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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, Ľubomír Barák, Mgr. Milan 

Kabina, Helena Koťová, Ing. Matej Michalský, Štefan Mičura, JUDr. Gejza Volf. 

Prednosta MsÚ: Ing. Ivana Ondrejmišková 

Január 

1.1. – Novým predsedom Futbalového klubu Sitno Banská Štiavnica sa stal Ing. Miroslav Hudák mladší.  

1.1. – Novou riaditeľkou Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici sa stala Emília Jányová 

Lopušníková. 

11.1. – 4. ročník Memoriálu Janka Mojičku vo florbale v centre voľného času. 

1. miesto a Putovný pohár získalo družstvo zo ZŠ J. Horáka, 2miesto ZŠ J. Kollára a 3. miesto ZŠ s MŠ 

B. Belá. Ďakujeme zúčastneným družstvám zo ZŠ Sv. Anton, Katolíckej spojenej školy, ZŠ Bakomi a 

ZŠ s MŠ Š. Bane. V kategórii dievčat: 1. miesto a Putovný pohár získalo opäť družstvo ZŠ J. Horáka, 

2. miesto ZŠ J. Kollára a 3. miesto ZŠ s MŠ Š. Bane. 

11.1. – Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone v Banskej Bystrici. Bohuš Melicherčík získal striebro. 

13.1. – Novoročné stretnutie samosprávy mesta s predstaviteľmi politických strán a hnutí, zástupcami 

podnikov, inštitúcií a reprezentantami mesta doma i v zahraničí. Hudobné spestrenie zaobstarali učitelia 

zo ZUŠ Banská Štiavnica. V Hoteli Grand Matej. 

16.1. – V Hofburgu vo Viedni sa konal Charitatívny ples Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu 

v Európe, na ktorom bolo prezentované pivo zo štiavnického pivovaru ERB. 

18.1. – Mesto kultúry – Rodinné striebro II. alebo Almázia nekončí: slávnostné ukončenie Mesta kultúry 

na Slovensku 2019 v Kultúrnom centre a pred Novým zámkom. Moderovala Lujza Garajová 

Schrameková. Scenár a réžia podujatia: Jana Mikitková & Ján Fakla. 

Vystúpili: Jozef Osvald, Marian Kološta & Nácovia 

Jozefína Šlúchová & pletári 

Veronika Hajdučíková, Milla Dromovich, deti & divadelníci 

Dodo Klimko, Wuačkovec & Šobov Kids 

Ján Viazanička, Vanda Mesiariková, Ester Šabíková, Lukáš Rohárik & fotografisti 

Marek Šulík & filmári 

Ivan Slovenčák & výtvarníci 

Martina Kachlová, Nikolaj Nikitin & detskí hudobníci 



Albín Michalec & študenti 

Jana Bernáthová, Dana Iliášová & mestská kultúra 

Matej a Miška Lukáčovci & Hájovňa – Červená studňa 

Ivan Ladziansky st., Thierry Ebam, Emília Vášáryová 

Mnohí ďalší Štiavničania prostredníctvom videozáznamov 

20.1. – Odpočet činnosti poslancov SPOLU, KDH a nezávislých v reštaurácii hotela Kerling. (Martin 

Macharik, Helena Koťová, Štefan Mičura, Mikuláš Pál, Matej Michalský, Milan Kabina) 

21.1. – V Galérii Schemnitz prebiehalo stretnutie „Bez opony“ o Petrovi Meluzinovi s Mirou 

Sikorovou-Putišovou. 

23.1. – Seminár loveckej lukostreľby v telocvični Domova mládeže SOŠL v Banskej Štiavnici. Seminár 

viedli podpredseda Poľovníckej organizácie Slovenského klubu loveckej lukostreľby Ing. Štefan Miko 

a Ing. Peter Urblík, PhD. a predseda PO Slovakbowhunting Mgr. Art. Štefan Jakubík. Seminár bol pre 

členov krúžku Mladých loveckých lukostrelcov, ale aj pre verejnosť. 

23-26.1. – Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Banská Štiavnica bola 

reprezentovaná Informačným centrom mesta v rámci celokrajského stánku Za horami, za dolami. 

27.1. – Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 30. ročníka (2019) Štiavnických novín v radnici. 

Prihovorili sa Michal Kríž – šéfredaktor Štiavnických novín a primátorka mesta Nadežda Babiaková.  

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

do Kováčovej. 

28-30.1. – Robohranie, 4. ročník na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Tým Strednej 

odbornej školy Sv. Františka Assiského z Banskej Štiavnice obsadil 2 miesto v disciplíne prenášania 

paliet. 

Január – Marek Vidlička zo ŠK Atléti BS si v súťaži Tatry v pohybe vybehol v Tatranskej Lomnici 

tretie miesto.  

Január – Bolo zakúpené nové vozidlo pre Mestskú políciu – osobný automobil Kia Sportage v hodnote 

20 018€. 

Január – Šimon Šafařík prezentoval svoje cesty po Rusku a Kazachstane v Sociálnom stredisku 

Slovenského červeného kríža v Banskej Štiavnici. 

Február 

1.2. – V reštaurácii Ametyst prebiehal Ples štiavnickej Živeny. Moderoval Peter Danáš, spievala 

Božidara. 

6.2. – ZŠ Jozefa Horáka organizovala Deň bez mobilu. 

7.2. – Klavírny seminár Fera Királyho „Botanická záhrada“ v ZUŠ Banská Štiavnica. 

7.2. – V Banskej Bystrici sa konalo slávnostné odovzdanie vozidiel dobrovoľným hasičom. Vozidlo 

Iveco Daily v hasičskej verzii prevzala od ministerky vnútra SR Denisy Sakovej a premiéra SR Petra 

Pellegriniho primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková. Banská Štiavnica získala vozidlo ako 

výpožičku. Prevzatia sa zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Banská Štiavnica. 

7.2. – Štiavničanka Danica Kašiarová získala prvé miesto v kategórii maľba na regionálnej súťaži 

Výtvarné spektrum v Žiari nad Hronom. 

7.2. – Robotiáda v Brne, tým Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského ôsmaci Filip, Nicolas a 

Karol, obsadili v disciplíne Čiara (ZŠ) 2.miesto. 

8.2. – Na plavárni prebiehalo 1. kolo Banskobystrického pohára. Súťaže sa zúčastnilo 135 pretekárov z 

9 klubov. Plavci klubu Banská Štiavnica zaplávali 90 osobných rekordov. 



Plavecký oddiel Sitno reprezentovala Alexandra Nemčoková a v troch disciplínach sa postavila na 

stupeň víťazov: 200m motýlik – 2. miesto, 50m voľ. spôsob – 3. miesto, 50m motýlik – 2. miesto 

8-16.2. – Tréning neformálneho vzdelávania s medzinárodnou účasťou. Organizovali Fundacja Active 

Kids (Poľsko), Thalia Teatro (Slovensko), Stredná škola cára Simeona Veľkého vo Vidine (Bulharsko) 

združené v medzinárodnom projekte reEducateMe! 

10.2. – Slávnostné spustenie projektu Zaľúbená Štiavnica 2020. Projekt venovaný 200. výročiu 

narodenia Márie Pischlovej a Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Projekt organizovalo mesto Banská 

Štiavnica a Banka lásky. Symbolicky bolo taktiež osadenných niekoľko dopravných značiek Zaľúbená 

Štiavnica. Žiaľ, pre ich vizuálnu podobu – identické písmo i veľkosť ako oficiálne dopravné značky 

Banská Štiavnica a ich tesné susedstvo boli čoskoro odstránené. Pri tejto príležitosti boli vydané 

pamätné medaily  pokryté striebrom, alebo 24 karátovým zlatom, 0€ eurobankovky, na lavičkách 

v meste boli umiestnené citáty z Maríny a ďalšie podujatia v Banke lásky. 

Predaj 0€ eurobankoviek sa začal 16.7. a čakalo sa na ne už od večera 15.7. 

10.2. – Na Krajskom kole 14. ročníka Ruského slova v Banskej Bystrici sa na druhom mieste v speve 

umiestnila Sofia Alexandrovna Kuranová zo ZŠ Jozefa Horáka s piesňou Koň v klavírnom doprovode 

učiteľky A. Kružlicovej. Súťaž bola venovaná 75. výročiu víťazstva nad Fašizmom. 

10.2. – Aj žiačky ZŠ Jozefa Horáka sa zúčastnili súťaže Ruské slovo. 

1. miesto: Liana Kružlicová – spev 

2. miesto: Lucia Lontošová – prednes poézie 

3. miesto: Mária Sedlárová – prednes poézie 

Liana Kružlicová (uprostred) postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 28.2. v Košiciach 

a s piesňou Aist na kryshe obsadila 3. miesto. 

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

návštevu výstavy Pod Betlehemskou hviezdou na Starom zámku. 

13.2. – Na Mestských lesoch v Banskej Štiavnici prebiehalo záverečné rokovanie o rozdelení majetku 

Mestských lesov Banskej Štiavnice medzi Banskú Štiavnicu a Hodrušu-Hámre. Porada sa konala pod 

vedením poslanca Banskej Štiavnice Pavela Bačíka. Komisia rozhodla o rozdelení vo výmere 227,59 ha 

pre Banskú Štiavnicu a 228,5459 ha pre Hodrušu-Hámre. 

14.2. – V hoteli Grand Matej prebiehal 28. Reprezentačný banícky ples – jubilejný 20. celoslovenský. 

Moderoval Peter Danáš. Ples slávnostne otvoril Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 

14.2. – Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v Bratislave. Náš klub PKBS boli reprezentovať štyria 

plavci. Zúčastnilo sa 156 plavcov z 24 klubov. Ján Čamaj 1. miesto 1000m voľný spôsob a Jakub Beňo 

2. miesto 1000m voľný spôsob. 

14.2. – Štart projektu Zaľúbená Štiavnica 2020 – venovaného 200. výročiu básne Marína, jej autora 

Andreja Sládkoviča (*30.3.1820) a jeho múzy Márie Pischlovej Gerszö (*8.9.1819). Projekt vznikol 

v spolupráci Mesta Banská Štiavnica, OOCR Región Štiavnica a Banky Lásky a prezentuje Banskú 

Štiavnicu ako jedno z najzaľúbenejších miest na svete. 

15.2. – Fajermanská zabíjačka na v zbrojnici Dobrovoľného hasičského zboru na Štefultove. 

16.2. – Vernisáž výstavy Kataríny Legáthovej Kubíkovej v kaviarni Sírius. 

19.2. – Valentínska kvapka krvi na Gymnáziu Andreja Kmeťa. Dobrovoľný odber krvi organizovaný 

Slovenským červeným krížom. 

19.2. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 



 Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku 

 Žiadosť o odvolanie riaditeľa Technických služieb, m.p. 

 Zmluvu o prevádzke VIO TV do 31.12.2023 

Prekročenie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie pre Ulicu Mládežnícka 

Zmluva o realizácii rekonštrukcie futbalového štadiónu na atletický. 

Správu o požiadavkách súkromných investorov na zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie Mesta. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 11.12.2019 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta za rok 2019 

Správu o vyúčtovaní a Správu z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2019 

Informatívnu správu o plánovaných stavebných akciách Mesta. 

MsZ zrušili: Uznesenie MsZ 84/2017 z 28.6.2017. 

MsZ neschválilo: Zámer na určenie vybraných pozemkov pre verejnoprospešný účel. 

Majetkové veci mesta 

19.2. – Fašiangový sprievod mestom. Organizovalo Denné centrum a únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska. 

