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Primátor mesta: Mgr. Nadežda Babiaková 

Zástupca primátora mesta: Ing. Marian Zimmermann 

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

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

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

26.6. Odstúpil poslanec MsZ Mgr. Ján Kružlic a sľub poslanca MsZ zložil náhradník JUDr. Gejza Volf. 

Prednosta mestského úradu: Ing. Ivana Ondrejmišková 

Január 

1.1. – Do funkcie riaditeľa Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracoviska Banská Štiavnica nastúpila 

Mgr. Janka Schillerová, bývalá riaditeľka Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici. 

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. 

9.1. – V hoteli Grand Matej prebiehalo slávnostné stretnutie samosprávy mesta Banská Štiavnica 

s predstaviteľmi organizácií, inštitúcií a firiem pôsobiacich v Banskej Štiavnici. 

10.1. – V Hofburgu vo Viedni bola na Charitatívnom plese diplomatov OBSE prezentovaná aj Banská 

Štiavnica formou filmu z produkcie Gashpar Creative. Predsedom OBSE bol JUDr. Miroslav Lajčák, 

ktorý študoval v Banskej Štiavnici. Plesu sa zúčastnil aj Ing. Eduard Rada (ERB s.r.o.). 

12.1. – Memoriál Janka Mojičku (3. ročník) vo florbale na Základnej škole Jozefa Kollára. Turnaja 

organizovaného centrom voľného času Banská Štiavnica sa zúčastnilo 94 detských hráčov. Odohrali 

spolu 12 zápasov. 

14.1. – Začala sa rekonštrukcia budovy Slovenskej pošty. Predpokladaný termín ukončenia bol 

31.7.2019. 

17.1. – Prijatie baníckych spolkov, cechov a bratstiev u prezidenta SR Andreja Kisku. Prijatia 

v prezidentskom paláci sa zúčastnilo 62 reprezentantov baníckeho stavu v podobe Združenia baníckych 

spolkov a cechov Slovenska, zástupcov hutníkov a geológov. Prijatia sa zúčastnili: primátorka Banskej 

Štiavnice Nadežda Babiaková, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Richard 



Kaňa, riaditeľ Slovenskej banskej, s.r.o. Ivan Bača, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov 

Slovenska Erik Sombathy a pozvali pána prezidenta do funkčnej banskej prevádzky. 

18.1. – V Poltári sa uskutočnil 6. ročník podujatia Hasiči hasičom (2018) organizovaný Krajským 

riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici s Krajským výborom Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR na ktorom boli udelené ocenenia za výnimočné činy aj členom Dobrovoľného 

hasičského zboru Banská Štiavnica – Štefultov: Vladimír Jarábek ml; Dušan Beránek, Martin Kollár, 

Ing. Ľuboš Škvarka, Štefan Knopp, Ľubomír Povinský, Marek Zigler. Ocenenia odovzdávali prezident 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch a prezident Hasičského a záchranného zboru gen. 

JUDr. Alexander Nejedlý PhD. 

19.1. – Anton Pižurný uvádzal v kaviarni Caffe bar Archanjel do života „páleným“ svoju knihu Biela 

skrinka, ktorá je duchovným nástupcom jeho predošlej básnickej zbierky Pandorina skrinka. 

19.1. – Na Námestí sv. Trojice a v Kultúrnom centre prebiehalo otvorenie Mesta kultúry 2019 – prvého 

mesta kultúry na Slovensku. Program začal o 17:00 na Námestí sv. Trojice vystúpením bubeníkov, 

absolventov workšopu Eddieho Portellu. Po ňom nasledoval príhovor vedúceho projektového tímu 

Rastislava Marka, Emílie Vášáryovej prostredníctvom filmovej projekcie, primátorky mesta Nadeždy 

Babiakovej a ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. Otvorenie prebehlo symbolicky „odhalením“ 

obrazu Vojtechom Bartošom. Program pokračoval o 18:00 v Kultúrnom centre podujatím Rodinné 

striebro s nasledovným programom: Erik Sombathy & baníci, Ľudmila Blašková & pletári,  Monika 

Maňkovská & divadelníci, Iveta Totkovičová & comp; Katarína Vošková & Martin Machárik, Jaro 

Koleda & parťáci, Miron Breznoščák & študenti, manželia Protopopovci, Dodo Klimko & nová kapela 

Almázia,    Ivan Ladziansky st; Juraj Červenák, Eddy Portella, Emília Vášáryová a ďalší. Podujatie – 

kultúrna burza (spomienky Štiavničanov aranžované ako divadelná inscenácia, film, pieseň, poviedka, 

obraz, výstava, pohybové vystúpenie) moderovala Lujza Garajová Schrameková. Na podujatí vystúpila 

novozaložená kapela Almázia pod vedením Doda Klimka. Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

ktorá sa zasadila o realizáciu tohto projektu a jeho smerovanie na obyvateľov mesta projekt opísala 

slovami: „Banská Štiavnica je jedinečná nielen tým, že tu pôsobili významní dejatelia. Ona je jedinečná 

aj v tom, že tu žijú ľudia, ktorí majú svoje príbehy a svoje osudy – často o nich ani nevieme, ale tvoria 

vnútorné dejiny mesta.“ Záverečná oslava prebiehala v Art Cafe s koncertom Pospiš/Sillay/Nikitin. 

24-27.1. – Banská Štiavnica, zastúpená OOCR Región Štiavnica, zamestnancami informačného centra 

a Mestského úradu, v rámci inštalácia KOCR Banská Bystrica „Za horami, za dolami“ reprezentovala 

Banskú Štiavnicu a jej okolie na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. 

24.1. – V Galérii Schemnitz prebiehalo ďalšie podujatie zo vzdelávacieho cyklu Bez opony Združenia 

na podporu umenia – Terra artis venované Martinovi Knutovi. V úvodnej prezentácii Juraj Čarný 

predstavil Kateřinu Šedú, následne Zuzana Duchová uviedla Kundy Crew a Richard Gregor, historik, 

kurátor a vysokoškolský pedagóg uviedol dielo Martina Knuta. Martin Knut bol maliarom, 

výtvarníkom, spoluzakladateľom Ligy za duševné zdravie. 

25.1. – V kine Akademik vystúpil kandidát na prezidenta Slovenskej Republiky JUDr. Štefan Harabin, 

sudca Najvyššieho súdu so záujmom o priazeň Štiavničanov. 

25.1. – Domov sociálnych služieb pri Slovenskom červenom kríži nadviazal spoluprácu s Domovom 

mládeže. 

28.1. – Slávnostné vyhodnotenie Štiavnických novín. Štiavnické noviny oslávili v roku 2019 30. výročie 

vydávania. Príhovor predniesla primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 



29-30.1. – Na súťaži Robohranie 2019 na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene žiaci Spojenej katolíckej školy Filip Ivanič a Nicolas Slezák sa v kategórii Sumo 

umiestnili na 2. mieste. 

30.1. – Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Klube seniorov na Trojici. 

31.1. – Konalo sa verejné zasadnutie predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia s účasťou 

verejnosti v hoteli Kerling. 

31.1. – Na sneme Združenia miest a obcí žiarskeho regiónu bola Nadežda Babiaková, primátorka 

Banskej Štiavnice jednomyseľne zvolená za jeho predsedníčku. 

31.1. – Podľa štatistiky OOCR Región Štiavnica rastie v Banskej Štiavnici turizmus o 10-15% každý 

rok. Podľa štatistiky Informačného centra je to nepretržitý rast za celú históriu zaznamenávania, hoci 

v roku 2018 bol prírastok návštevníkov IC len cca. 1000 ľudí, oproti napríklad 7000 v roku 2016. Za 

rok 2018 navštívilo Informačné centrum mesta 60 949 návštevníkov. 

Január – Občianske združenie Červená studňa upravovalo pre potreby bežeckého lyžovania nasledovné 

trate: Červená studňa – zjazdovka – Sedlo Pleso (HH banský jarok), Červená studňa – Pamätník – 

zjazdovka (DH banský jarok), Červená studňa – Zadné Rosniarky – Veterné sedlo, Červená studňa – 

ponad Ottergrund – Horná Roveň, Horná Roveň – Farárova hôrka – Sedlo Pleso – Richňava. 

Január – Začala sa rekonštrukcia podláh štôlne Glanzenberg. Očakávané otvorenie štôlne je 1.5. 2019. 

Rekonštrukciu vykonávala firma Combin. 

Február 

2.2. – V kultúrnom centre prebiehala Burza šatstva a vecí. 

2.2. – Štiavničan Igor Gallay na Vienna Indoor Gala získal 3. miesto vo vrhu guľou. 

4-8.2. – Deň bezpečného internetu. Príslušníci policajného zboru SR realizovali preventívne aktivity pre 

žiakov ZŠ zameraných na zvýšenie povedomia o bezpečnom používaní internetu. 

5.2. – Prebiehalo rokovanie primátorky mesta Nadeždy Babiakovej s ministrom Životného prostredia 

Lászlom Sólymosom o zastavení plánovaného odsťahovania Slovenského vodohospodárskeho podniku 

do Banskej Bystrice. 

5.2. – Na bežeckej dráhe futbalového štadióna v Banskej Štiavnici prebiehal 37. ročník Memoriálu 

Dušana Višňovca v bežeckom lyžovaní. Podujatia organizovala SOŠ služieb a lesníctva. Štartovalo 50 

pretekárov s voľnou, alebo klasickou technikou. Zvíťazili: dorastenci - Marek Mikláš, dorastenky – 

Martina Machová, veteráni – Karol Turoň. 

6.2. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: program rokovania 

  plán práce hlavného kontrolóra Mesta na 1. polrok 2019 

zadanie pre územný plán „Pamiatková rezervácia, časť historické jadro, Banská 

Štiavnica“ u Ing. arch. Antona Supku, Landurbia, Banská Bystrica 



 MsZ súhlasilo: s vyhodnotením stanovísk orgánov a organizácii počas prerokúvania ÚPN-Z. 

MsZ sa neuznieslo: na Návrhu VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na  

území Mesta 

MsZ odvolalo: členov rady školy: ZŠ Jozefa Horáka – Dušan Beránek, ZŠ Jozefa Kollára – 

Ivan Beňo, MŠ 1. mája – Renáta Antalová, MŠ Bratská – Ivan Beňo, Ján Čamaj, 

ZUS – Renáta Antalová, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Karol Palášthy 

MsZ delegovalo: členov rady školy: ZŠ Jozefa Horáka – Ing. Ján Čamaj, ZŠ Jozefa Kollára – 

Mgr. Peter Ernek, MŠ. 1. mája – Štefan Mičura, MŠ Bratská – Mgr. Peter Ernek, 

Ing. Matej Michalský, ZUŠ – Mgr. Martin Macharik, Ing. Matej Michalský, 

Mgr. Milan Kabina. 

MsZ vzalo na vedomie: kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 22.10.2018 a 5.12.2018 

  plán práce MsZ a jeho orgánov na 1. polrok 2019 

  správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

informatívnu správu o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – 

Rekreačná zóna Počúvadlianske jazero 

stanovisko Okresného úradu o preskúmaní ÚPN-Z 

informatívnu správu o konaní zasadnutia Správnej rady Regionálnej 

nemocnice, n.o. v likvidácii konaného 13.12.2018 

správu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu v Meste 

informatívnu správu o doterajších činnostiach a cieľoch vyplývajúcich 

z nájomného vzťahu Hájovne na Červenej studni v Banskej Štiavnici 

informatívnu správu o stave realizácie parkovísk na uliciach Dolná a Mierová 

a pešej zóny na Námestí sv. Trojice. 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

8.2. – Priateľský hokejový zápas s obcou Sv. Anton na zimnom štadióne v Podsitnianskej s výsledkom 

7:5 v prospech domácej Banskej Štiavnice. 

8.2. – Utorkové popoludnie baníckeho spolku vo Vínocentre s prednáškou Ing. Richarda Kaňu 

Strieborné bane v Potosí (Bolívia). 

8. a 22. 2. – Mesto kultúry – Vzdelávanie učiteľov ako naučiť čítať s porozumením. Školiteľ Tibor 

Hujdič. 

9.2. – Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica – Štefultov organizoval Fajermanskú zabíjačku 

v Hasičskej zbrojnici na Štefultove. 

10.2. – Tanečníci Michal Chovan a Rebeca Dudášová získali na Grand Gala International Open 2019 3. 

miesto. 



10.2. Bohuš Melicherčík na Majstrovách sveta v zimnom triatlone získal 7. miesto. 

14.12. – V reštaurácii Gallery prebiehalo tradičné valentínske podujatie Láska nie je len slovo – autorská 

prehliadka literátov, hudobníkov a výtvarníkov. Podujatie organizoval A-klub. 

15.2. – 27. reprezentačný banícky ples – 19. celoslovenský v hoteli Grand Matej. Ples organizovali 

Slovenská banská komora, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Mesto Banská Štiavnica. 

16.2. – Klub otužilcov Jašterice zo Štiavnice a mesto Banská Štiavnica organizovali 3. ročník zimného 

plávania v tajchu Klinger. 

16.2. – Mesto kultúry – Divadelné predstavenie Neprebudený na motív Martina Kukučína v kine 

Akademik od Ansámblu nepravidelného divadla. 

17.2. – Mesto kultúry – otvorenie registrácií na Filmový kurz (dokumentárny film) pre 10-12 

uchádzačov pod vedením režiséra Mareka Šulíka a garantov projektu Františka Kähnebiela a Ivany 

Laučíkovej. 

18.2. – V zasadacej sieni radnice sa konala prezentácia štúdie dočasnej pešej zóny na Námestí sv. 

Trojice. 

19.2. – Galéria Schemnitz organizovala stretnutie s kurátorom Jurajom Čarným v rámci vzdelávacieho 

cyklu Načo nám je umenie? so zámerom odpovedať na otázky Kto dnes potrebuje umelcov? a Načo sú 

nám výstavy, kurátori či galérie?. 

22-24.2. – 4 živly. 8. ročník zimného filmového festivalu na tému Nula. Premietnuté boli filmy: Mesto 

Zero, Leningradský kovboji dobývajú Ameriku, 118 dní v zajatí ľadu, Nemecko v roku nula, V bode 

nula – pásmo filmov, Iné vízie SK, Dobrá smrť, Nič nekrváca večne, Cesta na západ. Sprievodné 

podujatia prebiehali v Art Cafe a Kafe & Klub Spojár. 

23.2. – Tanečníci Michal Chovan a Rebeca Dudášová získali na Majstrovstvách SR 3. miesto a tituly II. 

vicemajster SR a reprezentant SR. 

Február – Transformácia Katolíckeho gymnázia (časť Spojenej katolíckej školy sv. Františka 

Assiského) na Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského. SOŠ bude nadväzovať na dlhodobé 

úspechy žiakov  v oblasti robotiky a programovania a refletovať požiadavky súčasnej doby na 

odborníkov v oblasti IT a robotizácie. Bude prebiehať vzdelávanie pre profesie PLC programátor, CNC 

programátor, SW programátor/ vývojár a technik skúšobných zariadení. Výučba bude prebiehať 

v duálnom systéme v spolupráci s Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen. 

Marec 

1.3. – Fašiangový sprievod žiakov ZŠ Jozefa Kollára na uliciach Drieňovej. 

1.3. – Vystúpenie detského tanečného súboru Applause v ZŠ Jozefa Kollára. 

1.3. – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica obnovilo svoju 

činnosť v Banskej Štiavnici, tentoraz v kancelárii v budove Schindlerky. Vedúcou pracoviska sa stala 

Helena Galková. 

1.3. – Evanjelické cirkevné spoločenstvo v Banskej Štiavnici sa pripojilo k Svetovému dňu modlitieb 

vo svojom chráme. Tento deň bol venovaný ťažko skúšaným ženám zo Slovinska. 



2.8. – Zimomravenie – zimný detský festival. 

2.3. – Na Starom Zámku (SBM), prebiehalo podujatie Hravý Starý zámok. 

2.3. – Prebiehalo druhé kolo 15. ročníku Banskobystrického plaveckého pohára v Banskej Štiavnici 

Pretekov sa zúčastnilo 150 pretekárov z 11 klubov. Spolu zaplávali 57 osobných rekordov. Podrobné 

výsledky súťaže boli zverejnené v Štiavnických novinách z 21.3. 2019. 

3.3. – Na svetovom pohári Akvatlonu v Bratislave  (1km plávanie a 5km beh) sa štiavničan Rado 

Nemčok umiestnil na druhom mieste v kategórii mužov  40-49r. 

3-6.3. – Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej 

olympiády organizovali celoštátne kolo 55. ročníka Chemickej olympiády. Záštitu nad podujatím 

prevzala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 

5.3. – OZ Život a zdravie a MsÚ Banská Štiavnica organizovali prednášku Rok v biozáhrade – tipy pri 

pestovaní zeleniny a drobného ovocia v Kultúrnom centre. Prednášal doc. Ing. Rastislav Lagaň, PhD. 

6.3. – Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mesto Banská Štiavnica 

organizovali spomienkový obrad k 74. výročiu oslobodenia Banskej Štiavnice pri Pomníku padlých 

hrdinov SNP. Podujatia sa zúčastnili primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. 

Ivana Ondrejmišková, poslanci MsZ Mgr. Mikuláš Pál a RNDr. Pavol Bačík, prednosta OÚ Ing. Štefan 

Filip, riaditeľ ÚPSVaR Ing. Peter Zorvan, PhD. a ďalší. Báseň predniesli žiaci ZŠ Jozefa Horáka, hostí 

privítal tajomník ZO SZPB Ing. Jaroslav Dudík. 

6-8.3. – V centre mesta a na Starom zámku prebiehalo natáčanie filmu Dracula – Rules of the Beast. 

Natáčania sa zúčastnilo vyše 200 ľudí z toho 5 hercov a cca 50 komparzistov aj z Banskej Štiavnice. 

7.3. – Daniel Harvan (SBM) publikoval v Štiavnických novinách článok o akvizíciách Slovenského 

banského múzea v roku 2018. Za najhodnotnejšiu akvizíciu považuje 4 obrazy od Edmunda Gwerka. 

4-8.3. – ŠK Atléti BŠ a ZŠ Jozefa Horáka organizovali Jarný športový kemp 2019. Denný tábor bol 

venovaný loptovým hrám a lyžovaniu pre skúsených lyžiarov. 

8-9.3. – Vínny festival Vulkán. Ochutnávky vín pestovaných na svahoch niekdajších vulkánov 

Štiavnica, Tokaj a Šomló. Podujatie Vulkán vs. Vulkán moderoval niekoľkonásobný majster slovenska 

v somelierstve Gabriel Kolár. O víne prednášala Eva Cartwright a o vplyve vulkánov (vulkanického 

podložia) na víno prof. Pavel Uher. Na druhý deň prebiehali ochutnávky 100 vzoriek vína z 20 vinárstiev 

na deviatich zastávkach v centre Banskej Štiavnice. Podujatie organizovali OOCR Región Štiavnica 

a Vinocentrum. 

