
1 
 

 

Rok 2018 

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. Marián Zimmerman 

Po komunálnych voľbách 10. 11. 2018: 

Primátor mesta: Mgr. Nadežda Babiaková 

Zástupca primátora mesta: Ing. Marian Zimmermann 

Poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Marian Zimmermann, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Mikuláš 

Pál, Ing. Ján Čamaj, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Macharik, RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Ján Kružlic, 

Ľubomír Barák, Mgr. Milan Kabina, Helena Koťová, Ing. Matej Michalský, Štefan Mičura 

Január 2018 

3.1. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

MVSR. 

MsZ zrušilo:  Uznesenie MsZ č. 92/2017 zo dňa 9.8.2017 

  Uznesenie MsZ č. 135/2017 zo dňa 25.10. 2017 

5.1. – V kultúrnom centre s klavírnym koncertom vystúpili Jozefa Hollý & Band. Počas predstavenia 

odzneli klasické aj moderné skladby. Počas skladby „Búrka“ od Vivaldiho sálou prelietal orliak 

bielohlavý „Nixon“ zo Základnej Školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. 

8.1. – V hoteli Grand Matej prebiehalo novoročné stretnutie samosprávy Mesta Banská Štiavnica 

s predstaviteľmi organizácií, inštitúcií a firiem v ňom pôsobiacich. Prítomných privítal zástupca 

primátora Ing. Marián Zimmermann a prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková. Novoročný 

príhovor s bilanciou roku 2017 predniesla primátorka Mgr. Nadežda Babiaková. Hudobný sprievod 

programu predniesli študenti Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta. 

10.1. – V Stĺpovej sieni Reduty v Bratislave sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 18. ročníka 

ankety Podnikateľka Slovenska 2017. V kategórii začínajúca podnikateľka postúpila do finálovej 

trojice Štiavničanka Mária Zábudlá, majiteľka bezobalového obchodu Zero Waste. 

13.1. – Centrum voľného času v Banskej Štiavnici usporiadalo druhý ročník Memoriálu Janka 

Mojičku vo florbale. Súťaže o putovný pohár sa zúčastnilo 56 detí 5. – 7. ročníka. 

15.1. – Slovenská informačná a marketingová spoločnosť udelila Banskej Štiavnici Pečať rozvoja obcí 

a miest. Toto ocenenie je udeľované mestám a obciam za využívanie financií a majetku s vysokou 

efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. 
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20.1. – V obradnej sieni radnice v Banskej Štiavnici prebiehalo slávnostné prijatie jubilantov. Medzi 

osobnosťami bola prijatá aj predsedníčka Spolku slovenských žien – Živeny Jolana Šamová. 

25.-28.1. – Mesto Banská Štiavnica, OOCR Región Štiavnica a Epicentrum Lásky prezentovali 

Banskú Štiavnicu a možnosti v nej, na veľtrhu cestovania ITF Slovakiatour v Inchebe v Bratislave. 

29.1. – V zasadacej sieni radnice sa konalo slávnostné vyhodnotenie činnosti Štiavnických novín za 

rok 2017. Štiavnické noviny vychádzajú nepretržite 28 rokov. 

29.1. – V obradnej sieni radnice bol Miroslavovi Kyjovskému odovzdaný primátorkou Mesta certifikát 

najdlhšie slúžiaceho Mikuláša (50 rokov). Okrem Guinessovej knihy rekordov, ako najdlhšie slúžiaci 

Mikuláš na Slovensku, je Miroslav Kyjovský držiteľom rovnakého rekordu aj v Knihe slovenských 

rekordov. 

Február 2018 

2.2. – Konal sa 26. reprezentačný banícky ples – 18. celoslovenský v hoteli Grand Matej. Ples 

organizuje Slovenská Banská Komora, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Mesto Banská 

Štiavnica. 

6.2. – V kaplnke sv. Ignáca v Kammerhofe Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a SBM 

organizovali prednášku Mgr. Lucie Krchnákovej, PhD.  na tému: „200 rokov baníckej 

nemocnice v Štiavnických Baniach“. 

7.2. – V Rubigalle prebiehalo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov pracoviska prvého 

kontaktu samosprávy s občanom – Klientskeho centra. Klientske centrum začalo občanom poskytovať 

služby 5.2., zároveň bol do nových priestorov presťahovaný matričný úrad. 

15.2. – V sále komorských grófov v Kammerhofe prebiehala prezentácia knihy Banská Štiavnica na 

starých pohľadniciach (2. vydanie) od Ing. Ivana Herčku, CSc.. Podujatie podporili Mesto Banská 

Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Slovenské banské múzeum v Banskej 

Štiavnici. Prezentácia knihy bola spojená s uctením si pamiatky Ivana Herčku, významného 

štiavnického mineralóga a múzejníka. Príspevky predniesli PhDr. Jozef Labuda, CSc.  – riaditeľ 

Slovenského banského múzea, Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka Banskej Štiavnice, Daniel 

Kollár – redaktor vydavateľstva Dajama, Ing. Erik Sombathy – predseda Združenia baníckych spolkov 

a cechov SR a ďalší. Podujatie moderoval Mgr. Peter Danáš. 

16.2. – V Galérii Jozefa Kollára (Slovenské banské múzeum) prebiehala vernisáž výstavy Observer 

Tomáša Klepocha. Kurátorkou výstavy bola Diana Klepoch Majdáková. Výstava zaznamenáva 

a prezentuje špinavú každodennosť z pohľadu nezávislého a cudzieho pozorovateľa. 

21.2. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta 

Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta na roky 2014-2020 

MsZ nesúhlasilo so: Začatím obstarávania a so spracovaným Zadaním pre spracovanie 

Urbanistickej štúdie obytnej zóny Principlac. 
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MsZ sa uznieslo na: Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o financovaní základných umeleckých 

škôl, materských škôl, ... so zmenou dotácie na rok 2018 na výšku 

96% 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 13.12.2017 a 3.1.2018 

   Správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2017 

   Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta za rok 2017 

Informatívnu správu o stavebných akciách Mesta v roku 2017 

a plánovaných stavebných akciách v roku 2018 

    Informatívnu správu o riešení problematiky na Ulici bratská 

    Zahraničnú služobnú cestu primátorky mesta do Krakova. 

 MsZ zrušilo: Uznesenie MsZ č. 62/2017 zo dňa 1. 6. 2017 

 MsZ uložilo: MsÚ do 30. 6. 2018 pripraviť návrh na využitie bývalého ihriska na Bratskej 

ulici. 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

23. – 25. 2. – V Banskej Štiavnici prebiehal 7. ročník zimného filmového festivalu 4. živly, venovaný 

téme „začiatok“. 

24.2. – V tajchu Klinger prebiehal druhý ročník kúpania otužilcov pod názvom „Čarovný Klinger“. 

Podujatia sa zúčastnilo 98 „ľadových medveďov“. Podujatie organizoval klub otužilcov Štiavnické 

jašterice, vedený Mariánom Čiernym. Teplota vody bola 0,2°C, vzduchu -3°C. 

19.-24.2. – V meste prebiehal 9. ročník rodinného festivalu Zimomravenie s podtitulom Hudba 

a zvuky. Podujatie organizovalo Mesto Banská Štiavnica a Slovenské banské múzeum. 

27.2. – V Kultúrnom centre sa konala verejná prezentácia víťazných návrhov, verejnej anonymnej 

architektonicko-krajinárskej projektovej súťaže na úpravu verejného priestranstva Pomník padlých 

hrdinov. Diskusiu viedla architektka a facilitátorka Ing. arch. Zora Pauliniová. 

Víťazné návrhy: 1: Ing. arch. M. Csanda, autorizovaný architekt, Ing. arch. P. Koniarová, Ing. 

M. Slováková, Ing. arch. M. Lapšanský. 

 2: Ing. arch. Ľ. Paučulová, autorizovaný architekt, Ing. arch. V. Kyjovská, 

PhD., RNDr. J. Paučula. 

 3: Ing. arch. D. Šestinová, autorizovaný architekt, Ing. arch. M. Šestina, Ing. 

arch. T. Ružiak, Bc. M. Fabian. 

27.2. – Prebiehalo stretnutie zástupcov škôl v okrese Banská Štiavnica a Ústredia práce a sociálnych 

vecí, zastúpené Mgr. Tatianou Polákovou, na ktorom bol predstavený Národný projekt „Podpora 

ochrany detí a mládeže pred násilím“.  Na projekte bude spolupracovať Mesto Banská Štiavnica, 

Školský úrad Banská Štiavnica a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Banskej Štiavnici. 
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Február 2018 – Banská Štiavnica postúpila do finále projektu o titul Mesto kultúry 2019. 

Február 2018 – Návrh riešenia úpravy verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov od tímu Ing. 

arch. M. Csanda, autorizovaný architekt, Ing. arch. P. Koniarová, Ing. M. Slováková, Ing. arch. M. 

Lapšanský. Bol nominovaný na Cenu združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku. 

Marec 2018 

2.3. – V noci z 2. na 3. marca boli Starý a Nový Zámok osvetlené na červeno (farba vlajky Čínskej 

Ľudovej Republiky) v rámci podujatia Európsko-čínskeho svetelného mostu pri príležitosti Roka 

Európsko-čínskeho cestovného ruchu. 

5.3. – Pri Pomníku padlých hrdinov sa konalo spomienkové podujatie pri príležitosti 73. výročia 

oslobodenia mesta. Pamiatku si uctili: primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 

Ing. Ivana Ondrejmišková, poslanci MsZ RNDr. Pavol Bačík, Ivan Beňo, ako aj zástupca pridelenca 

obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v SR plk. Alexander Vinogradov, kultúrny atašé 

Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Vladislav Kulikov, vojenský pridelenec Čínskej ľudovej 

republiky v SR Jia Hui, zástupcovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov: Vladimír Poprac, Ing. Jaroslav Dudík, Ing. Peter Zorvan, Ing. Štefan Filip, Pavol Santoris, 

Mgr. Ján Maruniak, zástupcovia Klubu vojenskej techniky Zvolen, občania a žiaci škôl. Príhovor 

predniesol Ing. Jaroslav Dudík. Báseň predniesla Katarína Kissová. Po básni boli k pamätníku 

položené kytice a prítomným sa prihovorila Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta a Vladimír Poprac. 

6.3. – V kultúrnom centre sa konala vernisáž putovnej výstavy Biblia na cestách. 

6.3. – Na futbalovom štadióne prebiehal 36. ročník Memoriálu Dušana Višňovca v bežeckom 

lyžovaní, usporiadateľom tohto podujatia je SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. V kategórii 

dorastenci zvíťazil Kristián Javorček a v kategórii dorastenky Timea Potančoková z Banskej Štiavnice. 

5.-11.3. – Mestská knižnica pri príležitosti týždňa slovenských knižníc organizovala aktivity pre 

žiakov škôl, v rámci ktorých vystúpila spisovateľka Kristína Baluchová. 

8.3. – Živena – Spolok slovenských žien zorganizovala v kultúrnom centre program na pripomenutie 

medzinárodnej solidarity žien a ich neľahkú cestu za rovnoprávnosťou, spravodlivosťou a uznaním 

ženského princípu v rámci spoločenského i politického diania. 

10.3. – Slovenské banské múzeum v priestoroch Starého zámku  pripravilo pre svojich 

návštevníkov netradičnú rodinnú hru Hravý Starý zámok. Počas nej  hráči v  tajomných 

zákutiach zámku hľadali indície a skladali tajničku. V slávnej fajkárskej dielni vyrábali 

hlinené fajky ,,štiavničky“ a získavali za šikovnosť ,,výučné listy majstra fajkára“. 

 
12.-18.3. – V Domove Márie prebiehal 11. týždeň mozgu 2018. Hlavnými partnermi boli Slovenská 

Alzheimerova spoločnosť, Nadácia a Centrum Memory a Neuroimunologický ústav SAV. Podujatia sa 

zúčastnili klienti Domova Márie, denného stacionára Margarétka a MŠ Guliver. Výjazdová aktivita 

prebiehala v MŠ na Mierovej ulici. 

13.3. – V Základnej Škole Jozefa Horáka prebiehalo vyhodnotenie 20. ročníka regionálnej výtvarnej 

súťaže Salamander očami detí a mládeže. Súťaže sa zúčastnilo 157 „výtvarníkov a výtvarníčok“ z 10 

škôl. 
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15.3. – V budove Rubigall prebiehala verejná prezentácia víťazných návrhov a výsledkov 

medzinárodnej študentskej súťaže Xella – Downtown Kerling, Podpora tvorivej invencie 

vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Súťaž 

organizovala spoločnosť Xella pod záštitou primátorky nášho mesta. Návrhy hodnotila 

odborná porota v zložení Jakub Cigler, Eva Eichlerová, Zdeněk Eichler, Ivan Kubík, Lubomír 

Králik, Jakub Melicherčík, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Ján Stempel. Na 

prezentácii sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Xella a vedenia Mesta. 1. miesto získala Bc. 

Monika Lešková, FA STU Bratislava; 2. miesto Bc. Adriana Kleinová, FA STU Bratislava; 3. 

miesto Bc. Martin Brigant, FA STU Bratislava. Vedúcim víťazných prác bol Ing. arch. 

Ľubomír Závodný. Víťazné návrhy boli vystavené v priestoroch Rubigallu do 31.3. 

 
16.3. – Prebiehalo pracovné stretnutie k projektu Mesto kultúry 2019 v priestoroch Fondu na podporu 

umenia v Bratislave. Banskú Štiavnicu v druhom kole v konkurencii Nových Zámkov a Spišskej 

Novej Vsi zastupovali primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, vedúci oddelenia KŠaMK Ing. 

Rastislav Marko a externý konzultant Ing. Michal Pálka. 

20.3. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt Obnova vybraných priestorov 

hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici. 

Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt Obnova vybraných priestorov 

hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici – Štefultove. 

22.3. – ZŠ Jozefa Kollára organizovala 19. ročník žiackej talentovej súťaže Kollárova Štiavnica. 

22.3. – V Kammerhofe  (SBM) prebiehalo podujatie Voda a zlato, organizované k svetovému dňu 

vody s ryžovaním zlata. 

23.3. – V Kostole Panny Márie Snežnej prebiehala posledná rozlúčka s Jánom Koreňom. Ján Koreň 

(11.5.1952 – 19.3.2018) bol významnou osobnosťou: rudného baníctva v štiavnicko-hodrušskom 

rudnom regióne, kultúry a športu druhej polovice 20.st. 

23.3. – Na Námestí sv. Trojice sa konala apolitická demonštrácia „Za slušné Slovensko“, 

organizovaná študentmi a obyvateľmi mesta. Demonštrácia bola pokračovaním celoslovenských 

protivládnych protestov, ktoré spustila vražda novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej medzi 21-

23.2.2018. Demonštranti požadovali vymenovanie Vasiľa Špirku za ministra vnútra SR. 

Apríl 2018 

6.4. – V kultúrnom centre sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia vzniku 

spoločnosti Svetro, s.r.o.. Podujatie moderovala Mária Petrová. Medzi hosťami boli súčasní majitelia: 

spoločnosti Ľudmila Blašková, Juraj Blaško, Bohuslava Copláková, Eva Valachová a  osobnosti 

mesta: primátorka Mgr. Nadežda Babiaková, riaditeľ ÚPSVR Ing. Peter Zorvan, PhD., prednosta 

Okresného úradu Ing. Štefan Filip, bývalí spoločníci, zamestnanci a súčasní zamestnanci spoločnosti. 

S kultúrnym programom vystúpili žiaci ZUŠ. 

8.4. – V evanjelickom kostole sa konal veľkonočný koncert, na ktorom vystúpili Perla Perpetua 

Voberová, Janka Bernáthová, Ľudmila Klimková, Róbert Zacharovský. 
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9.4. – Začala sa rekonštrukcia verejných priestranstiev Ulice Andreja Sládkoviča. Mesto Banská 

Štiavnica získalo dotáciu 700 000 € od Ministerstva financií SR na ich rekonštrukciu ako súčasť 

Mestskej pamiatkovej rezervácie lokality svetového dedičstva UNESCO. 