20.2. – Klienti a personál Denného stacionára Slovenského červeného kríža navštívili Denné centrum 2 

na Štefultove. 

20.2. – ZŠ Jozefa Kollára prezentovala svoj akčný plán pre rok 2020 – Škola bez nenávisti vytvoreného 

v spolupráci s Iventou. Žiaci, učitelia, rodičia a širšie okolie školy plánovali byť zapojení do programov 

na prevenciu šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov, rozvíjať schopnosť tolerancie, 

úcty, vzájomného rešpektu, interkultúrnych a sociálnych kompetencií a podporovať princípy 

demokracie. 

20.2. – V Kremnici prebiehalo regionálne kolo vo florbale pre ZŠ a SŠ. 

V kategórii žiačok ZŠ víťazstvom ZŠ J. Kollára B. Štiavnica pod vedením Mgr. T. Szendreia 3:0 nad 

Gymnáziom M. Rúfusa Žiar nad Hronom. 

V kategórii žiakov ZŠ J. Horáka pod vedením Mgr. J. Minku s výsledkom: 1:3 nad ZŠ F. Kráľa 

Žarnovica a 0:3 s ZŠ Jilemnického Žiar nad Hronom. 

V kategórii študentiek SOŠ služieb a lesníctva B. Štiavnica pod vedením Mgr. A. Palášthyho 2:0 nad 

Gymnáziom M. Rúfusa Žiar nad Hronom. 

V kategórii študentov SOŠ lesnícka B. Štiavnica pod vedením Ing. A. Vanču 5:4 po samostatných 

nájazdoch nad Gymnáziom M. Rúfusa Žiar nad Hronom. 

20.2. – V Galérii Schemnitz prebiehalo stretnutie „Bez opony“ o Otisovi Laubertovi s Jurajom Čarným. 

21.2. – Fašiangový sprievod Drieňovou. 

22.2. – Hravý Starý zámok. Zábavné prehliadka Starého zámku, s aktivitami zameranými na tému 

„drevo“. 

22.2. – Zimomravenie 11. ročník. Zimný detský kultúrny festival v kultúrnom centre. Témou boli 

dvojice (spolupráca a koordinácia). 



22.2. – 1. kolo Slovenského pohára v Akvatlone v Leviciach. Rado Nemčok z Klubu moderného trojboja 

Banská Štiavnica získal 3. miesto. 

24-28.2. – ZŠ Jozefa Horáka a ŠK Altléti BS organizovali Jarný športový kemp. 

26.2. – V kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu prebiehala posledná rozlúčka s Ing. Pavlom 

Jančim (†22.2.2020) – významným odborníkom rudného baníctva a zakladajúcim členom 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. 

28.2. – Liana Kružlicová zo ZŠ Jozefa Kollára získala 3. miesto na celoslovenskej súťaži Ruské slovo 

s piesňou Aist na kryshe. 

29.2. – Čarovný Klinger - zimné plávanie v Klingeri, 4. ročník, organizoval klub otužilcov Jašterice zo 

Štiavnice. Zúčastnilo sa 229 otužilcov z celého Slovenska. 

29.2. – Voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky. V Banskej Štiavnici mohlo v desiatich 

okrskoch voliť 8620 oprávnených voličov. Svoje právo využilo 5292 voličov (64,06%).1 
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16 164 294 542 2 280 23 115 6 1219 542 4 4 230 0 141 23 1072 10 4 1 2 515 25 

Z okresu Banská Štiavnica kandidovali a získali preferenčné hlasy v okrese/štáte: 

Martin Bálik (č.7 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku)  3/538 

Marcela Zvrškovcová (č.124 Sloboda a Solidarita)   24/311 

Mudr. Eva Petrášková (č.65 Slovenská národná strana)   20/283 

Ing. Peter Zorvan (č.96 Slovenská národná strana)   24/100 

Mgr. Martin Macharik (č.37 Koalícia PS + Spolu)   97/1329 

Mgr. Milan Kabina (č.11 Kresťanskodemokratické hnutie)  117/5965 

Volilo sa v desiatich volebných okrskoch: 

1: Volebná miestnosť v zasadačke Meského úradu: Akademická, Andreja Kmeťa, Andreja Sládkoviča, 

Antona Pécha, Bočná, Botanická, Daniela Licharda, Dolná Resla, Dolná ružová, Družicová, Horná 

Resla, Horná ružová, Ing. Štefana Višňovského, Jána Bottu, Jaroslava Augustu, Jozefa Karola Hella, 

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

Rozgrundom, Námestie sv. Trojice, Novozámocká, Pavla Kyrmezera, Pod Červenou studňou, Pod 

Paradajzom, Radničné námestie, Samuela Mikovíniho, Staromestská, Staronová, Starozámocká, 

Strieborná, Úvozná, Viery Václavekovej, Vilová, Vodárenská a voliči s trvalým pobytom na mesto 

Banská Štiavnica. 

2: Volebná miestosť v Hoteli Kerling: Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána Palárika, Kammerhofská, 

Ľudmily Podjavorinskej, Malé trhovisko, Mládežnícka č. 11 – 25, Na Zigmund šachtu, Remeselnícka, 

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

3: Volebná miestnosť v Domove mládeže SOŠL: 8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, Banícka, 

Belianska, Belianske jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstevná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa Miloslava 

Hurbana, Jurija Gagarina, Lesnícka, Mierová, Michala Miloslava Hodžu, Michalská, Mládežnícka č. 1 

– 9, Osadná, Pavla Országha Hviezdoslava, Petra Jilemnického, Pod Kalváriou, Poľnohospodárska, 

                                                      

1 Tmavo zeleno sú vyznačené koaličné strany, svetlo zeleno opozičné strany a bielou mimoparlamentné strany. 



Pustá, SNP č. 1 – 21/B, Svätozára Hurbana Vajanského, Šobov, Výskumnícka a volič s trvalým pobytom 

na adrese 2675. 

4: Volebná miestnosť v ZŠ Jozefa Horáka: Antona Bernoláka, Ivana Krasku, Janka Matušku, Juraja 

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

Staničná, Údolná a Železničiarska. 

5: Volebná miestnosť v MŠ 1. mája: 1.mája, Andreja Trúchleho Sytnianskeho, Dr. Vladimíra 

Clementisa, Drevená, Eleny Maróthy – Šoltésovej, Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, Kolpašská, 

Ladislava Novomeského, Martina Benku, Okrúhla, Pod Trojickým vrchom, Trate mládeže, miestna časť 

Počúvadlianske Jazero, miestna časť Banky a to ulice: Hadová, Hlavná, Horná, Majer, Na jazero 

a Vyhnianska. 

6: Volebná miestonsť v ZŠ Jozefa Kollára: Ludvíka Svobodu. 

7: Volebná miestnosť v ZŠ Jozefa Kollára: Bratská, Drieňová, Energetikov, Kysihýbelská, Okrajová, 

Ovocná, Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka. 

8: Volebná miestnosť v ZŠ Jozefa Kollára: MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 22 až 40 a Učiteľská. 

9: Volebná miestnosť v Domove Márie: Antolská, Brezová, Budovateľská, G. Z. Laskomerského, 

Horná Huta, Jána Amosa Komenského, Kremenisko, Ladislava Exnára, Lintich, Obchodná, Povrazník, 

Rakytová, Špitálska a voliči s trvalým pobytom na adrese 1908. 

10: Volebná miestnosť v Požiarnej zbrojnici na Štefultove: 29. augusta, Boženy Němcovej, Boženy 

Slančíkovej – Timravy, Cintorínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Ilijská, Janka Jesenského, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, 

Kríková, Krížna, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, Námestie padlých hrdinov, 

Obrancov mieru, Partizánska, Podhájska, Potočná, Požiarnická, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, 

Srnčia, Stratená, Školská, Štefana Krčméryho, Štefana Moyzesa a Úzka. 

Február – Folklórny súbor Sitňan reprezentoval Banskú Štiavnicu na karnevale Kurentovanie na Ptuju 

v Slovinsku. 

Marec 

1.3. – Slovenský zväz záhradkárov organizoval prednášku a ukážku rezu ovocných stromov na 

Štefultove. Prednášali Július Adamovie, Jozef Sekan a Juraj Majerský. 

2-8.3. – Mestská knižnica sa pripojila k Týždňu slovenských knižníc. Pod záštitou primátorky mesta 

Nadeždy Babiakovej. 

3.3. – Štiavničanka Mária Petrová vystúpila v Banskobystrickej knižnici Mikuláša Kováča na Fončorde 

v rámci Týždňa slovenských knižníc a porozprávala o Maríne. 

5.3. – Došlo k zriadeniu krízového štábu kvôli šíreniu koronavírusu 2019-nCOV. Predseda: Mgr. 

Nadežda Babiaková, podpredseda: Ing. Marian Zimmermann, členovia: Ing. Ivana Ondrejmišková, Ing. 

Jaromir Piliar, Ján Petrík, PhDr. Peter Šemoda, RNDr. Pavel Bačík, Peter Heiler. 

6.3. – V Galérii Jozefa Kollára prebiehala vernisáž výstavy Toto! je kabinet ilustrácie XI. – Karol 

Ondrejička.  

6.3. – Spomienkový akt pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Banskej Štiavnice pri Pamätníku 

Sovietskej armády. Organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Banskej Štiavnici. Moderoval Ing. Jaroslav Dudík. Príhovor predniesla primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Báseň Katarína Kissová. Hudobne doprevádzal spevokol Štiavničan. 

9.3. - 100 výročie futbalového klubu Atletický klub AC v Banskej Štiavnici. Pri tejto príležitosti boli na 

radnici slávnostne prijatí veteráni - hráči a funkcionári klubu. Prejavy predniesli okrem pani primátorky 



aj Ivan Madara a Ivan Beňo. Pred postavením súčasného štadiónu sa hrávalo na škvarovom „Starom 

ihrisku“ – pod plavárňou. Klubovou farbou bola červeno-žltá. 

10.3. – Posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v Ametyste. Organizovala Živena. 

10,11.3. – Prezentácia súkromnej ZŠ Guliver. 

10-24.3. – Covid 19 – Platili preventívne karanténne opatrenia na zamedzenie šíreniu koronavírusu 

2019-nCOV. Boli zrušené všetky podujatia organizované mestom Banská Štiavnica, zatvorená knižnica, 

plaváreň, kino, Kultúrne centrum, Komunitné centrum na Šobove, kluby dôchodcov, detské ihriská, 

informačné centrum poskytovalo svoje služby len telefonicky a mailom. Od 16.3. boli zatvorené školy. 

11.3. – Študentská kvapka krvi v Nemocnici na Drieňovej. Dobrovoľný odber krvi organizovaný 

Slovenským červeným krížom. 

11.3. – Výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých v BŠ na SOŠ služieb 

a lesníctva. 

18.3. a neskôr v marci – Banská Štiavnica uviedla do prevádzky svoj facebookový profil Mesto Banská 

Štiavnica. Jeho prvým účelom bolo informovanie o prevencii pred koronavírusom a podniknutých 

opatreniach. Bolo objednaných 5000 ochranných rúšok u firmy Svetro a Bytovej správy. Postupne boli 

rozdelené občanom mesta. Bohoslužby v meste boli zrušené. 

Marec – krízové karanténne centrum pre Banskobystrický kraj bolo zriadené na internáte Strednej 

odbornej školy služieb a lesníctva. 