9.3. – V kine Akademik prebiehala výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského 

rybárskeho zväzu. 

11.3. – Na budove Hríb bol umiestnený verejne dostupný defibrilátor pre prípad krajnej núdze. Osadenia 

sa zúčastnili primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková a prezident Lions club Banská Štiavnica 

Ľubomír Barák. Defibrilátor Zoll – Aed Plus bol zakúpený z výťažku zbierky Charitatívny punč 

v decembri 2018. 

11.3. – V kultúrnom centre prebiehala oslava pri príležitosti medzinárodného dňa žien. Oslavu pripravila 

miestna organizácia Žievena – spolok slovenských žien. Počas podujatia bola vyhlásený 1. ročník ankety 

Žena mesta Banská Štiavnica 2019. 



11-15.3. – ZŠ Jozefa Horáka organizovala lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka vo Vysokých 

Tatrách. Kurzu sa zúčastnilo 43 žiakov. 

11-17.3. – Domov Márie sa zapojil do týždňa mozgu 2019 a pripravil pre svojich klientov prednášky, 

besedy,  tréning mozgu kognitívnymi a pohybovými cvičeniami a aj stretnutia s verejnosťou. Podobné 

akcie usporiadalo aj Denné centrum 2 na Štefultove. 

13.3. – ZŠ Jozefa Horáka a Čitateľský klub Slovart organizovali Špeciálnu marcovú burzu kníh v ZŠ 

Jozefa Horáka. 

14.3. – Výročná schôdza ZO Zväzu telesne postihnutých Banská Štiavnica v priestoroch SOŠSaL. 

Moderoval Ivan Beňo, umelecký program zabezpečili skupiny Úsmev a Jašteričky, tanečné vystúpenie 

súbor Applause. Predsedníčka Anna Peťková informovala zhromaždených o činnosti zväzu za rok 2018 

a predložila plán na rok 2019, ktorý bol schválený. 

14.3. – V Binderovom dome prebiehala vernisáž výstavy výtvarných prác študentov umeleckých 

odborov SPŠ Samuela Mikovíniho. 

16.3. – Prebiehalo prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej Republiky. Z oprávnených 8 176 voličov v 10 

okrskoch sa zúčastnilo 4 115 (50,33%, v porovnaní celkovo v SR bola účasť 48,74%). 

19.3. – OZ Život a zdravie a MsÚ Banská Štiavnica organizovali v kultúrnom centre prednášku na tému 

Strukoviny – nenápadné bohatstvo s lektorom Jaromírom Novotom. 

19.3. – ZŠ Jozefa Horáka organizovala deň otvorených dverí. 

20.3. – ŠZŠ usporiadala školské kolo v prednese poézie a prózy. Zúčastnilo sa 21 žiakov. Porota 

v zložení PaedDr. Miloš Bendík, PhD; Ing. Danica Chytilová a Janka Bernáthová ocenili nasledovných: 

I.: Brandon Balász, Matúš Marcinek, Martinka Suchá, Mária Kováčová.. II.: Karolína Petrová, Kristián 

Bartoš, Andrej Žigmund. III.: Samko Suchý, Bohuš Bartoš. Cenu poroty získala Valika Suchá. 

21.3. – V Štiavnických novinách vyšla špeciálna príloha venovaná 30. výročiu novín. 

21.3. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

  Návrh na zmenu programového rozpočtu 

  Rozpočet podnikateľskej činnosti mesta 

  Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 

Povolené prekročenie výdavkov na projekt Banská Štiavnica 2019: Renovácia 

identity (Mesto kultúry 2019) 

Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2017 

Správu o vyúčtovaní poskytnutých dotácií v roku 2018 

Správu z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2018 

Informatívnu správu o stavebných akciách 2018 a 2019 



Informatívnu správu o zapojení sa Mesta do projektu ECHOES (Európske 

kultúrne dedičstvo – príležitosti pre zapojenie občanov a sociálnu inklúziu) 

 MsZ sa uznieslo: VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení za území Mesta 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 6. 2. 2019 

Zhodnotenie odpadového hospodárstva Mesta za rok 2018 a potrebné zmeny na 

rok 2019 

MsZ vyzvalo: Vládu SR, aby zmenila rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR 

a rozhodla o zachovaní sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 

v Banskej Štiavnici 

 Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 

22.3. – V Kammerhofe (SBM) prebiehali prednášky ku dňu vody na tému Ako voda pomáha baníkom. 

23.3. – Klub slovenských turistov Dr. Téryho organizoval pri príležitosti ukončenia zimnej sezóny 

výstup na Jeleniu Skalau v trase: Banská Štiavnica – Šprochova dolina – Jelenia skala – Červená studňa 

a späť. 

23.3. – Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia BŠ - Štefultov organizoval súťaž v reze 

ovocných stromov vo sv. Antone. 

23.3. – Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok organizovali na Richňave Prehiladku 

vodohospodárskeho systému – Piargske tajchy. Sprevádzal Ing. Ján Smolka, CSc. 

24.3. – Na tajchu Počúvadlo mala predvolebné stretnutie s voličmi kandidátka na prezidenta 

Slovenskej Republiky Zuzana Čaputová. Nasledované výstupom na Sitno. 

26.3. – V knižnici internátu SOŠ služieb a lesníctva prebiehal večer s literatúrou a štiavnickou 

autorkou Jankou Bernáthovou. 

26.3. – Na regionálnej prehliadke tancov v Žiari nad Hronom získal detský tanečný súbor Applause 

v troch kategóriách zlaté pásmo a cenu poroty. 

27.3. – Deň otvorených dverí na ZŠ Jozefa Kollára s možnosťou navštíviť jednu hodinu prvého 

ročníka. 

27.3. – Deň otvorených dverí na Cirkevnej základnej škole sv. Františka Assisského s otvorenými 

hodinami: Informatika, Telesná výchova, Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Matematiky, Vlastiveda, 

a ukončený bol detskou sv. omšou v školskej kaplnke. 

27.3. – Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo priateľské stretnutie vedenia samosprávy so staršími 

učiteľmi v Súkromnej hotelovej akadémii. 

27.3. – Na celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku získala 3. miesto Lucia Illy, zo SPŠ 

Samuela Mikovíniho. 

27.3.-5.4. – Medzinárodná mládežnícka výmena We have rights. Humans. organizovaná Thalia Teatro 

zo Zvolena. Pobytu v rámci programu Erazmus+ sa zúčastnila mládež zo Slovenska, Portugalska, 



Španielska, Poľska, Rumunska a Talianska. Pobyt bol venovaný rozvíjaniu témy ľudských práv 

prostredníctvom divadla a improvizácie. 

28.3. – Výsledky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta: V zátvorke je školský rok 2017/18 

 Slovenský jazyk a literatúra Matematika 

ZŠ Jozefa Horáka 

ZŠ Jozefa Kollára 

Národný priemer SR 

57,9 (64) %   63 (70)    % 

74,6 (69) %   70,8 (67) % 

58,4 (63) %   59,3 (68) % 

 

28.3. – Pred Hudobnou školou a v priestoroch Informačného centra v Berggerichte (SBM) boli 

umiestnené digitálne dotykové informačné panely s príbehom Štiavnice a tipmi pre turistov. Panely 

dodala firma Kiosk. 

29.3. – Noc s Andersenom v knižnici. 

29.3. – Mesto kultúry – Galéria Jozefa Kollára (SBM) organizovala výtvarný kurz plenéristickej maľby 

Plenér: Urban Legends s profesionálnymi umelcami Elenou Rajčanovou, Ivanom Slovenčákom, 

Jurajom Florekom a Jurajom Tomanom. Kurz aj pre úplných začiatočníkov prebiehal v troch 

dvojdňových stretnutiach (29-30.3., 5-6.4., 6-7.9.). 

29.3. – Štiavnické noviny oslávili 30 výročie vydávania slávnostným prijatím súčasných i bývalých 

členov redakcie v obradnej sieni radnice. S príhovormi vystúpili primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, aktuálny šéfredaktor Mgr. Michal Kríž, bývalý šéfredaktor Mgr. Peter Danáš a prvý 

šéfredaktor PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. Štiavnické noviny ako predajný týždenník sú výnimočné na 

Slovensku. 

30.3. – Banská Štiavnica sa zapojila do Hodiny Zeme vypnutím osvetlenia na Novom a Starom zámku, 

radnici a trojičnom stĺpe. 

30.3. – Prebiehalo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej Republiky. Z oprávnených 8 195 voličov 

v 10 okrskoch sa zúčastnilo 3 506 (42,78%, v porovnaní celkovo v SR bola účasť 41,79%). Voľby 

vyhrala a prezidentkou Slovenskej Republiky sa stala advokátka Mgr. Zuzana Čaputová 

Marec – Bola organizovaná petícia za zachovanie Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej 

Štiavnici. Petičný výbor viedli poslanci MsZ Martin Macharik a Milan Kabina. 

Marec – Na Starom zámku a v centre Banskej Štiavnice prebiehalo natáčanie trojdielneho 

celovečerného thrilleru s pracovným názvom Dracula, the Rules of the Beast. Na filme pracovali BBC1 

a Netflix. 

Marec – Prebiehala druhá etapa obnovy verejnej zelene na ulici Dolná. Brezy nahradila čerešňa pílkatá. 

Marec – RNDr. Mária Vydrová pochádzajúca z Banskej Štiavnice bola nominovaná na ocenenie 

Slovenka roka. RNDr. Vydrová bola riaditeľkou Gymnázia v Považskej Bystrici a podieľala sa na 

tvorbe troch učebníc chémie pre gymnáziá. Od roku 2006 v spolupráci so Štátnym pedagogickým 

ústavom „jej gymnázium“ vytvára novú koncepciu vyučovania. Koncepcia bola schválená v roku 2017 

ako alternatívny vzdelávací program pre všetky gymnáziá. 



Marec – Na 59. ročníku fašiangového karnevalu v partnerskom meste Ptuj (Slovinsko) vystúpil 

štiavnický folklórny súbor Sitňan. 

Marec – Na 32. ročníku Medzinárodných gajdových fašiangov v Malej Lehote vystúpil štiavnický 

folklórny súbor Sitňan. 

Marec – Na krajskom kole dejepisnej olympiády dosiahla Štiavničanka Paulína Knižková, žiačka 

Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici 3. miesto s prácou o baníckom povstaní na strednom 

Slovensku v rokoch 1525 – 1526. 

Marec – V Košiciach prebiehali plavecké majstrovstvá Slovenskej Republike. Zo skupiny Sitno Banská 

Štiavnica  získal titul majstra SR 2019 Radoslav Nemčok v kategórii 40-44 rokov 100 metrov motýlik 

s časom 1:08,20. Celkovo bolo získaných 6 medailí. 

Apríl 

1-15.4. – Oprava ulice Antona Pécha. 

1.4-31.5. – Zbieraj body za odpady – súťaž v triedenom zbere odpadu pre materské a základné školy 

v Banskej Štiavnici organizovaná Technickými službami. 

2.4. – OZ Život a zdravie a MsÚ Banská Štiavnica organizovali v kultúrnom centre prednášku na tému 

Vitamín D ako ho nepoznáme s lektorkou RNDr. Ľubou Ludhovou. 

2.4. – Starý zámok bol v noci osvetlený na modro pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. 

3.4. – Cvičná firma Chloe s.r.o. žiačok Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici 

(odbor manažment cestovného ruchu) získala tretie miesto v kategórii najlepší stánok cvičnej firmy na 

veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. 

5.4. – V komunitnom centre na Povrazníku prebiehal kvíz o Európskej únii a beseda o histórii Rómov 

organizovaná Centrom komunitného organizovania. 

5.4. – Na ZUŠ v Kremnici prebiehala 11. celoslovenská husľová súťaž Rudolfa Országa na ktorom 

získala zlaté pásmo a pochvalu poroty v kategórii do 10. rokov Štiavničanka Ľubka Kuchtová. 

6.4. – Galéria Jozefa Kollára (SBM) – Grand Opening – otvorenie novej výstavnej sezóny – štyroch 

výstav naraz a to: Zlaté časy (neprofesionálni autori a autorky z Banskej Štiavnice), Dialóg (udalosti 

roku 1989 v dnešnej perspektíve, pokračujúcej do Poľka, Česka a Belgicka), Primárna vibrácia 

(xeroxové tlače a objekty), Kabinet Ilustrácie VIII. Rekonštrukcia priestorov galérie zahrnula aj zrušenie 

piatich parkovacích miest pred vstupnou budovou galérie, kde bude vybudované posedenie pre 

návštevníkov. Zúčastnilo sa cca 200 návštevníkov. 

6.4. – Poľovnícke združenie Bánov Počúvadlo v spolupráci s obcami Počúvadlo a Baďan organizovali 

zber odpadu popri ceste od tajchu Počúvadlo po Baďan. Vyzbierali 250 kg odpadu. 

9.5. – Lesnícky deň v Botanickej záhrade organizovaný SOŠ lesníckou. 

10.4. – Art Pódium mladých v SOŠ služieb a lesníctva. Prehliadka záujmovo umeleckej činnosti detí 

a mládeže. 



11.4. – Bolo zverejnené zhodnotenie pomoci občanom bez prístrešia. Mesto Banská Štiavnica v časti 

budovy plavárne zabezpečuje nocľaháreň pre občanov bez prístrešia v období 1.12 – 31.3. Priestor je 

vybavený 10 lôžkami (0,5€/noc), sprchovacím kútom (0,1€/použitie), WC, kuchynkou a práčkou 

(0,2€/použitie). Evidovaných bolo 946 prenocovaní a vyzbieraných 407,5€. 

11.4. – V mestskej knižnici prebiehala súťaž v Scrabble pre žiakov základných škôl banskoštiavnického 

okresu. 1. miesto Natália Kortészová & Daniel Eduard Gemza (ZŠ s MŠ Banská Belá), 2. miesto Alex 

Hocková & Ema Hanzlíková (ZŠ Jozefa Kollára), 3. miesto Richard Zorvan & Michal Maruniak 

(Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského). 

12.4. – Mesto kultúry – Nu sound of visegrad 1. Vystúpenie hudobných projektov z krajín V4. 

V kultúrnom centre vystúpili Nekola (CZ), xDZVØNx (PL), Autumnist (SK). 

12.4. – Módna línia mladých 14. ročník módnej prehliadky žiakov stredných škôl odevného dizajnu 

v strednej Európe. Kolekcie žiakov SPŠ Samuela Mikovíniho z Banskej Štiavnice získali dve tretie 

miesta. 

13.4. – Druhý ročník Štiavnického trailu. Bežalo sa na tratiach s dĺžkou 13km (víťazi Peter Ursíny 

a Zvarová Anna) a 18,6km (víťazi Meszáros Jakub a Dathridge Andrea). 

14.4. – Bohuš Melicherčík získal prvenstvo na 72. ročníku Národného behu Devín – Bratislava 

v kategórii nad 60 rokov s časom 44:54. 

15.4. – Pivovar Erb v spolupráci so Špeciálnou základnou školou organiuzoval tímbilding spojený 

s čistením mesta. Vyzbierali 50 vriec odpadu na odpočívadle pod Trojičným vrchom a tajchu Klinger. 

16-17.4. – SOŠ služieb a lesníctva v spolupráci s firmou Husqvarna organizovala 4. ročník súťaže 

Husqvarna Drevorubač Junior 2019 pre študentov lesníckych škôl na Slovensku. Súťažilo sa 

v disciplínach: výmena reťaze, presný rez, kombinovaný rez, stínka, paralelné odvetvovanie. Najlepší 

dosahovaný čas výmeny reťaze na reťazovej píle sa pohybuje okolo 15 sekúnd. Zvíťazilo domáce 

družstvo Mário Červeňan, Maroš Pribina, Samuel Mesiarik vedené majstrom odborného výcviku Bc. 

Jozefom Moravíkom. V jednotlivcoch zvíťazil Mário Červeňan. 

16.4. – Materská škola Bratská 9. organizovala deň otvorených dverí. 

18.4. – Materská škola sv. Františka Assiského organizovala deň otvorených dverí. 

19.4. – Sté výročie posledného záznamu o existencii Vysokej baníckej a lesníckej školy v Banskej 

Štiavnici – záznamu o zasadnutí vysokoškolskej rady na ktorej prerokovali len dokončenie sťahovania 

do Šoprone. 

25.4. – V Štiavnických novinách č.16 vyšiel článok od vedúceho odd. kultúry Rastislava Marku 

o zhodnotení prvých troch mesiacov projektu Mesto kultúry 2019. 

25.4. – OOCR Región Štiavnica a ďalších 7 OOCR Banskobystrického kraja zorganizovali „Jarnú 

gruntovačku“ – čistenie prírody od odpadu. Čistenie prebiehalo na náučnom chodníku Milana Kapustu, 

tajchoch Červená studňa, Malá a Veľká vodárenská, Ottergrund, Klinger, Žakýlskom plese a hrade. 

Zúčastnilo sa 60 žiakov ZŠ Bakomi, 30 žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa a 28 žiakov SOŠ Lesnícka. 

Vyzbieralo sa najmenej 17 vriec odpadu. 

25.4. – Štiavničan Branko Jakubík získal 1. miesto (522,5 Kg, kategória do 120Kg)  v silovom trojboji 

na Majstrovstvách Slovenska v žiline v kategórii dorastencov. 



26.4. – Beseda s úspešnou spisovateľkou Monikou Macháčkovou v kaviarni 4 sochy. 

26.4. – V sále komorských grófov v Kammerhofe (SBM) bola uvedená publikácia Bohumíra 

Bachratého Jozef Viktorián Pituk. 

26.4. – Predseda Strany práce Filip Daninger a podpredesa Michal Michal Buraľ darovali Banskej 

Štiavnici 100 stromov. 

26.4. – ZŠ Jozefa Horáka organizovala regionálne kolo rečníckej postupovej súťaže Horákova rečnícka 

Štiavnica. V I. kategórii zvíťazil Šimon Haraba, v II. kategórii Martin Jaško. 

28.4. – V Art Cafe bola uvedená kniha komiksov Utečenci autoriek Katky Marinovej a Daniely 

Krajčovej. 

29.4. – Začala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice DHZ na Sládkovičovej ulici. Práce realizovala firma 

Rekonbau, s.r.o. 

30.4. – V kultúrnom centre prebiehala prednáška na tému Vnímanie, emócie a komunikácia od Mgr. 

Bohumila Kerna organizovaná OZ Život a zdravie a oddelením Kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie MsÚ. 

30.4. – Prijatie čínskej delegácie Obchodnej únie pre Strednú a Východnú Európu vedenú Liuom 

Chuanlinom primátorkou mesta. Obchodná únia prepája obchodných partnerov v krajinách Európy 

a Číny s cieľom vzájomného rozvoja. 