9.4. – Občianske združenie Biblia na cestách organizovalo prednášku na tému Môžeme rozumieť 

budúcnosti? Prednášku v Kultúrnom centre viedol ThDr. Jozef Kučera. 

11.4. – V priestoroch Strednej odbornej školy služieb a lesníctva sa konala Výročná členská schôdza 

Základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých v Banskej Štiavnici. O vyhodnotení činnosti v roku 

2017 a pláne práce pre rok 2018 informovala predsedníčka Anna Peťková. Podujatie moderoval Ivan 

Beňo. Na podujatí sa zúčastnili Ing. Peter Zorvan, PhD. riaditeľ ústredia práce, sociálnych vecí rodiny 

a Vladimír Guten zo Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Zvolene. Kultúrny program pripravili 

kluby - Úsmev, Jašteričky, detský tanečný pár Sandra Brigantová a Ramon Taranča. 

12.4. – Konala sa Výročná členská schôdza Únie slabozrakých Slovenska, Základná organizácia 

Banská Štiavnica, v priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie. 

12-13.4. – V priestoroch Kultúrneho centra prebiehal 24. snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu 

a celoslovenská odborná konferencia „História a umenie v živote dieťaťa.“ Časť konferencie 

prebiehala v expozíciách v Kammerhofe, Dielničke a Galérii Jozefa Kollára (SBM). 

10.4. – Mesto Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie a Kluby 

zdravia uskutočnili v Kultúrnom centre besedu „Umenie slovnej diplomacie“ s Mgr. 

Bohumilom Kernom, predsedom Slovenského združenia Cirkvi adventistov.  

 
12.4. – Žiačky Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v odbore Manažment regionálneho 

cestovného ruchu -  Paula Gregáňová, Nikoleta Drozdová, Anna Horváthová, Michaela Kališeková, 

Miroslava Kubíková, Nikoleta Luptáková a Paula Šemodová s cvičnou firmou Chloe s.r.o. získali prvé 

miesto na Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. 

16.4. – Občianske združenie Biblia na cestách organizovalo prednášku na tému Existencia utrpenia. 

Prednášku v Kultúrnom centre viedol ThDr. Jozef Kučera. 

17.4. – Prebiehali oslavy 60. výročia vzniku Základnej umeleckej školy, spojené s galakoncertom  

v priestoroch Strednej odbornej školy služieb a lesníctva. Príhovor predniesli: súčasná riaditeľka školy 

Mgr. Irena Chovanová a primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. S hudobným programom 

vystúpili žiaci školy a pozvaní hostia. 

18.4. – Slovenské banské múzeum obohatilo svoju geologickú zbierku o pozostalosť Celestína 

Matejkoviča tak, ako to bolo jeho prianím. Celestín Matejkovič pracoval ako strelmajster v baniach 

Kremnice, Dúbrave (Liptov), Pezinku a na šachte František v Banskej Štiavnici. 

20.4. – V galérii Schemnitz sa konala vernisáž výstavy Premena vody na víno umelcov Lucie 

Dovičákovej a Matúša Lányiho. Kurátorom výstavy bol Juraj Čarný. 

20.4. – Prebiehalo podujatie „Náckova Štiavnica“. Podujatie začalo vo Zvolene jazdou mimoriadneho 

historického vlaku do Banskej Štiavnice. Nad podujatím prevzala záštitu primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková a bolo venované Ing. Dalme Štepánekovej (*1933), významnej organizátorke 

Salamandrového sprievodu, interpretke vtipov a príbehov v štjavnyčtine. Podujatie organizovali: 

Mesto Banská Štiavnica, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko 

Banská Štiavnica a Železnice Slovenskej republiky. 
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23.4. – Začala sa rekonštrukcia Ulice Antona Pécha ako pokračovanie projektu rekonštrukcie Ulice 

Andreja Sládkoviča. 

23.4. – Občianske združenie Biblia na cestách organizovalo prednášku na tému Význam Desatora. 

Prednášku v Kultúrnom centre viedol ThDr. Jozef Kučera. 

24.4. – Detský tanečný súbor Applause získal 2 zlaté a 2 strieborné pásma na regionálnej postupovej 

súťaži Deň tanca v Žiari nad Hronom. 

24.4. – Mesto Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie a Kluby zdravia 

uskutočnili v Kultúrnom centre besedu „Najesť sa a nepribrať“ s Helenou Behulovou.  

24.4. – Stredná odborná škola lesnícka organizovala 12. ročník podujatia „Lesnícky deň“ v Botanickej 

záhrade. 

24.4. – V Kultúrnom centre prebiehal 2. ročník Shakespeare’s Day. Podujatie pripravili študenti 

Gymnázia Andreja Kmeťa. bolo určené žiakom základných a stredných škôl a malo priblížiť život 

a obdobie Shakespeara a Alžbety I. Podujatie bolo moderované v anglickom jazyku. 

25.4. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: program rokovania 

  rekonštrukciu telocviční Základných škôl Jozefa Kollára a Jozefa Horáka 

MsZ neschválilo: kúpu technickej infraštruktúry na Ulici budovateľská 

MsZ súhlasilo: so začatím obstarávania a so spracovaním urbanistických štúdií 

obytnej zóny Principlac, rozšírenia obytného územia o novú 

rozvojovú plochu (Sitnianska – Štefultov) 

 MsZ vzalo na vedomie: kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ 21.2. a 20.3. 2018 

    Správu o vypracovaní zadania pre urbanistické štúdie. 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

26.4. – V Materskej škole Drieňová prebiehala súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 

a študentov základných a stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev zo základných škôl: Jozefa 

Horáka, Jozefa Kollára, Banskej Belej, Štiavnických Baní, Svätého Antona a stredných škôl: 

Gymnázia Andreja Kmeťa a SOŠ služieb a lesníctva. Podujatie podporili: Pekáreň Anton – Antol, 

Coop Jednota Žarnovica, Reštaurácia Gallery, Knihy – darčeky Drbohlavová, Pekný domov 

Rückschloss, Vladimír Serafín, Prospect, SLTL. s.r.o., Comex, Divná Pani, Momo – milujeme hračky 

a Allcom. 

26.4. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) sa konala vernisáž detskej ekologickej výstavy My sa nevieme 

sťažovať nahlas. 

27.4. – Do užívania bola slávnostne odovzdaná Kompostáreň. Kompostáreň bola vybudovaná v areáli  

Zberného dvora (Ul. Antolská 46). Kompostáreň bola vybudovaná v rámci projektu Zhodnocovanie 

bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 

Projektovaná kapacita kompostárne je 1 600 ton bioodpadu ročne (500 t kompostu). 
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28.4. – Na 28. ročníku Behu oslobodenia Budče zvíťazil v kategórii juniorov s najlepším časom 

a traťovým rekordom Štiavničan Peter Ursíny z klubu Atléti BS. Výborné výsledky vo svojich 

kategóriách dosiahli aj ďalší členovia klubu Atléti BS: Jakub Škoda, Elizabeth Konôpková, Laura 

Jarotová, Sára Rückschlossová, Lukáš Oravec, Andrej Šramko, Sára Hrnčiarová, Jozef Gibala. Účasť 

štiavnických športovcov finančne podporilo Mesto Banská Štiavnica. 

Marec – Apríl 2018 – Občianske združenie Nad Tým – Červená studňa začalo s oživením hájovne na 

Červenej studni. Čistenie areálu a nelegálnej skládky odpadu bolo vykonané formou dobrovoľníckych 

brigád. Plánované využitie hájovne počíta s útulňou, bufetom, dobíjacou stanicou pre elektrobicykle 

a ďalšími službami pre turistov. 

Apríl 2018 – prebiehala rekonštrukcia šindľových striech na Starom zámku. 

Apríl 2018 – Mesto Banská Štiavnica získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 200.000 € 

na stavbu vodovodu Banská Štiavnica – Jergištôlňa I. etapa. Plán stavby počíta s dokončením do 30. 

11. 2018. 

Máj 2018 

1.5. – Hlavný banský úrad mal 20. výročie vzniku. Spočiatku sídlil v Kammerhofe – sídle 

niekdajšieho Hlavného komorskogrófskeho úradu, ktorý by v roku 2018 oslávil 420. výročie vzniku. 

2.5. – V Základnej umeleckej škole prebiehal predvečer klavírnej prehliadky Banskoštiavnické 

kladivká 2018. 

3.5. – V Základnej umeleckej škole prebiehal 3. ročník klavírnej prehliadky Banskoštiavnické 

kladivká 2018. 

3.5. – V kine Akademik prebiehala vernisáž výstavy Vlkolínec včera a dnes k 25. výročiu zapísania 

Vlkolínca do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a 700. výročia udelenia 

mestských výsad mestu Ružomberok. Putovnú výstavu pripravilo mesto Ružomberok. 

3.5. – Družstvo ZŠ Jozefa Kollára vybojovalo 1. miesto v postupovej súťaži mladých záchranárov 

civilnej ochrany v Žiari nad Hronom. 

5.5. – Konalo sa symbolické otvorenie sezóny na Belianskom tajchu. RNDr. Zuzana Šušková 

z oddelenia regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov MsÚ v Banskej Štiavnici prehovorila 

o potrebe starať sa o jazero a čistotu vody v ňom. Na „mníchovi“ (ovládacej stanici výpustu) bola 

umiestnená výstava historických fotografií jazera. Teplota vody bola 21°C, čo bolo na túto ročnú dobu 

neobvyklé, normálne ju dosahuje v letných mesiacoch. 

5.5. – Kalvársky fond organizoval „Beh pre Kalváriu“. Za každý odbehnutý okruh (2,4km) bola 

Kalvária podporená sumou 10 €. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 330 bežcov. Rekordérom na 2,4km 

okruhu bol 15 ročný Juraj Maruniak z Banskej Štiavnice s časom 0:12:17. Na 6,6 km okruhu 

štartovalo 63 bežcov. 

5.5. – Dobrovoľný hasičský zbor v Štefultove organizoval oslavy sviatku sv. Floriána (patróna 

hasičov). Program začínal svätou omšou, celebrovanou p. farárom Norbertom Ďurdíkom. Po nej 

nasledovala pobožnosť  pri soche sv. Floriána pri hasičskej zbrojnici.  

5.5. – Na Počúvadlianskom jazere prebiehali rybárske preteky O pohár primátorky Banskej Štiavnice. 

Podujatie organizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. 



9 
 

6.5. – Na Malom Kolpašskom jazere v Banskom Studenci prebiehali detské rybárske preteky O pohár 

primátorky Banskej Štiavnice. Podujatie organizovala Miestna organizácia SRZ. 

6.5. – Prebiehala posviacka nového oltára farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Posviacku 

vykonal Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.  

9.5. – Prebiehal spomienkový akt k 73. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu II. svetovej vojny 

v Európe pri Pomníku padlých hrdinov Sovietskej armády. Podujatie organizoval Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Základná organizácia Banská Štiavnica (ZO SZPB) a Mesto Banská 

Štiavnica. 

11.5. – V obradnej sieni radnice sa konalo slávnostné prijatie banských inžinierov – veteránov 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou pri príležitosti 8. stretnutia banských inžinierov - 

veteránov. Organizátormi stretnutia boli Ing. Ladislav Sombathy, Ing. Peter Zámora, CSc. a Ing. 

Andrej Heidecker. Podujatia sa zúčastnilo 41 účastníkov. Časť stretnutia prebiehala v kaplnke sv. 

Ignáca v Kammerhofe (SBM). 

11.5. – Miestna organizácia spolku Živena organizovala diskusiu s JUDr. Renátou Matejovou   

„Sobášny list nie je list vlastníctva“ vo Vile Magnólia. 

11.5. – V Kultúrnom cente sa konal 7. ročník Stretnutia pletárov. Podujatie moderovali Miroslav 

Kyjovský a Ivan Beňo. 

13.-17.5. – Prebiehalo stretnutie žiakov základných škôl miest svetového dedičstva UNESCO zo 

strednej Európy. Stretnutia sa zúčastnili žiaci zo škôl v Banskej Štiavnici, Budapešti, Kutnej Hory 

a Krakova. 

16.5. – V kine Akademik sa konalo udeľovanie cien športovcom a kolektívom za športové úspechy 

a reprezentovanie Banskej Štiavnice v roku 2017. Ocenení boli členovia klubov: Športový klub Atléti 

BŠ, BM atletik Banská Štiavnica, Športový klub stolného tenisu BŠ, Plavecký oddiel TJ Sitno BŠ, 

Plavecký klub BŠ, Futbalový klub Sitno BŠ, Šachový klub Opevnenie BŠ. Ocenenie Tréner roka 2017 

bolo udelené futbalovým trénerom: Pavlovi Hanzlíkovi a Ľubošovi Chochlíkovi. Pri príležitosti 

životného jubilea boli za celoživotnú športovú činnosť a reprezentáciu mesta ocenení: Ing. Juraj 

Cengel, Ing. Ján Čamaj st., Vladimír Nemčok st., Štefan Jokl. 

16.5. – Podvečer prebiehalo tradičné podujatie Noc literatúry. Podujatie organizoval Antikvariátik.sk 

17.5. – V Štiavnických novinách vyšlo prvé číslo kultúrnej prílohy Almázia. 

19.5. – Tvorba kvetinovej mandaly pri Novom Zámku. Podujatia sa zúčastnilo cca 300 ľudí. Použilo 

sa 600 kusov kvetov. Podujatia bolo organizované výrobcom nápojov Birell Botanicals a spojené s ich 

ochutnávkou. 

19.5. – Slovenské banské múzeum sa zapojilo do podujatia Noc múzeí a galérií. Podujatia prebiehali 

v Kammerhoffe – Veľká pátracia hra v múzeu, Galérii Jozefa Kollára – 4x DOBRODRUŽNE V 

GALÉRII a pobočka Handlová – Igor Lackovič- Zdar Boh, Glück auf!. 

19.5. – Epicentrum lásky v dome Maríny sa zapojilo do Noci múzeí a galérií voľným vstupom do 

Banky lásky (Archív lások), počas ktorého bol vytvorený ustanovujúci slovenský rekord v čítaní básne 

Marína na pokračovanie. Marínu čítalo 201 čitateľov a prečítali 2010 z 2900 veršov. 
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19.5. – OZ Túlavá labka a Chopper klub Banská Bystrica organizovali charitatívnu akciu na pomoc 

útulku. 

24.5. – V internáte SPŠ služieb a lesníctva prebiehala nesúťažná prehliadka záujmovo-umeleckej 

činnosti a tvorivosti mládeže Art pódium. Podujatie pripravilo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad 

Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, moderovala Renáta Taligová. 

25.5. – Evanjelický kostol, modlitebňa Prameň, Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Kostol svätej 

Kataríny sa zapojili do 8. ročníka Noci kostolov.  

25-26.5. – Na Starom zámku prebiehal 21. ročník tradičného podujatia Festival kumštu remesla 

a zábavy, organizovaný Slovenským banským múzeom a OZ Iniciatíva za živé mesto. 

28-31.5. – Banská Štiavnica hostila 12. regionálnu konferenciu organizácie miest svetového dedičstva 

pre členské mestá zo strednej a východnej Európy. Konferencia prebiehala pod záštitou ministra 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Cieľom konferencie bolo pokračovať 

v úspešnej spolupráci, ktorá začala v roku 1996, v záujme ochrany hodnôt historických miest. Témou 

konferencie boli: Cestovný ruch a mestá svetového dedičstva – výhody a výzvy a Spolupráca medzi 

členskými mestami Regiónu pre strednú a východnú Európu, Organizácia miest svetového dedičstva – 

súčasnosť a budúcnosť. Na konferenciu boli pozvané delegácie z 36 miest. 

29.5. – V budove Rubigall sa konala vernisáž 24. ročníka výstavy Svetové dedičstvo očami detí 2018. 

Ceny boli udeľované v kategóriách: do 9 rokov, 10-12 rokov, 13-15 rokov a čestné uznania poroty. 

29.5. – V Geoclube Šobov sa konalo výjazdové zasadnutie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho 

spolku, spojené s prehliadkou expozície a kameňolomu Šobov. 