Apríl 

1.4. – Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie MsÚ spustili Výmenník – systém pre 

zachovanie a znovupoužívanie funkčného tovaru – Burza šatstva a Knižnica vecí (v tej bolo možné 

posunúť čokoľvek funkčné). 

5.4. – Nedeľná omša pri príležitosti Kvetnej nedele bola vysielaná z kostola Nanebovzatia Panny Márie 

prostredníctvom VIO TV a jej webstránky. 

8.4. – Do funkcie predsedu Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici bol vymenovaný Ing. 

Bohumír Zvrškovec.  

9-13.4. – Veľkonočné bohoslužby v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie a sv. Anny 

na Štefultove boli vykonávané bez prítomnosti veriacich a vysielané prostredníctvom VIO TV a na jej 

webovej stránke. 

9-13.4. – Veľkonočné služby božie z evanjelického kostola boli vysielané prostredníctvom Facebooku. 

15.4. – Covid-19 – Na internáte SOŠ služieb a lesníctva bolo zriadené karanténne centrum pre 

repatriantov – na povinnú 14 dňovú karanténu. 

22-23.4. – Prebiehal zápis do ZŠ Jozefa Horáka a Jozefa Kollára a Cirkevnej ZŠ Sv. Františka 

Assiského. Zápis prebiehal bez prítomnosti detí. 

27.4. – Začalo sa s výsadbou stromov, krov, trvaliek a okrasných tráv pri novoposatevnom parkovisku 

na ulici Dolná. Vysadené boli: echinacea, mliečnik, gaura, pakost, helenium, kocúrnik, perovec, 

rudbekia, šalvia, rozchodník, kavyľ a dreviny: javor poľný a platan javorolistý. 

29.4. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Rozpočtové opatrenia v zmysle zákona 583/2004 

 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta z dôvodu COVID-19 



Dohodu o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v katastri Banská Hodruša 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 19.2.2020 

 Menovanie pracovnej skupiny na riešenie parkovania a dopravy 

 Správu k dohode o užívaní lesného majetku v katastri Banskej Hodruše 

Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia Mestské lesy BŠ s.r.o. konaného dňa 

25.9.2019 

Správu o skončení pracovného pomeru riaditeľa technických služieb, m.p. Petra Heilera 

dohodou k 30.4.2020 

Vzdanie sa odmeny poslancov MsZ Štefana Mičuru, Dušana Lukačku, Pavla Bačíka, Milana 

Kabinu, Mikuláša Pála, Mateja Michalského, Petra Erneka v súvislosti s ich prácou poslancov 

a členov komisií MsZ v čase 1.4. – 31.12.2020 

MsZ odvolalo: Petra Heilera, riaditeľa Technických služieb, m.p. v zmysle zákona 369/1990 

MsZ sa uznieslo: Dodatku č. 1 k VZN 4/2019 o miestnych daniach 

MsZ neschválilo: Žiadosť spoločnosti Mestské lesy BŠ s.r.o. o odpustenie časti ročného nájomného za 

rok 2019. 

Majetkové veci mesta 

Zasadnutie prebiehalo kvôli opatreniam pri koronavíruse v sále Kultúrneho centra a bolo vysielané 

naživo cez YouTube. 

Pre očakávaný výpadok príjmov mesta na podielových daniach bolo schválené viazanie výdavkov 

v sume cca 700 000€. Došlo ku kráteniu úväzkov zamestnancov a vedenia MsÚ na 80%. Plat primátorky 

mesta bol znížený na najnižšiu zákonnú výšku. Primátorka mesta vytvorila súkromný podporný fond na 

riešenie sociálnych prípadov. 

Mesto rozdelilo nepotrebné potraviny s blížiacou sa dobou spotreby zo školských jedální občanom 

a rodinám s deťmi v hmotnej núdzi. 

Kino Akademik poskytlo službu Kino doma, kedy vysielalo filmy v konkrétny čas cez internet. 

Máj 

1.5. – Informačné centrum mesta znovu otvorilo svoju prevádzku pre návštevníkov. Denne, v skrátenom 

6 hodinovom režime (8-14). Za sprísnených bezpečnostných opatrení. Rovnaké opatrenia platia vo 

všetkých prevádzkach – maximálne 1 človek na 25m2 priestoru pre zákazníkov, povinné rúško 

a dezinfekcia rúk. 

2.5. – Došlo k prepadnutiu banského komína štôlne Šobov na Hornej Resle, v záhrade rodiny 

Pomfyovcov. Pôvodný 20cm betónový kryt sa poškodil vplyvom času a prostredia. Komín z 18. storočia 

mal hĺbku 50m a šírku  2,5-6m. Spodných 38m bolo zasypaných kamennou sutinou, na 12m bol 

vybudovaný betónový pilier na podopretie základov rodinného domu stojaceho v tesnej blízkosti 

komína. Sanačné práce vykonali Rudné bane š.p. Na ich vykonanie im bola pridelená účelová dotácia 

200 000€. Nedošlo k žiadnym úmrtiam ani škodám na rodinnom dome. 

6.5. – Pietny akt položenia kytíc k pomníku padlých hrdinov sovietskej armády v 2. svetovej vojne. Pri 

príležitosti 75. výročia jej konca. Obradu sa zúčastnili: primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

zástupca Ing. Marian Zimmermann, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, poslanec MsZ RNDr. 

Pavel Bačík, za ZO SZPB predseda Vladimír poprac a tajomník Ing. Jaroslav Dudík, za OÚ predseda 

Ing. Štefan Filip a vedúci odboru ŽP Ing. Lukáš Lalo, za MO SSŽ Živena Júlia Popracová. Bez účasti 

verejnosti.  



 

 

 

 

8.5. – Boli znovu otvorené vybrané expozície Slovenského banského múzea: Nový zámok, vonkajší 

okruh Starého zámku a povrchová expozícia Skanzenu. Od stredy do nedele, 9-17. Za sprísnených 

bezpečnostných opatrení. 

11.5. – Bola znovu otvorená mestská knižnica. Za sprísnených opatrení a bez možnosti vlastného výberu 

kníh. Čitatelia si museli knihy vyberať v online katalógu alebo podľa autora. 

13.5. – Slovenská pošta vydala poštovú známku, kupón a obálku s motívom Maximiliána Hella. 

19.5. Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie prebiehal pohreb Mons. ThLic. Imricha Šišuláka, 

dlhoročného štiavnického farára. Zakladateľa Cirkevnej školy Sv. Františka Assiského. Pohreb 

prebiehal za účasti cirkevných a mestských predstaviteľov, predstaviteľov školy, farnosti a rodiny, 

s vylúčenou účasťou verejnosti. Svätú omšu celebroval Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián 

Chovanec. Pohreb bol pre verejnosť vysielaný prostredníctvom VioTV a YouTube. Imrich Šišulák 

pôsobil v posledných rokoch ako pomocný duchovný vo farnosti Vysoká. Zomrel na infarkt 14.5. po 46 

rokoch kňazskej služby. Jeho telo bolo pochované v rodných Topoľčiankach (*1951). 

25.5. – Bola otvorená expozícia Berggericht. 

26.5. – V kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu prebiehala posledná rozlúčka s Ing. Ladislavom 

Sombathym. Ladislav Sombathy (*1923) pochádzal z Banskej Štiavnice, bol významným banským 

odborníkom, dlhoročným riaditeľom Rudných baní, učiteľom a spoluzakladateľom Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku. V roku 2004 bol ocenený ministrom hospodárstva za Zachovanie 

tradícií, celoživotné dielo a v roku 2003 mu bola udelená Výročná cena mesta za celoživotný prínos 

k zachovaniu baníckych tradícií a rozvoju mesta. V rokoch 1991-1994 bol poslancom MsZ. Viac o ňom 

priniesli Štiavnické noviny z 28.5.2020.  

29.5. – Na radnici bol prijatý Ing. Richard Sulík, podpredseda vlády a ministra hospodárstva SR. 

Rokovalo sa o prepadlisku štôlne Šobov, zachovaní Hlavného banského úradu v meste a možnosti 

zriadenia pracoviska či presunu Rudných baní š.p. z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice. 

29.5. – Prebiehalo nakrúcanie k Slovenskému dňu kroja, spojené s oslavou 200 narodenia Andreja 

Sládkoviča. S prejavom vystúpila primátorka mesta Nadežda Babiaková. Úryvok z Maríny prečítal 

herec a recitátor Juraj Sarvaš. O Andrejovi Sládkovičovi porozprávala Mária Petrová. S programom 

vystúpili mužský spevácky zbor Štiavničan a folklórne súbory Sitňan a Prenčovan. 

30.4- 31.5. – Prebiehal zápis do materských škôl 1. mája, Bratská 9., Mierová 2. a MŠ Sv. Františka 

Assiského. Bez účasti detí. 

Máj – Prebiehali rekonštrukčné práce na opornom múre pri škôlke 1. mája. Prácu vykonala firma 

Rekonbau s.r.o. a stála 4317€. 

Máj – Prebiehala inštalácia automatického zavlažovacieho systému na Futbalovom štadióne, inštalácia 

novej nádrže na vodu z Valaškovho prameňa a inštalácia nových čerpadiel v nádrži aj prameni. 

Zavlažovací systém má 6 výsuvných dýz riadených automatickou jednotkou s ochranou proti spusteniu 

v daždi. Systém sa spúšťa každých 10 minút v priebehu jedej hodiny neskoro večer alebo skoro ráno. 

Realizácia stála 24 000€. 20 000 bolo získaných z dotácie predsedu vlády Petra Pellegriniho a 4000 

z rozpočtu mesta. 



Jún 

1.6. – Bola obnovená školská dochádzka na základných školách Jozefa Horáka, Jozefa Kollára, 

Katolícka škola sv. Františka Assiského pre prvý až piaty ročník, za špeciálnych bezpečnostných 

opatrení. Taktiež boli otvorené Špeciálna ZŠ a MŠ Bratská 9 a Mierová. 

1.6. – Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty sa stal Štiavničan Ing. 

Martin Ľupták, PhD. 

2.6. – OOCR Región Štiavnica publikoval na YouTube reklamné video „O čom oni snívajú, Vy môžete 

zažiť“. Video zložené z vyjadrení cudzincov získalo cez pol milióna pozretí. Napriek, alebo vďaka 

kontroverzii s „influencermi“ či najatými amatérmi v hlavných úlohách si video získalo pozornosť. 

2-3.6. – Po rekonštrukcii bola sprístupnená expozícia Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe. Za 

mimoriadnych opatrení boli sprístupnené štôlne Bartolomej a Glanzenzberg – maximálne 15 

návštevníkov na vstup s meraním telesnej teploty pred vstupom. Prvá etapa rekonštrukcie trvala 9 

mesiacov. 

2.6. – V Bratislave bola uvedená kniha exštiavničana PhDr. Milana Augustína, PhD. Templári – 

rozprávanie banskoštiavnického notára slobodného kráľovského mesta Banskej Štiavnice Christophera 

Gastiusa, autora prepisu Codexu mestského a banského práva, mesta Schemnitz Bánya, z r. 1572. Kniha 

bola prezentovaná za účasti predstaviteľov Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spolku a Zoskupenia milovníkov podsitnianskeho kraja. Kniha bola vydaná 

v roku 2013.  

5.6. – Vernisáž výstavy Medzičas v Galérii Jula Bindera. Vystavovala maliarka Lucia Veselá. 

8.6. – Boli otvorené detské ihriská. Za sprísnených bezpečnostných opatrení. 

12.6. – Minister životného prostredia SR Ján Budaj pracovne navštívil Banskú Štiavnicu. Najmä 

Slovenské banské múzeum kde si prezrel expozíciu Baníctvo na Slovensku a dielničku v Kammerhofe. 