30.4. – Ocenenie osobností športu a kultúry v kine Akademik. Moderovala Renáta Taligová. Ceny 

odovzdávali primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, predseda komisie športu Ľubomír Barák 

a členovia komisie športu. 

Apríl – Berggericht, mineralogická expozícia (SBM) vystavila popri prírodných aj syntetické, 

laboratórne pestované kryštály, ktoré sa v prírode vyskytujú len veľmi zriedkavo. Kryštály vypestoval 

a múzeu venoval Doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc. z Banského Studenca. Najväčší kryštál rástol až 12 

mesiacov. 

Máj 

2.5. – Vernisáž výstavy fotografa Vladimíra Protopopova. V kultúrnom centre boli vystavené fotografie 

z rokov 1967-2017. 

2-10.5. – Zápis do Materskej školy Bratská 9. 

3.5. – V evanjelickom kostole bola uvedená kniha Nádej na dne slzy od Janky Bernáthovej Lehockej. 

3.5. – Vernisáž výstavy Spomienky na budúcnosť Oljai Triaškovej Stefanovićovej a Jana Triašku 

v Galérii Schemnitz. Kurátorom výstavy bol Juraj Čarný. Olja Triašková Stefanovićová pôsobila na 

VŠVU v Bratislave, katedre fotografie. Ján Triaška pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 

3-4. 5. – Mesto kultúry – Svetová Štiavnica – Ethno a world music festival. 

4.5. – Jarné majstrovstvá stredoslovenska v Rimavskej Sobote. Plavecký klub Banská Štiavnica získal 

dve 1. miesta, 2. druhé a 3. tretie. Spolu zaplávali 21 osobných rekordov. 



4.5. – Rybárske preteky dospelých O pohár primátorky Banskej Štiavnice na Počúvadle organizované 

MO Slovenského rybárskeho zväzu. 

4.5. – Oslavy sv. Floriána na hasičskej zbrojnici na Štefultove. 

7.5. – Spomienkový akt pri Pomníku padlých pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. 

Obrad organizovali Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a mesto 

Banská Štiavnica. S príhovormi vystúpila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 

8.5. – Beh pre Kalváriu. 2. ročník. 317 účastníkov spolu prešla 505 okruhov. Najkratší čas 12:21 zabehol 

Andrej Farkaš. 

9.5. – Lesnícky deň v botanickej záhrade organizovaný SOŠ Lesníckou. 13. ročník. 

10.5. – Valetantský sprievod. Podujatie začalo slávnostnou akadémiou na SPŠ Samuela Mikovíniho. 

S príhovormi vystúpili: primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, predseda Združenia baníckych 

spolkov a cechov Slovenska a podpredseda Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku Prof. Ing. 

Michal Cehlár, PhD; dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice, Doc. 

RNDr. Ľubomír Pikna, PhD; prodekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice, Dr. 

Horvát Miklós, riaditeľ Technologického inštitútu Vysokej školy v Dunaújvárosi, Dr. habil Györök 

György, dekan Technickej fakulty Alba Regia, Univerzita Óbudai, Székesfehérvár a JUDr. Ing. 

Vlastimil Vicen, PhD; prorektor Vysokej školy ekonomiky a manažmentu v Bratislave. Vystúpil 

spevokol Štiavničan. Boli odovzdané pamätné medaily zástupcom vysokých škôl. Valentantský 

sprievod začal na námestí Sv. Trojice a končil pri štôlni Glanzenberg. 

10.5. – Súťaž mladých záchranárov v Žiari nad Hronom. 1. miesto získal tím ZŠ Jozefa Kollára. 

11.5. – Stretnutie zamestnancov Tabakovej továrne. 

11.5. – Primátorka Banskej Štiavnice slávnostne prijala ministra zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR Miroslava Lajčáka s manželkou a vedúcich diplomatických misií na Slovensku. Účastníci 

výjazdu boli veľmi spokojní s programom, čo dokazuje osobné poďakovanie ministra publikované 

v Štiavnických novinách 30.5.2019. 

13.5. – Deň matiek v dennom centre Banská Štiavnica 2 – Štefultov. 

13.5. – Deň matiek so Živenou v klube Spojár. S príhovorom vystúpila Mgr. Renáta Taligová. 

13-16.5. – Banská Štiavnica ako súčasť svetového dedičstva UNESCO sa zapojila do programu Európa 

pre občanov – Siete partnerských miest ECHOES (European Cultural Heritage: Opportunities for 

Citizens´ Engagement and Social Inclusion – Európske kultúrne dedičstvo – príležitosti pre zapojenie 

občanov a sociálnu inklúziu). Účeolm programu je vyvolať pouličnú diskusiu so zapojením rómov 

a migranotov na otázky Sociálna inklúzia a Kultúrne dedičstvo. Záverečná správa projektu bude 

odporúčaním pre zodpovedných v Európskej únii a samospráve. Prvé stretnutie prebehlo v talianskom 

Cefalú a zúčastnila sa ho prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková a vedúca oddelenia regionálneho 

rozvoja a medzinárodných vzťahov Mgr. Henrieta Godová. 

13-21.5. – Youth Against Radicalism – výmenný pobyt mládeže zameraný na divadlo a radikalizmus 

organizovaný Thalia Theatrom. 

15.5. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval výlet na Pustý hrad nad 

Zvolenom. 



16.5. – Otvorenie Klubu Rubigall autorskou výstavou fotoklubu Blur a rozhovorom s autorkou kníh pre 

deti a mládež Gabrielou Futovou. Architektonicky priestor navrhli architekt mesta Ing. Jakub 

Melicherčík a Ing. Tomáš Ivanič. Príhovory predniesli primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

vedúci oddelenia kultúry a mediálnej komunikácie Ing. Rastislav Marko a vedúca mestskej knižnice 

Katarína Kissová. 

16.5. – Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Štiavnici, OZ 

Športom proti drogám a spolupracujúce inštitúcie uskutočnili prezentáciu antialkoholistického projektu 

Čo sme si, to sme si. Vypime si dievčatá... Otváraciu reč predniesla primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková. Odborný prejav predniesol autor projektu RNDr. Jaroslav Malchárek. Nasledovalo 

premietanie filmu Až do dna, ktorý na skutočných prípadoch dievčat predstavil problémy s alkoholom. 

17.5. – Vernisáž výstavy Žena novej doby venovanej osobnosti Alžbety Gwerkovej Gölnerovej v galérii 

Parter BSC. 

17.5. – Súkromná hotelová akadémia v Banskej Štiavnici oslávila 25. rokov existencie slávnostným 

rodičovským združením. 

17-19.5. – 12. stretnutie banský miest a obcí Slovenska. Tento ročník prebiehal v Ľubietovej. Spevokol 

Štiavničan získal prvé miesto v súťaži baníckych spevokolov O putovnú karbitku. 

18.5. – Mesto kultúry – Je to v nás na Šobove. Uvedenie piesne Čavore vytvorenej komunitou 

a profesionálmi. 

18.5. – Slovenské banské múzeum sa zapojilo do Noci múzeí a galérií večernými vstupmi do expozícií 

Kammerhoff a Geléria Jozefa Kollára. 

22.5. – Noc literatúry. Čítalo sa na sídlisku Drieňová. 

23-34.5. – Celoslovenský snem Kráľov čitateľov (detí ktoré v roku prečítali najviac kníh) v mestskej 

knižnici. Banskú Štiavnicu reprezentoval Michal Švec z Katolíckej školy sv. Františka Assiského. 

24.5. – Slávnostné spustenie digitálnych interaktívnych infopanelov na Námestí svätej trojice 

a v Informačnom centre. Celkové náklady na realizáciu boli 50 116€. Prezentáciu pripravila Gashpar 

Creative. 

24.5. – Otvorenie rozšíreného detského ihriska na Drieňovej. 

25.5. – Na Majstrovstvách Európy behu do vrchu veteránov v českých Jánskych Lázňach získal striebro 

štiavničan Bohuš Melicherčík. 

25.5. – Na Starom zámku (SBM) prebiehal tradičný, už 22. Festival kumštu remesla a zábavy. Jej 

súčasťou bola retro módna prehliadka výrobkov z Plety. 

25,26.5. – Mesto kultúry – S hlavou v oblakoch. Pouličná audiovizuálna šou. 

25.5. – Voľby do Európskeho parlamentu. V Banskej Štiavnici mohlo voliť 8199 voličov v 10 okrskoch. 

Voľby sa zúčastnilo 2073 (25,28%) voličov. Z 31 kandidujúcich strán dostala najviac hlasov strana 

Smer – sociálna demokracia. Najviac hlasov dostal štiavničan Robert Hajšel (SMER – SD) a stal sa aj 

poslancom europarlamentu. 

27.5. – Začala sa rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na Štefultove. Práce vykonal Štefan Knopp. 



27-31.5. – Mestá svetového dedičstva – miesta dobré na život a hodné návštevy. Banská Štiavnica sa 

zapojila do tohto projektu Organizácie miest svetového dedičstva a prevzala štafetu po minuloročnom 

Krakove. Projektu sa zúčastnilo po 5 študentov z miest Banská Štiavnica, Krakov, Budapešť a Riga. 

Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia o svetovom dedičstve medzi mladými ľuďmi, jeho ochrane 

a zachovávaní. 

28.5. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval zájazd do Podhájskej. 

28.5. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

  Správu o inventarizácii majetku mesta 

  Prebytok rozpočtu mesta v roku 2018 (120 472,45€) 

  Celoročné hospodárenie za rok 2018 

  Prevod do fondu rozvoja bývania 19 030,20€ 

  Prevod prebytku rozpočtu a prebytku finančných operácií do rezervného fondu 

Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica 

a okolie, spracovaný OZ GeoTour v projekte Komplexné využitie baníckeho 

dedičstva v lokalite Banskej Štiavnice, prostredníctvom produktov zážitkového 

turizmu. 

Správu o stave mesta Banská Štiavnica a samosprávy za rok 2018 

MsZ uznieslo: Na dodatku č.4 k VZN 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta. 

 Na dodatku č.1 k VZN 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp 

v Meste. 

 Na dodatku č.1 k VZN 1/2019 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 

na území Mesta. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ 21.3.2019 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta 2018 

 Správu audítora za rok 2018 

 Informatívnu správu o prepravnej službe v Meste. 

MsZ neschválilo: Rozbor hospodárenia TS, m.p. BŠ za rok 2018 

Majetkové veci mesta. 

30.5. – Podľa ankety americkej spravodajskej televízie CNN patrí Banská Štiavnica do top 15 

najromantickejších miest v Strednej Európe. Doslovne „Toto stredoslovenské mestečko obklopené 



zelenými kopcami je zapísané na zozname chránených pamiatok UNESCO. Banská Štiavnica má 

banícku históriu, v súčasnosti je destináciou lákajúcou turistov do historického centra“. Zo Slovenska 

bol sa do top 15 dostal už len Trenčín. 

30.5. – Františkova olympiáda – športová súťaž žiakov MŠ z okresu organizovaná MŠ sv. Františka 

Assiského. 

30.5. – 9. stretnutie banských inžinierov – veteránov. Súčasťou podujatia organizovaného 

Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, Mestom Banská Štiavnica, Združením baníckych 

spolkov a cechov Slovenska a Slovenským banským múzeom bolo aj slávnostné prijatie na radnici 

primátorkou Mesta. 

31.5. – Malý beh Trate mládeže na futbalovom štadióne pri príležitosti 70. výročia postavenia Trate 

mládeže. Pretekov sa zúčastnilo 233 detí z celého Slovenska. 

31.5. – Mesto kultúry – Štiavnica nielen strieborná, alebo Mešťania, básnici a Náckovia. Sprievod 

s inscenáciami na historické témy pred ich niekdajšími reáliami. 

31.5.-1.6. – Spanie v škole na ŠZŠ Novozámocká 11. Dvojdňový spoločenský program pripravili PhDr. 

Jozef Kallo a Mgr. Eduard Gemza. 

Máj – Majstrovstvá sveta v šachu telesne postihnutých v Ružomberku zvíťazil Štiavničan Tóno Zicho. 

Máj – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. 

 Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

ZŠ Jozefa Horáka 69,6 66,5 

Cirkevná ZŠ sv. Františka Assiského 66,7 61 

ZŠ Jozefa Kollára 64,7 60,5 

Slovensko 63,1 62,3 

 

Jún 

1.6. – Cestný beh Trate mládeže pri príležitosti 70. výročia postavenia Trate mládeže - 33. ročník. 

V tomto roku pribudli okrem hlavného behu na 20km aj štafeta (4x5km) a otvorená kategória na 5,5km 

(Dinas – cieľ). Pretekov na 20km sa zúčastnilo 35 bežcov z celého Slovenska. 

1.6. – Deň detí na Hasičskej zbrojnici na Štefultove. Organizovaný DHZ Štefulov a Mestom Banská 

Štiavnica. 

2-5.6. – 15. svetový kongres Organizácie miest svetového dedičstva v Krakove (PL) ktorého sa 

zúčastnila aj delegácia Banskej Štiavnice na čele s primátorkou Mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou. 

Kongres sa zaoberal aj problémami nadmernej návštevnosti v takýchto mestá a udržateľným cestovným 

ruchom. 

3.6. – Klienti Denného centra Štefultov navštívili materskú školu na Štefultove pri príležitosti 

medzinárodného dňa detí. 



8.6. – Budenie Sitnianskych rytierov. Tradičné kultúrne podujatie na Počúvadle. 

9.6. – 100. výročie dobytia Banskej Štiavnice Československou armádou vedenou plukovníkom 

Jozefom Šnejdárkom na Maďarskej republike rád a jej Červenej armáde. Pripomienka bitky z 10.6.1919 

vedenej pod Kalváriou. 10:00 príchod Legio vlaku (rekonštrukcie vlaku československých legionárov 

v 1. svetovej vojne), 14:00 rekonštrukcia historickej fotografie Jozefa Šnejdárka, 15:00 položenie 

vencov k hrobu Františka Broža (obete bitky) na Kalvárii delegáciami legionárov. 

9.6. – Beh za Štiavnické tajchy. Behu okolo Počúvadla sa zúčastnilo 82 pretekárov z celého Slovenska. 

10.6. – Začalo sa predávať Kvarteto Osobnosti Banskej Štiavnice. Prvé kvarteto s motívmi Banskej 

Štiavnice bolo venované osobnostiam mesta. Autorsky ho pripravili Mgr. Peter Chytil, Mgr. Mária 

Čelková, Mgr. art. Ivan Slovenčák a Mgr. Peter Danáš pre Komisiu pre pamätihodnosti mesta. Kvarteto 

prezentuje Štiavničanov: Jozefa Kollára, Jozefa Horáka, Karola Kachelmanna, Máriu Pischlovú-Gerszö, 

Karola Fizélyho, Vojtecha Bakera, Antona Pécha a Ľudovíta Cseha. 

11.6. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt Pokračovanie obnovy vybraných 

priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici – Štefultove. 

MsZ sa uznieslo na: Dodatok č. 1 k VZN 8/2017 o parkovaní vozidiel na  

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská 

Štiavnica so schválenými zmenami. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 28.5.2019. 

Majetkové veci mesta. 

11.6. – Súdny deň básne... – literárno – hudobné podujatie venované tvorbe Jána Bottu prebiehalo 

v evanjelickom kostole. Podujatie otvoril evanjelický farár Mgr. Jaroslav Jurko. Piesne zaspievali žiaci 

ZUŠ Banská Štiavnica. 

11.6. – 45. výročie smrti Jozefa Horáka (30.1.1907-11.6.1974), redaktora, riaditeľa školy (dnes škola 

Jozefa Horáka), autora prorežimovej, ale najmä historickej prózy z dejín Banskej Štiavnice. Napísal 

napríklad Strieborné hlbiny o bratoch Hellovcoch, Zlaté mesto o Barbore Rösslovej, Volanie lesa 

o Jozefovi Dekretovi Matejovie. Jeho monumentálny hrob sa nachádza na Frauenberskom cintoríne. 

13.6. – Festival Vlnoplocha pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Divadlá sa hrali v hoteli 

Metropol, Limpacherovom dome, na Námestí sv. Trojcie, Eleuzíne a Spojári. Inscenácia Nežná 89 bola 

pripravená priamo v Banskej Štiavnici. 

14.6. – Schemnitiensis 2019. 8. ročník medzinárodného hudobného festivalu. Vystúpila skupina 

historickej hudby Musica aeterna. 

14.6. – Živena organizovala predstavenie českého divadla Kampa v priestoroch bývalého hotelu 

Metropol. Životopisná dráma o Edith Piaf bola súčasťou festivalu Vlnoplocha. 

14.6. – Slávnostné otvorenie inštalácie Think Freedom americko – bosnianskej autorky Ediny 

Seleskovicovej v Galérii Schemnitz a na Radničnom námestí. Nad projektom prevzali záštitu 

primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, predseda BBSK Ján Lunter a finančne podporilo 



veľvyslanectvo USA na Slovensku. Inštaláciu otváral veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling, 

ktorý bol pri tejto príležitosti slávnostne prijatý primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou na 

radnici. 

14.6. – Stretnutie bývalých pracovníkov OPP. 

14-15.6. – Mesto kultúry – Psst! Drieňová na Drieňovej. 

16-16.6. – Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v endure a country crosse (motorky) 

v Košiciach – Kavečanoch získal v kategórii enduro 1. miesto Štiavničan Róbert Pivarči. 

15.6. – Vernisáž výstavy Berliner Luft maliarky Rity Kszorúsovej s autorským výkladom v Artcafe. 

16.6. – Pobožnosť k svätej Trojici pri stĺpe sv. Trojice podľa sľubu richtára Ignáca Mihály Pirolta 

zloženého v roku 1710. Po nej nasledovala sv. omša v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej celebrovaná 

banskoštiavnickým farárom Ľudovítom Frindtom. 

20-27.6. – Bod K. na Drieňovej. Kultúrne podujatie pre najmenších. 

21.9. – Vernisáž výstavy Kabinet ilustrácie IX. v Galérii Jozefa Kollára (SBM) venovanej ilustrátorom 

Jozefovi Cesnakovi a Mariánovi Oravcovi. 

20-25.6. – Workschop dokumentárnych filmov Ex Oriente Film. 

23.6. – Na celoslovenskej súťaži Hľadáme nových olympionikov získal 2. miesto Štiavničan Ivan 

Šlúch v behu na 1000m. 

25.6. – Memoriál JUDr. Jozefa Beneša na futbalovom štadióne. Súťažilo sa v tradičných „branných“ 

disciplínach hod granátom, streľba zo vzduchovky, ale aj v hode a kope na cieľ a hode šípkou. 

Organizátor OC a ZO SZTP Banská Štiavnica. 

26.6. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta. 

  Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta na 2. polrok 2019 

MsZ zvolilo: Mandátovú komisiu (Ing. Marian Zimmermann – predseda, Mgr. Mikuláš Pál 

a Helena Koťová – členovia) 

 Návrhovú komisiu (RNDr. Pavel Bačík – predseda, JUDr. Dušan Lukačko 

a Ing. Matej Michalský – členovia) 

MsZ skonštatovalo: JUDr. Gejza Volf, náhradník, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. 

MsZ sa uznieslo na: VZN 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

MsZ vzalo na vedomie: Vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Jána Kružlica 

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 11.6.2019 



Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie 

plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

Plán práce MsZ Mesta na II. polrok 2019 

Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy, 

s.r.o. z 23.4.2019 

Informatívnu správu o konaní riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. z 28.5.2019 

Zahraničnú služobnú cestu primátorky Mesta do Krakova, kde sa zúčastnila na 

15. svetovom kongrese OMSD 

Ukončenie pracovného pomeru podľa §60 zákonníka práce náčelníka MsPo 

Mesta Mgr. Vladimíra Kratoša. 

MsZ zrušilo: Mestskú radu zriadenú na základe uznesenia č. 5/2018 MsZ z 5.12.2019 

MsZ odvolalo: Členov mestskej rady Mgr. Jána Kružlica, Mgr. Mikuláša Pála, Ing. Mariana  

Zimmermanna. 

MsZ neschválilo: Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže. 

Majetkové veci mesta. 

27.6. – Boli zverejnené výsledky súťaže v triedenom zbere odpadov pre školy. Zvíťazila MŠ Cirkevná. 

Súťaž organizovali Technické služby m.p. 

27.6.-7.7. – Na svetových majstrovstvách šachu ťažko telesne postihnutých ChessFest v Ružomberku 

sa štiavničan Tony Zicho umiestnil na 25. mieste. Tony Zicho bol členom štiavnického šachového klubu 

Opevnenie Banská Štiavnica. 

28.6. – Náckova Štiavnica – Historická „Štiavnická Anča“ s kultúrnym podujatím, 15. ročník. Súťaž 

v prednese náckovských vtipov vyhral Janko Fašánek. V súťaži štyavničtiny zvíťazilo družstvo Ing. 

Lipovský & Ľ. Matkovič. 

28.6. – Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Žena mesta Banká Štiavnica v kaviarni Gavalier.  

Moderoval Mgr. Peter Danáš. Anketu organizovala miestna organizácia Žievny pri príležitosti 150 

výročia založenia spolku. Víťazkami v kategóriách sa stali: Janka Bernáthová (umenia a kultúra), 

Renáta Taligová (vzdelávanie), Ľubica Kuková (turistický ruch), Ľudmila Blašková (obchod 

a podnikanie), ktorá získala aj najviac hlasov vôbec a stala sa tak Ženou mesta Banská Štiavnica. Do 

ankety sa zapojilo 290 občanov a odovzdali 789 hlasov. 

Jún – Slávnostné menovanie riaditeľov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta. ZŠ Jozefa Horáka Mgr. Ján Maruniak, ZŠ Jozefa Kollára – Mgr. Ján Kružlic, MŠ Bratská 9. – 

Mgr. Andrea Pauková, MŠ Mierová 2. – Janka Trilcová, MŠ 1. mája 4. – Mgr. Alexandra Bóková. 

Zároveň skončilo funkčné obdovie riaditeľkám PaedDr. Nadežde Sámel-Dobrovičovej zo ZŠ Jozefa 

Kollára po 20 rokoch a Bc. Janke Krutekovej z MŠ Bratská 9. 

Jún – Mgr. Mária Petrová vydala zbierku básní Čas nálezov a strát. Knihu ilustroval Ing. Lubomír 

Lužina. 



Júl 

1.7. – Účinnosť nadobudol dodatok k VZN 8/2017 o parkovaní, ktoré ruší parkovacie miesta na Námestí 

sv. Trojice. 25 dostupných miest ostalo pre majiteľov permanentných a rezidentských parkovacích 

kariet. Zároveň sa celoročne spoplatňujú parkoviská pod Novým zámkom a Banskom múzeu v prírode 

(1€/h). Zakázalo sa parkovanie autobusov pod Novým zámkom. Vytvorilo sa 17 rýchloobrátkových 

parkovacích miest (maximálne 30 minút) na ulici Dolná a Radničnom námestí. 15 miest na Radničnom 

námestí bolo monitorovaných automatickými senzormi v spolupráci s firmou PosAm. Prostredníctvom 

aplikácie pre mobily ParkDots bola zavedená možnosť zistiť si dostupnosť voľného miesta alebo 

zaplatiť. Problematické zavedenie nového systému a meškanie osadenia nových značiek umožnilo 

parkovať všetkým všade zadarmo. Možnosť parkovať „domácich“ na Námestí sv. Trojice spôsobila 

zvýšený záujem o permanentné parkovacie karty. 

3.7. – V Štiavnických novinách bolo publikované poďakovanie veľvyslanca USA na Slovensku Adama 

H. Sterlinga ktorý sa zúčastnil otvorenia inštalácie holubíc mieru Think Freedom. 

Vážená pani primátorka Babiaková, ďakujem Vám za srdečné prijatie počas mojej nedávnej návštevy 

pri príležitosti otvorenia výstavy Think Freedom. Veľmi sa teším, že výstava si našla dočasný domov vo 

Vašom krásnom meste. Tiež som si rád vypočul o radostiach a starostiach, ktoré musíte každodenne 

riešiť, hlavne tie, týkajúce sa Banskej Štiavnice ako lokality svetového dedičstva UNESCO. Ďakujem 

Vám aj za darčeky, ktoré som od Vás dostal. 

Želám Vám veľa šťastia vo Vašej práci a funkcii primátorky mesta a teším sa na správy o Vašich 

pokračujúcich úspechoch. 

4-6.7. – BachTribute, 8. ročník festivalu Bachovej hudby v kostole sv. Kataríny. Organové koncerty 

predniesli Marek Štrbák, Josef Kratochvíl a Doc. Imrich Szabó. 

8.7. – Prázdniny na Klingeri– vernisáž výstavy fotografií z 20. storočia v Berggerichte. Výstavu 

pripravilo AB ART press. 

10-15.7. – Oprava časti ulíc Viery Václavekovej a Samuela Mikovíniho v hodnote 24 763,20€ vykonala 

Renovia s.r.o.  

8-31.7. – Mesto kultúry – Prázdniny na Kilngeri – výstava historických fotografií. 

13.7. – Štiavnický živý šach na námestí sv. Trojice. Súboj do poslednej živej figúrky zviedli v Štiavnici 

stále neporazený veľmajster Sergej Movsesian a veľmajster Gergely Aczél (HU). V programe vystúpili 

Calata – historická hudba, Bojník – historická módna prehliadka, Zubři, Forgy, Sokoliari sv. Bavona, 

Dream Dancers. Celým dňom sprevádzali zabávači Miro Kasprzyk a Erik Forgáč. 

22.7-2.8. – Učiteľky z MŠ. 1. mája absolvovali vzdelávací pobyt na Malte. Mgr. Alexandra Boková, Bc. 

Katarína Kútniková, Eva Pecníková a Mgr. Marianna Andacká sa vzdelávali v kurzoch: Sprievodca 

pozorovania v triede, Zručnosti v oblasti rečníctva, komunikácie a prezentácie pre profesionálov, 

Kreatívna metodológia a Efektívny manažment v triede. Pobyt bol možný vďaka prostriedkom z EÚ 

v programe Erasmus+. 

26.7. – 22. Náckov štiavnický pochod. Podujatie organizoval Banskoštiavnicko-hodrušský banícky 

spolok. „Nácka“ stvárnil Ľubomír Sásik. 



27.7. – Mesto kultúry – Spustenie projektu Tu nič nie je venovaného „zmazanej“ histórii dolnej časti 

Banskej Štiavnice v okolí kostolíka sv. Alžbety, tabakovej továrne – niekdajšej priemyselnej lokalite. 

Projekt pripravilo o.z. Spolok Banskej Štiavnice ´91. 

26-28.7. – Festival peknej hudby, 20. ročník. Najväčším „ťahúňom“ podujatia bol britský klavirista Don 

Airey zo skupiny Deep Purple. 

Júl – Centrum voľného času v Banskej Štiavnici organizoval denné letné tábory v termínoch 1-5.7., 8-

12.7. 15-19.7. a pobytový zájazd pri mori v Tučepi 30.7. – 8.8. 

Júl – Začala sa výstavba parkoviska Dolná. Stavbu realizovala 

firma Combin Banská Štiavnica s.r.o. za cenu 397 952,92€. 

Júl – Prebiehajúci archeologický výskum na Glanzenbergu 

priniesol vzácny nález – bronzové pečatidlo v tvare mandorly 

s cirkevným motívom. Toto pečatidlo nepochádza z Banskej 

Štiavnice a na Glanzenberg bolo prinesené jedným z jeho 

vtedajších návštevníkov – cirkevným hodnostárom. Pečatidlo 

pochádza zo 14. storočia.  

 

August 

3.8. – Nezabudnuté remeslá na Námestí sv. Trojice, 19. ročník. Podujatie organizovalo Mesto Banská 

Štiavnica. Vystúpili detské folklórne súbory Margarétka z Paríža, Kovačice, Matičiarik. 

4.8. – Mesto kultúry – 7 filmov štiavnických – premietanie filmov účastníkov filmového kurzu v Kine 

Akademik. Spolu 100 minút. 

Premietali sa nasledovné filmy: 

Andy Gašpar: Umenie Štiavnice - Štiavnica má magickú schopnosť pritiahnuť špičkových umelcov. 

Výtvarníci Vlado Oravec a Svätopluk Mikyta približujú rozhodnutie žiť a tvoriť v štiavnickom regióne. 

Šimon Patkoš, Alžbeta Labudová, Krištof Lišaník: Hľadanie optimizmu - Majú mladí Štiavničania 

optimistické životné vyhliadky? Zisťovali sme u Erika na Drieňovej, aj u farmára Ondreja v Iliji. 

Miro Kollár: Ľudia Plety, - Bývalí zamestnanci Plety spomínajú, aký viedli v podniku pracovný aj 

spoločenský život. Film tvorí súčasť novootvorenej expozície Príbeh značky PLETA, ktorú pripravilo 

Slovenské banské múzeum na Starom zámku 

Sarah Klimentová, Martin Sámek: Cesta kávy - Od zeleného zrnka až po voňavú rannú šálku kávy. 

Lahodné espresso na kaviarenskom stole je zavŕšením dlhej cesty, ktorú káva ku nám musí prejsť. 

Pražiar kávy Lukáš zo Svätého Antona predstavuje férový prístup k drobným producentom kávy na 

opačnom konci Zeme. 

Beáta Seberíniová: Igor - „Igorovi by si chcela vedieť?“ Bea navštívi legendárny štiavnický podnik Art 

Cafe, kde spoznáva jeho pravidelného návštevníka, svojrázneho Igora. 



Michal Číž, Ján Šúr: Štiavnický pamätníci - Ako sa kedysi žilo a pracovalo v Banskej Štiavnici a čo 

všetko sa zmenilo? Naši pamätníci navštívili miesta svojho niekdajšieho pôsobenia a spomenuli si dobu, 

kedy na dnes už opustených miestach pulzoval život. 

Šimon Hudák, Matej Kuhn: Študenty - Ladislav Welward, štiavnický vedec a nositeľ silného 

humanistického posolstva preživších holokaustu, bol kedysi tiež mladý študent štiavnickej chemickej 

školy. Tínedžeri Matej a Šimon chcú poznať jeho pohľad na svet, dobro, mladosť a dnešnú mladú 

generáciu. 

6.8. – Konala sa bohoslužba na Hornom kostole na Kalvárii po 40. rokoch. Svätú omšu k sviatku 

Premenenia Pána slúžil biskup ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej 

republiky Mons. František Rábek. Na záver bohoslužby bola požehnaná pamätná tabuľa venovaná 

biskupovi Michalovi Buzalkovi v ktorého biskupskom erbe sa nachádzala banskoštiavnická kalvária. 

7-11.8. – 21. ročník filmového festivalu 4 živly s témou Čísla. 

10.8. – Deň obetí banských nešťastí. Piaty ročník pietneho podujatia prebiehal pri štôlni Glanzenberg 

za účasti primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, kaplána RKC Michala Martinku, predsedu 

baníckeho spolku Ing. Richarda Kaňu. Odzneli piesne spevokolu Štiavničan a desať symbolických 

úderov klopačky. 

10.8. – V Limpacherovom dome prebiehala výstava „Obnova Limpachera v návrhoch študentov FA 

STU“. 

11.8. – V kostole sv. Juraja na Jergyštôlni – Ulica M.M. Hodžu bo, Belianskym farárom Mgr. Tomášom 

Štefinom požehnaný nový elektronický organ. Slávnostne vystúpil rodák, operný spevák a pedagóg  

Mgr. Art. Stanislav Bartko. Na organe ho doprevádzala Mgr. Irena Chovanová. 

15.8. – 8. ročník obnovenej Šmintorínskej púte ku kaplnke Panny Márie pri štôlni Šmintorín na Hornej 

Resle. Pripravili RKC farnosť Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok a ďalší sponzori. 

15-17.8. – 17. ročník festivalu francúzskej kultúry Capalest s mottom Byť dnes umelcom znamená 

ustavičnú konfrontáciu s príťažlivosťou a zároveň odpudivosťou ľahkého umenia. 

17.8. – V ArtCafe prebiehala vernisáž fotografií Mora Alexandru z Klužu (Koložvár) (RO). Kurátorkou 

výstavy bola Juliana Mrvová. Na svojich veľkoformátových fotografiách zachytil jaskynné obydlia 

v okolí Hontianskych Trsťan. 

18.8. – Festival Osmidiv, venovaný telesne postihnutým. 

21.8. – Vernisáž výstavy Paralely Banskej Štiavnice a Lavrionu v Berggerichte. Výstavu pripravil 

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská a geologická expozícia na bani Starovšechsvätých 

v Hodruši-Hámroch a Slovenské banské múzeum. Pásku slávnostne prestrihli primátor Laurionu 

Dimitrios Loukas a Henrieta Godová. Prejavy predniesli riaditeľ SBM PhDr. Jozef Labuda CSc., Mgr. 

Henrieta Godová zastupujúca Banskú Štiavnicu, Nikolays Fouyas – konzul gréckeho veľvyslanectva na 

Slovensku a Dimitrios Loukas – primátor Laurionu. Podujatie moderoval Mgr. Peter Danáš. Kultúrne 

sprevádzal spevokol Štiavničan. 

21.8. – V Kammerhofe bola otvorená expozícia minciarskych strojov. Zároveň bola riaditeľom 

Mincovne Kremnica š.p. Vlastimilom Kalincom otvorená predajňa mincí a suvenírov Minc-Art 

v Kammerhofe. 



23.8. – V Galérii Schemnitz prebiehala vernisáž projektu Bansk of The Future Limited – interaktívnej 

inštalácii v ktorej si návštevníci mohli vytvoriť originálne diela zo svojich bankoviek bez ich 

znehodnoteniea. Autorom projektu bol multimediálny umelec Roland Farkas z Budapešti. 

24.8. – Sitnianska paškrta. Súťaž vo varení kotlíkových špecialít na Počúvadle organizovaný OOCR 

Región Štiavnica. Vyhralo družstvo Tri prasiatka s „Výdatnou fazuľovicou“. 

26.8. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

  Rokovací poriadok MsZ 

  Dodatok č.1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ. 

  Povolené prekročenie výdavkov na zvýšenie dotácií na školské jedálne 

  Program odpadového hospodárstva Mesta na roky 2016-20 

   Plnenie rozpočtu Mesta a ním zriadených organizácií k 30.6.2019 

   Rozbor hospodárenia Technických služieb m.p. za 1. polrok 2019 

   Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 

   Návrh rozpočtových opatrení 

   Návrh na schválenie úveru na verejné osvetlenie 

   Doplnenie uznesenia č. 73/2019 – kúpa chodníka na Poľovníckej a Ľ. Štúra ulici 

MsZ zvolilo: Návrhovú komisiu 

  Mgr. Mikuláša Pála, za predsedu komisie školstva, práce s deťmi a mládežou 

  JUDr. Gejzu Volfa za člena dozornej rady Bytová správa s.r.o. 

Mgr. Milana Kabinu za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 

 MsZ odvolalo: Mgr. Karola Palášthyho z členstva v redakčnej rade VIO TV 

 MsZ vymenovalo: Ing. Mateja Michalského za člena redakčnej rady VIO TV 

 MsZ zrušilo: Rokovací poriadok MsZ Mesta Banská Štiavnica z 4.2.2015 

MsZ poverilo: Ľubomíra Baráka, Mgr. Petra Erneka a JUDr. Dušana Lukačku vykonávaním 

obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri týchto úkonoch. 

MsZ delegovalo: JUDr. Gejzu Volfa ako zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri MŠ 

Bratská 9. 

MsZ sa uznieslo na: Dodatku č.2 k VZN č.2/2009 – Štatút Mesta Banská Štiavnica. 



Dodatku č.2 k VZN č.1/2019 – o financovaní ZUŠ, MŠ a školských 

zariadení na území mesta BŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BŠ, 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby. 

VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta BŠ. 

 MsZ udelilo: verejné ocenenie osôb podľa VZN č.2/2009 – Štatút Mesta Banská Štiavnica. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 24.7.2019 

 Vzdanie sa Mgr. Jána Kružlica funkcie predsedu školstva, práce 

s deťmi a mládežou, člena rady školy pri MŠ Bratská 9 a dozornej rady 

Bytová správa s.r.o. 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2019 

 Informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti 

Bytová správa s.r.o. 

 Zahraničnú služobnú cestu primátorky mesta Mgr. Nadeždy 

Babiakovej do Šoprone 19.8.2019 na 30. výročie Paneurópskeho 

pikniku. 

 Informatívnu správu o stave súdneho konania 

 Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2019 

Majetkové veci mesta. 

27.8. – Diskusia na tému Revitalizácia bývalého školského areálu na Povrazníku v rámci témy Náš kraj 

na cestách. Organizovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom. Za účasti predsedu Ing. Jána 

Luntera v školskom internáte SOŠ služieb a lesníctva. 

27-30.8. – Žiaci ZŠ Jozefa Horáka Dominika Vazanová, Olívia Jaďuďová, Róbert Mokoš a Adam 

Buzalka sa v sprievode učiteliek zúčastnili medzinárodného pobytu v Budapešti World Heritage and 

Tradition. 

28.8. – Na Radničnom námestí bola odhalená plastika „Ruže k výročiu“, akademického sochára 

Vojtecha Remeňa z Ilije, ktorá nahradila starý pamätník SNP. Bronzovú sochu podľa predlohy vytvoril 

Mgr. art. Martin Pala. Rekonštrukciu organizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Mesto 

Banská Štiavnica a OZ Iniciatíva za živé mesto. Obnova pamätníka v hodnote 13 000€ bola hradená 

z rozpočtu mesta. Ministerstvo obrany SR prispelo sumou 5 000€. Pamätník bol odhalený pri príležitosti 

75. výročia Slovenského národného povstania. 