31.5. – V kaviarni Divná pani prebiehala neverejná Diskusia o zápise mesta a technických pamiatok 

v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pri príležitosti 25. výročia zapísania. 

31.5. – Technické služby, m. p., Banská Štiavnica prevzali do užívania nákladný automobil MAN 

s príslušenstvom v celkovej hodnote 214 680 €. Vozidlo slúži na zimnú a letnú údržbu ciest. 

Apríl – Máj 2018 – V Lesníckom Arboréte Kysihýbel boli nainštalované nové drevené prvky pre 

návštevníkov – mostík, lavička, strieška nad prameňom. Lesnícke arborétum Kysihýbel bolo založené 

v roku 1900 vtedajšou Lesníckou Akadémiou. Arborétum dodnes slúži na výskum a testovanie 

opodstatnenosti zavádzania nepôvodných drevín. 

Jún 2018 

1.6. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) prebiehala vernisáž výstavy Jarmily Džupovej Chodník do 

kruhu. 

2.6. – DHZ Štefultov usporiadal deň detí na hasičskej zbrojnici. Podujatia sa zúčastnilo cca 80 detí. 

5.6. – Materská škola 1. mája organizovala súťaž v prednese detských piesní Karaokehlások. Súťaže 

sa zúčastnili žiaci z materskej školy 1. mája, Štefultov a Mierová. 

7.6. – V Štôlni Michal (Slovenské banské múzeum) prebiehal komorný festival pravekého jaskynného 

maľovania. 
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7.6. – Riaditeľ Slovenského banského múzea PhDr. Jozef Labuda, CSc. bol ocenený Cenou ministra 

životného prostredia – najvyšším rezortným ocenením od ministra životného prostredia SR László 

Sólymosa. 

7.6. – Antikvariatik.sk organizoval autorské čítanie s Ľubou Lesnou. Ľuba Lesná je investigatívna 

novinárka, autorka historických kníh, románov a divadelných hier. Podujatie moderovala Zuzana 

Lukáčová. 

7.-9.6. – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta organizovala 10. medzinárodné interpretačné 

dni klasickej gitarovej hry na Starom zámku. 

8.6. – Konala sa kampaň Belasý motýľ 2018 na podporu ľudí so svalovou dystrofiou. Vyzbieraných 

bolo 290 €, ktoré boli použité na obstaranie kompenzačných pomôcok pre postihnutých. 

8.6. – Na futbalovom štadióne prebiehal 34. ročník Malého behu Trate mládeže. Štartovalo 156 

pretekárov. 

9.6. – Prebiehal 32. ročník Cestného behu Trate mládeže. Štart 20 km trate bol v obci Hronská 

Breznica a cieľ v Banskej Štiavnici. Štartovalo 16 súťažiacich, do cieľa dobehlo 15. Súťažiaci boli 

ocenení podľa vekových kategórií. Absolútne poradie podľa získaných časov bolo nasledovné: 1. 

Viktor Starodubstev (1:17:28), 2. Orest Babiak (1:17:54), 3. Matej Páleník (1:18:20), 4. Marek 

Vidlička (1:21:36), 5. Roman Šluch (1:24:28). 

9.6. – Na Zvolenskom zámku sa konal 28. ročník súťaže Slávik Slovenska, na ktorom Štiavničanka 

Danielka Kminiaková získala „strieborného slávika“ za prednes piesní „Čože je to za prekrásne vtáča“ 

a „Keď som išla cez Javorský chodníček“. Súťaže sa zúčastnili aj Liana Kružlicová a Dalibor Ivanka. 

Všetci sú žiakmi Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Na súťaži ich sprevádzali učitelia 

Jozef Chládek a Juraj Janiczek. 

12. 6. – PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., niekdajší riaditeľ Slovenského banského múzea bol ocenený 

najvyšším múzejníckym vyznamenaním – Cenou Andreja Kmeťa od ministerky kultúry SR Ľubice 

Laššákovej. Rovnako bol vyznamenaný aj Štiavničan Ing. Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. Antone. 

12.6. – Ing. Erik Sombathy (*6.6.1963), významný člen Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho 

spolku bol ocenený „Za zásluhy“ pri príležitosti 55 roku života. 

13.6. – Banská Štiavnica získala titul Mesto kultúry 2019. Príprava projektu „Banská Štiavnica 2019: 

Renovácia identity“ prebiehala od septembra 2017 v realizácii MsÚ za osobnej iniciatívy primátorky 

Mgr. Nadeždy Babiakovej. Projektovým manažérom bol Ing. Michal Pálka. Členmi programovej rady 

boli: Ing. Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry a mediálnej komunikácie MsÚ BŠ, Mgr. Art. Ján 

Fakla, Mgr. František Krähenbiel, Bc. Alexandra Pastorková, PhDr. Jozef Labuda, CSc., doc. Mgr. 

Art. Svätopluk Mikyta, Bc. Tomáš Lazar, spolupracovníci Programovej rady boli: Mgr. Zuzana 

Bodnárová, Mgr. art. Jana Mikitová, Ing. arch. Iveta Chovanová, PhDr. Daniel Harvan, Mgr. Zuzana 

Paškayová, doc. Ivana Laučíková, ArtD., Zuzana Patkošová. Projekt bol podporený Fondom na 

podporu umenia vo výške 8000 €, spolufinancovanie Mesta Banská Štiavnica 2000 €. Dotácia na celý 

projekt a pripravované realizované kultúrne aktivity bola 286 000€. 

18.6. – Delegácia ZŠ v Banskej Štiavnici navštívila partnerské školy v Hünenbergu (CH). 

18-21.6. – V meste Helsingør sa konal workschop k projektu „Cesty po európskych lokalitách 

svetového dedičstva“ – Podzemná Európa. Banskú Štiavnicu zastupovali vedúca oddelenia 
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regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov MsÚ Mgr. Henrieta Godová a riaditeľ OOCR 

Región Štiavnica Igor Kuhn. 

22.6. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) prebiehala vernisáž XII. Trienále malého objektu a kresby. 

22.6. – V Galérii Schemnitz prebiehala vernisáž výstavy „Ne/aktivistická výstava“ Jiřího Davida 

a Ivany Šátekovej. Kurátorom výstavy bol Juraj Čarný. Jiří David je významný český konceptualista 

a mutimediálny umelec. Ivana Šáteková je súčasný slovenská grafička a aktivistka. 

22.6. – V Základnej škole Jozefa Horáka sa konalo vyhodnotenie súťaže základných a materských 

škôl a v triedení a zbere papiera a hliníka. Zberu sa zúčastnili: ZŠ J. Horáka, ZŠ J. Kollára, MŠ 

Cirkevná, MŠ Nezábudka, MŠ Križovatka, MŠ Mierová. Vyzbierali 6617 kg papiera, 4625,5 kg 

kartónu, 396,8 kg nápojových obalov, 117,5 kg hliníkových fólií a 651,3 kg hliníkových plechoviek, 

spolu 12 408,1 kg. Súťaž spoluorganizovali Mesto Banská Štiavnica, Technické služby, m. p. a ENVI-

PAK a. s.. 

22.6. – V Moravskej Třebovej, partnerskom meste Banskej Štiavnice prebiehala vernisáž výstavy 

Fotoklubu Blur „Banská Štiavnica vo veľkom“ pri príležitosti 25. výročia zápisu Banskej Štiavnice 

a technických pamiatok do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Výstava bola organizovaná pri 

príležitosti festivalu „Dni slovenskej kultúry“. 

23.6. – Prebiehalo tradičné podujatie Umenie na Trojici, kde bolo možné vidieť predstavenia a 

prednášky: KK Bagala a Ali Ibn Rachid, Ľubomír Gašpar Cimbal Projekt, Originál vs Falzifikát, 

Pressburger Klezmer Band, Je to OK!, Dana Iliášová. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne pre deti 

na Námestí sv. Trojice a v Galérii Jozefa Kollára a umelecko-remeselné trhy. 

21-24.6. – Prebiehalo podujatie Zvuk for Štiavnica 2018. „Nielen“ jazzová hudba sa hrala na Námestí 

sv. Trojice, v Kostole sv. Kataríny, Libresse, terase Art Cafe, Kultúrnom centre, Kine Akademik 

a Starom zámku.  

25.6. – Na Starom zámku sa konal jubilejný 10. ročník Rozlúčky so školským rokom. Organizačne 

podujatie zastrešil PhDr. Daniel Harvan. Počas podujatia prebiehala výroba tradičných hlinených fajok 

vo fajkárskej dielni. 

26.-29.6. – Na Starom zámku (SBM) prebiehala Stredoeurópska mineralogická konferencia (CEMC) 

2018 organizovaná Slovenskou mineralogickou spoločnosťou. 

27.6. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: program rokovania 

  správu o inventarizácii majetku Mesta k 30. 11. 2018 

  záverečný účet Mesta za rok 2017 

  zmenu rozpočtu Mesta 

vnútorný predpis č. 3/2018 Zásady odmeňovania primátora, zástupcu 

primátora, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií Mesta 

komunitný plán sociálnych služieb Mesta na roky 2018-2022 

plán práce hlavného kontrolóra Mesta na II. polrok 2018 
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MsZ sa uznieslo na: VZN č. 1/2018 o záväzných častiach ÚPN, Zmeny a doplnky č. 8 

MsZ určuje: 13 poslancov MsZ na volebné obdobie 2018-2022, 3 volebné obvody. 

 MsZ vzalo na vedomie: kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 25.4.2018 

informatívnu správu o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – 

obytnej zóny „Štefultov – Sitnianska“ 

   správu hlavného kontrolóra Mesta z kontroly v Technických službách m.p. 

   plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2018 

   informatívnu správu – zmena a doplnenie organizačnej štruktúry 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

28.6. – Na Námestí sv. Trojice prebiehalo slávnostné otvorenie drevených predajných stánkov, 

inšpirovaných „mníchom“ na hrádzach tajchov. Stánky je možné upraviť do režimu „stánok“ 

s uzavretým stolom a policou a režimu „besiedka“ s lavičkami. Stánky postavila OOCR Región 

Štiavnica vďaka podpore VÚC Banskobystrický samosprávny kraj.  

28.6. – Banská Štiavnica získala dotáciu z programu Obnovme si svoj dom vo výške 25 000 € na 

rekonštrukciu ohradného múru cintorína Frauenberg. Výška spolufinancovania bola 1800 €. 

29.6. – Stretnutie pracovníkov bývalého Okresného priemyselného podniku. 

Jún 2018 – Na sídlisku Drieňová bola spustená skúšobná prevádzka psích „záchodov“ Eco Dog 

Toilet. Patentované riešenie založené na feromónovom lákaní psov by malo zabezpečiť čistejšie 

prostredie pre obyvateľov sídliska. 

Jún 2018 – Peter Ursíny získal titul Majstra Slovenska v behu do vrchu na pretekoch v Kláštore pod 

Znievom. 

Jún 2018 – Mestská knižnica Banská Štiavnica organizovala stredoškolskú vedomostnú súťaž pri 

príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a 25. výročia zápisu Banskej Štiavnice na 

listinu svetového dedičstva UNESCO. Súťažili dvojice žiakov v 5. kolách na témy: história, prírodné 

bohatstvo, veda, technika a školstvo, kultúra a umenie, osobnosti Banskej Štiavnice. 1. miesto získala 

dvojica Tereza Snitková a Michal Sásik z Gymnázia Andreja Kmeťa. Odbornú porotu tvorili Mgr. 

Viera Zacharová a Mgr. Galina Cibulková. 

I. polrok 2018 – Na uliciach: Dolná, Andreja Sládkoviča, Mierová, Radničné námestie a pri kostole 

Frauenberg boli vysadené okrasné kvety a dreviny v rámci národného projektu Zelené obce.  

Júl 2018 

4.7. – Vo výstavných priestoroch Evanjelického kostola prebiehala vernisáž výstavy maliarky Oľgy 

Kuchtovej Dotyky s časom. 

5.7. – V kine Akademik sa konala verejná prezentácia projektu „Banská Štiavnica 2019: Renovácia 

identity“, vďaka ktorému bola Banskej Štiavnici udelená značka „Mesto kultúry 2019“. 
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10.7. – Na Námestí sv. Trojice prebiehalo divadelné vystúpenie účastníkov projektu People are 

strange, if you are Stranger. Študenti z Estónska, Grécka, Francúzska, Litvy, Portugalska a Slovenska 

sa vďaka projektu Erazmus+ a OZ Artkruh pokúšali o umenie v akejkoľvek forme, s cieľom využitia 

jeho univerzálneho jazyka vedúceho k rovnosti, sociálnej inklúzii, medzikultúrnemu a sociálnemu 

porozumeniu. Mládežnícka výmena prebiehala v obci Prenčov 2.-13.7. 

11.7. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: program rokovania 

Spolufinancovanie projektu Banská Štiavnica 2019 : Renovácia identity vo 

výške 73 810 €, čo je 20% z celkovej sumy 369 035 € 

MsZ neschválilo: žiadosť o zníženie nájmu za prenájom nehnuteľností spol. Salamandra 

Resort 

MsZ súhlasilo: so spracovaným Zadaním Urbanistickej štúdie a začatím obstarávania obytnej 

zóny Belianska ulica 

MsZ vzalo na vedomie: informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia a Dozornej rady 

Bytová správa s.r.o. konaného 21.5.2018 

Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb, 

vyhodnotenie za rok 2017 

    Správu o pridelení titulu Mesto kultúry 2019 Banskej Štiavnici 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

14.7. – Na Námestí sv. Trojice prebiehal 14. ročník Štiavnického živého šachu. Veľmajster Sergej 

Movsesian sa stal víťazom.  

19.7. – Slovenské banské múzeum – expozícia Banské múzeum v prírode privítala 1,5 miliónteho 

návštevníka. Návštevnosť bola zaznamenávaná od otvorenia expozície v roku 1975. 

20.7. – V Galérii Jozefa Kollára prebiehala vernisáž výstavy významného slovenského výtvarníka 

akad. maliara Petra Kľúčika. 

25.7. – V obradnej sieni radnice v Banskej Štiavnici sa konalo slávnostné prijatie funkcionárov 

a členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Banskej Štiavnici pri príležitosti 145. výročia jeho 

založenia. V roku 2018 mal DHZ 54 členov. Pozvanie prijali prezident Dobrovoľnej požiarne ochrany 

(DPO) Pavol Ceľúch, krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Banská Bystrica 

Dušan Sľuka, okresný riaditeľ HaZZ BB Milan Hrudka, okresný riaditeľ HaZZ ZH Ivan Pružina, za 

ÚzO DPO SR v Žiari nad Hronom Vladimír Slezák a Mária Putišová a viceprimátor Banskej Štiavnice 

Marian Zimmermann. Zúčastnení dostali Pamätný list Mesta, venovaný pokračovateľom práce 

a tradície dobrovoľných hasičov. 

26.-29.7. – Starý zámok (SBM) hostil vo svojich priestoroch Festival peknej hudby.  

27.7. – Konal sa 21. Náckov štiavnický pochod. Postavu štiavnického Nácka stvárnil Ľubomír Sásik, 

postavu Lojza Karol Turoň. Podujatie moderoval Richard Kaňa – predseda Banskoštiavnicko-
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hodrušského baníckeho spolku. Sprievodu sa zúčastnila aj delegácia Novobanského baníckeho spolku 

s predsedom Zoltánom Vénom.  

28.7. – Na Námestí sv. Trojice sa konal 18. ročník tradičného podujatia Nezabudnuté remeslá 

s podtitulom „Slováci vo svete“. Vystúpili hostia zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska 

a prezentovali kultúru, jazyk a tradície národnostných menšín. Kultúrny program predstavili skupiny 

Divadlo zo šuflíka, Krajania, FS Liptov, Divadlo z domčeka, Divadlo pre deti. Podujatiu predchádzala 

vernisáž výstavy Kovačická Insita majstrov Zuzany Veresky, Pavla Cicku a Pavla Hajku v Kultúrnom 

centre 13.7.2018. 

28.7. – V Banskom Studenci, na „Kolpašských jazerách“ sa konal 6. ročník Štiavnického kros 

triatlonu. Podujatie organizovalo Mesto Banská Štiavnica. 

