná 

a vysokohorská. V roku 2017 obnovili značenie 27 km turistických trás a vymenili 36 

smerovníkov. 

Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica 

Členovia oddielu sa v roku 2017 zúčastnili mnohých slovenských aj zahraničných súťaží 

odkiaľ si priniesli cenné trofeje. 

OZ Červená studňa 

V roku 2017 vykonávalo značenie a údržbu trás pre bežecké lyžovanie a ich monitoring. 

Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica 



Strana 36 z 37 
 

Členovia klubu sa zúčastňujú na domácich súťažiach a prevádzkujú stolnotenisový klub pre 

mládež. 

Klub karate a sebaobrany pri SOŠ Lesníckej 

Klub sa venuje osobnej formácii členov od predškolského veku. 

Športový klub Štefultov 

 Klub sa venuje volejbalu a kultúrno spoločenským akciám. 

Bedmintonový klub Sitno 

Klub pracuje so žiakmi základných a stredných škôl. V roku 2017 mal 20-25 pravidelne sa 

zúčastňujúcich hráčov. Organizoval turnaje pre mládež a dospelých. 

Rádioklub OM3RBS 

 Členovia klubu sa zúčastňujú rádioamatérskych pretekov ako „rádio Banská Štiavnica“. 

1. Letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici 

Klub sa venuje krúžkovej činnosti mladých a organizuje popularizačné akcie pre širokú 

verejnosť. 

Spolupráca so zahraničím 

Svetové dedičstvo očami detí 

23. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác z miest zapísaných v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO, ktorú každoročne organizuje mesto Banská Štiavnica pod záštitou 

Organizácie miest svetového dedičstva. V roku 2017 prihlásených 2052 prác z 13 krajín. 

Akademici v Banskej Štiavnici 

Podujatie prebiehalo v rámci osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste. 

Medzinárodný projekt Cesty po európskych lokalitách svetového dedičstva UNESCO – Podzemná 

Európa 

Projekt prezentujúci prácu ľudí v podzemí na zabezpečení života tých na povrchu – ťažba surovín, 

soli, výroba vína. Bane v Banskej Štiavnici boli ako jediné zo Slovenska vybrané do projektu. Plné 

spustenie projektu je predpokladané na máj 2018. 

Dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť 

Diskusné fórum s riaditeľkou Centra pre svetové dedičstvo UNESCO Mechtild Rösslerovou. Banskú 

Štiavnicu reprezentovali primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a vedúca oddelenia regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov Mgr. Henrieta Godová a Mgr. Milan Kabina. 

Praha svetová 2017 

Medzinárodná konferencia pri príležitosti 25. výročia zapísania Prahy do zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO. Banskú Štiavnicu reprezentovala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 
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Partnerské mestá 

V roku 2017 sa uskutočnilo niekoľko návštev medzi partnerskými mestami. V apríli navštívila 

delegácia z Banskej Štiavnice mesto Moravská Třebová pri príležitosti 22. ročníka Dní slovenskej 

kultúry. V júli sa už tradične zúčastnila delegácia z Moravskej Třebovej podujatia Štiavnický živý 

šach. Počas Salamandrových dní 2017 slávnostne podpísali primátorka Banskej Štiavnice a primátor 

maďarského mesta Tatabánya Dohodu o partnerskej spolupráci, čím Banskej Štiavnici pribudlo šieste 

partnerské mesto. 