28.8. – Pri pamätníku SNP na Počúvadle prebiehal pietny akt položenia kytíc. 

28.8. – Banskú Štiavnicu navštívil veľvyslanec Kanady na Slovensku John von Kaufmann. 

30.8.-1.9. – 4. ročník festivalu nového kabaretu a pouličného umenia Amplión. 



31.8. – Informačné centrum Mesta Banská Štiavnica pod vedením Ing. Jána Sedíleka zvíťazilo v prvom 

ročníku ankety o najatraktívnejšie informačné centrum na Slovensku, počtom 

hlasov 766 viac ako dvojnásobne presiahnuc počet hlasov druhého v poradí 

a 28% celkových hlasov. Čím zároveň získalo titul Informačné centrum roka 

2019. Anketu organizovala Asociácia informačných centier Slovenska 

v spolupráci s vydavateľstvom Kam po Česku a s webovým portálom 

kamposlovensku.sk. 

31.8. – V kaviarni Sirius Caffe & Bar prebiehalo charitatívne podujatie 

Svetielko nádeje a výstava amatérskeho fotografa Adama Lahvičku. Prebiehal 

1. ročník súťaže o najlepší guláš, ukážka hasičskej techniky a hudobné 

spestrenie zabezpečila kapela Dolinka a DJ Steve. 

August – Po 4 rokoch bola dokončená čelná fasáda budovy Rubigall vrátane 

bezbariérového vstupu. Reštaurátorské práce vykonala firma Filo-restauro, s.r.o. 

Vlkanová. 

Leto – Motív Banskej Štiavnice bol umiestnený na limitované balenie piva Šariš 

v rámci kampane Každý máme v srdci kus Slovenska. Motív vytvorila 

ilustrátorka Alica Kucharovičová. 

 

 

 



September 

1.9. – OZ Štokovec, priestor pre kultúru ukončilo svoje 10 ročné fungovanie na Železničnej stanici 

Banská Štiavnica a presťahovalo sa do bývalej budovy Gymnázia Andreja Kmeťa na Gölenrovej-

Gwerkovej ulici. 

1.9. – Riaditeľom Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici, špecializovaného pracoviska 

Slovenského národného archívu sa stal Mgr. Peter Konečný, PhD. 

2.9. – Stredná odborná škola Sv. Františka Assiského otvorila študijný odbor Programátor. Odbor v 3. 

a 4. ročníku bude prebiehať formou duálneho vzdelávania  v spolupráci s firmou Continental 

Automobile Systems Slovakia, s. r. o., Zvolen. 

4.9. – Mesto Banská Štiavnica podpísalo zmluvu s O.S.V.O. comp, a.s. Prešov o výmene a doplnení 

LED svietidiel verejného osvetlenia. Na Štefultove a Sitnianskej malo byť osadených 298 lámp a na 

Dolnej ulici 23 kusov v celkovej hodnote 171 473,89 €. 

5-7.9. – Salamandrové dni. 

Sprístupnené boli bežne neprístupné pamiatkové objekty/ ich časti: Hellov dom, 

synagóga, Stará nemocnica, radnica. 

5.9.  Paralely Banskej Štiavnice a Laurionu, komentovaná prehliadka výstavy fotografií 

v Berggerichte. 

Medzinárodná konferencia Európske montánne dedičstvo – Európska banská cesta 

v Kammerhoffe. Organizované SBM, Fakulta BERG TU v Košiciach, Združenie 

baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. 

Odovzdávanie ocenení Pamiatky a múzeá na Starom zámku. 

Beseda s prof. Ľudovítom Petranským v Galérii Jozefa Kollára o Jozefovi Kollárovi. 

Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva v kostole sv. Kataríny. 

Program pripravil a moderoval Mgr. Peter Danáš. Tematicky bol program ladený do 

obdobia baroka – 18. st, najväčšieho rozkvetu Banskej Štiavnice. Po 250 rokoch bol 

verejnosti prezentovaný obrad facigerov – aušusníckych osvetľovačov slávnostných 

podujatí. 

Slávnostný šachtág v Kammerhofe, pre pozvaných hostí. 

Vernisáž výstavy Salamander a baníctvo očami detí a mládeže v Klube Rubigall. 

6.9 Deň otvorených dverí v Slovenskom banskom archíve: Cesty medi v archívnych 

dokumentoch. 

Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici 

v Kultúrnom centre, pre pozvaných hostí. 

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v kostole sv. Kataríny. Boli udelené 

ceny mesta a vztýčená vlajka Organizácie miest svetového dedičstva. Podujatie sa 

zúčastnil aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič – čestný občan Banskej Štiavnice. Po 

skončení nasledovalo vztýčenie vlajky Organizácie miest svetového dedičstva. 



Osláv Salamandra sa zúčastnili významní hostia: Alexey Leonidovič Fedotov – 

veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, Robert Hajšel – poslanec Európskeho 

parlamentu a ďalší. 

Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. 

Burza minerálov na SPŠ S. Mikovíniho. 

Salamandrové pódium – hudobný program na námestí sv. Trojice. 

Salamandrový sprievod, tento rok v sprievode kráčal naviac samostatný oddiel vojakov 

v dobových uniformách armády prvej Československej republiky. 

6-7.9. Salamadrový jarmok na námestí sv. Trojice. 

7.9. Salamandrové detské pódium na námestí sv. Trojice. 

Slávnostne boli udelené nasledovné ceny mesta: 

Výročná cena  mesta Banská Štiavnica: 

 

PhDr. Miron Breznoščák 
PhDr. Miron Breznoščák, občan Banskej Štiavnice. Narodil sa v Medvedzom a po úspešnom ukončení 

vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ v roku 1972 nastúpil ako stredoškolský učiteľ na Gymnázium v 

Medzilaborciach. Odtiaľ v roku 1973 prišiel do Banskej Štiavnice, kde začal učiť na Gymnáziu ako 

stredoškolský učiteľ anglického jazyka. Do nášho mesta prišiel v období, kedy sa začala budovať 

prípravka pre vysokoškolské štúdium v zahraničí. Neskôr na tejto škole pôsobil ako zástupca riaditeľa 

školy a v roku 1995 prišiel pracovať na Mesto Banská Štiavnica, kde pracoval ako asistent primátora, 

ktorý mal na starosti medzinárodnú spoluprácu mesta, zabezpečovanie a koordináciu spolupráce s 

Organizáciou miest svetového dedičstva. Aj na tomto poste propagoval Banskú Štiavnicu a šíril dobré 

meno mesta doma aj v zahraničí. Podieľal sa aj na aktivitách Akademici v Banskej Štiavnici, podujatí, 

ktoré každoročne pripomína podpísanie Deklarácie o nástupníctve slávnej Baníckej akadémie, ktorú 

podpísali predstavitelia nástupníckych fakúlt a vysokých škôl. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti 

životného jubilea. 

 

Michal Špunta 
Michal Špunta, občan Banskej Štiavnice, významný člen Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho 

spolku sa narodil v obci Malá Čalomija v okrese Veľký Krtíš. Odborné vzdelanie získal štúdiom v 

Učňovskej škole, v odbore automechanik. Jeho prvým zamestnávateľom boli Československé 

autoopravovne Pôtor, kde pracoval v období rokov 1967 – 1970. V roku 1970 sa presťahoval do Banskej 

Štiavnice a zamestnal sa v Technických službách, v pracovnej pozícii vodič nákladného vozidla. V roku 

1977 sa dal na banícke povolanie, keď sa zamestnal v Rudných baniach, závod Banská Štiavnica, začínal 

ako robotník v bani na Novej šachte, neskôr sa vypracoval na pracovnú pozíciu pomocný lamač pri 

dobývaní rudy a pri razení banských diel. Po prijatí útlmového programu rudného baníctva sa zaradil 

do veľkej skupiny zamestnancov závodu, ktorí dostali výpovede v súvislosti s pripravovaným zrušením 

závodu v Banskej Štiavnici. V tom istom roku sa zamestnal v obchodnej spoločnosti STAVASTA, s.r.o. 

Banská Štiavnica v pracovnej pozícii stavebný manipulačný robotník. Tu pracoval až do svojho odchodu 

na mimoriadny banícky dôchodok v roku 1999. Od roku 2000 je členom baníckeho spolku a od roku 

2014 je členom jeho riadiaceho výboru. Patrí medzi najaktívnejších členov spolku, je stálym členom 

baníckeho orloja, je členom štafážnej skupiny spolku a je zástavníkom spolku. Svojou aktívnou 

činnosťou ako člen Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku prispieva k udržiavaniu 

baníckych tradícií, k ich zachovaniu aj pre budúce generácie, k ich šíreniu a prezentácii doma aj v 

zahraniční. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea. 

 

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici 



Dejiny Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sú prepojené s dejinami školstva v našom meste, 

ktoré má hlboké tradície. Názvy a forma školy sa menili rovnako ako sa menili štáty, panovníci, či 

politické režimy. Do systematickej prevádzky sa škola dostala až po príchode jezuitov do Banskej 

Štiavnice v roku 1649. Tak sa z pôvodnej starej trojročnej školy postupne stalo najprv trojtriedne a 

potom štvortriedne gymnázium. Od 11. novembra 1776 z rozkazu Márie Terézie prebrali gymnázium 

piaristi. Nové reálne gymnázium bolo pomenované po Andrejovi Kmeťovi, ktorý študoval na 

piaristickom gymnáziu v Banskej Štiavnici v rokoch 1852 - 1858. Postupne sa zo 4-triedneho gymnázia 

vytvorila 11-ročná, neskôr 12-ročná stredná škola, Stredná všeobecnovzdelávacia škola a Gymnázium. 

V roku 1973 bola pri gymnáziu zriadená Prípravka pre štúdium v zahraničí. Mnoho diplomatov, či 

vysoko postavených úradníkov je absolventmi tejto prípravky. Od školského roku 2010/2011 bolo 

založené anglické bilingválne gymnázium ako nasledovník jazykového gymnázia z konca 20. storočia. 

V súčasnej forme má Gymnázium Andreja Kmeťa dve formy štúdia – slovenskú, so 4 triedami a 

bilingválnu anglickú sekciu s 10 triedami v 5 ročníkoch. Banskoštiavnické gymnázium šírilo a šíri 

neustále dobré meno školy aj mesta na Slovensku i v zahraničí a práve preto obyvatelia nášho mesta a 

mestská samospráva sme na túto školu hrdí. Vysokú úroveň škola dosiahla aj vďaka kvalitnému 

pedagogickému zboru a vedeniu školy. Škola sa zapája do medzinárodných projektov ako škola 

zaradená do siete UNESCO tvorí neoddeliteľnú súčasť rozvoja mesta. Ocenenie sa udeľuje za rozvoj 

stredného školstva a šírenie dobrého meno mesta doma i v zahraničí. 

 

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici 

Lesnícke vzdelávanie a jeho história sú úzko späté s Baníckou akadémiou, neskôr Baníckou a lesníckou 

akadémiou a mestom Banská Štiavnica. Významný je rok 1770, kedy na odporúčanie panovníčky Márie 

Terézie vydala Dvorská komora pre mincovníctvo a baníctvo vo Viedni dekrét o vyplnení a 

systemizovaní Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Nariadila tu vytvoriť tretiu, banícku katedru, na 

ktorej sa malo vyučovať aj lesníctvo, čo znamenalo začiatok vyučovania lesníctva na tejto škole (Urgela 

1985). Budova školy je situovaná v areáli Botanickej záhrady. Úroveň a výsledky vzdelávania na 

Strednej lesníckej škole boli ocenené Medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou (IES – International 

Education Society, Londýn), prezídium ktorej udelilo škole pre obe formy štúdia (stredné i vyššie) 

prestížny rating BBB, ako vysoko erudovanej a profesionálne vedenej inštitúcii. Škola je zaradená do 

prestížnej kategórie A, tzn. Špičková vzdelávacia inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami a bol jej 

pridelený rating E/SK/A/bbb. Zaradenie Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici do siete 

medzinárodných vzdelávacích inštitúcií umožňuje škole vydávať absolventom medzinárodne uznávaný 

certifikát o lesníckom vzdelaní a tým umožňovať lepšie umiestnenie na trhu práce nielen v Slovenskej 

republike, ale aj v krajinách Európskej únie. V roku 2019 si Stredná odborná škola lesnícka pripomenie 

100. výročie jej vzniku. Za výnimočné zásluhy v oblasti rozvoja stredného školstva, za uchovávanie a 

prezentovanie lesníckych tradícií sa udeľuje ocenenie ako výraz vďaky a uznania. 

 

Cena primátora mesta Banská Štiavnica: 
 

MUDr. Marcela Mačajová 
Občianka mesta Banská Štiavnica, narodila sa v Šuranoch. Detstvo prežila v Seredi a v Bratislave, kde 

chodila na strednú školu. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave (v roku 1979) prišla pracovať do Banskej Štiavnici na interné oddelenie (v 

roku 1980). Atestovala v odbore otorinolaringológia a v Banskej Štiavnici bola znovuotvorená ORL 

ambulancia, v roku 1996 otvorila aj imunologickú ambulanciu, pričom v oboch pracuje dodnes. V 

rokoch 1999 – 2002 pracovala ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva a členka Mestskej rady v 

Banskej Štiavnici. V Banskej Štiavnici vychovala troch synov. Počas celého svojho aktívneho 

pracovného života pracovala pre zdravotníctvo v Banskej Štiavnici a obyvateľov nášho mesta. Do 

súčasnosti vykonáva svoju prácu na vysokej odbornej úrovni s ľudským prístupom k pacientom. Celý 

svoj aktívny pracovný život prežila v Banskej Štiavnici. Ocenenie sa udeľuje za celoživotný prínos v 

oblasti zdravotníctva v našom meste, pri príležitosti životného jubilea. 

 

Mgr. Mária Petrová 
Občianka mesta Banská Štiavnica. Za dlhodobú činorodú prácu v oblasti kultúry a osvety, za 

organizovanie mnohých významných kultúrnych podujatí v rámci mesta Banská Štiavnica, za založenie 



Autorského klubu literátov, hudobníkov, výtvarníkov a fotografov v Banskej Štiavnici, za hľadanie a 

podporu mladých talentov v rámci mesta a okolia, za úspešnú reprezentáciu mesta obrazovo-poetickými 

publikáciami Naša Štiavnica a Štiavnické jesene, Veselosti, Štiavnické zrkadlenia, Čas nálezov a strát a 

mnohé ďalšie. Písanie je pre Máriu Petrovú vášňou. Námety čerpá najmä z vlastného života, prežitých 

radostí ale aj starostí. Autorka má fanúšikov nielen v Banskej Štiavnici a blízkom regióne, ale aj na 

južnom Slovensku, odkiaľ pochádza. Svoju lásku k literatúre sa snažila Mária Petrová pretaviť aj do 

svojej práce, kde dlhé roky pôsobila ako stredoškolská učiteľka slovenského a ruského jazyka, neskôr 

ako odborná zamestnankyňa BBSK - Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom - Pracovisko 

Banská Štiavnica. Svojimi dielami sa zaslúžila o zviditeľnenie Banskej Štiavnice na Slovenku. Ocenenie 

sa udeľuje za šírenie dobrého mena mesta na Slovensku a rozvoj kultúry. 

 

Patrik Jány 
Občan Banskej Štiavnice, kde vyštudoval katolícke gymnázium, v súčasnosti študuje na univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy. Športovej streľbe sa začal venovať v roku 

2009, pod patronátom svojho starého otca Ľubomíra Drbohlava. Do roku 2014 bol členom športovo 

streleckého klubu v BS, avšak od roku 2015 prešiel pod hlavičku VŠC Dukla BB, kde spočiatku trénoval 

s dvojnásobným olympijským medailistom Jozefom Göncim. Momentálne trénuje s majstrom EU v 

rokoch 2005 a 2006 Zoltánom Balážom vo VŠC Dukla BB, kde aktuálne pôsobí ako vojak profesionálny 

športovec. Zúčastňuje sa všetkých svetových pohárov, majstrovstiev EU, momentálne pracuje na získaní 

miestenky na Olympijské hry. Medzi jeho najlepšie výsledky patrí: 6te miesto ME 2015 ešte ako junior 

a terajšie 7dme miesto na druhých Európskych hrach v Minsku spolu s prvým miestom na 30tej letnej 

Univerziáde v Taliansku Neapol. Ocenenie sa udeľuje za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Banská 

Štiavnica a šírenie jeho dobrého mena na Slovensku a v zahraničí. 

 

Ľubomír Drbohlav 
Občan Banskej Štiavnice, tréner strelcov, narodený v Horných Lefantovciach okr. Nitra. V roku 2009 

začal trénovať svojho vnuka Patrika Jányho a o polroka aj Štefana Šuleka ml.. Sám ako stále aktívny 

strelec reprezentuje Banskú Štiavnicu a získal niekoľko sto ocenení v rámci regiónu a kraja. Ľubomír 

Drbohlav bol 2x majstrom Slovenska v kategórii seniori. Svoje skúsenosti odovzdával niekoľko rokov 

svojim zverencom. Dal im veľmi dobré základy, ktoré si v súčasnosti zvyšujú v Dukle Banská Bystrica. 

Jeho už bývalí zverenci sú najlepšími strelcami Slovenska a zúčastňujú sa na najvyšších svetových 

streleckých podujatiach po celom svete, kde s úspechom reprezentujú Slovenskú republiku a Banskú 

Štiavnicu. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea. 

7.9. – V Banke lásky prebiehali oslavy 199. narodenín Maríny Pischlovej Gerszo. Otvorené bolo až do 

polnoci. Hosťou podujatia bola ilustrátorka Agáta Broz. 

9.9. – V Dennom centre 2 na Štefultove prebiehala beseda so zástupcami Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru Žiar nad Hronom o prevencii pred známymi podvodmi. 

12.9. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval pre svojich členov 

rekondičný zájazd do kúpeľov Kováčová. 

14.9. – Na železničnej stanici prebiehalo kultúrne podujatie k 70. výročiu výstavby Trate mládeže (1949 

– 2019). Vystúpili Sitňanka, Lúčnica, Divadlo Dunajka a Na traky, folklórny súbor Zornička. V čakárni 

stanice boli vystavené fotografie Sergeja Protopopova a Jakuba Janča. Premietnuté boli historické  

zábery výstavby trate z archívu Slovenského filmového ústavu a Slovenského rozhlasu. Prehovoril 

Ondrej Michna a primátorka mesta Nadežda Babiaková. Na trati boli vystavené historické i moderné 

motorové vozne a súpravy. 