August 2018 

1.8. – V Berggerichte (Slovenské banské múzeum) prebiehala vernisáž výstavy Spirit starých miest. 

Výstavu približne 100 diel plenéristického sympózia hendikepovaných poľských výtvarníkov 

organizovalo Slovenské banské múzeum, Múzeum kráľovskej soľnej bane Wieliczka a Nadácia 

umenia osôb s postihnutými ľuďmi. 

8-12. 8. – V kine Akademik sa konal 20x tradičný filmový festival 4 živly s témou Happy End. 

Súčasťou podujatia boli Detské 4 živly s tvorivými dielňami, v spolupráci s autormi večerníčkov 

Websterovci. Svetovú premiéru mal film Môj neznámy vojak režisérky Anny Kryvenko o okupácii 

Československa v roku 1968. Nočné premietanie nemého filmu prebiehalo na Starom zámku so 

sprievodnou hudbou. 

9.8. – Pri portáli štôlne Glanzenberg sa konala pietna spomienka pri príležitosti Dňa obetí banských 

nešťastí na Slovensku.  

9.8. – V kaviarni Divná pani prebiehala prezentácia knihy Zaviate pieskom od autorky Soni Bulbeck-

Lužinovej. Autorka, ktorá dlhé roky žila v Banskej Štiavnici, píše knihy z arabského prostredia.  

11.-31.8. – Fakulta architektúry STU – Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum pre obnovu 

architektonického dedičstva ARCHA organizovalo 3. ročník podujatia Schemnitz Arch+a days. 

Podujatie organizované ako súčasť Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 je zamerané na 

popularizáciu a vzájomné priemety architektúry a súvisiaceho umenia. 

15.8. – Konala sa 7. obnovená Šmintorinská pút na Hornej Resle. Účastníci púte si pripomenuli 110. 

výročie postavenia Kaplnky Panny Márie (staviteľ Andrej Šteffek).  

16.-18.8. – V Banskej Štiavnici prebiehal 16. ročník festivalu frankofónnej poézie a hudby Cap á l´Est, 

s podtitulom Tento rok smer na západ, zameraný aj na tvorbu slovenských básnikov, ktorých antológia 

vyjde pri príležitosti slovenskej účasti na knižnom veľtrhu Livre Paris 2019.  

 

18.8. – Pri Počúvadlianskom jazere sa konal šiesty ročník súťaže vo varení kotlíkových špecialít 

Sitnianska Paškrta. Podujatie organizovala OOCR Región Štiavnica. 

21.8. – Peter Ursíny zo ŠK Atléti BS zvíťazil na Majstrovstvách Slovenska v cestnom behu na 10km 

v Bratislave v kategórii juniorov. 

22.8. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 
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MsZ schválilo: program rokovania 

  plnenie rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií k 30.6.2018 

  projekt „Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica“ 

MsZ neschválilo: kúpu technickej infraštruktúry pre ulicu Budovateľská 

 MsZ vzalo na vedomie: kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 27.6. a 11.7. 2018 

udelenie cien podľa VZN 2/2009: Cenu primátora mesta Banská 

Štiavnica: Branislavovi Cengelovi, Jánovi Majsniarovi, Igorovi 

Brossmannovi, Mgr. Cyrilovi Mihalovičovi, PaedDr. Róbertovi 

Petrovi a Trubačom SOŠL v Banskej Štiavnici. 

informatívnu správu o vypracovaní a prerokovaní urbanistickej štúdie 

– obytnej zóny Štefultov – Sitnianska, pokračovanie ulice Š. Moyzesa. 

    správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018 

správu z Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

správu o plánovanom zabezpečení služieb lokálneho televízneho 

vysielania po roku 2018 

informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti 5.6.2018 

informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2018 

informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2017 

informatívnu správu o prepravnej službe v meste. 

MsZ udelilo: cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Ing. arch. Petrovi 

Chovanovi 

 výročnú cenu mesta Ing. Jurajovi Čabákovi, MUDr. Danielovi Kindernayovi, 

Ing. Erikovi Sombathymu, Ing. Janke Tynkovanovej a Ing. Michalovi 

Tynkovanovi 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

29.8. – Konali sa oslavy 74. výročia SNP, v rámci ktorých boli odovzdané vyznamenania a čestné 

uznania. Kytica vďaky bola položená aj k pomníku SNP na Počúvadlianskom Jazere. 

30.8. – V obradnej sieni historickej radnice bola podpísaná zmluva projektu Mesto kultúry 2019. Fond 

na podporu umenia zastupovali jeho riaditeľ Jozef Kovalčík a predseda rady Peter Michalovič.  

August 2018 – začali rekonštrukčné práce na opornom múre Farskej ulice. 

August 2018 – Bol rekonštruovaný povrch Ulice SNP vo výmere 2700m
2
 firmou Renovia s.r.o. za 

cenu 77 929,34 €. 
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August 2018 – Bola vykonaná výmena 31 kusov okenných zostáv na budovách Základnej školy 

Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová. Práce v hodnote 17 198 € boli realizované firmou Stanislav 

Buzalka B-spol. 

August 2018 – Na Dolnej ulici bola osadená LED značka upozorňujúca blikaním vodičov na 

prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v zóne 30km/h. Značka bola osadená v rámci projektu 

Zvýšenie bezpečnosti v Banskej Štiavnici na Dolnej ulici podporenom nadáciou Allianz. 

Leto 2018 – Prebiehal archeologický výskum, rekonštrukčné a konzervačné práce na lokalite Staré 

mesto – Glanzenberg. Práce prebiehali v areáli hradu, vstupnej brány od povrchových dobývok 

a bašty. Bola odstránená šindľová strecha nad hradnou kaplnkou. Práce realizovalo Slovenské banské 

múzeum a OZ Kruh. 

Prebehla rekonštrukcia plášťa schodiska, okien a priestorov reštaurácie a učebne technológie prípravy 

pokrmov (cvičnej kuchyne) Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici. 

V letnej turistickej sezóne (LTS) navštívilo Informačné centrum mesta Banská Štiavnica rekordný 

počet návštevníkov (29 801), čo predstavuje priemerne 322 návštevníkov denne. 

September 2018 

3.-9.9. – V Banskej Štiavnici prebiehal II. ročník Maliarskeho plenéru Banská Štiavnica 2018. 

Podujatia sa zúčastnilo 22 výtvarníkov zo Slovenska, Čiech a Vojvodinskej Padiny. Vernisáž výstavy 

prebiehala pri plastikách od akad. sochára Vladimíra Oravca, umiestnených oproti radnici. 

6.9. – Pri ústí Voznickej dedičnej štôlne, odvodňujúcej bane v okolí Banskej Štiavnice a Hodruše - 

Hámre sa konalo spomienkové podujatie Po stopách Dedičnej  štôlne cisára Jozefa II. (Voznická 

dedičná štôlňa).   V čase jej budovania išlo o najveľkolepejšie banské dielo na svete,  s cieľom 

odvodnenia všetkých baní v oblasti a preskúmania nových lokalít. Štôlňa svojmu účelu slúži dodnes. 

Program začal v Banskej Štiavnici, pokračoval vo Voznici odhalením pamätnej tabule. Po ňom sa 

účastníci postupne presunuli k šachtám Mayer, Leopold, Lill, Zipser, Žigmund a Ondrej. Podujatie 

organizovali: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Slovenské banské múzeum, Rudné bane 

š.p. a Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska. 

6.9. – Vo výstavných priestoroch Starého zámku prebiehala vernisáž výstavy Banská Štiavnica – 25 

rokov lokalitou UNESCO. Výstava venovaná 25. výročiu zápisu historického jadra Mesta 

a technických pamiatok v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

6. -8.9. – V rámci Salamandrových dní sa konal Slávnostný šachtág, do predaja sa dostala publikácia 

Banskoštiavnický Salamander do vrecka, vydaná Mestom Banská Štiavnica, s aktuálnym prehľadom 

obrazov a histórie sprievodu. Publikácia bola vydaná v limitovanom počte 1000 kusov a predávala sa 

výhradne v informačnom centre mesta za cenu 1€. V Kultúrnom centre sa konalo Valné zhromaždenie 

Slovenskej banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici. Dňa  7.9. sa uskutočnilo slávnostné 

zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny, kde boli udelené nasledovné ceny: 

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta  

Ing. Arch. Petrovi Chovanovi 

Ing. arch. Peter Chovan, rodák z malej dedinky pri Banskej Štiavnici, Dekýš, žijúci v Banskej 

Štiavnici, autor Banskoštiavnického dreveného pohyblivého betlehemu. Banskoštiavnický drevený 

pohyblivý betlehem je jeden z najkrajších a najväčších na Slovensku. Zachytáva pritom vianočný 
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námet, znázorňuje život stredovekého mesta i prácu baníkov a hutníkov. Betlehem má 21 metrov a 800 

drevených postavičiek, z toho 400 pohyblivých. Za klopkania drevených stúp a zvukov desiatok 

ozubených koliesok, oživujúcich drevený svet, vstúpite do dokonalého banského stredovekého mesta. 

Ocitnete sa v časoch dobývania zlata a striebra vďaka ťažkej práci baníkov v banských šachtách, pod 

ochranou permoníkov ako vládcov podzemia. Uvidíte panorámu Banskej Štiavnice s jej najkrajšími 

stavbami, pomyselnou prechádzkou po trotuári spoznáte stredoveké budovy stojace dodnes a stretnete 

Salamandrový sprievod s pastierom, nesúcim jašteričku, štiavnických študentov a baníkov v 

krčmičkách, postavičku „štiavnického Nácka“ s povestným kufrom, alebo vláčik – Štiavnická Anča. 

Súčasťou každodenného života stredovekého mestečka boli i remeslá. A tak sa nad Štiavnickou Ančou 

nachádzajú – sudári, výrobcovia, korýt, kolesári, tesári, peciari, kamenári, tehliari, píla, mlyn, pekári, 

cukrári, mäsiari, fajkári s dielňou na výrobu známych „štiavničiek” a rôzne iné remeslá. Na samom 

vrchu sa nachádza štiavnický trh, na ktorom vyhráva muzika. Štiavnický Betlehem ešte nie je ani 

zďaleka dokončený. Banská Štiavnica je totiž jeho nevyčerpateľným zdrojom nápadov, tém a 

inšpirácie pre autora na doplnenie a rozšírenie diela. Toto úžasné a jedinečné dielo obdivujú ľudia z 

celého sveta. V súčasnosti pracuje na vytvorení ďalšieho zaujímavého a hodnotného diela s tematikou 

nášho mesta, ktoré by malo byť čoskoro predstavené aj verejnosti. Svojou prácou a vytvorením 

uvedeného diela prispieva k zachovávaniu tradícií mesta a šíreniu jeho dobrého mena, nielen doma 

ale aj v zahraničí. 

Výročná cena mesta  

Ing. Jurajovi Čabákovi 

- za dlhoročnú činnosť poslanca MsZ (od roku 1990 až dodnes), čo jednoznačne dokazuje jeho službu 

obyvateľom nášho mesta a dôveru, ktorú do neho pri komunálnych voľbách vkladali, 

- v tejto súvislosti bol členom viacerých komisií a dozorných rád ako poradenských orgánov 

samosprávy, 

- v rokoch 2006-2010 sa podieľal v priamej riadiacej zložke samosprávy, 

- ako člen výboru Iniciatívy za živé mesto (IŽM) sa podieľal na príprave a organizovaní 21 ročníkov 

Festivalu kumštu, remesla a zábavy, ako aj ďalších projektov, ktoré prispievajú k pozitívnej 

prezentácii Banskej Štiavnice doma a v zahraničí, 

- v roku 1993, ako prednosta Obvodného úradu v Banskej Štiavnici bol členom pracovného kolektívu, 

ktorý spracoval materiál pre zápis Historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

MUDr. Danielovi Kindernayovi 

Občan Banskej Štiavnice, v roku 1979 ukončil Lekársku fakultu v Martine a následne v roku 1986 

atestáciu z rádiodiagnostiky I. stupňa a postupom času absolvoval aj viaceré doplnkové vzdelania 

ako: angiografické vyšetrovacie metódy, ultrazvuková diagnostika, gastrointestinálna andoskopia a 

pod.. V roku 1986 začal pracovať v NsP Banská Štiavnica ako samostatne pracujúci lekár RTG 

oddelenia. V rokoch 1991-1996 zastával funkciu riaditeľa NsP Banská Štiavnica. V rokoch 1996 – 

2009 pracoval na čiastočný úväzok ako lekár RTG oddelenia v nemocnici v Banskej Štiavnici a 

zároveň bol riaditeľom pobočky Apollo, zdravotná poisťovňa Banská Bystrica. Od roku 2009, až po 

súčasnosť, je vedúcim RTG oddelenia v nemocnici v Banskej Štiavnici. MUDr. Daniel Kindernay sa 

v decembri roku 2017 dožil životného jubilea 65 rokov. Počas celého svojho aktívneho pracovného 

života aktívne pracoval pre zdravotníctvo v Banskej Štiavnici a obyvateľov nášho mesta. Do 

súčasnosti vykonáva svoju prácu na vysokej odbornej úrovni, svedomito a poctivo. Celý svoj aktívny 

pracovný život prežil v Banskej Štiavnici, kde spolu s manželkou vychovali dve deti. Ocenenie sa 

udeľuje za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva. 

Ing. Erikovi Sombathymu 

Ing. Erik Sombathy občan Banskej Štiavnice, ktorý sa narodil v rodine významného banského 

odborníka. Po vzore svojho otca sa dal na banícke povolanie štúdiom na Baníckej fakulte Vysokej 

školy technickej v Košiciach, ktoré ukončil v roku 1985 a získal titul „banský inžinier“. Jeho prvým 
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zamestnávateľom boli Rudné bane, závod Banská Štiavnica, kde pracoval až do ukončenia činnosti 

závodu v roku 1992. V roku 1992 založil spolu so spoločníkom obchodnú spoločnosť BAPA, s.r.o. 

Banská Štiavnica, ktorej náplňou práce bolo vykonávanie banskej činnosti, činnosti vykonávanej 

banským spôsobom a vykonávanie stavebných prác. Od roku 2001 je zamestnancom obchodnej 

spoločnosti ELGEO – Trading, s.r.o., Pezinok, kde vykonáva funkciu riaditeľa závodu. Ing. Erik 

Sombathy je zakladajúcim členom Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku v r. 1992, je 

dlhoročným členom jeho riadiaceho výboru a aktívne pracuje aj v Združení baníckych spolkov a 

cechov Slovenska. Na 8. VZ ZBSCS, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 03. 2014, bol zvolený za jeho 

predsedu a uvedenú funkciu si veľmi zodpovedne plní dodnes. Je koordinátorom medzinárodnej 

spolupráce baníckeho spolku so zahraničnými spolkami v Českej republike (Hornický spolek 

PROKOP pri VŠ Ostrava a Hornický spolek v Stříbre), patrí medzi najobetavejších členov baníckeho 

spolku. Významná je aj jeho publikačná činnosť, kde je autorom 4 samostatných publikácií. Ing. Erik 

Sombathy sa významnou mierou zaslúžil aj o začatie záchrany objektu „Taviareň“ bývalej Striebornej 

huty v Banskej Štiavnici, ktorú v roku 2012 získal od posledného súkromného majiteľa, ktorý začal jej 

interiér šrotovať. V súčasnosti sa mu podarilo získať časť finančných prostriedkov na zabezpečenie 

objektu, konkrétne opravu strechy, príspevkom od Ministerstva kultúry SR. Na záchranu tohto 

významného objektu, ako aj na záchranu priľahlých historických technických objektov, dymovodných 

komôr a komína Lintich, ekologických stavieb z 19. storočia, ktoré sú od roku 1993 súčasťou 

technických pamiatok, zapísaných na Zozname UNESCO, bude však potrebné ešte veľa úsilia a 

pomoci od odbornej verejnosti, ako aj príslušných štátnych subjektov. Udržiavaním baníckych tradícií 

prispieva k ich zachovaniu aj pre budúce generácie a prezentáciou doma aj v zahraniční baníckych a 

akademických tradícií a aktívnou činnosťou ako člen Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho 

spolku a predseda ZBSCS prispieva k zviditeľňovaniu Banskej Štiavnice doma a v zahraničí. 