Potom bol na radnici prijatý primátorkou mesta Nadeždou Babiakovou. Potom nasledovala prehliadka 

Galérie Jozefa Kollára. 

12.6. – V kine Akademik prebiehala verejná diskusia (na pozvánku) o budúcnosti Galérie Jozefa Kolára 

– jej zotrvaní v správe Slovenského banského múzea (SBM), alebo odčlenení a preorientovaní na 

galériu konceptuálneho umenia. Za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja, riaditeľa Fondu 

pre podporu umenia Jozefa Kovalčíka, riaditeľa SBM Jozefa Labudu, poradkyne prezidentky SR pre 

menšiny a vizuálnej umelkyne Ilony Németh, umelkyne a spoluautorky projektu Zlaté časy Lucie 

Tkáčovej, teoretičky umenia Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici Zuzany L. Majlingovej. 

Diskusiu organizovali Banská St a nica Contemporary, HIT Gallery a TOTO je galérie. Po diskusii 

prebiehala prehliadka výstavy Tušenie svetla s autormi Jaroslavom Vargom a Luciou Tkáčovou. 

16.6. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Slovenská banská spoločnosť organizovali 

prednášku spojenú s prehliadkou banských diel: Gedeonštôlnianske baníctvo na žile Ochsenkopf, 

zrudnenie pred a pokalderového obdobia v štiavnickom stratovulkáne, Fe rudy, drahokovové rudy, 

polymetalické rudy po trase Nová Šachta - Horný hodrušský jarok - Veterné sedlo – Horná Roveň. 

15.6. – Skúšobnú prevádzku začal Výmenník. 

18.6. – Kino Akademik obnovilo svoju prevádzku. So šachovnicovým sedením. 

20.6. – Na futbalovom štadióne usporiadal Futbalový klub Sitno BŠ futbalovú propagáciu Futbal pre 

ľudí. 

23.6. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval vychádzku na Počúvadlo. 

24.6. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 



 Návrh dodatku č.2 k VZN 1/2012 o pohrebníctve 

 Záverečný účet mesta a ním zriadených škôl a školských zariadení za rok 2019 

 Rozbor hospodárenia Technických služieb m.p. za rok 2019 

 Plán práce hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2020 

 Správu o vypracovaní zadania urbanistickej štúdie, ulica Srnčia 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Smart City 

Záverečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie Regionálnej nemocnice n.o. 

MsZ sa uznieslo na: Dodatku č.2 k VZN 7/2016 o sociálnych službách 

MsZ súhlasilo s: Začatím obstarávania urbanistickej štúdie ulica Srnčia 

MsZ vymenovalo: Ing. M. Filiača do funkcie riaditeľa Technických služieb m.p. 

MsZ odvolalo: V. Jarábeka z funkcie veliteľa DHZM BŠ-Štefultov. 

MsZ neschválilo: Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci chváleného rozpočtu. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení z zasadnutia 29.4.2020 

 Správu o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2019 

 Stanoviska hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za rok 2019 

 Správu audítora za rok 2019 

Plán práce MsZ na 2. polrok 2020 

 Informatívnu správu z valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov dom a.s. 

Majetkové veci mesta 

25.6. – Komunitné centrum v Banskej Štiavnici pod vedením pána Andreja Didiho a MsÚ usporiadalo 

kultúrno-spoločenské podujatie Cigánsky bašável na Námestí sv. Trojice. V spolupráci s rómskym 

folklórnym súborom Romano Jilo z Komunitného centra Zvolen. 

26.6. – V Galérii Schemnitz prebiehala vernisáž výstavy Young & Wild umelcov Oskara Felbera, 

Kryštofa Strejca a Margaréty Petržalovej. Kurátorom výstavy bol Michal Stolárik. 

27.6. – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine uviedlo do predaja 0€ eurobankovku s motívom Andreja 

Braxatorisa Sládkoviča, ktorý v Štiavnici prežis svoje študentské roky na Evanjelickom lýceu a zanechal 

svoje srdce v podobe básne Marína. 

Jún – Viktor Budinský, niekdajší futbalista z Banskej Štiavnice úspešne pôsobiaci v českom 

extraligovom klube Baník Ostrava navštívil Banskú Štiavnicu a symbolicky odovzdal brankárske 

rukavice mladým brankárom klubu FK Sitno. 

Jún – Bol obnovený asfaltový povrch na uliciach Jilemnického, Bratská, Exnára. Práce vykonala firma 

Renovia s.r.o. zo Zvolena za sumu 28 252,56€. 

Jún – Mária Petrová vydala knižočku básní „A diamant v hrude nezhnije“ s fotografiami Lubomíra 

Lužinu pri príležitosti 200 výročia narodenia Márie Pishlovej a Andreja Braxatorisa Sládkoviča. 

Prvý polrok – Boli vykonané rekonštrukčné práce v areáli a telocvični ZŠ Jozefa Kollára: nové 

basketbalové dosky, nové smetné koše, výmaľba telocvične a obloženie pilierov a priestorov za 

basketbalovými košmi, oprava vykurovacích telies a terénne úpravy v areáli školy. 



Júl 

1.7. – V Berggerichte prebiehala vernisáž výstavy Z najnovších akvizícií múzea. Výstava bola 

rozšírením predĺženej výstavy vedút Banskej Štiavnice Ecce terra. Prezentované boli niektoré predmety 

získané v rokoch 2010-2019. Výstava prebiehala do 20.9.2020. 

4.7. – Malý Festival kumštu remesla a zábavy na Starom zámku. Vystúpili divadlo PIKI, Elá a Hop 

a Túlavé divadlo. 

5.7. – Denné centrum na Štefultove organizovalo vychádzku na Počúvadlo. 

6-24.7. – Centrum voľného času organizovalo denné letné tábory ktorých sa zúčastnilo 116 detí. 

10.7. – V Galérii Jozefa Kollára prebiehala vernisáž výstavy Do jadra vulkánu umelcov Juliany Mrvovej 

a Mareka Halásza, kurátorom bol Radko Wohlmuth. Výstava prebiehala do 27.9.2020. 

15.7. – Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie 

získala povolenie na používanie svojho novozaregistrovaného 

erbu. Erb bol v kostole namaľovaný na drevený obklad steny na 

ľavej strane presbytéria a nahradil dovtedy používaný znak 

farnosti.  

Blazón erbu: V modrom štíte strieborno-zlatá štiepená ľalia, 

prevýšená zlatou, perlami a rubínmi zdobenou korunou a 

dookola sprevádzaná siedmimi striebornými hviezdami. Nad 

štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným 

strapcom na čiernej šnúre. Erb Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti 

Banská Štiavnica je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej 

republiky pod signatúrou W-447/2020.  

Erb navrhol Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. v roku 2020 na žiadosť miestneho farára Mgr. Ing. ICLic. 

Ľudovíta Frindta. Odborne nad výtvarným návrhom bdel d.p. kaplán Mgr. Michal Martinka. 

Banskobystrický biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec povolil využívanie tohto „hodnotného a 

pekného znaku (symbolu) farnosti“ svojím listom zo dňa 15. júla 2020 číslo 814/2020 so želaním: „Nech 

aj tento erb, ktorý odkazuje na Božiu matku Máriu, pomáha k hlbšiemu prehĺbeniu viery, ako aj úcty k 

Panne Márii.“ 

17.7. – V Galérii Jula Bindera prebiehala vernisáž výstavy Na železe záleží autorov Katy Kissoczyová, 

a Antona Sládeka. 

23.7. – Denné centrum na Štefultove organizovalo vychádzku k bašte na Štiavnických baniach. 

24.7. – Hasičský Anna bál na Štefultove na ihrisku pri kultúrnom dome. 

25.7. – Cigánsky bašável – Na námestí sv. Trojcie prebiehalo kultúrne podujatie venované rómskej 

kultúre a spájaniu s nerómami. Podujatie organizovalo Komunitné centrum v Banskej Štiavnici pod 

vedením Andreja Didiho. Vystúpil rómsky folklórny súbor Romano Jilo. 

27.7. – Začala letná sezóna Dielničky v Kammerhofe. Organizovali Iniciatíva za živé mesto a Slovenské 

banské múzeum pod názvom KUMŠT REMESLA 2020. Za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. 

30.7. - Na tajchu Klinger bolo slávnostne otvorené železobetónové plávajúce mólo s drevenou palubou 

a lávkou inšpirované historickou drevenou plavárňou. Mólo bolo realizované OOCR Región Štiavnica 

vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja. Mólo 

s prístupovými rebríkmi zvýšilo pobrežnú plochu tajchu a bude obsahovať detský bazén a plávajúci 

ostrovček. Bolo inštalované vďaka pomoci Ozbrojených síl SR. Pokiaľ bude dokončené, tak bude 

plaváreň na Klingeri pozostávať z deviatich modulov o celkovej dĺžke 21m a šírke 4,8m. Každá diel 

váži viac ako 13t. Kompletné dielo by malo stáť 70 000€. Slávnostné otvorenie prebiehalo za účasti 

ministra obrany SR Jaroslava Naďa. S prejavmi vystúpili aj Ľudovít Kaník (podpredseda OOCR Región 



Štiavnica), Nadežda Babiaková (primátorka mesta), Ján Lunter (predseda BBSK), Katarína Bruncková 

(štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby), Zuzana Jóbová (KOCR BBSK). Symbolické 

záchranné koleso umiestnili plavci v historických plaveckých úboroch a vystúpili aj akvabely. 

31.7. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

MsZ vzalo na vedomie: Informatívnu správu o parkovaní a doprave v meste. 

August 

1.8. – Nezabudnuté remeslá prebiehali tohto roku na Starom zámku. Ľudový odev prezentovala 

etnologička Katarína Nádaská. Vystúpili folklórne súbory Urpín a Prenčovan. 

5.8. – Memoriál Ondreja Bindera v hokejbale na Štafultove. 2. ročník. O putovný pohár súperilo 11 

mužstiev a titul obhájil minuloročný víťaz Modrý Kameň. 

6-9.8. – 4 živly, 22. ročník filmového festivalu, teraz s témou Exit. 

7.8. – Do predaja vstúpila Štiavnická poltura – alternatívna mena odkazujúca na platobný žetón 

pochádzajúci z roku 1695. Hodnota jednej poltury je 1€ a predáva sa vo forme 10 polturovej mince za 

10€. Výhradným predajcom poltury bolo Informačné centrum mesta. Mincu bolo možné uplatniť za 

nákup tovarov a služieb v hodnote minimálne 10€ vo vybraných prevádzkach. Platnosť mince 

schválenej Národnou bankou Slovenska je obmedzená na územie Banskej Štiavnice. Autormi projektu 

boli Štiavničania Milan Maďar a Jozef Majer. Mince vyrazila Kremnická mincovňa. 

7.8. – 3. kolo slovnského pohára v diaľkovom plávaní v Ľuboreči. Na 1000m sa umiestnili: Ján Čamaj 

1.miesto 19:27.75 voľným spôsobom, Jakub Beňo 2.miesto 21:11.73 voľným spôsobom a Sára 

Rückschlossová 21:08.65 voľým spôsobom. 

8.8. – Marián Zimmermann, člen ŠK Atléti BS vyhral beh na 8km City Trail Smokovec 2020. 