14.9. – Na majstrovstvách SR v triatlone v Starej Myjave sa Štiavničan T. Nemčok umiestnil na 2. 

mieste a Rado Nemčok na 4. vo svojich kategóriách. 



14.9. – Štefultovské fajermanské halušky – 1. ročník halušiek na hasičskej zbrojnici. Organizoval 

Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov a mesto Banská Štiavnica. Zúčastnilo sa cca 400 návštevníkov, 

ktorí si pochutnali na siedmich druhoch halušiek (nielen klasické bryndzové ale aj tekvicové alebo 

sladké s orechmi a čerešňami). 

15.9. – Boli ustálené počty žiakov na školách pre školský rok 2019/20. 

Škola Počet žiakov ŠKD MŠ CVČ Zriaďovateľ 

ZŠ Jozefa Horáka 471 (-11)    

Mesto 

Banská Štiavnica 

ZŠ Jozefa Kollára 204 (-8)    

MŠ 1. mája   110+18 (+17)  

MŠ Bratská   85 (+6)  

MŠ Mierová   25 (-3)  

Základná umelecká škola 460 (+37)    

Centrum voľného času 518 (-42)    

Katolícka spojená škola 176 (-16)  61 (+3) 152 (-30) Katolícka cirkev 

Súkromná ZŠ Bakomi 93 (+19)    

Súkromné Súkromná MŠ Nezábudka   25 (/)  

Súkromná MŠ Guliver   34 (/)  

 

15-21.9. – Jesenná univerzita architektúry 2019 – Banská Štiavnica gotická. Workschop organizovaný 

fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity za účelom v konečnom dôsledku vytvoriť 

virtuálnu, vedecky podloženú predpokladanú podobu Banskej Štiavnice v gotickom období. 

16.9. – Piati žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa sa zúčastnili medzinárodného projektu Interpersonal 

Communication v Bruz vo Francúzsku. 

18.9. – Odborný seminár 40 rokov CHKO Štiavnické vrchy. 

Obsah zborníka tvoria nasledovné prednášky:  

Cesta ku vzniku CHKO Štiavnické vrchy a osobnosť Ing. Milana Kapustu, CSc., prvého riaditeľa 

Správy CHKO Štiavnické vrchy – PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.,  

Prvé obdobie činnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy – Ing. Peter Mojžita,  

Správa CHKO Štiavnické vrchy v rokoch 2002 – 2018 – Ing. Dušan Trcka,  

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy v systéme ochrany prírody na Slovensku po vstupe do 

Európskej únie – Ing. Dušan Farbiak.  

Doterajšia bilancia a prognóza ďalšej rekonštrukcie vodohospodárskeho systému v CHKO Štiavnické 

vrchy – Ing. Václav Koleda.  

Špecifiká a výnimočnosti CHKO Štiavnické vrchy, ako dôležité predpoklady ďalšieho rozvoja aktivít 

Správy CHKO Štiavnické vrchy v budúcnosti – Ing. Peter Farbiak. 



19.9. – Exkurzia na Sitno organizovaná Správou CHKO Štiavnické vrchy k jej 40. výročiu. Prednášky 

vyšli neskôr v zborníku. 

19.9. – Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Štiavnici sa 

premenovala na Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia Ladislava Exnára, 

hrdinu SNP, Banská Štiavnica. 

20.9. – Mesto kultúry – Nu sound of visegrad 2. Vystúpenie hudobných projektov z krajín V4. 

V kultúrnom centre vystúpili Black Hole Constellation (CZ), Jób (SK), Lonker See (PL). 

20.9. – Jesenná gruntovačka – spoločné upratovanie - World cleanup day. Oragnizovaná OOCR Región 

Štiavnica. Upratovalo sa okolie Nového zámku, trasa náučného chodníka Glanzenberg a cesta k tajchu 

Klinger. Zapojili sa: ZŠ Bakomi, Gymnázium Andreja Kmeťa, Katolícka spojená škola sv. Franiška 

Assiského. Na 8 km turistických trás bolo vyzbieraných nepríjemných 56 vriec odpadu. 

20.9. – Biela pastelka – celoslovenská zbierka na pomoc slabozrakým a nevidiacim. 

21.9. – Mimoriadna členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v kine 

Akademik. 

22.9. – 40. výročie vzniku Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. CHKO Štiavnické vrchy má 

rozlohu 77 630 ha a rozprestiera sa v okresoch Banská Štiavnica, Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, 

Zvolen a Krupina. Bola vyhlásená vyhláškou SSR č.124 dňa 22.9.1979. Prvým riaditeľom CHKO sa 

stal Ing. Milan Kapusta, CSc. Aktuálnym riaditeľom Správy CHKO je Ing. Peter Farbiak. Podujatie 

k výročiu navštívili mnoho vedúcich osobností z oblasti ochrany prírody na Slovensku a ďalší. Bola 

otvorená výstava v priestoroch Správy CHKO. Ďakovné listy odovzdával JUDr. Boris Susko, štátny 

tajomník MŽP SR. 

22-28.9. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval rekondičný pobyt 

v Hokovciach. 

25.9. – Vernisáž výstavy Svetové dedičstvo očami detí v Klube Rubigall, 25. ročník. 1068 kresieb z viac 

ako 50 škôl z 19. miest svetového dedičstva z 12 krajín: Česká Republika, Čile, Azerbajdžan, Ekvádor, 

Albánsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Rusko, Srí Lanka 

a Slovensko. 

27.9. – V reštaurácii Gallery uviedla Maja Beňová svoj hudobný album Do vtáčích krídiel. 

27.9. – Na ZŠ Jozefa Horáka prebiehal odborný seminár Jozef Horák – regionálne v univerzálnom pri 

príležitosti 45. výročia smrti Jozefa Horáka. Podujatie moderovala Mgr. Renáta Taligová a vystúpili na 

ňom Prof. PhDr. Karol Horák, CSc z PU Prešov, doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD; PaedDr. Hedviga 

Kubišová, PhD. z UMB Banská Bystrica, doc. Dagmar Kročanová, PhD. z UK Bratislava a Mgr. 

Veronika Inglotová, PhD. zo ZŠ Jozefa Horáka. Prejavy predniesli riaditeľ školy Mgr. Ján Maruniak 

a primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Po ňom nasledovalo predstavenie projektu ZMOS Kroky 

k úspechu – príklady dobrej praxe: tlačová besedu s témou výnimočnosti Banskej Štiavnice, špecialitou 

z Dubovej a vodnou nádržou Ľadovo v Lučenci. Podujatie bolo ukončené prehliadkou pamätnej izby 

Jozefa Horáka. 

28.9. – V Galérii Jozefa Kollára prebiehala prednáška Jakuba Kopca Architektura odvívání. 

28.9. – V Galérii Schemnitz prebiehala vernisáž výstavy Zdeny Kolečkovej Messenger urbánnych krás. 



29.9. – V Galérii Schemnitz prebiehal workschop Detské územia 2019 s podtitulom Stopy, odtlačky, 

zobrazenia. Lektoroval Mgr. Martin Kratochvil PhD. 

29.9. – OZ Štokovec organizovalo Otvorené ateliéry Štiavnica. Verejnosť si mohla prehliadnuť ateliéry 

v Štiavnici tvoriacich umelcov Juraja Gábora, Michala Malého, Petry a Marcela Meszárosa, Arpáda 

Pála, Jany Bernartovej, Svätopluka Mikytu, Ádáma Alberta, Jozefa Vanču a Sebastiána Komáčka. 

September – Spevokol Štiavničan oslávil 47 výročie svojej existencie. Počas uplynulého roku – 

Salamander 2018/19 absolvoval 44 vystúpení. Zbormajstrom bol Mgr. Ján Kružlic. Spevokol 

vystupoval v Poľsku v Krosne. 

Október 

1.10. – V Kultúrnom centre prebiehala prednáška Jaromíra Novotu Ako sa vyhnúť cukrovke. Prednášku 

organizovali Kluby zdravia a MsÚ Banská Štiavnica. 

1.10. – V Hoteli Grand Matej prebiehala medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni, pod záštitou 

primátorky mesta. Na konferencii sa zúčastnilo 76 odborníkov. Konalo 34 prednášok (+10 plagátových) 

v kategóriách Rádioenvironmentalistika a mierové využitie jadrovej energie; Radiačná ochrana 

a radónová problematika; Environmentálne inžinierstvo a lyzimetrický výskum s workshopom 

Praktické aplikácie monitorovania ekosystémov; Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie 

a jadrová energia. Hlavným organizátorom konferencie bola Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, Katedra jadrovej chémie. 

3.10. – V galérii Strednej odbornej školy služieb a lesníctva sa konala vernisáž výstavy Danici 

Košiarovej. 

4.10. – V Klube Rubigall sa 80 štiavničát stretlo so Stanislavom Repaským – autorom fantasy príbehov 

pre deti. Literárnu besedu zorganizovala Mestská knižnica Banská Štiavnica pod vedením Kataríny 

Kissovej. Čítalo sa z „Natálkiných príbehov“. 

5-6.10. – Mesto kultúry – Na  železničnej stanici prebiehal 1. ročník festivalu JAMA zameraný na tvorbu 

Milana Adamčiaka Organizovaný Medzinárodnou spoločnosťou pre súčasnú hudbu, Banská St a nica 

Contenporary a Cluster ensemble. Časť festivalu prebiehala aj v Banskej Belej. 

8.10. – Anna Garbinská predstavila na ZŠ Jozefa Horáka knihu Kruté objatie. 

9.10. – Slávnostná žiacka akadémia v Kultúrnom centre pri príležitosti 100. výročia Gymnázia Andreja 

Kmeťa. Pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

9-10.11. – V Galérii Schemnitz organizovali workschop Filmový portrét s lektorom Marekom 

Janičíkom, v rámci projektu Detské územia 2019. Takmer každý dnes vlastní audiovizuálne záznamové 

zariadenie (smartfón), ale vzdelávanie na školách sa takýmto umením vôbec nezaoberá. V druhý deň sa 

konala premiéra natočených filmov. 

10.10. – Literárno – hudobný podvečer spomienok absolventov Gymnázia Andreja Kmeťa pri 

príležitosti 100. výročia v Hoteli Grand Matej. Vystúpili Emília a Magda Vášáryové, Anton Hykish, 

Juraj Červenák a Zdenka Predná. 

11.10. – Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady v aule Gymnázia Andreja Kmeťa. Moderoval Michal 

Čabák, vystúpil spevokol Štiavničan, študenti HUAJA. Marek Žilík predstavil Pamätnicu GAK. 



10.10. – Mesto kultúry 2019 – Deň, keď zomrel Gott – toto divadelné podujatie uviedol Ansámbel 

nepravidelného divadla v Kultúrnom centre. 

14.10. – Živena organizovala zájazd do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. 

14.10. – V Dennom centre na Štefultove prebiehala oslava pri príležitosti okóbra – mesiaca úcty 

k starším. Vystúpil spevácky súbor Jašteričky. 

15.10. – V Kultúrnom centre prebiehala prednáška Doc. Ing. Rastislava Lagaňa, PhD. Pohyb – 

najdôležitejšie prostredie pre naše zdravie. Prednášku organizovali Kluby zdravia a MsÚ Banská 

Štiavnica. 

15-17.10. – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica pripravilo 

v Kultúrnom centre pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším 8. ročník seniorského talentária. 

16.10. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

  Návrh na rozpočtové opatrenia 

  Operačný plán zimnej údržby pre sezónu 2019-20 

  Krízový plán zimnej údržby 

Nových členov redakčnej rady Štiavnických novín Martina Macharika a Gejzu 

Wolfa 

 MsZ vymenovalo: PhDr. Petra Šemodu za náčelníka Mestskej polície od 1.11.2019 

MsZ delegovalo: poslanca MsZ JUDr. Gejzu Wolfa ako zástupcu zriaďovateľa do rady školy 

pri CVČ. 

MsZ sa uznieslo: VZN č. 4/2019 o miestnych daniach 

VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta BŠ 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 26.8.2019 

Správu o príprave Technických služieb na zimnú údržbu. 

Správu o príprave Bytovej správy na zimnú vykurovaciu sezónu. 

Správu o plánovanom zabezpečení služieb lokálneho TV vysielania. 

Vzdanie sa Mgr. Jána Kružlica členstva v rade školy pri CVČ. 

Informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2018. 

Majetkové veci mesta. 



17.10. – 100. výročie založenia Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici a 210. výročie prvej 

prednášky Baníckej akadémie, z ktorej sa neskôr lesnícky ústav oddelil. Začalo sa príhovormi 

v botanickej záhrade, kde boli odhalené pamätné kamene s pamätnými tabuľami. Po nich nasledoval 

program v kultúrnom centre. Príhovory predniesli: riaditeľ školy Ing. Miroslav Ďurovič, emeritný 

prezident SR Ivan Gašparovič, predseda BBSK Ján Lunter, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga 

Nachtmannová  a primátorka mesta Nadežda Babiaková. Vystúpili Applause a Sitňan. 

17.10. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval vychádzku (z Richňavy 

na Štiavnické Bane) 

18-19.10. – Správa CHKO Štiavnické vrchy organizovala dobrovoľnícke kosenie a odstraňovanie 

náletových drevín na Tatárskej lúke. 

19.10. – Poklady podsitnianskych truhlíc – živá prezentácia krojov obcí spod Sitna  v Kultúrnom centre. 

Boli predstavené kroje z 19. a 20. storočia z obcí Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Kráľovce-Krnišov 

a Žibritov. Organizované v rámci projektu Severný Hont – spoznaj jeho kroj. 

19.10. – Na Červenej studni bola odhalená monumentálna pamätná tabuľa Lorándovi Eötvösovi (1848-

1919) – uhorskému geofyzikovi, prezidentovi Uhorskej akadémie vied, horolezcovi a turistovi pri 

príležitosti jeho 100. úmrtia. Náučný chodník Milana Kapustu po žile Terézia v minulosti niesol názov 

Eötvösova cesta. Stavbu podporili: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov 

Slovenska, Maďarská banícka a hutnícka spoločnosť a ďalší. 

19-20.10. – 39. ročník medzinárodných plaveckých pretekov Štiavnický kahanec. Zúčastnilo sa 291 

pretekárov z 26 klubov. 

21-25.10. – Žiaci ZŠ Jozefa Horáka sa zúčastnili projektu Jedlo je to, čo máme spoločné v rámci 

mobility Erazmus+ v Moravskej Třebovej. 

22.10. – V Klube Rubigall prebiehala verejná prezentácia Kvarteta Osobnosti Banskej Štiavnice, spolu 

s vernisážou výstavy Koncepty a prototypy. S príhovormi vystúpili: Ing. Marian Zimmermann, Mgr. 

Peter Chytil, Mgr. Mária Čelková a PhDr. Mikuláš Čelko. 

22.10. – Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov organizoval výlet do Holidaypark Kováčová. 

23-24.10. – V kultúrnom centre prebiehali podujatia pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. 

23.10. – Slovenský zväz záhradkákov organizoval prednášky a ukážky k letnému rezu ovocných 

stromov na Štefultove v dome Zahradkárov. Prednášali Bohuš a Ján Mojžišovci a Ján Novotný. 

23.10. – V Súkromnej hotelovej akadémii prebiehalo stretnutie jubilantov. Organizoval Slovenský zväz 

telesne postihnutých v Banskej Štiavnici. 

23.10. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval posedenie pri príležitosti 

Októbra – mesiaca úcty k starším. 

23.10. – Študentská kvapka krvi, 25. ročník na Gymnáziu Andreja Kmeťa. 

23.10. – V Poprade prebiehalo odovzdávanie ocenení Asociácie informačných centier Slovenska. IC 

Banská Štiavnica bolo ocenené ako najlepšie informačné centrum stredoslovenského kraja a aj ako 

infocentrum roka 2019 na Slovensku. Ocenenia prevzali Ing. Ján Sedílek a Mgr. Peter Chytil. 



23.10. – V radnici boli prijatí členovia ruskej delegácie: Yuriya Miseyeva – zástupca primátora Kalugy 

a Anna Chodaeva – atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. 

23.10. – Na ZŠ Jozefa Horáka prebiehal 21. ročník Memoriálu Ladislava Kristu v zimnom viacboji 

všestrannosti. Zúčastnilo sa ho 42 žiakov Banskoštiavnického okresu. 

24.10. – Prebehlo výberové konanie na riaditeľa správy CHKO Štiavnické vrchy. Zvíťazil Ing. Peter 

Farbiak. 

24.10. – Seminár o Giovannim Antoniom Scopolim v aule SPŠ Samuela Mikovíniho pri príležitosti 

štvrťtisícročia od jeho príchodu do Banskej Štiavnice. 

25.10. – Mesto kultúry – Nu sound of visegrad 3. Vystúpenie hudobných projektov z krajín V4. 

V kultúrnom centre vystúpili duo Stroon (SK) a Ficture (HU), Zabelov Group (CZ). 

25.10. – Slávnostné otvorenie rodného domu fotografa Deža Hoffmana. Rekonštrukciu domu začali 

bratia Šimon a Michal Šafaříkovci. 

25-27.10. – Výstava ovocia a zeleniny v záhradkárskom dome na Štefultove organizovaná Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov. 26. 10. sa konala aj prednáška o ovocných stromoch 

a zelenine. 

27.10. – Fotolaboratórium v Galérii Schemnitz s Barborou Paulíniovou. Fotografovalo sa klasickou 

technikou s použitím látok z obdobia mokrej fotografie, ale bez fotoaparátu. Aktivita bola súčasťou 

projektu Detské územia. 

28.10. – Športové popoludnie detí z MŠ Štefultov a klientov denného centra na Štefultove. 

30.10. – V kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu sa konala posledná rozlúčka s Ing. Dalmou 

Štepánekovou, dlhoročnou organizátorkou Salamandrového sprievodu. Prejavy predniesli primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková a tajomník Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. 

Milan Durbák. Po rozlúčke nasledoval banícky sprievod v uniformách, s facigermi, bačom s jaštericou 

do Kammerhofu, kde prebehol rozlúčkový šachtág. Ing. Dalma Štepáneková bola spopolnená. 

30.10. – Bola dokončená stavba vodovodu Jergištôlňa, etapa 2019 v celkovej dĺžke 972m. 

Október – 25. výročie vzniku Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj. 

Október – Začalo sa so zberom bioodpadu z domácností do mestskej kompostárne. Každá bytová 

domácnosť dostala zbernú nádobu a biologicky rozložiteľné sáčky. 

Október – Členky Živeny z Banskej Štiavnice vysadili lipu na Kalvárii pri príležitosti 150. výročia 

Živeny. Celkovo trinásť líp bolo vysadených v trinástich mestách na Slovensku. 

Október – Súkromnú hotelovú akadémiu pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívila Christine 

Bonafé z Francúzska – učiteľka francúzskej literatúry a divadla. Študenti s ňou trénovali francúzštinu a 

„teatrálne umenie“. 