Ing. Janke Tynkovanovej a Ing. Michalovi Tynkovanovi. 

V meste Banská Štiavnica postavili a prevádzkujú MŠ Guliver, ktorú navštevuje cca 57 detí. Deti sa tu 

učia cudzie jazyky formou hry, k dispozícii je vlastná logopedička, pre deti zabezpečujú pravidelné 

lekárske prehliadky a pod.. V škôlke je vlastný bazén so slanou vodou, telocvičňou, horolezecká stena, 

hrnčiarska dielňa, krásna veľká záhrada s výhľadom do krajiny, kryté herne na čerstvom vzduchu. V 

roku 2016 začali s výstavbou základnej školy, ktorá bude mať kapacitu 200 detí. Plán jej otvorenia je 

september 2019. Bude mať vlastný 25 metrový plavecký bazén, atletický ovál, multifunkčnú telocvičňu, 

na každý vyučovací predmet zriadené moderné odborné učebne, deti sa budú učiť 4 cudzie jazyky, 

angličtinu, ruštinu a ďalšie podľa priania rodičov. Ďalej budujú Hoplandiu – detské interiérové 

voľnočasové centrum na Povrazníku, ktoré plánujú otvoriť v decembri 2018. Bude určené pre deti od 

0 do17 rokov, s celkovou kapacitou pre 100 detí, ktoré si tam aj v prípade nepriaznivého počasia 

nájdu detský kútik, preliezky, trampolíny atď.. Súčasťou centra bude reštaurácia, ponúkajúca 

občerstvenie pre mamičky, detské oslavy, narodeninové párty a iné možnosti využitia. Okrem toho je 

potrebné spomenúť, že výraznou mierou pomáhajú mestu Banská Štiavnica finančnými darmi, 

určenými na: úpravu interiéru domu smútku Frauenberg,vybudovanie ľadovej plochy v časti mesta 

Štefultov, na úpravu priestorov v nemocnici, okrem toho zakúpili hracie prvky na detské ihrisko na 

sídlisku Drieňová. Okrem týchto aktivít a finančných darov mestu sú nápomocní pri mnohých 

podujatiach. Uvedené sponzorské príspevky, ako aj investičné akcie, ktoré budujú pre občanov tohto 

mesta, si zaslúžia pozornosť a prejav vďaky za ich aktivity a pomoc mestu. 

Cena primátora mesta Banská Štiavnica 

Branislavovi Cengelovi 

Pán Branislav Cengel dlhé roky pôsobí a podniká v Banskej Štiavnici. Od augusta roku 2015 

prevádzkuje Chatu Andreja Kmeťa na Sitne. Chata Andreja Kmeťa je stavba, ktorá je rozostavaná 

roky a práve pán Branislav Cengel sa rozhodol ju začať postupne rekonštruovať a sprevádzkovať. 

Dnes je k dispozícii aspoň jej časť, turisti na mieste nájdu malé občerstvenie v podobe nejakej tej 

polievky, čaju a podobne. Práce na chate vykonávajú najmä svojpomocne. V budúcnosti by chcel 

chatár organizovať na Sitne aj gitarové večery, či čítania poézie. Taktiež v budúcnosti plánujú vytvoriť 

aj ubytovacie kapacity, turistický štandard. Cena primátora mesta sa navrhuje z dôvodu rozvoja 
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služieb v oblasti turistického ruchu, z dôvodu záujmu riešiť dlhoročný problém rozostavanej chaty na 

Sitne k spokojnosti všetkých návštevníkov. 

Epicentru Lásky, Ján Majsniar, Igor Brossmann (zakladatelia) 

Ján Majsniar, občan Banskej Štiavnice, žije a podniká v Banskej Štiavnici skoro celý život (čajovňa 

Klopačka, obchodník s umením Trotuart). Pred 3 rokmi sa pustil spolu s Igorom Brossmannom do 

nádherného projektu. Kúpili dom, kde skoro celý život žila Marína. Práve jej Andrej Sládkovič 

venoval v roku 1846 báseň, ktorá je dodnes Najdlhšou ľúbostnou básňou na svete, pričom tento 

svetový rekord sa podarilo zapísať do World Record Academy – najväčšej organizácii na certifikáciu 

svetových rekordov. BANKA LÁSKY, ktorá je najväčšou atrakciou, a dúfajú, že sa stane miestom s 

najväčšou koncentráciou lásky na svete - skutočným Epicentrom Lásky. Ich cieľom je aj to, aby 

Epicentrum Lásky v Banskej Štiavnici bolo onedlho novým pútnickým miestom pre zaľúbencov z 

celého sveta. Uvedenou rekonštrukciou historického objektu, v nadväznosti na jeho využitie, sa 

výraznou mierou prispelo k záchrane kultúrneho dedičstva jednak z hľadiska obnovy národnej 

kultúrnej pamiatky, ale aj z hľadiska uchovania historických a duchovných tradícií, v nadväznosti na 

život a príbeh Maríny a Andreja Sládkoviča. Uvedená atrakcia výraznou mierou zvyšuje povedomie o 

Banskej Štiavnici, svojím obsahom zachováva a prezentuje historické hodnoty pre budúce generácie, 

pre občanov Banskej Štiavnice ale i celého sveta. 

Mgr. Cyrilovi Mihalovičovi 

Občan Banskej Štiavnice, pán Mgr. Cyril Mihalovič býva dlhé roky na sídlisku Drieňová a celé toto 

obdobie sa stará o verejnú zeleň rastúcu na sídlisku Drieňová, a to najmä v okolí bytového domu, v 

ktorom býva. Svojou každodennou prácou zveľaďuje naše mesto bez akejkoľvek odmeny a pomoci zo 

strany Mesta, vytvára lepšie podmienky pre život na sídlisku a skrášľuje verejnú zeleň pre obyvateľov 

tam bývajúcich. Za jeho príkladnú verejnoprospešnú prácu, za úpravu a starostlivosť o verejnú zeleň 

sa mu preto primátorka mesta rozhodla odovzdať cenu primátora mesta. 

PaedDr. Róbertovi Petrovi 

PaedDr. Róbert Petro, občan mesta Banská Štiavnica, študoval na SOU – baníckom, kde sa začal 

venovať atletike a po roku trénovania získal titul Majster ČSSR v cezpoľnom behu. Následne nastúpil 

do strediska Dukla Banská Bystrica, kde pôsobil ako vojak ZVS a profesionálny športovec do roku 

1993. Po príchode pracoval ako učiteľ TV na SOU lesníckom. Vysokú školu ukončil titulom doktor 

pedagogiky na FHV UMB KTVŠ B. Bystrica. Momentálne pôsobí ako učiteľ TV na ZŠ Jozefa Horáka v 

B. Štiavnici. Počas svojej bežeckej kariéry od roku 1986 – 2010 ískal 19 titulov M SR, 3 tituly Majstra 

ČSSR a ČSFR 3. miesto Európsky pohár 5000m, 3. miesto na ME v behu do vrchu družstiev. 7 a 10. 

miesto na ME v behu a dva krát 6. miesto na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu. Reprezentant 

Slovenska a Československa na rôznych stupňoch pretekov bol 27x. Tréneri, pod ktorých vedením 

trénoval: Mgr. Bohuslav Melicherčík, Doc. Róbert Rozim, Ing. Martin Vrábeľ, Vlastimil Bukovian, 

Mgr. Dušan Valent. Vychoval Majstrov Slovenska: Prokein, Marko, Ursíny, Švenková, Verbovský, 

Sumerling, Kačáni. Založil Klub PE PO LA 1997, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší bežecký klub 

roka na Slovensku. V súčasnosti je predsedom a trénerom v ŠK Atléti BS, ktorý založil po návrate do 

Banskej Štiavnice v roku 2015. V klube sa venuje hlavne deťom prvého stupňa, ale za krátku dobu 

starší pretekári získali 22. titulov M SR. V súčasnosti sa ako aktívny športovec venuje cyklistike. Na 

Slovensku ešte stále drží 5 traťových rekordov. Najcennejší výsledok je víťazstvo 94. ročníka 

najstaršieho cestného behu na svete Běchovice – Praha, kde získal posledný federálny titul M ČSFR. 

Ocenenie sa navrhuje za aktívnu prácu s deťmi, mládežou, dorastom, dospelými, ale aj veteránmi v 

oblasti športu. 

Trubačom SOŠL v Banskej Štiavnici 

Trúbenie na lesniciach má na lesníckej škole v Banskej Štiavnici dlhú tradíciu. Už v roku 1966 

existovala malá skupinka trubačov, ktorá ale mala problém s repertoárom, čerpali zo starých kníh a 

učili sa od trubačov zo Štátnych lesov Topoľčianky. Ďalšia fáza činnosti trubačov nastala po roku 

1987, kde sa snažili podchytiť študentov v trubačskom krúžku, mnohí z vtedajších žiakov sa trúbeniu 
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venujú až do súčasnosti. Postupne však nastali problémy, poľovačky bývali väčšinou v sobotu a nedeľu 

a to študenti chodievali domov. Vtedy nastalo rozhodnutie medzi pedagógmi, či to neskúsia aj oni. Na 

škole boli voľné lesné rohy, tak si ich podelili a vytvorili skupinu „Šedovs“ podľa farby ich vlasov. 

Zakladajúci členovia tejto pedagogickej trubačskej skupiny boli: Ing. Králik, Ing. Kružič, Ing. 

Petrikovič a Mgr. Brnčo. Začiatky boli skôr odstrašujúce, ale vôľa bola. Dvaja členovia dokonca 

začali chodiť do Ľudovej školy umenia. Pevná vôľa napokon slávi úspech. Vypracovali sa na solídnu 

úroveň a úspechy na seba nenechali dlho čakať. Trubači SLŠ vystupujú na rôznych podujatiach v 

rámci Slovenskej republiky, ale aj v rámci Európy, či celého sveta. Za najdôležitejšie ale považujú to, 

že trubačská skupina vzbudila záujem u študentov, takže môžeme povedať, že je veľmi široký zástup 

nasledovníkov. Trubačský repertoár sa rozrástol, obsahuje slovenské poľovnícke signály Tibora 

Andrašovana, české lovecké signály prof. Dyka, nemecké signály, ale aj vlastnú tvorbu školskej 

trubačskej skupiny. Učitelia sa tešia, že pochodeň, ktorú zapálili pred mnohými rokmi, bude naďalej v 

správnych rukách a tóny lesníckych rokov budú navždy vzdávať česť a slávu tejto Alma mater! 

Na slávnostnom zasadnutí bola posypaním kryštálmi do života uvedená publikácia Banská Štiavnica 

mesto svetového dedičstva od Márie a Mikuláša Čelkovcov.  

Nasledovalo vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového dedičstva a odhalenie nového reliéfu ak. 

soch. Vladimíra Oravca na Radničnom námestí, venovaného téme svetového dedičstva UNESCO. 

Nad Salamandrovými dňami prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a predseda 

vlády Peter Pellegrini. Podujatí sa zúčastnili aj prezidenti a čestní občania mesta Rudolf Schuster 

a Ivan Gašparovič a ďalší významní hostia. 

V kultúrnom centre sa konali oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. 

Salamandrový sprievod bol rozšírený o postavu sv. Barbory – patrónky baníkov. Sv. Barbora bola do 

sprievodu zaradená na piatu pozíciu – za permoníkov. 

V Aule SPŠ Samuela Mikovíniho prebiehala Burza minerálov. 

Symbolickým záverom Salamandrových dní boli nočné prehliadky Starého zámku. 

12.9. – Na Starom zámku bolo po prvý krát v histórii múzea verejnosti sprístupnené najvyššie 

poschodie veže Himmelreich. V novootvorených priestoroch je inštalovaná výstava reprodukcií 

historických ilustrácií Starého zámku a Banskej Štiavnice. 

14.9. – Na Banskoštiavnickej kalvárii sa konala pobožnosť k sv. krížu. Súčasťou bola prehliadka 

Lapidária na Starom zámku (SBM). 

15.9. – Boli ustálené počty žiakov na školách pre školský rok 2018/19. Do všetkých prvých ročníkov 

nastúpilo 70 žiakov, 68 z nich bolo absolventov predprimárneho vzdelávania. 11 žiakov nastúpilo na 

povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na základných školách bolo 45 pedagogických 

zamestnancov, 8 vychovávateľov ŠKD. K dispozícii mali 52 učební, z toho 16 odborných. Do 

materských škôl nastúpilo 77 žiakov, ktorých výučbu zabezpečovalo 23 pedagogických zamestnancov. 

Základná umelecká škola mala k dispozícii 20 pedagogických zamestnancov, centrum voľného času 

33, z nich 32 bolo vedúcich záujmových útvarov na dohodu. 

Škola Počet žiakov ŠKD MŠ CVČ Zriaďovateľ 

ZŠ Jozefa Horáka 482 (-8) 173   

Mesto 

Banská Štiavnica 

ZŠ Jozefa Kollára 212 (-18) 75   

MŠ 1. mája   90+21 (+6)  

MŠ Bratská   79 (-2)  
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MŠ Mierová   28 (-2)  

Základná umelecká škola 423 (4 odbory)    

Centrum voľného času 560 (42 útvarov)    

Katolícka spojená škola 192 (+9) 80 58 (-4) 182 Katolícka cirkev 

Súkromná ZŠ Bakomi 74 (+5) 27   

Súkromné Súkromná MŠ Nezábudka   25 (/)  

Súkromná MŠ Guliver   48 (+1)  

 

Dohromady nastúpilo do základných škôl na území mesta Banská Štiavnica 962 žiakov na 4 ZŠ, 

v okrese Banská Štiavnica 1351 na 8 ZŠ. Do materských škôl na území mesta Banská Štiavnica 349 na 

6 MŠ, v okrese Banská Štiavnica 533 na 12 MŠ. 

15.9. – Na hasičskej zbrojnici v Štefultove sa konal prvý ročník Fajermanských halušiek. Podujatie 

organizovali OZ Majulienka a DHZ Štefultov. 

15.9. – V ZŠ J. Kollára v priestoroch Centra voľného času bola otvorená posilňovňa pre deti a mládež. 

K dispozícii sú: bežecký pás, rotoped, stepper, trampolíny, boxovacie vrece, posilňovacia lavička so 

závažím, jednoručné a obojručné činky. Posilňovňa je vo vyhradenom čase prístupná aj širšej 

verejnosti.  

15-16.9. – Bola spustená stránka Cesty po lokalitách svetového dedičstva (World Heritage Journeys) 

www.visitworldheritage.com, kde je Banská Štiavnica a jej pamiatky zaradená do sekcie Podzemná 

Európa (Underground Europe). Cieľom projektu je oboznámiť návštevníkov lokalít UNESCO 

s miestnou kultúrou, prostredím a osobitosťami regiónu a priblížiť im hodnoty svetového dedičstva. 

Texty pre stránku boli pripravené oddelením regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov MsÚ, 

Informačným centrom a OOCR Región Štiavnica. Stránka je dostupná len v angličtine, francúzštine 

a čínštine. 

18.9. – Sedemdesiate jubileum oslávil Ing. Milan Durbák, významný banský odborník, udržiavateľ 

svetoznámych baníckych tradícií a autor 1. časti expozície baníctva v Kammerhofe. 

19.9. – Vo výstavných priestoroch Berggerichtu sa konala vernisáž výstavy Technické kreslenie 

v zrkadle času. Výstavu organizovalo Slovenské banské múzeum v spolupráci so Slovenským 

technickým múzeom v Košiciach. 

26.9. – Gymnázium Andreja Kmeťa usporiadalo Deň jazykov pre žiakov 8. a 9. ročníka základných 

škôl. Podujatie určené propagácii cudzích jazykov (holandčina, angličtina, nemčina, ruština, japončina 

a španielčina), kultúry krajín nimi hovoriacich, ich ponuke na gymnáziu bolo pripravené študentmi 

gymnázia. 