10.8. – Deň obetí banských nešťastí na Slovensku. Spomienkový akt položenia kytíc ku krížu pri štôlni 

Glanzenberg. Podujatie uvádzal Milan Durbák, za účasti primátorky mesta Nadeždy Babiakovej, 

zástupcu primátorky Mariana Zimmermana, prednostky MsÚ Ivany Ondrejmiškovej, RKC kaplána 

Michala Martinku, predsedu baníckeho spolku Richarda Kaňu. Vystúpil spevokol Štiavničan, báseň 

predniesla Mária Petrová. 

10-14.8. – Letná škola Bakomi. 

11-15.8. – 11. ročník festivalu francúzskej kultúry Cap à l´Est. 

14.8. – V Galérii Jula Bindera prebiehala vernisáž výstavy Zvedavé koláže Alberta Marenčina.  

14.8. – Vernisáž výstavy Toto! Je kabinet ilustrácie XII. – Matúš Maťátko. V Galérii Jozefa Kollára. 

Výstava prebiehala do 18.10.2020. 

15.8. – Slávnostné otvorenie dopravného ihriska na Povrazníku. Dopravné ihrisko je exteriérovou 

súčasťou detského centra Hoplandia. 

15.8. – Memoriál Ondreja Bindera – 2. ročník hokejbalového turnaja na hokejovom ihrisku na 

Štefultove. 

15.8. – Šmintorínsky pút. 9. ročník obnovenej „Šmintorínskej púte“ pred kaplnkou pri Šmintorín štôlni 

na Hornej Resle. Tento rok bez spoločného stretnutia. 

18.8. – Krytá plaváreň bola otvorená skôr. Toto skoršie otvorenie by malo vykompenzovať jarné 

zatvorenie a pre kondičných plavcov umožniť plávanie mimo preplnených tajchov. 



22.8. – Majstrovstvá SR v triatlone, zvíťazil štiavničan R. Varga v hlavnej kategórii s časom 1:49:55. 

V polovičnej kategórii sa umiestnil R. Nemčok na druhom mieste. 

26.8. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Návrh dodatku č.5 k VZN 5/2011 o podnikateľskej činnosti 

 Návrhovú komisiu 

 Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020 

 Rozpočtové opatrenia 

Uzatvorenie zmluvy o úvere s Prima banka Slovensko vo výške 550 000€ na financovanie 

rekonštrukcie a modernizácie atletického štadióna 

Spolufinancovanie vybudovania atletického štadióna prostredníctvom úveru 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plenia uznesení zo zasadnutia 24.6. a 31.7.2020 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 

 Správu o stave mesta za rok 2019 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020 

 Informatívnu správu zhodnotenie odpadového hospodárstva za rok 2019 

Udelenie ceny primátora mesta podľa VZN 2/2009: Miestnemu odboru Živena, Bc. Radoslavovi 

Nemčokovi, MUDr. Dane Kindernayovej, Mgr. Gabriele Kovárovej, Miroslavovi Kyjovskému, 

MUDr. Eve Luptákovej, Mgr. Tiborovi Szendreiovi 

Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2020 

Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia Mestské lesy BŠ s.r.o. 

MsZ sa uznieslo na: Dodatku č.2 k VZN 1/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk. 

VZN 2/2020 o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou 

menou na území mesta (Štiavnická poltura v hodnote 1ŠPT=1€) 

MsZ zrušilo: Uznesenie MsZ 43/2020 v celom rozsahu 

 Uznesenie MsZ 79/2020 

MsZ žiadalo: Primátorku mesta v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie a modernizácie atletického 

štadióna o predloženie zmluvy o dielo na jej schválenie MsZ 

MsÚ prepracovať materiál vo väzba na predžalobnú výzvu a predložiť ho na najbližšie 

zasadnutie MsZ 

Majetkové veci mesta 

Udelené ceny mesta: Slávnostné udelenie cien mesta neprebehlo, keďže protipandemické opatrenia 

COVID-19 nedovolili usporiadať slávnostné zasadnutie zastupiteľstva. 

Cena primátorky mesta Banská Štiavnica: 

Miestny odbor Živena spolok slovenských žien Banská Štiavnica  

Živena je najstarší kontinuálne aktívny spolok žien, založený v roku 1869 a v našom meste od roku 1927, 

ktorý mal v roku 1928 už 151 členiek. Od roku 1990 Živena aktívne pôsobí v kultúrno-spoločenskej, 

osvetovej i sociálno-humanitnej oblasti, čím prispieva ku  generačnému spájaniu obyvateľov. 



Predsedníčkami boli p. Elena Gondová, p. Eleonóra Luptáková, p. Jolana Šamová a od roku 2015 po 

súčasnosť p. Renata Taligová. Tento spolok žien v našom meste sa aktívne stavia za práva žien, detí 

a seniorov. Zameriava sa na oblasti a témy, ktoré znevýhodňujú ženy, na rodinu, na ochranu práv žien 

a detí, na kultúrny, vzdelanostný a sociálny rozvoj. Aktívne sa zapája do kultúrneho života mesta a jeho 

okolitých obcí, spolupracuje s ostatnými spolkami, združeniami a inštitúciami. Zapája sa do 

celospoločenských podujatí a rôznych potrebných podporných a športových akcií v rámci zmeny 

zákonov v NR SR /podpora žien v spravodlivý odpočet rokov na každé dieťa, slobodné reprodukčné 

práva žien a pod./, čím dôstojne reprezentuje naše mesto a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Bc. Radoslav Nemčok  

Bc. Radoslav Nemčok, nar. 16. 04. 1979, bytom 1. mája 1167/6  Banská Štiavnica člen Plaveckého 

oddielu TJ Sitno Banská Štiavnica, a triatlonového klubu KMT Banská Štiavnica. Vyštudoval odbor 

fyzioterapia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorému sa v súčasnosti aj 

profesionálne venuje. Športovec v disciplínach: plávanie, moderný päťboj, moderný trojboj, aquathlon, 

triathlon. Juniorský reprezentant Slovenskej republiky v modernom päťboji a modernom trojboji. 

Majster Slovenska a viacnásobný medailista  z Majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní, 

kategória žiaci a dorastenci a kategória masters. 

Šieste miesto na Majstrovstvách Európy v aquathlone – kategórii masters 

Siedme miesto na Majstrovstvách Európy v modernom trojboji vo francúzskom Perpignone – 

kategória kadeti. 

Štrnáste miesto na Majstrovstvách sveta v diaľkovom plávaní v Budapešti  – kategória masters. 

Jedenáste miesto na majstrovstvách Európy v diaľkovom plávaní v slovinskom Blede – 

kategória masters. 

Druhé a tretie miesto v Slovenskom pohári v triathlone – kategória muži 2004 a masters 2017. 

MUDr. Dana Kindernayová 

MUDr. Dana Kindernayová sa narodila v Banskej Štiavnici, po ukončení gymnázia absolvovala LF UK 

v Bratislave, ktorú v roku 1980 ukončila a následne si urobila atestáciu zo všeobecného lekárstva. Po 

ukončení vysokej školy nastúpila na interné oddelenie do nemocnice v Banskej Štiavnici. Neskôr 

pracovala ako obvodná lekárka pre Pletu, š.p. a neskôr ako súkromná obvodná lekárka. Počas celého 

svojho profesijného života pracovala pre zdravotníctvo v Banskej Štiavnici a obyvateľov nášho mesta. 

Ocenenie sa udeľuje za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva v našom meste.  

Mgr. Gabriela Kovárová 

Mgr. Gabriela Kovárová je absolventka Univerzity Komenského v Bratislave – odbor matematika-

fyzika. Celý svoj aktívny vek (35 rokov) zasvätila výučbe študentov GMN v Banskej Štiavnici, konkrétne 

až do roku 2010. Najskôr ako  vyučujúca triedna a garant vyučovania  v 8 ročnom gymnáziu (tzv. 

reálnom GMN), neskôr na Gymnáziu Andreja Kmeťa – Zahraničnej prípravke, ktorá mala celoslovenskú 

pôsobnosť a jej absolventi boli pripravovaní na štúdium na vysokých školách v zahraničí. Má 

nezanedbateľný podiel na príprave tých najlepších študentov, z ktorých mnohí zastávali a dodnes 

zastávajú zodpovedné funkcie na najvyšších miestach verejných, štátnych, aj  diplomatických inštitúcií. 

Počas svojej pedagogickej činnosti sa venovala  svojim študentom aj nad rámec učebných osnov, v 

snahe priblížiť im pútavou formou  aj iné metódy získavania poznatkov v rámci matematiky a fyziky, o 

čom svedčí aj  spolupráca s mnohými inštitúciami, ktorú sa vďaka nej podarilo škole nadviazať. V snahe 

rozšíriť  poznatky študentom z jej predmetov  nadviazala spoluprácu s vysokými školami – ako s katedrou 

fyziky UMB v Banskej Bystrici , čím študentov obohatila o prednášky, súťaže a prezentácie zaujímavých 

fyzikálnych dejov. Významný podiel má pri spolupráci  študentov GMN s Fakultou ekológie a 

environmentalistiky TU Zvolen, kde študenti spolupracovali na projekte merania radónových rizík v 

Banskej Štiavnici a okolí. Nemenej významná bola  jej angažovanosť a spolupráca s Hvezdárňou a 

planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, kde študentom formou astronomických súťaží, 



pozorovaním oblohy a  exkurzií približovali vedomosti o hviezdach. Ako vedúca astronomického krúžku 

zorganizovala celoslovenské pozorovanie prechodu  Venuše cez slnečný disk a jeho výsledky boli 

zapracované do celosvetového merania. V roku 2010 spoluorganizovala vytvorenie pamätníka a modelu 

planétky Štiavnica v areáli GMN, objavenej žiačkou tunajšieho GMN, Ulrikou Babiakovou. Študenti 

GMN  pracujúci pod jej vedením dosahovali v astronomických súťažiach, fyzikálnych a matematických 

olympiádach vynikajúce výsledky a každoročne sa umiestňovali na popredných miestach. Každoročne 

organizuje Dni Andreja Kmeťa. Za svoju dlhoročnú školskú aj mimoškolskú činnosť získala mnohé 

ocenenia  a čestné uznania za iniciatívu a prácu, či už v Jednote slovenských matematikov a fyzikov, 

alebo za významný osobný podiel pri výchove a vzdelávaní študentov, za prípravu talentovaných žiakov 

na olympiády a mnohé iné. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a prínos v oblasti stredného 

školstva v Banskej Štiavnici.  

Miroslav Kyjovský 

Činnosť pána Miroslava Kyjovského poznajú asi všetci Štiavničania a určite aj občania okolitých obcí. 

Každý rok sa tešia na jeho prítomnosť deti, ale priznajme si, že aj my dospelí začíname cítiť atmosféru 

Vianoc príchodom sv. Mikuláša. Niekedy rodičia pozabudli na tento sviatok, no p. Kyjovský nám to 

v podobe sv. Mikuláša pripomenul. Podľa dostupných informácií je p. Kyjovský služobne najstarší sv. 

Mikuláš na Slovensku, čoho dôkazom je aj zlatá medaila a oficiálne pridelený certifikát dňa 12. 

decembra 2019. Každoročne si oblieka kostým sv. Mikuláša, aby aj s čertom a svojim hereckým talentom 

rozžiaril detské očká. Tak bolo aj na sídlisku Drieňová, keď pre deti tam dlhodobo nebolo žiadne ihrisko 

ani žiadne aktivity, pán Kyjovský sa snažil, podľa možností, pripravovať a moderovať rôzne súťaže pre 

deti a mládež, čo mi potvrdia mnohí rodičia a deti, z ktorých už sú dospelí ľudia. Prvé veselé 

„mikulášovania“ absolvoval ešte ako mládenec v improvizovanom kostýme. Dnes už nemá toľko práce 

s maskovaním, nakoľko ho celoročne zdobia snehobiele vlasy a ozajstná mikulášska brada. Ocenenie 

navrhujem aj pri príležitosti životného jubilea 70 rokov ako človeka, ktorý dopĺňa mozaiku nášho mesta.  