November 

2.11. – V Kostole Panny Márie Snežnej prebiehala Spomienka na zosnulých v rokoch 2018-19. 

5.11. – Jesenný koncert ZUŠ s názvom Pec nám spadla. 



7.11. – Pasovanie prvákov na ZŠ Jozefa Horáka. 

6.11. – Slovenský zväz telesne postihnutých Banská Štiavnica organizoval pre svojich členov exkurziu 

do domu Deža Hoffmana. 

7-9.11. – Štiavnická vínna špacírka. Tentokrát zameraná na Veltlín zelený. 

8.11. – Na radnici bol primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou prijatý Claudio Di Benedetto, 

emeritný riaditeľ knižnice Uffizi vo Florencii. Po návšteve radnice si prehliadol Banskú Štiavnicu s Mgr. 

Petrom Danášom. 

8.11. – Na základnej škole Jozefa Kollára prebiehala prezentácia knihy Čas nálezov a strát od poetky 

Márie Petrovej a fotografa Lubomíra Lužinu. 

12.11. – V Kultúrnom centre prebiehala prednáška Mgr. Bohumila Kerna Toxikológia duše II. 

Organizovali Kluby zdravia a MsÚ Banská Štiavnica. 

13.11. – Prijatie členov banskoštiavnickej sekcie Únie slabozrakých Slovenska na radnici pri príležitosti 

Svetového dňa nevidiacich a slabozrakých. 

13-14. – Žiaci Martin Ladislav Doskočil a Viktória Bujnová z Gymnázia Andreja Kmeťa sa zúčastnili 

školenia členov žiackych školských rád v Lučenci. 

14.11. – Miestna organizácia Živeny organizovala výlet do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo 

Zvolene na retro-komédiu Škola základ života. 

15.11. – Stretnutie bývalých zamestnancov Domova mládeže v reštaurácii Ametyst. 

16.11. – Diskusia s účastníkmi Nežnej revolúcie v Art Café. 

16.11. – Spoločná poľovačka kráľovských banských miest. Poľovalo sa v revíri Háj poľovníckej 

spoločnosti Nová Baňa. Ulovilo sa 12 diviakov a 3 líšky. 

18.11. – Slávnostné odovzdávanie plakety MUDr. Jana Jánskeho za bezodplatné darovanie krvi 

v obradnej sieni radnice. Ocenených bolo 37 občanov. 

19.11. – V obradnej sieni radnice sa konalo prijatie súťažne úspešných študentov pri príležitosti Dňa 

študentstva. Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková prijala študentov zo Súkromnej hotelovej 

akadémie: M. Murínovú, E. Weisovú, N. B. Stachovú, zo SPŠ Samuela Mikovíniho: K. Antalovú, Z. 

Maruniakovú, A. Sabolovú, M. Smilkovú, P. Grolmusovú, zo SOŠ Lesníckej K. Balážovú, M. Klučinca, 

K. Dibdiakovú, S Kučku a z SOŠ Služieb a lesníctva A. Hámoríka. 

20.11. – Akademici v Banskej Štiavnici. Tradičné podujatie venované niekdajšej Banskej a lesníckej 

akadémii za účasti delegácií z pokračovateľských inštitúcií. Podujatie začalo v kostole sv. Kataríny, 

pokračovalo položením vencov k múru s príbehom mesta a príhovormi vo vestibule SPŠ Samuela 

Mikovíniho v Botanickej záhrade, do ktorej sa účastníci spolu so študentmi presunuli v sprievode 

s fakľami. Zakončené bolo recepciou pre pozvaných hostí. 

21.11. – Patrik Jány dosiahol na finále svetového pohára v streľbe zo vzduchovej pušky v Pekingu 3. 

miesto. 



23.11. – Mesto kultúry – Verejná prezentácia diela Prechod – transfer od Juraja Gábora pri soche sv. 

Jána Nepomuckého pod Červenou studňou. Drevená stavba pripomínajúca výdrevu banskej štôlne cez 

ktorú je možné „prechádzať, nie prejsť“. 

25.11. – 25. výročie Katedry UNESCO  Technickej univerzity vo zvolene v Banskej Štiavnici. 

25.11. – 7. stretnutie spolku Banskoštiavnických Mikulášov a čertov. 

26.11. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval návštevu v rodnom dome 

Deža Hoffmana. 

27.11. – Stretnutie generácií 11. ročník. Tradičný program zahŕňal návštevu výstav v Galérii Jozefa 

Kollára a kultúrny program s kapustnicou na Starom Zámku. Organizované Slovenským banským 

múzeom. 

27.11. – Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica. K tomuto dňu 

OOCR združovalo 13 obcí a 57 podnikateľských subjektov. Riaditeľom bol Igor Kuhn. 

28.11. – 28. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku v Kammerhofe. 

28.11. – Mesto kultúry – Slávnostné otvorenie Školského múzea na ZŠ Jozefa Horáka – organizované 

Slovenským banským múzeom ako aktivita „Rýchlokurz múzejného agenta“. 

28.11. – Mesto kultúry – Detaško galérie – vernisáž výstavy na ZŠ Jozefa Kollára. Organizovala Fakulta 

architektúry STU. Sprevádzal Ivan Slovenčák. 

29.11. – Spustenie slávnostného osvetlenia ťažnej veže František – „Franzšachta/ Frančachta“. Podujatie 

spojené s lampiónovou slávnosťou a aktivitami pre deti organizovali Berg Schola a Proficentrum s.r.o. 

30.11. – OZ Červená studňa organizovalo lektorovanú prechádzku po banských technických dielach 

Vodárenské tajchy, Červená studňa, Ottergrund a Klinger. 

30.11. – Ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole za účasti predstaviteľov mesta. Celebrovali 

rímskokatolícky farár Ľudovít Frindt a evanjelický farár Jaroslav Jurko. Na organe hral Róbert 

Zacharovský. Vystúpil spevokol Štiavničan. 

November – Do prevádzky bolo uvedené parkovisko na ulici Dolná. Automatizované parkovisko 

s kapacitou 93 miest a aj dobíjacími stanicami na elektromobily naprojektovali firmy Dopravoprojekt, 

a.s. Zvolen a OSVO Comp, a.s. Prešov. Postavila firma Combin Banská Štiavnica, s.r.o. Na stavbu bol 

zakúpený pozemok v hodnote 158 220€ od ATJ Invest, s.r.o. a výstavba stála 398 000€. 305 000€ bolo 

poskytnutých z Ministerstva financií SR a 93 000€ z rozpočtu mesta. 

Október – November – Prebiehala výmena a dopĺňanie lámp verejného osvetlenia na ulici Dolná 

a mestských častiach Sitnianska a Štefultov. Celkovo bolo na Dolnej ulici inštalovaných 23 LED 

svietidiel a v Sitnianskej a Štefultove 298 LED svietidiel. Výmenu vykonala firma O.S.V.O. comp, a.s. 

Prešov a stála 171 473,89€ z prostriedkov mesta. 

December 

3.12. – Ecce terra... Hľa krajina... – vernisáž výstavy historických vedút Banskej Štiavnice a  nie až tak 

historických fotografií od Lubomíra Lužinu a Vladimíra Protopopova v Berggerichte. Kurátorkou 

výstavy bola Mgr. Adriana Matejková, PhD. 



4.12. – Mikuláš v Sociálnom stredisku Slovenského červeného kríža. 

4.12. – Mikuláš v nemocnici Svet zdravia v Banskej Štiavnici. 

5.12. – Pod betlehemskou hviezdou – vernisáž výstavy betlehemov na Starom zámku. Výstavu 

pripravila OZ Iniciatíva za živé mesto a Slovenské banské múzeum. 

5.12. – Mikuláš v Špeciálnej základnej škole. 

5.12. – Mikuláš v Komunitnom centre na Šobove. 

5.12. – Mikuláš v Dennom centre 2 na Štefultove. 

6.12. – Mikuláš v Mestskej knižnici s autorkou Naďkou Kvakovou – Štelclovou. Do života bola 

korálikovými jašteričkami uvedená knižka pre deti Štiavnické príbehy. 

6.12. – Mikuláš v Kultúrnom centre s animátorom Forgym. Vystúpili tanečný klub Ardenza a materské 

školy 1. Mája a Sv. Františka Assisského. Po programe nasledovalo slávnostné rozsvietenie vianočného 

stromčeka na Námestí sv. Trojice. 

7.12. – Mikuláš na Drieňovej. Organizoval Caffe Bar Zelený dom. 

9.12. – Mikulášske koncertné popoludnie v ZUŠ. 

10.12. – Na radnici bol prijatý Anatolij Jevgenievič Karpov, ruský šachový veľmajster 

a niekoľkonásobný majster sveta. Spolu sa na prijatí zúčastnili aj predseda NR SR Andrej Danko, 

zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, poslanci NR SR Radovan Baláž a Karol Farkašovský, 

prezident Slovenského šachového zväzu Zdeněk Gregor, zástupca šachového klubu ŠK Opevnenie 

Banská Štiavnica Milan Maroš a Michal a Janka Tynkovanovci. Po prijatí a prehliadke mesta nasledoval 

presun do súkromnej ZŠ Guliver kde nasledovala prehliadka budovy pripravovanej školy a slávnostné 

otvorenie triedy šachového krúžku pomenovanej po hosťovi tohto podujatia. 

11.12. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

  Rozpočet mesta pre rok 2020 

  Rozpočet Technických služieb na rok 2020 

  Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

  Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2018 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo 16.10.2019 

  Výhľadový viacročný rozpočet pre roky 2021 a 2022 

  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtov 2020-22 

  Plán práce MsZ na 1. polrok 2020 

Záznam o výsledku kontroly Záchrana a obnova národných kultúrnych 

pamiatok  



Správu o žiadosti o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie 

Informáciu o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu futbalového štadiónu na 

atletický štadión od Slovenského atletického zväzu vo výške 250 000€ 

Správu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcionárov 

Správu o rozvojových lokalitách mesta Banská Štiavnica pre individuálnu 

bytovú výstavbu 

 MsZ sa uznieslo na: Dodatku č. 2 k VZN 8/2017 o parkovaní vozidiel... 

 Majetkové veci mesta 

11.12. – Vianočný ober krvi v nemocnici na Drieňovej. Organizoval Slovenský červený kríž. 

12.12. – Miestna organizácia Živeny v Banskej Štiavnici organizovala pre svojich členov výlet na 

vianočné trhy vo Zvolene a Banskej Bystrici. 

12.12. – V Banskej Štiavnici bola rozhodnutím Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja 

zriadená Škola umeleckého priemyslu. Zriadením tejto školy sa zo SPŠ Samuela Mikovíniho odčlňujú 

umeleckopriemyselné odbory. Naďalej ale zdieľajú spoločnú budovu a časť učiteľských zborov. 

12.12. – Štiavničan Miroslav Kyjovský bol oficiálne zapísaný do Knihy slovenských rekordov ako 

najdlhšie slúžiaci Mikuláš na Slovensku – 52 rokov. „Jeho“ čerta Bertíka už 20 rokov stvárňuje Štefan 

Balko. Spolu získali aj titul Najdlhšie v službách Mikuláš a čert.  

13.12. – Slávenie svätej Lucie na ZŠ Jozefa Horáka. (v piatok 13.) Predvedenie tradičného zvyku 

vymetanie duchov z kútov husími perami a pripomenutie si tradičných vianočných zvykov. 

13-14.12. – Štjavnycký vjanočný jarmok v Kammerhofe, 16. ročník štiavnickej obdoby vianočných 

trhov. Vystúpili koledníci z Katolíckej školy sv. Františka Assisského, súbor Permoník z MŠ. 1. mája, 

Detský zbor a divadelníci zo ZUŠ Banská Štiavnica, FsK Veľké Kozmálovce, MŠ Nezábudka, Divadlo 

pod balkónom, FsK Geľovianka a Janka Bernáthová. 

13.12. – Vianočné trhy na ZŠ Jozefa Kollára. 

14.12. – Plavecké preteky v Banskoštiavnickej plavárni. Zúčastnilo sa 97 pretekárov z 10 klubov. 

Banskoštiavnický plavci zaplávali 55 osobných rekordov. 

18.12. – Slávnostná Vianočná akadémia žiakov ZŠ Jozefa Kollára. 

19.12. – V Klube Rubigall prebiehali Vianoce s Jankou Bernáthovou a Majkou Beňovou. 

19.12. – Adventný koncert ZUŠ (Čo rozžiaril srdcia) Banská Štiavnica. 

Naša základná umelecká škola pripravuje koncom Adventu pravidelne slávnostný koncert, na ktorom sa 

účinkujúcim, prítomným pánom učiteľom, rodičom a priateľom prihovárajú aj významné osobnosti 

nášho mesta. 

Inak tomu nebolo ani 19. decembra 2020. V sále Kultúrneho centra mesta Banská Štiavnica zdôraznila 

pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková osobité kúzlo Vianoc a čistú krásu detí, hodnoty ako 



úprimnosť, vľúdnosť. Vyzvala nás všetkých, aby sme neprestali snívať, aby sme sa vedeli v rodinách 

obdarovať hlavne láskou, porozumením, srdečnosťou, zaželala námveľa zdravia, šťastia a lásky. Pán 

farár rímskokatolíckej farnosti Banská Štiavnica Mgr. ThLic. Ing. Ľudovít Frindt vyjadril potešenie nad 

existenciou základnej umeleckej školy, ktorá rozvíja talenty. Vyzval šikovné deti, aby svoj talent nielen 

zveľaďovali, ale dokázali ho i rozdávať. Evanjelický zborový farár Mgr. Jaroslav Jurko zdôraznil 

význam ohlasovania dobrých správ. Adventný koncert ZUŠ označil za ten priestor, kde každou koledou, 

piesňou, zamyslením, ohlasujú deti v tomto koncerte blížiace sa narodenie Ježiša Krista. Zaprial nám, 

nech sa narodí i v našich srdciach. A srdce bolo jednou veľkou symbolikou celého Adventného koncertu. 

Pod režisérskou taktovkou Martina Jánošíka v spolupráci s Ľudkou Klimkovou sa zrodila pekná 

myšlienka, že po každom čísle účinkujúci dotykom rozsvieti vždy novú časť veľkého svetelného srdca, až 

sa na konci rozžiari úplne celé. Počas koncertu zazneli rozprávkové orieškové fanfáry pre tri trúbky 

Aleša Turčana, Samuela Machila a Daniela Stračinu, kvarteto Liebeslied, In dulci jubilo, V diali v 

jasliach, Quem pastores laudavere v podaní flautistiek: Emília Solovicová, Terezka Stránska, Ronja 

Tarandová a Zuzana Kovárová, inštrumentálne koledy ako Aký je to svit na husličkách Ľubky Kuchtovej, 

Vstávajte pastieri Davida Štirbla na xylofóne, klavírna štvorručka Do hory, do lesa, valasi Lianky 

Kružlicovej a Hanky Klimovej. Zazneli i menej vianočné čísla ako klavírna Útecha v podaní Terezky 

Cánikovej, gitarová Morenta do Brazil Amélie Tarndovej, klavírny The Entertaine Filipa Lakoštíka, či 

Aladinovský spevácky duet The Whole New World v podaní pánov učiteľov Juraja Janiczeka a Petry 

Weisovej. Speváci prispeli dobre známym Trnavského ofertóriom Nad Betlémom, aký to svit (Danielka 

Kminiaková), Vianočnou Jahodou, ktorú zaspievala Veronika Kudláková, vianočnými piesňami Rýmy 

zimy, Biela lúka, či The first Noel v podaní žiakov Miška Šveca, Ľubky Kuchtovej, Izabelky Baarovej a 

Iris Lžicovej. V štiavnickej kolede Novina milí kresťania sa Zborík pridal k trúbkam, v gospele Come 

and fill this temple k flaute Zuzky Kovárovej a piesni Vianočná sa podriadil dirigentskému umeniu našej 

úspešnej absolventky študujúcej v Cambrige Lucky Švecovej. Poctou nedávno zomrelému umelcovi 

Karlovi Gottovi bolo spevácke trio David Knížek, Pavol Chovan a Juraj Janiczek v známej vianočnej 

piesni Svet lásku má. Najnovšia posila pedagogického zboru ZUŠ p. uč. Danka Takáčová sa dotkla sŕdc 

prítomných pôsobivou interpretáciou nádhernej piesne Lucky Bílej Marie, zda víš. Adventný koncert 

prepletal príbeh Vianočná pošta od Daniela Heviera, ktorý postupne priblížili žiaci LDO Saša 

Prefertusová, Ninka Štrbániková, Lili Kopernická, Marek Dobrota, Ján Fašánek a Lea Gudaneková. 

Počas Tichej noci pri rozžiarenom svetelnom srdci načreli účinkujúci žiaci do pripraveného balíka, aby 

maličkým darčekom potešili svojich rodičov v publiku. Za zosilnenie umeleckého zážitku dobrým 

ozvučením a osvetlením patrí veľká vďaka p. učiteľovi Matúšovi Piatrovi, za poskytnutie priestorov 

oddeleniu kultúry mesta. Na záver sa poďakovala p. zástupkyňa Katarína Tuhárska v mene p. riaditeľky 

Ireny Chovanovej všetkým za pomoc a podporu počas uplynulého roka, vyjadrila hrdosť nad prácou 

a nasadením p. učiteľov pri príprave detí, ako aj pri realizácii samotného koncertu a s rozžiareným 

srdcom sa rozlúčila vinšom: „S pomocou Božou prežili sme zas ďalší v rokov slede. Nech ruka Božia 

pevne, iste Vás v roku novom vedie. Nech dary jeho milosti Vás po celý rok chránia, nech dá Vám šťastia, 

radosti a hojnosť požehnania.“ (Irena Chovanová) 

26.12. – Vianočný koncert Zboru pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie. 

Sneží hviezdny prach 

Hoci sa naše mesto ani jeho okolie na 2. sviatok vianočný snehom pochváliť nemohlo, určite sa mohlo 

pochváliť výnimočným Vianočným koncertom zboru pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v B. 

Štiavnici. 

A tak na sviatok sv. Štefana, veľkého mučeníka, keď sa bežne už tento deň oslavuje zábavami, sme sa 

ešte len predsa ponorili do stále trvajúcej sviatočnej atmosféry. Vypočuli si mnoho krásnych piesní, 

ktorej jeden výňatok som si požičala aj do môjho nadpisu. 

Vianočný vinš na začiatku a úvodný príhovor vedúcej zboru p. Heleny Chovanovej, nás vniesli do 

úchvatne spracovaných vianočných piesní v podaní jej 23 členného zoskupenia. Tiež hudobných 

nástrojov, ktorými boli pre dnešný deň – klavír, gitara, basgitara a priečna flauta. Známe aj neznáme 

texty v rodnom či cudzom jazyku, sóla aj krásne prepracované hudobné aranžmá. Mnohé z nich boli 

súčasťou ich oficiálne prvého vydaného hudobného CD, ktoré sa im podarilo pripraviť za  asistencie 



Jozefa Klimka, vo veľmi krátkom čase. Hudobné pasáže počas koncertu dotvárala recitáciou svojej 

vlastnej tvorby Katka Kissová.  