27.9. – V botanickej záhrade sa konal Ovocný festival pri príležitosti dňa jabĺk. Podujatie zahŕňajúce 

prehliadku botanickej záhrady a ovocného sadu so sprievodcom, výstavu ovocia a jeho ochutnávku, 

ukážky muštovania, voľbu Miss Jablko 2018 a iné organizovala Stredná odborná škola lesnícka. 

27.9. – Bol zverejnený zoznam kandidátov na primátora mesta Banská Štiavnica:  

1. Nadežda Babiaková, Mgr., 64 r., primátorka mesta, Smer – SD, SNS, Strana moderného   

    Slovenska. 

2. Katarína Barišová, Ing., 54 r., hlavná kontrolórka obce, nezávislá kandidátka. 

3. Dušan Lukačko, JUDr., 53 r. prednosta obecného úradu, SaS. 

http://www.visitworldheritage.com/
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4. Mikuláš Pál, Mgr., 42 r., SZČO, nezávislý kandidát. 

27.9. – Bol zverejnený zoznam kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva mesta Banská 

Štiavnica:  

Volebný obvod č. 1, volilo sa 6 poslancov: 

1. Renáta Antalová, 56 r., predavačka, Spolu – občianska demokracia 

2. Michal Babiak, Bc., 27 r., programátor, KDH, OĽANO, Nova 

3. Katarína Barišová, Ing., 54 r., hlavná kontrolórka obce, nezávislá kandidátka 

4. Radovan Blaho, Mgr., 38 r., stredoškolský učiteľ, Spolu – občianska demokracia 

5. Ján Čamaj, Ing., 40 r., živnostník, Smer – SD, SNS 

6. Peter Ernek, Mgr., 48 r., konateľ s.r.o., Smer – SD, SNS 

7. Matúš Kaník, Bc., 25 r., manager, SaS, Demokrati Slovenska 

8. Jozef Karabelly, Ing., 60 r., SZČO, Smer – SD, SNS 

9. Roman Kartík, 71 r., koordinátor menších obecných služieb, Strana práce 

10. Milan Kľak, Ing., 56 r., živnostník, Spolu – občianska demokracia 

11. Dušan Lukačko, JUDr., 53 r., prednosta obecného úradu, SaS, Demokrati Slovenska 

12. Martin Macharik, Mgr., 44 r., správca Kalvárie, Spolu – občianska demokracia 

13. Katarína Maruniaková Lužinová, Mgr., 47 r., pedagogička, SaS, Demokrati Slovenska 

14. Zuzana Mojičková, Ing., 35 r., Štátny zamestnanec, Smer – SD, SNS 

15. Mikuláš Pál, Mgr., 42 r., SZČO, nezávislý kandidát 

16. Eva Petrášková, MUDr., 59 r., lekárka, Smer – SD, SNS 

17. Dušan Štrbák, 48 r., tester softvéru, KDH, OĽANO, Nova 

18. Lenka Švecová, Mgr., 43 r., učiteľka, KDH, OĽANO, Nova 

19. Marian Zimmermann, Ing., 58 r., živnostník, Smer – SD, SNS 

Volebný obvod č. 2, volilo sa 6 poslancov: 

 1. Pavel Bačík, RNDr., 56 r., riaditeľ, nezávislý kandidát 

 2. Ľubomír Barák, 53 r., SZČO, Smer – SD, SNS 

 3. Štefan Filip, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Smer – SD, SNS 

 4. Jakub Jarábek, 32 r., SZČO, KDH, OĽANO, Nova 

 5. Milan Kabina, Mgr., 29 r., podnikateľ, KDH, OĽANO, Nova 

 6. Lenka Koledová, 32 r., predavačka, Strana rómskej koalície – SRK 

 7. Helena Koťová, 58 r., vedúca denného stacionára, Spolu – občianska demokracia 

 8. Ján Kružlic, Mgr., 42 r., učiteľ, KDH, OĽANO, Nova 

 9. Erik Melicherčík, 39 r., SZČO, nezávislý kandidát 

 10. Ľuboš Melicherčík, 41 r., živnostník, Smer – SD, SNS 

 11. Matej Michalský, Ing., 28 r., inžinier IKT, KDH, OĽANO, Nova 

12. Renáta Mikulášová, PhDr., 59 r., riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa, SaS, Demokrati 

Slovenska 

 13. Iveta Mikulčíková, Ing., 34 r., obchodná manažérka, nezávislá kandidátka 

 14. Marcela Suchá, 42 r., predavačka, nezávislá kandidátka 

 15. Gejza Volf, JUDr., 61 r., vedúci pracovník, Smer – SD, SNS 

 16. Peter Zorvan, Ing. PhD., 58 r., štátny zamestnanec, Smer – SD, SNS 

Volebný obvod č. 3, volil sa 1 poslanec: 

 1. Martin Bálik, 29 r., študent, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. 

 2. Miroslava Gregušová, Mgr., Bc., 53 r., špeciálna vychovávateľka, Smer – SD, SNS 

 3. Štefan Mičura, 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 

 4. Matúš Turányi, Ing., 30 r., odborný referent, Spolu – občianska demokracia 

28-30.9. – Prebiehal festival nového kabaretu a pouličného divadla Amplión. Festival sa konal na 12 

scénach a predviedol 33 programov. 

30.9. – V Galérii Jozefa Kollára sa konala komentovaná prehliadka s fotografom Jánom Šipöczom, 

ktorý predstavil svoj projekt „Prestupná stanica“. 
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Október 2018 

2-4.10. – V hoteli Grand Matej sa konal 19. ročník vedeckej konferencie XIX. Štiavnické dni 2018, 

ktorú organizovalo Združenie pre reguláciu rizika z radónu pod záštitou primátorky mesta Mgr. 

Nadeždy Babiakovej. 

3.10. – V Európskom parlamente v Štrasburgu sa konala vernisáž výstavy Banská Štiavnica – 25 

rokov lokalitou UNESCO. Vernisáž sa konala za prítomnosti primátorky Mesta Mgr. Nadeždy 

Babiakovej, slovenského europoslanca Vladimíra Maňku, stáleho predstaviteľa SR pri Rade Európy 

a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR vo Francúzsku, Monaku a Alžírsku Mareka 

Eštóka, riaditeľa Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róberta Hajšela, kurátorky výstavy 

Mgr. Márie Čelkovej, autora sochárskych diel akademického maliara Vladimíra Oravca, riaditeľa 

SBM PhDr. Jozefa Labudu, CSc., poslancov MsZ a zamestnancov MsÚ. Na vernisáži vystúpil aj 

spevokol Štiavničan. 

5.10. – V Galérii Jozefa Kollára sa konala vernisáž výstavy Kabinet ilustrácie VII. – čiernobiela 

ilustrácia. 

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

Seniorské talentárium. Podujatie organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – 

pracovisko Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica a Klub dôchodcov v Banskej Štiavnici. 

9.10. – V Galérii Schemnitz prebiehala akcia Bez opony – interaktívny projekt, zameraný na 

predstavenie súčasného umenia. V moderovanej diskusii sa predstavila česká umelkyňa Kateřina Šedá 

so svojimi projektmi EXPO, Bedřichovice nad Temží a UNESCO-CO. Kurátorom podujatia bol Juraj 

Čarný. Projekt UNESCO-CO otvára aktuálnu tému masívneho vysťahovalectva domácich obyvateľov 

z centier historicky významných lokalít, ktorí sú vytláčaní neúmerne rastúcimi cenami nájmu bytov 

a základných životných potrieb ako aj bezohľadnosťou davového turizmu. 

12. 10. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) prebiehala vernisáž výstavy Napriek/ naprieč. Vystavovali 

pedagógovia katedry Maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici: Štefan Balázs, Jana Farmanová, 

Milan Hnat, Ľudovít Hološka, Rastislav Podoba, Ján Triaška, Vlad Yurashko. Kurátorkou výstavy 

bola L. Čúzyová. 

12.10. – 12. ročník podujatia Akademici v Banskej Štiavnici sa  začal slávnosťou pri reliéfe 

venovanom založeniu Banskej a lesníckej akadémie, pokračoval Valetantským sprievodom 

s kahancami k jej budovám v Botanickej záhrade, kde prebiehali slávnosti vo vstupných priestoroch 

škôl. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia mesta, 11 nástupníckych škôl (Šoproň, Miškovec, 

Dunaujvárosa, Óbuda (HU) Leoben (AT), Ostrava (CZ) Košice, Zvolen), Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok a vystúpil spevokol Štiavničan. 

12.10. – Na Kalvárii prebiehalo slávnostné ukončenie hlavnej etapy jej obnovy. V roku 2018 boli 

obnovené Sväté schody a Horný kostol, časť dláždenej prístupovej cesty, lipovej aleje a kaplnky. 

Program začal o 15:00 komentovaným výstupom k hornému kostolu, o 15:30 prebehlo jeho slávnostné 

otvorenie. Program pokračoval o 18:00 v Kultúrnom centre premiérou krátkeho filmu o Kalvárii, 

zhrnutím jej 11 ročnej obnovy, ktorá začínala ako jedna zo zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok 

na svete, aukciou umeleckých fotografií a koncertom Jany Kirschnerovej. Obnova Kalvárie stála 

doposiaľ 1,1 mil. €, výraznú podporu poskytla Nadácia VÚB. Doterajších 90 % obnovy realizovalo 

OZ Kalvársky fond 

13.10. – Klub otužilcov Jašterice zo Štiavnice organizoval na tajchu Klinger „Odomykanie studenej 

vody“, čím symbolicky otvorili „otužileckú“ sezónu. 
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16.10. – MŽP SR udelilo v Banskej Bystrici Cenu SR za krajinu 2018 OZ Kalvársky fond za projekt  -  

Barokový krajinný areál, s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej 

Štiavnici. Odborná komisia udelila cenu Za záchranu ohrozeného unikátneho krajinného komplexu 

dobrovoľníckou prácou s uplatnením špecifických manažérskych postupov. Počas vyhlasovania 

výsledkov sprevádzal zástupcov OZ Kalvársky fond spevokol Štiavničan. Vďaka víťazstvu v národnej 

súťaži projekt postúpil ako jediný zo Slovenska do európskej súťaže o Cenu Rady Európy. 

16.10. – Konala sa verejná prezentácia projektovej dokumentácie k výstavbe parkoviska (s kapacitou 

93 áut) na Dolnej ulici. Prezentácia v kine Akademik sa konala za prítomnosti spracovateľa – firmy 

Dopravoprojekt a. s.. Projekt prezentoval Ing. Peter Bednárik. 

18.10. – V Handlovej prebiehal 0. ročník detskej speváckej súťaže Handlovský zlatý mikrofón. ZUŠ 

Banská Štiavnica reprezentovali a ocenenia získali: Nina Buzalková (populár, bronzové pásmo), 

Daniela Kminiaková (muzikál, zlaté pásmo) a Liana Kružlicová (muzikál 7-10r, zlaté pásmo a druhé 

miesto). 

20-21.10. – Konala sa výstava ovocia, zeleniny, kvetov a aranžmánov regiónu Banskej Štiavnice 

v Kultúrnom centre. Výstavu organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 

Banská Štiavnica – Štefultov. Prednášali Ján Novotný, Bohumír Mojžiš a ďalší. 

22.10. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: program rokovania 

rozpočet Mesta BŠ na rok 2019 (I. rozpočet, II.  vyrovnanie schodku 

kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu a prevodom z rezervného 

fondu mesta, III. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 201 100 € 

na úhradu kapitálových výdavkov, IV. presuny v rozpočte) 

 MsZ vzalo na vedomie: kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 22.10.2018 

výhľadový viacročný rozpočet Mesta BŠ a rozpočtových organizácií 

mesta na roky 2020, 2021 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtov 

správu o príprave Technických Služieb, m.p. na zimnú údržbu 

správu o príprave Bytovej správy, s.r.o. na zimnú vykurovaciu sezónu 

informatívnu správu o príprave komunálnych volieb dňa 10.11.2018 

informatívnu správu o koncepcii rozvoja nemocnice v BŠ 

informatívnu správu o pripravovanom projekte výstavby parkoviska 

na ulici Dolná 

informatívnu správu o zmene organizačnej štruktúry MsÚ od 1.10. 

2018 

MsZ sa uznieslo na: VZN Mesta Banská Štiavnica č.2/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
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22.-26.10. – Žiaci ZŠ Jozefa Horáka a žiaci partnerskej školy 2. ZŠ v Moravskej Třebovej absolvovali 

výmenný pobyt so športovým zameraním. Zároveň prebehla výmena učebných plánov pre telesnú 

výchovu. 

27-28.10. – Konali sa plavecké preteky Štiavnický kahanec 2018. Na pretekoch sa zúčastnilo 19 

klubov a štartovalo 207 plavcov. Špeciálnymi hosťami súťaže boli plavci z USC Graz. Počas súťaže 

padlo 97 osobných rekordov. Plavci Banskej Štiavnice získali 19 zlatých, 13 strieborných a 11 

bronzových medailí. 

29.10. – V Paríži prebiehala konferencia k projektu Cesty po európskych lokalitách svetového 

dedičstva, ktorého súčasťou sú bane v Banskej Štiavnici v rámci časti Podzemná Európa. Za Banskú 

Štiavnicu sa na konferencii zúčastnili Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. Regionálneho rozvoja 

a medzinárodných vzťahov MsÚ Banská Štiavnica a Igor Kuhn riaditeľ OOCR Región Štiavnica. 

September – Október 2018 – Bol rekonštruovaný ohradový múr botanickej záhrady medzi bránou 

SOŠL a Kollárovým domom. Obnova bola realizovaná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. 

Október 2018 – Mesto Banská Štiavnica získalo dotácie na rekonštrukciu hasičských zbrojníc od 

Ministerstva vnútra SR, Prezídia Haisčského a záchranného zboru na ochranu pre požiarmi. Hasičská 

zbrojnica na Sládkovičovej ulici využívaná Dobrovoľným hasičským zborom mesta BŠ 

a Dobrovoľnou požiarnou ochranou BŠ z roku 1959 bola podporená sumou 29 925 €. 

Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 1 575 €. Zrekonštruovali sa garáže, vrátane inžinierskych 

sietí, sociálne zariadenia a vytvorila sa dielňa. Hasičská zbrojnica na Štefultove využívaná 

Dobrovoľným hasičským zborom mesta BŠ – Štefultov bola podporená sumou 29 925€, 

spolufinancovanie mesta bolo vo výške 1 575 €. Obnovili sa omietky a podlahy, zateplil strop, urobila 

sa drenáž, zateplila fasáda prístavby, vrátane výmeny okien a dverí, zateplil sa strop a brána. Boli 

zakúpené nové elektrické konvektory a LED svietidlá, vybudované nové dažďové zvody, zberné 

kanály, odkvapy a vytvorený nový skladovací priestor v prístavbe. 

Október 2018 – Na Radničnom a Trojičnom námestí boli umiestnené panely exteriérovej výstavy 

historických fotografií Banskej Štiavnice. 26 panelov s historickými fotografiami pripravilo oddelenie 

Regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov MsÚ v spolupráci s fakultou architektúry STU 

Bratislava, pri príležitosti 25. výročia zápisu Banskej Štiavnice na zoznam svetového dedičstva 

UNESCO. 

Október 2018 – bol rekonštruovaný ohradový múr cintorína Frauenberg v časti od Kostola Panny 

Márie Snežnej po jeho koniec pri cintoríne Pod Novým zámkom. Múr je súčasťou národnej kultúrnej 

pamiatky „Kostol Frauenbergský, rímskokatolícky Panny Márie Snežnej“. Obnova v hodnote 

23 998,90 € bola realizovaná vďaka programu Obnovme si svoj dom od Ministerstva kultúry 

Slovenskej Republiky. Múr bol nanovo omietnutý a vymenená šindľová krytina. 

November 2018 

1.11. – Stavebný úrad mesta Banská Štiavnica bol presťahovaný do priestorov niekdajšieho 

Klientskeho centra v tzv. Žemberovskom dome. 

1.11. – Na Starom Zámku (SBM) bola sprístupnená dlhodobá výstava Hroby významných osobností 

z banskoštiavnických cintorínov. Výstava bola umiestnená na dvoch poschodiach západnej bašty. 