MUDr. Eva Luptáková 

MUDr. Eva Luptáková sa narodila v Banskej Štiavnici, po absolvovaní gymnázia v Banskej Štiavnici 

pokračovala v štúdiu medicíny na lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení sa zamestnala na 

internom oddelení v nemocnici v Banskej Štiavnici. Neskôr pracovala ako obvodná lekárka pre 

zamestnancov Tabakovej továrne  a neskôr ako súkromná obvodná lekárka a popri tom ako lekárka pre 

klientov Domova dôchodcov. Počas celého svojho profesijného života pracovala pre zdravotníctvo 

v Banskej Štiavnici a obyvateľov nášho mesta. Ocenenie sa udeľuje za celoživotný prínos v oblasti 

zdravotníctva v našom meste. 

Mgr. Tibor Szendrei 

Život Mgr. Tibora Szendeia je nezmazateľne spätý s mestom Banská Štiavnica, kde  hneď po ukončení 

Univerzity Komenského – Fakulty telesnej výchovy a športu v aprobácii  telesná výchova - zemepis 

nastúpil do zamestnania ako vychovávateľ v stredoškolskom domove mládeže  Povrazník. Od roku 1984 

pôsobil ako učiteľ v II. Základnej škole, dnes ZŠ Jozefa Horáka až do roku 1998, kedy bol vymenovaný 

za riaditeľa novovybudovanej  základnej školy  na sídlisku Drieňová, dnes ZŠ Jozefa Kollára.  7 ročné 

obdobie výkonu funkcie riaditeľa tejto školy – telocvikára, nemohlo nepoznačiť orientáciu tejto školy vo 

zvýšenej miere zameranú na telovýchovu a šport. Osobná angažovanosť pána riaditeľa pomohla pri 

budovaní športového areálu školy, ako aj k vedeniu žiakov k láske k športu či už v škole, alebo vo 

voľnočasových športových aktivitách. Počas celého ďalšieho pôsobenia ako učiteľa telesnej výchovy v 

tejto základnej škole, až do odchodu do dôchodku  v roku 2020, viedol svojich žiakov k záujmu o zdravý 

spôsob života formou športu, pričom ich dokázal motivovať  aj  k dosahovaniu výborných výsledkov v 

žiackych súťažiach, čoho príkladom je aj  získanie II. miesta na majstrovstvách Slovenska vo volejbale 

žiakov, alebo následné popredné umiestnenia v regionálnych a celoslovenských športových súťažiach 

žiakov. Veľmi aktívne sa celý život podieľal na telovýchovno-športovom živote v meste Banská Štiavnica, 

pričom k jeho najväčším zásluhám patrí obnovenie činnosti banskoštiavnického volejbalového oddielu 

v 90. rokoch, v rámci ktorého  bol od roku 1989 aj predsedom sídliskovej telovýchovnej jednoty 

Drieňová, kde bol spoluorganizátorom  až dvanástich ročníkov súťaží v behu – tzv. Drieňovský okruh. 

Mgr. Tibor Szendrei spolu s pánom Ladislavom Bednárom má zásadný podiel  aj na založení 



volejbalového oddielu dorastencov v meste Banská Štiavnica, pričom ich  obetavá, záslužná práca pre 

tento oddiel  priviedla našich volejbalistov až do  súťaží v II. ligy. V 90. rokoch, ale aj po roku 2000 

angažoval aj v pravidelnom usporadúvaní Okresného hokejového turnaja žiakov o pohár primátora 

mesta. Že je dôležité zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, ako pedagóg dobre chápal, a 

preto sa aj on osobne veľmi aktívne zapájal do voľnočasových aktivít hlavne sídliskových detí a mládeže, 

keď organizoval v čase zimných prázdnin sídliskové korčuľovanie, karnevaly na ľade a mnohé iné 

aktivity, ktoré viedli k spokojnosti nielen detí, ale aj ich rodičov. Na konci toho školského roka sme sa 

síce rozlúčili s pánom učiteľom Mgr. Szendreiom, ako s aktívnym pedagógom, keď sa rozhodol odísť do 

dôchodku, ale vzhľadom k vitalite nášho spoluobčana, zanieteného propagátora telesných aktivít a 

športu veríme, že svojimi skúsenosťami, radami a podnetmi bude aj naďalej  prospešným a aktívnym 

účastníkom a spolupracovníkom škôl a mesta pri organizovaní telovýchovných aktivít detí, mládeže a 

obyvateľov nášho mesta. 

27.8. – V Bod-e K na Drieňovej bola otvorená Galéria Stojiská a výstava na nich. 23 fotografov súťažilo 

o možnosť prezentovať svoje fotografie vo veľkých formátoch na stenách stojísk na kontajnery na 

Drieňovej. Bolo prezentovaných 10 fotografií. 

27.8. – V Galérii Schemnitz prebiehal rozhovor s Jiřím Kovandom o umení a živote v ňom. 

28.8. – Oslavy SNP (76. výročie). Organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Ladislava Exnára, hrdinu SNP Banská Štiavnica a mesto Banská Štiavnica. 

Moderoval Ing. Jaroslav Dudík. Príhovory predniesli primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

a europoslanec Robert Hajšel. Báseň predniesla Júlia Popracová. 

28.8. – Komunitné upratovanie a likvidácia čiernych skládok na Šobove. 

29.8. – Beh za štiavnické tajchy, 2. ročník. Na Počúvadle. 

29.8. – Co k čemu? Kde s tým? – vernisáž výstavy Jiřího Kovaldu v Galérii Schemnitz. 

August – OZ Andreja Sládkoviša pri Cirkevnom zbore ECAV v Banskej Štiavnici vydalo knihu Banská 

Štiavnica Vyznania v ktorej Janka Bernáthová Lehotská zhrnula aktuálne ódy na Banskú Štiavnicu. 

Leto  – Banícky expres – historický vlak jazdiaci na tratiach Zvolen → Banská Štiavnica → Hronská 

Dúbrava → Kremnica. Počas sobôt 11.7; 8.8; 15.8. Vlak prezentoval železničnú dopravu a staviteľstvo 

na technicky zaujímavých tratiach. Cestujúcich vo vlaku sprevádzali postavy štiavnického „baníka“ 

Nácka a kremnického cukrára Alojza Atkáryho. Program v Štiavnici zahŕňal Banku lásky, komentovanú 

prehliadku Židovská Štiavnica a ochutnávku vín. V Kremnici sa po zanechaných stopách postupovalo 

k ukrytému pokladu, ochutnával sa Atkáriho Kremnický krumpeľ a víno. Organizovala Krajská 

organizácia cestovného ruchu Banskobystrického kraja Za horami, za dolami a oblastná organizácia 

OOCR Stredné Slovensko. 

Leto – Informačné centrum navštívilo v júni 2391 návštevníkov čo bolo na úrovni roku 2011, v júli už 

9208 čo zodpovedá roku 2016. Slovensky hovoriacich turistov bolo 89%. 

Leto – Vladimír Bárta a Vladimír Barta vydali obrazovo textovú knihu Banská Štiavnica Tajchy 

Panoramatické. 

Leto roku 2020 bolo mimoriadne daždivé. Úroda ovocia, najmä jabĺk sa veľmi vydarila. 

Leto – Parkovacia služba vybrala na parkovnom v júli 12 465€ a v auguste 19 293,50€. 

September 

2.9. – Po prvý krát sa pre študentov otvorí Škola umeleckého priemyslu ktorá vznikla vynúteným 

rozštiepením SPŠ Samuela Mikovíniho z dôvodu nemožnosti vyučovať umelecké odbory na 

priemyselnej škole. Obe školy naďalej zdieľajú spoločnú budovu baníckej akadémie, riaditeľa 

i personál. 

Na Škole umeleckého priemyslu (vznikla 1.9.2020) je možné študovať: 



– odevný dizajn, 

– grafický dizajn, 

– propagačné výtvarníctvo, 

– grafický a priestorový dizajn, 

– konzervátorstvo a reštaurátorstvo 

– omietky a štuková výzdoba, 

– konzervátorstvo a reštaurátorstvo 

– papier, staré tlače a knižné väzby. 

Na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho je možné naďalej študovať: 

– biotechnológia a farmakológia, 

– životné prostredie, 

– geodézia, kartografia a kataster. 

2.9. – Školský rok 2020/21 začal za mimoriadnych hygienicko-epidemiologických opatrení – žiaci 

v školách nosili rúška a pri vstupe sa merala teplota (max 37,2°C). Dezinfekcia povrchov v školách 

prebiehala denne. Nekonalo sa tradičné privítanie prvákov na školských dvoroch a nesmeli sa 

organizovať hromadné akcie. 

4-6.9. – Divadelný festival Vlnoplocha, 5. ročník – s témou Sci-fi, organizovaný Kosmopolom. 

4-5.9. – Nočný výstup na Sitno. Takéto spoločné výstupy boli v letných veľmi časté, spojené s čítaním  

legiend o Sitne od Jozefa Kollára, spoločným očakávaním východu Slnka a občerstvením na chate 

Andreja Kmeťa. Tradične sa začínalo na Počúvadle, alebo Iliji. 

9.9. – Začala sa rekonštrukcia ulice Jána Palárika. Pri rekonštrukcii boli osadené nové lampy 

v historickom štýle a vyznačená poloha niekdajších mestských hradieb. 

10.9. – V Bratislavskej Galérii Statua v Pálffyho paláci prebehla vernisáž štiavničana Vladimíra Oravca 

Bdenie a snenie. 

11.9. – Vo Fritzovom dome – Slovenskom banskom archíve bola otvorená výstava 250. výročie 

vymenovania Ch. T. Deliusa za prvého profesora na katedre baníctva v Banskej Štiavnici. 

9-12.9. – Salamandrové dni. 

9.9.  Salamander a baníctvo očami detí v Klube Rubigall. 

Argenti fodina – Odborná konferencia na Starom zámku s témou História baníctva a metalurgie 

v európskom priestore. 

10.9. Kvety baní – minerály stredoslovenskej banskej oblasti. Slávnostné uvedenie knihy 

v Kammerhofe 

 Slávnostný šachtág  v Kultúrnom centre (dodatočne zrušené) 

11.9. 250. výročie vymenovania CH. T. Deliusa za prvého profesora na katedre baníctva v Banskej 

Štiavnici – výstava v Slovenskom banskom archíve. 

Slávnostné zasadnutie MsZ v Kostole sv. Kataríny. Udeľovanie cien mesta, Ministerstva 

životného prostredia, pripomenutie si Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. (dodatočne 

zrušené) Vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového dedičstva.  

 Burza minerálov v SPŠ S. Mikovíniho bola presunutá do Kultúrneho centra. 

Salamandrové pódium v Amfiteátri. Vystúpili: Lomnické Čháve, Rusin Čendeš Orchestra, 

Modus Memory, Helenine oči, Honza Nedvěd. 

Od pastiera po Anču – Obrazy Salamandrového sprievodu, baníckeho šachtágu a vystúpenie 

spevokolu Štiavničan v Amfiteátri. 



 Haraburdy – bazár nepotrebných vecí v Dielničke v Kammerhofe. 