Na záver udelil zboru požehnanie aj dôstojný pán farár Ľudovít Frindt. Vysoko ocenil celé podujatie, 

ktoré malo skôr dobročinný charakter a svojím podaním dosahovalo úroveň hocijakého profesionálneho 

speváckeho zboru. Veľmi ho potešilo, že sa už jeho druhý ročník, udial práve v deň, ktorý on oslavuje 

ako výročie svojho krstu. 26.12.2019 od neho ubehlo 55 rokov. Finále celého koncertu sa ani zďaleka 

nekončilo obligátne, iba za spevu Tichej noci všetkých zúčastnených. Práve naopak. Títo si ešte za 

potlesku vyžiadali dva ďalšie prídavky. Aj napriek tomu, čo bolo povedané na začiatku. Mnohí z členov 

boli zdravotne indisponovaní. I tak vydali zo seba maximum. Preto im prajeme veľa sily a nápadov do 

tejto činnosti, ktorou dokážu potešiť srdcia poslucháčov a divákov v každom čase. O to viac, v tomto 

sviatočnom. Veď ako sa hovorí: „Kto spieva, dvakrát sa modlí“. Ako poslednú bodku pripájam ešte 

odkaz od vedúcej zboru: „Prajeme všetkým požehnaný Svätý čas, nielen na Vianoce, ale po celý rok“. 
(Daniela Sokolovičová) 

27.12. – Poslednuo fáranya v roku 2019 v štôlni Glanzenberg. 

December – Banská Štiavnica získala dotáciu 250 000€ od Slovenského atletického zväzu na 

rekonštrukciu futbalového štadióna na atletický. Bude rekonštruovaná škvarová bežecká dráha na 

tartanovú, rekonštruované pieskovisko na skok do diaľky, vybudovaný priestor pre skok do výšky, 

vodná priekopa, sektor pre hod oštepom a vrh guľou. Štadión bude po rekonštrukcii spĺňať požiadavky 

IAAF. 

Rok 2019 – MŠ 1. mája vyhrala prvé miesto v projekte Vy rozhodujete, my pomáhame od Nadácie 

Tesco, čím získala 1300€ na projekt Relaxuj s vôňou byliniek. Projekt bol zameraný na vybudovanie 

bylinkovej relaxačnej záhradky v areáli školy, ktorá má naučiť ľudí oddychovať. 

Rok 2019 – Stredná odborná škola lesnícka rekonštruovala technické zariadenie Botanickej záhrady – 

vstupné brány, schodiská, kované časti oplotenia, múry. Boli vymenené lampy za zhodné 

s historizujúcimi lampami v centre mesta. Obnova bola realizovaná vďaka finančnej podpore 

Ministerstva kultúry SR vo výške 95%. 

Rok 2019 – Na Kalvárii bolo obnovených 210m dubového zábradlia v pôvodnom dizajne a 150m 

chodníkov dláždených pôvodným kameňom. Obnovený bol 40m úsek oporného múru. Odhaduje sa, že 

od januára do novembra 2019 navštívilo Kalváriu vyše 90 000 návštevníkov. Konalo sa 25 svätých omší 

a viac ako 50 oznámených krížových ciest. 

Rok 2019 – Bola dokončená obnova exteriéru Piargskej brány, ešte bez ozdobných šišiek na streche. 

Obnovu od roku 2017 realizovala firma Obnova s.r.o. 

Rok 2019 – Na pletiarskej ulici vzniklo nové zariadenie pre seniorov s kapacitou 38 lôžok – Domov 

Života. Jeho riaditeľom sa stal Mgr. Ján Teren. Zariadenie vzniklo adaptáciou jednej z nevyužívaných 

budov niekdajšej Plety. 

Demografia mesta Banská Štiavnica v roku 2019 

Zomrelí: 96 (+4) 

Narodení: 89 (-12) 

Odsťahovaní: 152 (-39) 

Prisťahovaní: 128 (+12) 

Počet obyvateľov k 31.12.2019 

Celkovo: 10004 



Z toho mužov: 4852 

Z toho žien: 5152 

V roku 2019 bol oproti roku 2018 zaznamenaný úbytok 31 obyvateľov. 

         

Údaje od roku 2018 pochádzajú zo Štatistického úradu SR. Pred rokom 2018 z evidencie obyvateľov 

mesta. 

Strany, hnutia, občianske združenia, firmy 

V roku 2019 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 2019 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 170 občianskych združení. 

V roku 2019 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 590 firiem zapísaných v obchodnom 

registri. Samostatne podnikajúcich fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri 1206. Spolu 

1796. 

Mestská polícia 

Náčelník do 30.6.2019: Mgr. Vladimír Kratoš 

Náčelník od 1.7.2019: PhDr. Peter Šemoda 

9 inšpektorov MsPo 

V roku 2019 riešila MsPo spolu 1129 priestupkov (-91). 

660 priestupkov bolo riešených na úsekoch: verejného poriadku 

      občianskeho spolunažívania 

      porušovania VZN 

      priestupky proti majetku 

      ochrana pred alkoholizmom 
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      cestná premávka 

656 (+237) priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty, 469 (+325) priestupkov bolo 

riešených napomínaním. MsPo v roku 2019 riešila 35 (+4) prípadov strát a 48 (-36) prípadov nálezov. 

Vykonala odchyt 64 (+11) psov. MsPo vykonáva ochranu verejného majetku formou kamerového 

systému, na základe ktorého bolo zistených 532 (-1483) porušení na úsekoch verejného poriadku, 

čiernych skládok, znečistenia verejných priestranstiev a dopravy. MsPo v roku 2019 vykonala 1169 (-

751) preverovaných oznámení od občanov. 

Školstvo 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

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

Riaditeľ: Ján Maruniak, 482 (-8) žiakov 

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

Riaditeľ do 30.6.2019: PaedDr. Nadežda Sámel-Dobrovičová 

Riaditeľ od 1.7.2019: Mgr. Ján Kružlic, 212 (-18) žiakov 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Irena Chovanová, 388 (-151) žiakov 

Centrum voľného času, L. Svobodu č.40, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Janka Machilová, 646 (+86) klientov 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica 

MŠ 1.mája č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Bóková, 114 (+9) žiakov 

MŠ Bratská č.9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ do 31.5.2019: Bc. Jana Kruteková 

Riaditeľ od 1.6.2019: Mgr. Andrea Pauková, 81 (/) žiakov 

MŠ Mierová č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Janka Trilcová, 27 (-3) 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, 192 (+9) žiakov, 83 (+21) žiakov v škôlke 

Súkromná základná škola Bakomi, KSŠ sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej č. 9, Banská 

Štiavnica 

Zriaďovateľ: Občianske združenie Bakomi 

Riaditeľ: Janka Marcineková, 74 (+5) 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, 48 (+2) žiakov 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc., 74 (-47) žiakov 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banskobystrický samosprávny kraj 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská č.1738, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Renata Mikulášová, 71 (-8) + 279 (-78) bilingválnych žiakov 

SOŠ Lesnícka, Akademická č.16, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Ing. Miroslav Ďurovič, 227 (-5) žiakov 

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Riaditeľ do 31.1.2019: Ing. Ján Totkovič 

Riaditeľ od 1.2.2019 Ing. Miroslav Jausch, 310 (+2) žiakov 

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská č.1586/9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Viera Gregáňová, 361 (-6) žiakov 

Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica 

Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Mgr. Beáta Rafajová, 34 (+3) žiakov 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková, 331 klientov 

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. 27 + 10 DPŠ študentov 

Prestížne víťazstvo študentky propagačného výtvarníctva. Beata Chrienová 

NÚCEM: Národný ústav certifikovaných meraní v Bratislave vyhlásil v školskom roku 2019/2020 súťaž 

o návrh logotypu pre národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých 

(PIAAC). 



Do súťaže sa mohli zapojiť študenti všetkých stredných škôl na Slovensku. Cieľom súťaže bolo podporiť 

kreativitu stredoškolákov a získať tak unikátny návrh logotypu, ktorý bude určený na reprezentáciu 

Slovenskej republiky počas realizácie výskumu OECD PIAAC doma i v zahraničí. 

V konkurencii 152 študentov z celého Slovenska Zdenka Šťavinová vynikajúco obstála. Najskôr odborná 

porota vybrala štyroch finalistov, kde Zdenka figurovala! Nedočkavo sme čakali na verdikt poroty, ktorá 

rozhodla o jej víťaznom návrhu. 

Dovolíme si krátko citovať z ďakovného listu riaditeľky NÚCEM, pani Romany Kanovskej: „S 

potešením Vám oznamujeme, že prvé miesto získala Vaša študentka Zdenka Šťavinová. O tejto 

skutočnosti sme informovali aj formou tlačovej správy na oficiálnej stránke Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Touto formou vyjadrujeme naše poďakovanie Vašej študentke a pedagogickým 

zamestnancom SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorí študentom venujú všestrannú pozornosť. Obzvlášť patrí 

poďakovanie Mgr. art. Ivanovi Slovenčákovi, ktorý pedagogicky a odborne viedol Zdenku 

k vypracovaniu jej, napokon víťaznému návrhu.“ Pani riaditeľka Romana Kanovská počas slávnostného 

odovzdania ceny bola príjemne prekvapená, že takéto kreatívne práce na vysokej, takmer profesionálnej 

úrovni, vznikajú aj na štátnych školách.  

Zdenka vo svojom návrhu použila kružnicový graf, z ktorého každá kružnica predstavuje iný výsledok 

toho istého výskumu. Farby predstavujú: seriózny, zodpovedný, racionálny a stabilný pohľad (modrá), 

nezávislosť a slobodu (červená), odvahu, spravodlivosť a úctu (žltá). Zdenke Šťavinovej a Mgr. art. 

Ivanovi Slovenčákovi gratulujeme a ďakujeme za zviditeľnenie a reprezentáciu našej SPŠ Samuela 

Mikovíniho. 

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 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, 8 členov 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov 

Veliteľ: Vladimír Jarábek ml., zástupca: Ing. Ľuboš Škvarka, 9 členov 

Dobrovoľná požiarna ochrana Banská Štiavnica 

Predseda: Vladimír Poprac, 68 členov 

Dobrovoľná požiarna ochrana Banská Štiavnica – Štefultov 

Predseda: Dušan Beránek, 127 členov 

Kultúra a šport 

Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

Hlavné úlohy: 



V roku 2019 bolo najdôležitejším podnikom organizácia Mesta kultúry 2019 

Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 

Mediálna komunikácia 

Prevádzka kina Akademik 

Prevádzka Mestskej knižnice 

Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kultúrneho centra a kina Akademik) 

Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu 

Tvorba a distribúcia Štiavnických novín 

Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia (vrátane vysielania v mestskom rozhlase) 

Kultúrne centrum ako miesto stretávania 

Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie priestorov pre verejno-prospešné aktivity 

a pre nájmy 

Starostlivosť o detské ihriská a vybrané športoviská 

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici 

Knižný fond ku koncu roku 2018 tvorilo 29 275 (+393) knižných jednotiek. Knižnica uskutočnila 

53 003 (+32 982) výpožičiek kníh. Knižnica pripravila, resp. spoluorganizovala 126 (+33) podujatí. 

Rok 2019 v mestskej knižnici ožil množstvom nových kníh a komunitných podujatí 

Banská Štiavnica ako Mesto kultúry 2019 sa v minulom roku zaskvela mnohými vynikajúcimi projektami 

a kultúrnymi počinmi, ku ktorým sa svojou troškou snažila prispieť aj mestská knižnica. 

V rámci projektu Revitalizácia knižného fondu – 2. etapa a Živá knižnica, ktoré v balíku projektov mesta 

Banská Štiavnica mestskej knižnici schválil a podporil ich Fond na podporu umenia spolu sumou 

4.500€, sme mohli doplniť knižný fond o 229 kníh viac ako nám to umožňuje bežný rozpočet a pripraviť 

niekoľko zaujímavých prezentačných a komunitných podujatí. Na podporu čítania detí a mládeže nielen 

v našom regióne sme usporiadali obľúbený Celoslovenský snem kráľov čitateľov, v rámci ktorého sme 

mohli malým hosťom zo všetkých kútov Slovenska ponúknuť vonkajšie i skryté krásy Banskej Štiavnice 

a ktorý poctila svojou návštevou a svojim zdieľaním sa s malými kráľmi, ale i žiakmi banskoštiavnických 

ZŠ legenda medzi slovenskými spisovateľmi pán Ľubomír Feldek s dcérou Katarínou Feldekovou. Pod 

gesciou OKŠaMK sme otvorili Klub Rubigall za účasti hlavných predstaviteľov mestskej samosprávy, 

hostí a žiakov ZŠ, ktorým sa po úvodnom slávnostnom akte venovala v rámci literárnej besedy nami 

pozvaná obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová. Pre komunitu „čítajúcich“ detí sme pripravili 

počas roka literárne besedy i s ďalšími autormi, ako Andrea Gregušová, Kristína Baluchová, Stanislav 

Repaský, ale aj banskoštiavnická autorka Naďa Kvaková, ktorá priniesla ako mikulášsky darček deťom 

novú knihu plnú baníckych básničiek. Milovníkom literatúry rôznych žánrov z komunity dospelých 

čitateľov sme pripravili literárne stretnutia s obľúbenými známymi i menej známymi spisovateľkami, 

ako Jana Pronská, autorka historickej romance, Monika Macháčková, ktorá píše súčasnú spoločenskú 

prózu, Anna Garbinská, autorka zemplínskeho regiónu, ktorej vojnové poviedky sú situované do nášho 

regiónu a odzrkadľujú skutočné udalosti, a tiež naši domáci autori: Mária Petrová so svojou novou 

básnickou zbierkou poézie ilustrovanou emotívnymi fotografiami Lubomíra Lužinu, v rámci vianočného 

podujatia naša nežná a obľúbená poetka Janka Bernáthová a Majka Beňová, ktorá sa venuje 

zhudobnenej poézii. Ďakujeme touto cestou Fondu na podporu umenia, ktoré významnou mierou 

umožňuje rôznym kultúrnym subjektom realizovať zaujímavé aktivity a ktorý aj mestskej knižnici v 

minulom roku pomohol obohatiť bohatú mozaiku kultúrnych podujatí v našom meste o literárny rozmer 

a tiež doplniť všetky oddelenia MsK o nové hodnotné a čitateľsky zaujímavé knižné tituly. 

Štiavnické noviny 

V roku 2019 vyšlo spolu 46 (+1) 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 9 členov. 



Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č.2, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., 68 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..) Najdôležitejšou 

aktivitou boli podujatia k Mestu kultúry 2019 a vybudovanie Pletária – dlhodobej výstavy o histórii 

firmy Pleta na podkroví Starého zámku. 

Ďalšie aktivity v oblasti kultúry 

OZ Štokovec, priestor pre kultúru 

Pivovar ERB 

Banka lásky 

Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok 

Kaviarne: Art Café, Trotuar Café, Archanjel, Libresso, 

Sitnoblues – letný festival pri Počúvadlianskom jazere 

Budenie Sitnianskych rytierov – letný festival pri Počúvadlianskom jazere 

Paradajz Pikčr 

Spevokol Štiavničan 

Dychová hudba Sitňanka 

Hudobná akadémia Jána Albrechta 

Terra Permonia 

Galéria Schemnitz 

Antikvariatik 

Aktivity Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici 

Amfiteáter IMT Smile media s.r.o. 

Divadielko Concordia 

Klub Pražovňa 

Jašterice Metal Fest 

Festival Bachovej hudby 

Cafe – Bar Spojár 

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: nezverejnená, z toho 48 detí 

Svojím rozsahom a úspešnosťou nadviazal na minulý rok. V roku 2019 sa športovci zúčastnili 

pretekov v behoch, atletike, cyklistike, triatlone, spartan race a získali veľký počet medailových 

umiestnení. Z toho na Majstrovstvách Slovenska 8 ocenení. 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Členská základňa: 56 

41 aktívnych plavcov sa zúčastnilo mnohých regionálnych pretekov, Majstrovstiev Slovenska a 

medzinárodných podujatí, odkiaľ si odniesli cenné víťazstvá. 

FK Sitno Banská Štiavnica 

Členská základňa: nezverejnená 

Futbalový klub Sitno je najväčším organizovaným športovým klubom v meste. Organizuje 

nielen dospelých, ale aj mladších a starších žiakov a dorastencov. 

Šachový klub Opevnenie 

Členská základňa: 53 

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: 51 

Aktivity klubu zahŕňajú: zimná a letná pešia turistika, ďalej turistika lyžiarska, vodná 

a vysokohorská. Údržba turistického značenia. 

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. 

Bedmintonový klub Sitno 

Klub pracuje so žiakmi základných a stredných škôl. V roku 2019 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. 



Róbert Pivarči, člen Sitno Enduro Team skončil v sezóne 2019 vo svojej kategórii na 1. mieste. 

Spolupráca so zahraničím 

Svetové dedičstvo očami detí 

25. 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 2019 prihlásených viac ako 1000 prác z 13 krajín. 

Akademici v Banskej Štiavnici 

13. ročník zhromaždenia delegácií nástupníckych inštitúcií Baníckej akadémie. 

Medzinárodný detský projekt OMSD – Svetové dedičstvo a tradície 

Výmenné pobyty žiakov. Tento rok cestovali 4 žiaci zo ZŠ Jozefa Horáka do Budapešti. 

Medzinárodný projekt ECHOES 

Sieť 18 partnerských miest z 13 krajín – výmenné pobyty detí so zameraním na zapojenie občanov 

a sociálnu inklúziu. 

Medzinárodný projekt stredných škôl OMSD  

Výmenné pobyty žiakov stredný škôl. Banská Štiavnica privítala žiakov z Budapešti, Krakova a Rigy. 

15. svetový kongres OMSD 

Prebiehal v Krakove na tému mestá svetového dedičstva a cestovný ruch. 

Partnerské mestá 

V roku 2019 sa uskutočnilo niekoľko návštev medzi partnerskými mestami. Tradičná návšteva delegácie 

Banskej Štiavnice na Dnech slovenské kultury 2019. Štiavnica privítala delegáciu z Hünenbergu na 

Slamandrových dňoch a vyslala delegáciu do Tatabánye na stretnutie jej partnerských miest. Delegáciua 

Banskej Štiavnica sa zúčastnila aj 30. Paneurópskeho pikniku v Šoproni spolu s delegáciami ďalších 

partnerských miest Šoproňa. 

Partnerskými mestami Banskej Štiavnice boli: Hüneberg (CH), Moravská Třebová (ČR), Olsztynek 

(PL), Ptuj (SI), Sopron (HU), Tatabánya (HU). 