Výstavu pripravilo Slovenské banské múzeum, odd. histórie a OZ Iniciatíva za živé mesto a bola 

podporená Fondom na podporu umenia. 

3.11. – Na Novom zámku (SBM) prebiehala nočná prehliadka s možnosťou vyhliadky na „dušičkovú“ 

Banskú Štiavnicu. 
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3.11. – Futbalový zápas FK Sitno proti FK Inter Bratislava U 12 ako ukončenie sezóny. Za FK Sitno 

nastúpili hráči narodení v rokoch 2006-2008 a zahrali si proti kvalitatívne lepším hráčom, čoho 

výsledkom bola nelichotivá prehra 3:7. 

6.11. – V galérii Schemnitz sa konal vzdelávací cyklus Načo nám je umenie? o význame umenia 

v súčasnom svete. Vzdelávanie pripravilo združenie na podporu umenia Terra artis a Považská galéria 

umenia v Žiline. 

7.11. – Mikuláš Pál, Mgr. stiahol svoju kandidatúru na post primátora Banskej Štiavnice. 

7.11. – Zomrel Eduard Wágner, familiárne nazývaný „Edko“ (*5.8.1945), svojrázny obyvateľ mesta,   

známy všetkým štiavničanom. Posledná rozlúčka sa konala 12.11.2018 v kostole Nanebovzatia Panny 

Márie. Viac o jeho osobe a živote bolo publikované v Štiavnických novinách. 

7-9.11. – V rámci Týždňa vedy a techniky bola v Berggerichte (SBM) sprístupnená výstava Technické 

kreslenie v zrkadle času. 

8.11. – Na ZŠ Jozefa Horáka prebiehal 20. ročník Memoriálu Ladislava Kristu. Športovej súťaže 

okresných základných škôl sa zúčastnilo 62 žiakov. 

10.11. – Prebiehali voľby poslancov mestského zastupiteľstva a primátora Banskej Štiavnice 

Volebné obvody a volebné okrsky: Volebné miestnosti boli občanom sprístupnené v čase 7:00 – 

22:00. 

Volebný obvod č. 1 zahŕňa volebný okrsok č. 1 až 4. (6 poslancov) 

 

Volebný okrsok č. 1: volebná miestnosť – zasadačka Mestského úradu, Radničné námestie č. 1 

pre občanov bývajúcich v uliciach: Andreja Kmeťa, Antona Pécha, Andreja Sládkoviča, 

Akademická, Bočná, Botanická, Daniela Licharda, Dolná Resla, Dolná ružová, Družicová, 

Horná Resla, Horná ružová, Jaroslava Augustu, Jozefa Karola Hella, Jána Bottu, Kamenná, 

Katova, Klinger, Koncová, Kutnohorská, Malá okružná, Martina Kukučína, Nad Rozgrundom, 

Námestie sv. Trojice, Novozámocká, Pavla Kyrmezera, Pod Paradajzom, Pod Červenou 

studňou, Radničné námestie, Samuela Mikovíniho, Starometská, Staronová, Starozámocká, 

Strieborná, Úvozná, Viery Václavekovej, Vilová, Ing. Štefana Višňovského a Vodárenská. 

 

Volebný okrsok č. 2: volebná miestnosť – Hotel Kerling, Dolná č. 12/A pre občanov 

bývajúcich v uliciach: Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána Palárika, Kammerhofská, Ľudmily 

Podjavorinskej, Malé trhovisko, Mládežnícka od č. 11 až po číslo 25, Na Zigmund šachtu, 

Remeselnícka, Robotnícka, Spojná, Športová, Tabaková, Záhradná a Zvonová. 

 

Volebný okrsok č. 3: volebná miestnosť – Domov mládeže SOŠL, Mládežnícka č. 4 pre 

voličov bývajúcich v uliciach: 8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, Banícka, Belianska, 

Belianske jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstevná, Jurija Gagarina, Hájik, Jozefa Miloslava 

Hurbana, Petra Jilemnického, Ďurka Langsfelda, Lesnícka, Michala Miloslava Hodžu, 

Mierová, Michalská, Mládežnícka od č. 1 do č. 10, Osadná, Pavla Orságha Hviezdoslava, Pod 

Kalváriou, Poľnohospodárska, Pustá, Svätozára Hurbana Vajanského, SNP od čísla 1 do č. 

21/B, Šobov, Výskumnícka a s.č. 2675. 

 

Volebný okrsok č. 4: volebná miestnosť – Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 

č. 17 pre občanov bývajúcich v uliciach: Antona Bernoláka, Ivana Krasku, Janka Matušku, 

Juraja Fándlyho, Križovatka, Ľudovíta Štúra, Martina Hattalu, Pavla Dobšinského, Pletiarska, 

Slovanská, Staničná, Údolná a Železničiarska. 
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Volebný obvod č. 2 zahŕňa volebný okrsok č. 5 až 9. (6 poslancov) 

 

Volebný okrsok č. 5: volebná miestnosť – Materská škola – horná budova, 1. mája č. 4 pre 

občanov bývajúcich v uliciach: 1. mája, Andreja Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vladimíra 

Clementisa, Drevená, Eleny Maróthy – Šoltésovej, Hadová, Hlavná, Horná, Jozefa Horáka, 

Karola Šmidkeho, Kolpašská, Ladislava Novomeského, Martina Benku, Na jazero, Majer, 

Okrúhla, Počúvadlianske Jazero, Pod Trojickým vrchom, Trate mládeže a Vyhnianska. 

 

Volebný okrsok č. 6: volebná miestnosť – Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu č. 

40 pre občanov bývajúcich v ulici Ludvíka Svobodu. 

 

Volebný okrsok č. 7: volebná miestnosť – Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu č. 

40 pre občanov bývajúcich v uliciach: Bratská, Drieňová, Energetikov, Kysihýbelská, 

Okrajová, Ovocná, Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka. 

 

Volebný okrsok č. 8: volebná miestnosť – Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu č. 

40 pre občanov bývajúcich v uliciach: SNP od č. 22 do č. 40, MUDr. Jána Straku a Učiteľská. 

 

Volebný okrsok č. 9: volebná miestnosť – Domov Márie, Špitálska č. 3, vchod z ulice 

Budovateľská pre občanov bývajúcich v uliciach: Antolská, Budovateľská, Horná Huta, Jána 

Ámosa Komenského, Kremenisko, Ladislava Exnára, G.Z.Laskomerského, Lintich, 

Povrazník, Špitálska a s.č. 1908. 

 

Volebný obvod č. 3 zahŕňa volebný okrsok č.10. (1 poslanec) 

 

Volebný okrsok č. 10: volebná miestnosť – Požiarna zbrojnica Štefultov, Požiarnická č. 8 pre 

občanov bývajúcich v uliciach: 29. augusta, Boženy Slančíkovej – Timravy, Boženy 

Němcovej, Brezová, Cintorínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Jozefa Ignáca Bajzu, Ilijská, 

Jozefa Cígera Hronského, Jozefa Gregora Tajovského, Janka Jesenského, Jozefa Škultétyho, 

Jozefa Kollára, Kríková, Krížna, Na Mária šachtu, Na Maximilián šachtu, Na Matej štôlňu, 

Námestie padlých hrdinov, Obchodná, Obrancov mieru, Partizánska, Podhájska, Potočná, 

Požiarnická, Rakytová, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, Srnčia, Stratená Školská, Štefana 

Krčméryho, Štefana Moyzesa, Úzka. 

Výsledky volieb: 

Primátor mesta: 

Č. Meno kandidáta Podpora Hlasy 

1 Nadežda Babiaková, Mgr. SMER – SD, SNS, SMS 2164 

2 Dušan Lukačko, JUDr. SaS, Demokrati Slovenska 1675 

3 Katarína Barišová, Ing.  106 

4 Mikuláš Pál, Mgr. (neplatné hlasy)  46 

 

Mestské zastupiteľstvo: 

Volebný obvod č. 1: 

Č. Meno kandidáta Podpora Hlasy 
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1 Marian Zimmermann, Ing. SMER – SD, SNS 651 

2 Dušan Lukačko, JUDr. SaS, Demokrati Slovenska 645 

3 Mikuláš Pál, Mgr.  586 

4 Ján Čamaj, Ing. SMER – SD, SNS 565 

5 Peter Ernek, Mgr. SMER – SD, SNS 554 

6 Renáta Antalová SPOLU – OD 535 

7 Martin Machárik, Mgr. SPOLU – OD 506 

8 Michal Babiak, Bc. KDH, OĽANO, NOVA, 415 

9 Eva Petrášková, MUDr. SMER – SD, SNS 382 

10 Zuzana Mojičková, Ing. SMER – SD, SNS 372 

11 Milan Kľak, Ing. SPOLU – OD 354 

12 Radovan Blaho, Mgr. SPOLU – OD 345 

13 Lenka Švecová, Mgr. KDH, OĽANO, NOVA 326 

14 Katarína Maruniaková Lužinová, Mgr. SaS, Demokrati Slovenska 311 

15 Jozef Karabelly, Ing. SMER – SD, SNS 310 

16 Roman Kartík Strana práce 182 

17 Katarína Barišová, Ing.  149 

18 Matúš Kaník, Bc. SaS, Demokrati Slovenska 147 

19 Dušan Štrbák KDH, OĽANO, NOVA 121 

 

Volebný obvod č. 2: 

Č. Meno kandidáta Podpora Hlasy 

1 Pavel Bačík, RNDr.  799 

2 Ján Kružlic, Mgr. KDH, OĽANO, NOVA 706 

3 Ľubomír Barák SMER – SD, SNS 705 

4 Milan Kabina, Mgr. KDH, OĽANO, NOVA 685 

5 Helena Koťová SPOLU - OD 508 

6 Matej Michalský, Ing. KDH, OĽANO, NOVA 502 

7 Gejza Volf, JUDr. SMER – SD, SNS 498 

8 Ľuboš Melicherčík SMER – SD, SNS 439 
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9 Peter Zorvan, Ing., PhD. SMER – SD, SNS 387 

10 Marcela Suchá  362 

11 Erik Melicherčík  357 

12 Štefan Filip, Ing. SMER – SD, SNS 351 

13 Renáta Mikulášová, PhDr. SaS, Demokrati Slovenska 320 

14 Jakub Jarábek KDH, OĽANO, NOVA 312 

15 Iveta Mikulčíková, Ing.  308 

16 Lenka Koledová Strana rómskej koalície 213 

 

Volebný obvod č. 3: 

Č. Meno kandidáta Podpora Hlasy 

1 Štefan Mičura  255 

2 Matúš Turányi, Ing. SPOLU – OD 97 

3 Miroslava Gregušová, Mgr., Bc. SMER – SD, SNS 61 

4 Martin Bálik Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 23 

 

Zapísaní voliči v zozname voličov 8159 

Voliči zúčastnení na hlasovaní 4062 

Voličmi odovzdaných hlasovacích obálok 4052 

Odovzdané platné hlasovacie lístky pre voľby členov mestského zastupiteľstva 3953 

Odovzdané platné hlasovacie lístky pre voľbu primátora mesta 3991 

 

12.11. – Renáta Antalová odstúpila z postu zvolenej poslankyne MsZ, nahradil ju Mgr. Martin 

Macharík. 

12-16.11. – ZŠ Jozefa Horáka navštívili 4 učitelia z partnerskej 2. ZŠ v Moravskej Třebovej. 

13.11. – Prvácka pasovačka v ZŠ Jozefa Horáka v štýle známej filmovej rozprávky Ľadové kráľovstvo. 

14.11. – V Evanjelickom kostole prebiehalo Poeticko-hudobné pásmo o živote a tvorbe Milana 

Rúfusa. Podujatie organizovali BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko 

Banská Štiavnica, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Banskej Štiavnici, autorský klub literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica. 

17.11. – Konala sa vernisáž výstavy abstraktného umelca Roel Van Der Linden (NL) v priestoroch 

šatní objektu Škola (bývalá nová budova gymnázia Andreja Kmeťa). 
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17.11. – Prebiehala vernisáž výstavy maliarky Kataríny Kubíkovej v kaviarni Sírius. Katarína 

Kubíková pochádzala z Kremnice, žila v Banskej Štiavnici a začala maľovať v roku 2016. 

17.11. – V radnici boli primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou slávnostne prijatí študenti pri 

príležitosti Dňa študentov. Študentov nominovali ich školy za dosiahnuté vynikajúce študijné 

výsledky, účasť a ocenenie na školských súťažiach na Slovensku a v zahraničí. Ocenení študenti: SOŠ 

Služieb a lesníctva: Miroslava Kubíková, Anna Horváthová, Andrea Krkošková, Ondrej Sliacky, 

Mário Červeňan, Kristián Javorček. SPŠ Samuela Mikovíniho: Laura Kučíková, Tereza Šormanová, 

Paulína Longauerová, Kristína Šimunová, Alexandra Bešinská, Adriána Gloneková. Gymnázium 

Andreja Kmeťa: Laura Považanová, Ela Gatialová, Lucia Dvoráková, Hanka Freigertová, Michal 

Sásik, Soňa Škodová. Súkromná hotelová akadémia: Denis Fraňo, Dominika Kaššová, Domink 

Praženica, Ivana Božíková, Monika Nováková, Martina Štangová. SOŠ Lesnícka: Adrián Weiss, 

Ladislav Buček, Róbert Beňo, Marek Klučinec, Patrik Pavla, Peter Ursíny. 

21-23.11. – Na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej na 

Orave reprezentovali ZUŠ v Banskej Štiavnici Ronja Tarandová (čestné uznanie) a Aëla Hasbach (1. 

miesto v kategórii Hra na drevených hudobných nástrojoch) z triedy Zuzany Kovárovej-Ladzianskej. 

24.11. – Spolok partnerstva s Banskou Štiavnicou v Hunenbergu a Terra Permonia otvorili požičovňu 

hračiek ZáHRAJda  v priestoroch Terry Permonie. Hračky boli vyzbierané v Hunenbergu. Zmyslom 

požičovne je  obmedziť zbytočné nakupovanie hračiek, šetriť životné prostredie a posilňovať 

komunitu. 

27.11. – Deň otvorených dverí na Gymnáziu Andreja Kmeťa. 

27.11. – Stretnutie generácií na Starom zámku (SBM), 10. ročník. 

28.11. – Odhalenie pútača pri kríži šachty Mária na Štefultove. Podujatie moderoval Ing. Durbák. 

S prejavmi vystúpili zástupca primátorky mesta Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ Ľ. Barák, 

predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Kaňa. S piesňami vystúpil spevokol 

Štiavničan. Budova šachty Mária bola v minulosti prenesená do Banského múzea v prírode, kríž pri 

šachte zostal. 

29.11. – Stretnutie bývalých hráčov a funkcionárov Štiavnického atletického klubu (futbalisti) 

v reštaurácii Gallery. 

29.11. – 27. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Na zhromaždení sa 

zúčastnilo 48 členov. 

29.11. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) prebiehala vernisáž výstavy Nenápadná väzba autora Petra 

Jánošíka. 

30.11. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) prebiehalo predstavenie súčasného tanca As it is tanečnej 

spoločnosti Artyci. Choreografické dielo Milana Kozánka interpretoval Evandro Pedroni (Brazília). 

November 2018 – bola vybudovaná optická sieť pre štátne úrady a objekty mesta Banská Štiavnica na 

uliciach Kammerhofská, Andreja Kmeťa, Strieborná, Andreja Sládkoviča a Radničnom námestí. 

December 2018 

1.12. – Do funkcie farára evanjelického a.v. cirkevného zboru v Banskej Štiavnici bol uvedený Mgr. 

Jaroslav Jurko. Manželka Mgr. Eunika Jurková bola uvedená do funkcie zborovej kaplánky. 

3.12. – Vyhodnotenie súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému 

„Veď aj ja som záchranár“ na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici. Súťaže sa zúčastnili žiaci škôl: ZŠ 

Jozefa Kollára, ZŠ Jozefa Horáka, ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga, Súkromná ZŠ Bakomi, MŠ 1. mája, 

Špeciálna ZŠ. 
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3.12. – VI. stretnutie spolku Mikulášov a Čertov v Baníckej krčme. 