12.9. Salamandrové dni v zámku – detský program a tradičný jarmok, pre kontrolu účasti na Starom 

zámku. 

 Haraburdy – bazár nepotrebných vecí v Dielničke v Kammerhofe. 

14.9. – Púť na Kalvárii. Svätá omša v Hornom kostole Povýšenia svätého kríža pri príležitosti sviatku 

Povýšenia sv. kríža. Slávenie pútnej omše priamo na vrchole kalvárie sa konalo prvý krát po mnohých 

desaťročiach. 

15.9. – Boli ustálené počty žiakov na školách pre školský rok 2020/21. Spolu 933(-11) ŠZŠ sa neráta. 

Škola Počet žiakov ŠKD MŠ CVČ Zriaďovateľ 

ZŠ Jozefa Horáka 442 (-29) 147(-31)   

Mesto 

Banská Štiavnica 

ZŠ Jozefa Kollára 199 (-5) 74 (-3)   

MŠ 1. mája   136 (+8)  

MŠ Bratská   83 (-2)  

MŠ Mierová   23 (-2)  

Základná umelecká škola 425 (-35)    

Centrum voľného času    522 (+4) 

Katolícka spojená škola 184 (+8) 78 (+2) 78 (+17) 154 (+2) Katolícka cirkev 

Súkromná ZŠ Bakomi 108 (+15) 42 (+5)   

Súkromné 
Súkromná MŠ Nezábudka   25 (/)  

Súkromná ZŠ s MŠ 

Guliver 

  48 (+14)  

Špeciálna základná škola 34 (/)  19 (-3)  MVSR 

 

18.9. – Gruntovačka Banskobystrického kraja – prebiehalo čistenie náučného chodníka Glanzenberg. 

Študenti Spojenej školy služieb a lesníctva a SPŠ Samuela Mikovíniho odbor Životné prostredie 

vyzbierali 14 vriec odpadu a vykonali terénne úpravy na 4km trase chodníka. 

18.9. – V Galérii Jula Bindera prebiehala vernisáž výstavy Kristíny Honzírkovej Lovely 

separation/Radostná separácia. 

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

rekondičný pobyt v Hokovciach. 

19.9. – Branko Jakubík vytvoril národný rekord v klasickom tlaku na lavičke výkonom 145 kg 

v kategórii dorast 120+. Čím získal 1. miesto vo svojej kategórii a tretie celkové. Na Otvorených 

Majstrovstvách Slovenska v Senci. 

24.9. – Galéria Schemnitz organizovala moderovanú diskusiu o Milanovi Adamčiakovi v rámci svojho 

cyklu Bez opony. 

25.9. – V Hájovni na Červenej studni bola uvedené kniha Mariána Moncmana Psík Čoky a veľký závod 

s ilustráciami študentov Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici pod vedením Ivana 

Slovenčáka. 

25.9. – V Evanjelickom kostole bola uvedená kniha Banská Štiavnica – vyznania …nemožno mi ťa 

neľúbiť od zostavovateľky Janky Bernáthovej – Lehotskej. Následne boli drobnými kúskami 

štiavnických minerálov „pokrstené“ aj knihy Diamant v hrude nezhnije od Márie Petrovej a Ľubomíra 

Lužinu a Spomienky od Márie Remeňovej – Beňovej. 

28.9.-4.10. – Štiavnický plenér 2020. Plenéristická maľba pre skúsených a amatérov pod vedením Oľgy 

Kuchtovej. V tomto roku sa zúčastnili 23 maliarov. Bolo namaľovaných vyše 200 obrazov a takmer 150 

bolo verejne prezentovaných na oplotení Stĺpa sv. Trojice. 



29.9. – Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizoval výlet do Arboréta vo 

Zvolene. 

29.9. – MsÚ a Kluby zdravia organizovali besedu s Jaromírom Novotom z OZ Život a zdravie na tému 

Tri zdravé postoje k zdraviu“. V Kultúrnom centre. 

30.9. – Svetový deň školského mlieka v MŠ Bratská. Aktivity o význame konzumácie mlieka. 

September – 26 ročník medzinárodnej výstavy Svetové dedičstvo očami detí bolo sprístupnené len 

online na webstránke http://www.sdod.banskastiavnica.sk/. Do 26. ročníka súťaže sme dostali 397 

kresieb z viac ako 20 škôl z 13 miest svetového dedičstva z 9 krajín: ČR, Brazília, Azerbajdžan, 

Lotyšsko, Maroko, Rusko, Čína, Francúzsko a Slovensko. (ilustračná snímka zachytáva dielo Moniky 

Lazurovej ZŠ, Nám. arm. Gen. L. Svobodu 16, Bardejov, SR – víťazné dielo v kategórii 13-15 rokov. 

Dielo zobrazuje radnicu a kostol v Bardejove) 

September – V Limpacherovskom dome sprístupnili interaktívnu „výstavu“ kde si prostredníctvom 

headsetu virtuálnej reality návštevníci mohli prezrieť podoby banských strojov a stavieb z 18. storočia. 

September – Tohtoročná výskumná sezóna archeologickej lokality Glanzenberg priniesla nálezy častí 

škridiel zo strechy kaplnky, častí keramiky z 13-14. storočia a vzácny kovový vidlicovitý hrot šípu z 13. 

storočia. Z lokality Románske domy pri hradbe sa potvrdila hrúbka hradby 180cm, hutnícka troska, 

technická keramika a závažie na analyzovanie množstva rudy. 

September – Na Prešovskom polmaratóne zvíťazil štiavničan Marián Zimmermann z Atléti BŠ. 

Október 

1.10. – Upratujeme Banskú Štiavnicu – dobrovoľnícke upratovanie organizované mestom Banská 

Štiavnica za účasti zamestnancov MsÚ, študentov a pedagógov z Gymnázia Andreja Kmeťa a SOŠ 

Lesníckej.  

1.10. – Mini ZOO. Vernisáž 9. ročníka obľúbenej výstavy teráriových zvierat, hmyzu a motýľov 

chovateľa Michala Zachara v Berggerichte. Výstava prebiehala 1-25.10.2020. 

2.10. – Okres Banská Štiavnica bol zaradený do červeného pásma kvôli vysokému počtu nakazených na 

Covid-19. V okrese Banská Štiavnica bolo k 2.10. 23 potvrdených prípadov. Od 1.10. platí výnimočný 

stav pre celú krajinu. 

2.10. – V Špeciálnej základnej škole prebiehala diskusia s Janette Maziniovou Motlovou, rómskou 

aktivistkou, zakladateľkou Edumy a riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie v rámci podujatia Na ŽÚR treba troch. Diskusia neskôr pokračovala v Komunitnom 

centre na Šobove. 

4.10. – Štiavničania Marián Zimmermann (4. – 2:33:50) a František Belohorec (14. – 2:49:42) sa 

zúčastnili na Košickom maratóne. 

7.10. – Začala sa rekonštrukcia parkoviska na ulici Mládežnícka s napojením na Dolnú ulicu. Pribudlo 

45 parkovacích miest, automatický platobný systém a 1 nabíjačka na elektromobily. Práce v hodnote 

650 000€ vykonala firma Colas Slovakia a.s. 

8.10. – V Bratislave prebiehalo udeľovanie ocenení časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019. V kategórii 

akvizícia bola cena udelená vedúcemu Starého zámku Danielovi Harvanovi a Slovenskému banskému 

múzeu za kolekciu predmetov dokumentujúcich históriu, sortiment a výrobný proces textilného podniku 

Pleta. 

14.10. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Nízkouhlíkovú stratégiu mesta – strategický dokument 

http://www.sdod.banskastiavnica.sk/


Prijatie návratnej finančnej výpomoci od MFSR v dôlsedku COVID-19 v sume 244 073€, 

bezúročne splatnú v rokoch 2024-2027 a výkon súvisiacich výkonov. 

Rozpočtové opatrenia podľa zákona 583/2004 

Výročnú správu k účtovnej závierke za rok 2019 

Rozbor hospodárenia Technických služieb m.p. za I. polrok 2020 

Operačný a Krízový plán zimnej údržby ciest na sezónu 2020/21 

Predaj dopravných prostriedkov do marca 2021, neodpredané vyradiť z evidencie a zákonne 

zlikvidovať 

MsZ berie na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 26.8.2020 

 Návrh opatrení na zlepšenie odpadového hospodárstva 

Správu o príprave Technických služieb m.p. na zimnú údržbu verejných priestorov 

a komunikácií na sezónu 2020/21 

Správu o príprave Bytovej správy s.r.o. na vykurovaciu sezónu 2020/21 

Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia Bytovej správy s.r.o. 

Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia Joergesov dom a.s. 

MsZ sa uznieslo na: Návrhu dodatku č. 1 k VZN 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Majetkové veci mesta 

15.10. – Do platnosti vstúpili bezpečnostné opatrenia zavedené krízovým štábom mesta: 

 Do priestorov MsÚ vstup len s rúškami, dezinfikácia rúk a obmedzené stránkové hodiny 

 Zatvorené kluby dôchodcov, plaváreň, kino, knižnica. 

 Znížená kapacita obradnej siene na 8 osôb a domu smútku na 15 osôb. 

 Zrušené uvítania do života a prijatia jubilantov. 

Boli pravidelne dezinfikované autobusové zastávky, obradná sieň, dom smútku,  zberný dvor, stojiská 

na komunálny odpad vrátane kukanádob, verejné priestranstvá, priestory Technických služieb, 

komunitné centrá, kľučky a zábradlia v priestoroch MsÚ. 

16.10. – Sv. omše vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie prebiehali v nedeľu za účasti kňaza 

a piatich veriacich. 

21.10. – Žiaci ZŠ Jozefa Kollára si pripomenuli svojho „patróna“ vychádzkou a zapálením sviečky na 

jeho hrobe na cintoríne Frauenberg. 

22.10. – Toto! Je kabinet ilustrácie XIII. – Vernisáž výstavy ilustrácii Vladimíra Krála v Galérii Jozefa 

Kollára. 

27.10. – Konkurz na pozíciu riaditeľa Slovenského banského múzea vyhrala Mgr. Zuzana Denková, 

PhD. Posledné kolo konkurzu prebiehalo online a verejne prostredníctvom sociálnej siete Facebook. 

Mgr. Denková, PhD. bola absolventkou II. a III. stupňa histórie a etnológie na Univerzite Konštantína 

filozofa v Nitre. V Slovenskom banskom múzeu pracovala 15. rokov. Aktuálne na pozícii kurátorky 

oddelenia histórie. Jej program mal byť nasledovný: 

„Slovenské banské múzeum ako celoslovenské banské múzeum, ktoré je otvorené iniciatívam zvonka, 

multidisciplinárne, odborné, s interaktívnymi expozíciami, z hľadiska prevádzky šetrné k životnému 



prostrediu a podporujúce lokálnu ekonomiku. Súčasťou múzea bude Dokumentačné centrum 

slovenského baníctva a obnovená moderná Galária Jozefa Kollára.“ 

Odchádzajúci riaditeľ PhDr. Jozef Labuda CSc. vykonával funkciu nepretržite od 20.9.2001 do 

31.10.2020. 

31.10. – Galéria Schemnitz prostredníctvom sociálnej siete Facebook vysielala vernisáž výstavy Kale 

bala parno muj Emílie Rigovej. Kurátorkou výstavy bola Petra Hanáková. 