5.12. – Ustanovujúce zasadnutie MsZ 

Menovanie zástupcu primátorky mesta: Ing. Marian Zimmermann. 

MsZ schválilo: program rokovania 

  návrh komisií MsZ 

poverenie na vykonávanie obradov uzavretia manželstva a používanie štátneho znaku 

pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávanie občianskych obradov poslancov 

MsZ: Ing. Mariana Zimmermanna, Mgr. Mikuláša Pála, Mgr. Jána Kružlica. 

poverenie na vykonávanie občianskych obradov: Ing. Ivana Ondrejmišková 

(prednostka MsÚ) a Ing. Jaromír Piliar (zástupcu prednostky MsÚ) 

určenie platu primátorky mesta:  

MsZ zvolilo: poslanca MsZ oprávneného viesť zasadnutia: RNDr. Pavel Bačík 

členov mestskej rady: Ing. Marian Zimmermann, Mgr. Ján Kružlic, Mgr. Mikuláš Pál 

predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ: 

Komisie cestovného ruchu a kultúry: predseda: JUDr. Dušan Lukačko, 

podpredseda: Ing. Matej Michalský, členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., Bc. Michal Babiak, Mgr. Juraj Magda, Ing. Štefan 

Filip. 

Komisie ekonomickej: predseda: RNDr. Pavel Bačík, podpredseda: Mgr. 

Mikuláš Pál, členovia komisie: Ing. Ján Čamaj, Ing. Igor Demian, Dušan 

Štrbák, Ing. Matúš Turányi, Ing. Miroslav Belovický. 

Komisie výstavby a životného prostredia: predseda: Mgr. Martin Macharika, 

podpredseda: Ing. Marian Zimmermann, členovia komisie: Ing. Ján Čamaj, 

Ing. Zuzana Mojičková, Jakub Jarábek, Ing. Milan Klak, Ing. Miloš Janovský. 

Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou: predseda: Mgr. Ján Kružlic, 

podpredseda: Ing. Marian Zimmermann, členovia komisie: RNDr. Pavel 

Bačík, Mgr. Lenka Švecová, Mgr. Radovan Blaho, Mgr. Miroslava 

Gregušová, PaedDr. Mária Moravčíková. 

Komisie športu: predseda Ľubomír Barák, podpredseda: JUDr. Dušan 

Lukačko, členovia komisie: Štefan Mičura, Mgr. Karol Palášthy, PaedDr. 

Róbert Petro, Monika Maruniaková. 

Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: predseda: Helena Koťová, 

podpredseda: Ľubomír Barák, členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan 

Kabina, Štefan Mičura, Ing. Peter Zorvan. 

Komisie pre pamätihodnosti mesta: predseda: Ing. Marian Zimmermann, 

členovia komisie: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, Ing. arch. 

Katarína Vošková, PhD. Mgr. Adriana Matejková, PhD., Mgr. Andrea 

Gregová, Miroslav Peťko, Mgr. Peter Chytil. 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších 
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zmien a doplnkov: predseda: Ing. Marian Zimmermann, členovia komisie: 

RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Ján Kružlic. 

zástupcov mesta do orgánov spoločností 

MsZ odvolalo: Mgr. Karola Palášthyho, bývalého poslanca MsZ, z členstva dozornej rady spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavnica s.r.o. 

 Mgr. Mikuláša Pála, poslanca MsZ, z členstva dozornej rady spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica s.r.o. 

 Ivana Beňu, bývalého poslanca MsZ, z členstva v dozornej rade spoločnosti Bytová 

správa s.r.o. 

5.12. – Na Starom zámku (SBM) vystavili betlehem štefultovského rezbára Jána Šulca spolu 

s inštaláciou úžitkového remesla v Rytierskej sále. 

6.12. – Mikulášske popoludnie v ZUŠ. 

6.12. – Mikuláš v komunitnom centre na Šobove. 

6.12. – Mikuláš v mestskej knižnici. 

6.12. – Mikuláš v Kultúrnom centre. Vystúpili: MŠ sv. Františka Assiského, Erik Forgáč, MŠ 1. mája, 

CVČ – Applause. Program bol ukončený slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí 

sv. Trojice. 

7-8.12. – V Kammerhoffe prebiehal 15. ročník Štjavnyckého vjanočného jarmoku. Na podujatí 

vystúpili: Bábkové divadlo na rázcestí, koledníci z Katolíckej školy sv. Františka Assiského, súbor 

Permoník z MŠ. 1. mája, žiaci ZUŠ Banská Štiavnica, folklórny súbor Hron, Štiavnycký živý 

betlehem, žiaci MŠ Nezábudka, mužský spevácky súbor Sekera. 

11.12. – Presné 25. výročie zapísania historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok 

v jej okolí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zápis pod poradovým číslom 400 sa uskutočnil 

11. 12. 1993 v kolumbijskom meste Cartagena. 

11.12. – Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok prezentoval projekt Inovácia Banského múzea 

v prírode v Banskom múzeu v prírode pri šachte Ondrej. 

14.12. – V kaviarni Trotuar Cafe prebiehala vernisáž výstavy amatérskeho fotografa Jána Sedíleka 

Cesty 2...+2. 

15.12. – Na Námestí sv. Trojice bol ponúkaný „Charitatívny punč 2018“. Výťažok bol určený na 

nákup AED defibrilátora, ktorý by mal byť umiestnený „pod hríbom“. Podujatie organizoval Lions 

Club. 

19.12. – Slávnostné prijatie Jána Valentíka pri príležitosti jeho 80 jubilea. Ján Valentík bol aktívnym 

futbalistom, trénerom, poslancom MsZ Banskej Štiavnice. 

20.12. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) bola do života uvedená kniha Lakiho mestečko od Verony 

Hajdučíkovej. Ilustrácie vytvoril Marcel Meszáros. Knihu vydalo vydavateľstvo Altamika. 

28.12. – Na nádvorí Berggerichtu bola odhalená pamätná tabuľa Matthauseovi Zipserovi (1709-1768), 

významného banskému odborníkovi a kartografovi pri príležitosti 250. výročia smrti. Zároveň bola 

prezentovaná publikácia Ing. Ladislava Sombathyho: Štiavnickô nárečia – banícke, hutnícke a iné 

výrazy. Podujatie organizoval Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. 
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29.12. – 95. jubileum oslávil Ing. Ladislav Sombathy, významná osobnosť súčasných dejín Banskej 

Štiavnice. Zaslúžil sa o oslavy 200. výročia Baníckej akadémie v roku 1964, inicioval vznik 

Slovenského banského múzea (SBM), jeho časti Banského múzea v prírode, Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku. Bol aktívnym banským historikom, autorom a spoluautorom 

publikácií, poslancom MsZ Banskej Štiavnice. 

31.12. – V Galérii Jozefa Kollára (SBM) sa konala vernisáž výstavy Ihla, ruka, srdce, hlava III 

konceptuálnych umelcov Josefa Bolta, Márie Čorejovej, Róberta Gabriša, Ondřeja Homolu, 

Svätopluka Mikytu a Rastislava Podobu. 

December 2018 – V saune mestskej plavárne bola vymenená pec v suchej saune a parný generátor. Na 

čistenie dna a stien plaveckého bazéna bol zakúpený automatický vysávač. 

Rok 2018 – Prebiehali rekonštrukčné práce na reliéfoch akademického sochára Vladimíra Oravca na 

Radničnom námestí. 

Demografia mesta Banská Štiavnica v roku 2018 

Zomrelí: 99 

Narodení: 109 

Odsťahovaní: 190 

Prisťahovaní: 119 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 

Celkovo: 10 035 

Z toho mužov:   4 873 

Z toho žien:   5 162 

V roku 2018 bol oproti roku 2017 zaznamenaný prírastok 259 obyvateľov. 
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Strany, hnutia, občianske združenia, firmy 

V roku 2018 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 

Okresné centrum KDH     podpredseda: Mgr. Milan Kabina 

Kresťansko-demokratický klub    predseda: Daniel Ferdinand 

Okresná rada SNS     predseda Ing. Peter Zorvan, PhD. 

Základná organizácia KSS    predseda Ing. Dominik Kútnik 

Okresná organizácia SMER-SD    predseda Ing. Marian Zimmemann 

Okresná organizácia SPOLU-OD   predseda Mgr. Martin Macharík 

Okresná organizácia SaS    predseda Marcela Zvrškovcová 

V roku 2018 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 165 občianskych združení. 

V roku 2018 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 553 firiem zapísaných v obchodnom 

registri. Samostatne podnikajúcich fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri 1206. Spolu 

1759. 

Mestská polícia 

Náčelník: Mgr. Vladimír Kratoš 

9 inšpektorov MsPo 

V roku 2018 riešila MsPo spolu 1220 priestupkov (+275 oproti roku 2017) 

426 priestupkov bolo riešených na úsekoch: verejného poriadku 

      občianskeho spolunažívania 

      porušovania VZN 

      priestupky proti majetku 

      ochrana pred alkoholizmom 

      cestná premávka 

419 priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty, 794 priestupkov bolo riešených 

napomínaním. MsPo v roku 2018 riešila 31 prípadov strát a 84 prípadov nálezov. Vykonala odchyt 53 

psov (-43). MsPo vykonáva ochranu verejného majetku formou kamerového systému, na základe 

ktorého bolo zistených 2015 porušení na úsekoch verejného poriadku, čiernych skládok, znečistenia 

verejných priestranstiev a dopravy (-15). MsPo v roku 2017 vykonala 1920 preverovaných oznámení 

od občanov(+985). 

Školstvo 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

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

Riaditeľ: Ján Maruniak, 490 žiakov 

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

Riaditeľ: PaedDr. Nadežda Sámel-Dobrovičová, 230 žiakov 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Irena Chovanová, 237 žiakov 
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Centrum voľného času, L. Svobodu č.40, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Janka Machilová, 560 klientov 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

MŠ 1. mája č. 4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Bóková, 105 žiakov 

MŠ Bratská č. 9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Bc. Jana Kruteková, 81 žiakov 

MŠ Mierová č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Janka Trilcová, 30 žiakov 

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, 183 žiakov, 62 žiakov v škôlke 

Súkromná základná škola Bakomi, SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Občianske združenie Bakomi 

Riaditeľ: Janka Marcineková, 69 žiakov 

Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná ružová č.22, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Občianske združenie KRUH 

Riaditeľ: Veronika Buzalková, 25 žiakov 

Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka č.3/B, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Tidly Slovakia, a.s. 

Riaditeľ: PaedDr. Anežka Slančíková, 46 žiakov 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc., 121 žiakov 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banskobystrický samosprávny kraj 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská č.1738, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Renata Mikulášová, 79 + 357 bilingválnych žiakov 

SOŠ Lesnícka, Akademická č.16, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Ing. Miroslav Ďurovič, 232 žiakov 

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Ing. Ján Totkovič, 308 žiakov 

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská č.1586/9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Viera Gregáňová, 367 žiakov 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11, Banská Štiavnica 
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Riaditeľ Mgr. Beáta Rafajová, 31 žiakov 

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. 

Zdravotníctvo 

Nemocnica v Banskej Štiavnici, Bratská č.17, súčasť Svet zdravia a.s. 

Riaditeľ: Ing. Ivan Mokrý. 

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: kpt. Ing. Štefan Kliman, 18 príslušníkov hasičskej stanice 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica 

Veliteľ: Mgr. Anton Golian, zástupca: Miroslav Krkoška, 9 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov 

Veliteľ: Vladimír Jarábek ml., zástupca: Dušan Beránek, 8 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica 

Predseda: Vladimír Poprac, 62 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica Štefultov 

Predseda: Dušan Beránek, 132 členov 

Kultúra a šport 

Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

Hlavné úlohy: 

Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

Mediálna komunikácia 

Prevádzka kina Akademik 



38 
 

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 2018 tvorilo 28 882 knižných jednotiek. Ročný prírastok v roku 2018 bol 

917 kníh, z toho 227 kníh dostala knižnica darom. Knižnica uskutočnila 20 021 výpožičiek kníh. 

Knižnica pripravila, resp. spoluorganizovala 93 podujatí. 

Štiavnické noviny 

V roku 2018 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. V tomto roku 

obsahovali špeciálnu prílohu Almázia k Mestu kultúry. Redakčná rada mala 7 členov. 

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č.2, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., 66 zamestnancov 

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..) 

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 
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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 

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: 79 

Svojím rozsahom a úspešnosťou nadviazal na minulý rok. V roku 2018 sa športovci zúčastnili 

pretekov v behoch, atletike, cyklistike, triatlone, spartan race a získali veľký počet 

medailových umiestnení. Z toho na Majstrovstvách Slovenská 6 zlatých a 4 strieborné 

ocenenia. Celkovo 264 medailí. 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Členská základňa: 54 

45 aktívnych plavcov sa zúčastnilo mnohých regionálnych pretekov, Majstrovstiev Slovenska 

a medzinárodných podujatí, odkiaľ si odniesli cenné víťazstvá. Na Majstrovstvách Slovenska 

získali medaily len v kategórii veteránov. 

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 

72 aktívnych 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: 54 

Aktivity klubu zahŕňajú: zimná a letná pešia turistika, ďalej turistika lyžiarska, vodná 

a vysokohorská. V roku 2018 obnovili značenie 27 km turistických trás, 9,5km lyžiarsku trasu 

a vymenili 36 smerovníkov. 

Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica 
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Členovia oddielu sa v roku 2018 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 

Členovia klubu sa zúčastňujú na domácich súťažiach a prevádzkujú stolnotenisový klub pre 

mládež. 

Klub karate a sebaobrany pri SOŠ Lesníckej 

Klub ukončil svoju činnosť v januári 2018. 

Bedmintonový klub Sitno 

Klub pracuje so žiakmi základných a stredných škôl. V roku 2018 mal 20 pravidelne sa 

zúčastňujúcich hráčov. Organizoval turnaje pre mládež a dospelých. 

Rádioklub OM3RBS 

 Členovia klubu sa zúčastňujú rádioamatérskych pretekov ako „OM3Rádio 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 

24. 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 2018 prihlásených 1700 prác z 19 krajín. 

Akademici v Banskej Štiavnici 

12. ročník zhromaždenia delegácií nástupníckych inštitúcií Baníckej akadémie. 

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. 

Webstránka bola spustená v máji 2018 a je k dispozícii v angličtine, francúzštine a čínštine. 

Medzinárodný projekt OMSD – Zrkadlo našich dejín je v mestách svetového dedičstva 

Stretnutie žiakov základných škôl z Banskej Štiavnice, Kutnej Hory, Krakova a Budapešti. 

Rok európsko-čínskeho cestovného ruchu – EU – China Light Bridge Event 
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V noci z 2.3. na 3.3. boli Nový a Starý zámok osvetlené červenou farbou (čínska zástava) spolu 

z mnohými inými pamiatkami UNESCO v Európe. Súčasťou bola výstava fotografií Čínsky príbeh – 

Hodvábna cesta v Kine Akademik pripravená spolu s Konfuciovým inštitútom. 

25. výročie zápisu Historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v jeho okolí do 

zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

Výstava pri príležitosti tejto udalosti bola otvorená 3.10. v Štrasburgu za účasti slovenských 

europoslancov. Ešte predtým ju bolo možné vidieť na Starom zámku. 

12. regionálna konferencia OMSD pre členské mestá strednej a východnej Európy 

Konferencia sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka. Témou bol 

Cestovný ruch a mestá svetového dedičstva – výhody a výzvy a Spolupráca členov OMSD v regióne 

strednej a východnej Európy – výsledky a plánované aktivity. 

Partnerské mestá 

V roku 2018 sa uskutočnilo niekoľko návštev medzi partnerskými mestami. V júni navštívila 

delegácia z Banskej Štiavnice mesto Moravská Třebová a fotoklub Blur na námestí v Moravskej 

Třebovej prezentoval výstavu Banská Štiavnica vo veľkom pri príležitostí tradičných Dní slovenskej 

kultúry. Partnerskými mestami Banskej Štiavnice boli: Hünenberg (CH), Moravská Třebová (ČR), 

Olsztynek (PL), Ptuj (SI), Sopron (HU), Tatabánya (HU) 