31.10-1.11. – Prebiehalo celoštátne testovanie na ochorenie Covid-19. V čase od 7:00-22:00 boli 

otvorené odberné miesta Kultúrne centrum, Domov mládeže SLŠ, ZŠ Jozefa Kollára I, II, Slovenský 

červený kríž, ZŠ Jozefa Horáka, MŠ 1. mája, SOŠ Služieb a lesníctva, Požiarna zbrojnica DMHZ 

Štefultov. Spolu bolo vykonaných 5468 testov, zachytených bolo 22 pozitívnych prípadov, čo 

predstavovalo 0,4%. Na odberné miesto na ZŠ Jozefa Kollára sa prišiel otestovať minister obrany SR 

Jaroslav Naď. Testy prebiehali v rámci operácie Spoločná zodpovednosť armády SR. Testovalo sa AG 

(antigénovými) testami. V piatok 30.10. prebehlo pretestovanie a tréning personálu. Na zamestnancoch 

MsÚ. 

Odberové miesta: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1; Domov mládeže SLŠ, Ul. Mládežnícka č.4; 

ZŠ Kollára Drieňová, Ul. L. Svobodu č.4. (2 odberné miesta); Slovenský červený kríž (Materská škola), 

Ul. Bratská č.9; ZŠ J. Horáka, Ul. P. Dobšinského č.17; MŠ 1. mája, Ul. 1. mája č.4; SOŠ služieb a 

lesníctva - internát, Ul. Kolpašská č. 9; Požiarne zbrojnica DMHZ Štefultov, Ul. Požiarnická č.8; Šobov. 

Október – Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok vydal knihu Kvety baní – minerály 

stredoslovenskej banskej oblasti od autorov Alberta Russa, Richarda Kaňu, Stanislava Jeleňa a Ľuboša 

Hrdloviča. Mimoriadna pozornosť je venovaná minerálom banskoštiavnického rudného revíru. 

November 

7.11. – V Červenom kríži na Drieňovej prebiehalo druhé kolo AG testovania na Covid-19, toto 

testovanie bolo určené pre tých občanov, ktorí plánujú vycestovať za hranice okresu. Bolo vykonaných 

3269 testov, z toho 12 pozitívnych. 

9-13.11. – Testovanie na Covid-19 prebiehalo na Hasičskej stanici. Testovanie AG testami vykonávali 

hasičský záchranári. 

10.11. V Galérii Jula Bindera bola sprístupnená výstava Fountainhead P(a)lace Dominiky Breckovej. 

16-21.11. – Začalo testovanie na Covid-19 v priestoroch Kultúrneho centra. Testovanie AG testami 

vykonával Červený kríž. Bolo vykonaných 281 testov, 10 pozitívnych čo je 3,55%. 

16-22.11. – Mittel Cinema Fest – 18. ročník festivalu talianskeho filmu v kine Akademik. 

Prostredníctvom služby online kino doma. 

19.11. – Slovenské banské múzeum opäť otvorilo svoje prevádzky. Za mimoriadnych bezpečnostných 

opatrení. 

19.11. – Začal sa predaj 0€ eurobankovky pri príležitosti  300. výročia narodenia kňaza, matematika, 

fyzika a svetového astronóma Maximiliána Hella (1720 – 1792). Bankovka vyšla v náklada 10 000 

kusov, z toho 2000 s prítlačou Anniversary 2020. 

23-28.11. – V Kultúrnom centre bolo na Covid-19 otestovaných 586 ľudí, 25 pozitívnych čo je 4,26%. 

23.11. – Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ Jozefa Horáka, člen združenia samosprávnych škôl SK a člen 

výboru za BBSK bol ocenený medailou Sv. Gorazda – najvyšším rezortným vyznamenaním 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Za: „Výrazný dlhoročný osobný podiel na rozvoji školy a vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci 

premeny tradičnej školy na modernú školu 21. storočia, s prihliadnutím na výraznú osobnú 

angažovanosť pri modernizácii a rekonštrukcii areálu školy.“ 



Na poste riaditeľa ZŠ Jozefa Horáka pracuje od roku 1991. Škola sa pod jeho vedením okrem rozsiahlej 

rekonštrukcie budovy zapájala do mnohých medzinárodných projektov, o čom ste si mohli prečítať 

v minulých ročníkoch tejto kroniky. 

30.11-5.12. – V kultúrnom centre bolo na Covid-19 otestovaných 953 ľudí, 45 pozitívnych, teda 4,72%. 

30.11. – V Domove sociálnych služieb Slovenského Červeného Kríža na Drieňovej prebiehala 

jednodňová canisterapia pod vedením Miroslava Suja. 

November – Začala sa rekonštrukcia Ulice Jána Palárika a parkoviska na Mládežníckej ulici 

s napojením na Dolnú. Prebiehali rekonštrukcie častí ulíc Pletiarska, Zvonová, J. Hollého a časti ulíc na 

sídlisku Drieňová. 

November – Po dvanástich rokoch sa kvôli Covid-19 nekonalo stretnutie generácií v Slovenskom 

banskom múzeu. 

December 

3.12. – Znovu začalo premietať kino Akademik. Za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. 

4.12. – Mikuláš a soby v Domove sociálnych služieb Slovenského Červeného Kríža na Drieňovej. 

5,6.12. – Mikuláš v kine. Predstavenie Divadla na Hojdačke Čert slúži, príchod Mikuláša a slávnostné 

rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí sv. Trojice. V nedeľu Mikuláš pokračoval aj so suitou 

na kabriolete - veteráne na Drieňovú, kde vystúpil folklórny súbor Sitňan. 

7-12.12. – V kultúrnom centre bolo na Covid-19 otestovaných 1461 ľudí, 83 pozitívnych čo je 5,68%. 

7.12. – Minister hospodárstva SR Richard Sulík oznámil presun Rudných baní š.p. do Banskej Štiavnice. 

Rudné bane (cca 30 zamestnancov) sa pod vedením Štiavničana Petra Žitňana venujú realizácii 

útlmového programu ťažby a úpravy rúd, ich dopadov na bansko-stavebnú a geologicko-prieskumnú 

činnosť, likvidácii starých banských diel a odstraňovaniu environmentálnych záťaží. 

14.12. – Informačné centrum mesta uviedlo do predaja Štiavnický ľudový betlehem. V Štiavnickom 

regióne sa vyrábali tradičné drevené vyrezávané betlehemy a od 19. storočia aj jednoduchšie papierové 

betlehemy s drevenými nožičkami. Tieto betlehemy sa v domácnostiach baníkov zapichovali do machu. 

Dnes sú originálne a najmä kompletné betlehemy vzácne, keďže v 20. storočí boli nahradené lacnými 

továrensky vyrábanými súpravami. Ani z tých pre ich lacné vyhotovenie mnoho neprežilo. Jeden 

(zrejme od viacerých autorov) čiastočne zachovaný ručne maľovaný betlehem poslúžil ako vzor pre 

vytvorenie nového – pôvodné figúrky boli digitálne zrekonštruované a namaľované nové. Autori: Peter 

Chytil – grafika, digitálna rekonštrukcia a riadenie, Juliána Brnáková – ručná maľba. Nový betlehem 

s 19 figúrkami bol vyrobený kompletne z dreva a zabalený v drevenej kazete, v limitovanom počte 50 

kusov. 

9.12. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ neschválilo: Program rokovania 

15.12. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

Vypustenie bodov: Návrh rozpočtu Mesta na rok 2021, Návrh rozpočtu Technických služieb, 

m.p. na rok 2021, Žiadosť spoločnosti Mestské lesy BŠ s.r.o. o odpustenie nájmu za roky 2019-

2020. 

 Návrhovú komisiu 

 Správu o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona 357/2004 

 Zápis do Kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2019 



Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nabíjaciu stanicu pre elektromobily. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ z 14.10.2020. 

 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – za rok 2019 

 Plán práce MsZ na I. polrok 2021 

 Plán práce hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2021 

 Informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2019 

MsZ sa uznieslo na: Dodatku č. 3 k VZN 7/2016 o sociálnych službách. 

 VZN 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

MsZ vyhlásilo: Deň 10.2.2021 ako deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica. 

MsZ súhlasilo: s organizovaním 17. európskych baníckych a hutníckych dní 9-11.9.2022. 

MsZ poverilo: MsÚ a primátorku mesta prípravou podkladov k vypísaniu obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom pozemkov v súčasnom nájme spoločnosti Agrocom, s.r.o. a tieto podklady predložiť 

poslancom MsZ pred schvaľovaním v MsZ. 

MsZ neschválilo: Návrh Dodatku č. 2 k VZN 4/2019 o miestnych daniach. 

 Zámer na prevod pozemku 

 Prenájom poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku. 

Majetkové veci mesta 

18.12. – V Berggerichte mala byť vernisáž výstavy Fenomán MERKUR, stavebnica mnohých generácií, 

prezentujúca túto kovovú stavebnicu, jej históriu a konkurenciu. Vystavené boli veľkorozmerné modely 

zostavené z jej dielov. Výstava bola neskôr predĺžená až do roku 2021. 

December – Na „Lógroch“ (pahorkoch medzi Kalváriou a Hájikom) bola umiestnená veľkorozmerná 

exteriérová inštalácia (kresba vo verejnom priestore) Mátúša Lányiho. Táto inštalácia predstavila 

formou grafu porovnanie dražených cien diel Edmunda Gwerka (nižšia úroveň) a Lászlóa 

Mednyánszkeho (vyššia úroveň). Inštalácia súvisí s výstavou Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy 

Galérie mesta Bratislavy. 

December – Špeciálna základná škola v priestore pri svojej škole sprevádzkovala Knihobúdku v rámci 

svojho projektu Knižnica pre všetkých. Projekt podporila Nadácia VÚB. Knihobúdku vyrobili žiaci 

školy na hodinách pracovného vyučovania. 

December – Okresné kolá Olympiády zo Slovenského jazyka a Technickej olympiády. Organizované 

školami a Iuventou. 

Slovenský jazyk: 

1. miesto: Alexandra Prefertusová, ZŠ J. Horáka 

2.– 3. miesto: Bibiana Macková ZŠ J. Kollára, Natália Kertészová ZŠ s MŠ B. Belá 

Technická olympiáda: 

Kategória A – súťaž dvojíc: 

1. miesto: Jakub Glézl, Peter Vančo, ZŠ J. Horáka 

2. miesto: Filip Freigert, Ľuboš Povinský, Katolícka spojená škola 

Kategória B – súťaž jednotlivcov: 

1. miesto: Samuel Huba, ZŠ J. Horáka 



December – Prebiehalo odborné arboristické ošetrenie stromov na Kalvárii Horná Roveň (Kalvária aj 

s pozemkami je majetkom mesta Banská Štiavnica). 

December – Na nádvorí Berggerichtu bola „odhalená“ (len montážnym pracovníkom a zamestnancom 

IC mesta BŠ) pamätná tabuľa Jánovi Tadeášovi Peithnerovi (1727-1792) – druhému profesorovi  

Katedry náuky o banských dielach baníckej akadémie v rokoch 1772-1777. Iniciátorovi reorganizácie 

baníckeho školstva v Habsburskej monarchii. Tabuľu venoval Banskoštiavnicko-hodrušský banícky 

spolok v rámci svojho cyklu umiestňovania pamätných tabúľ najvýznamnejším profesorom Baníckej 

akadémie 18st. 

December – Prebiehala oprava obvodového múru Botanickej záhrady pri Vile Botanica. Práce boli 

možné vďaka finančnej podpore MKSR. 

December – Tradičné podujatie Ekotopfilm-Envirofilm prebiehalo v online priestore pre žiakov odboru 

životné prostredie SPŠ S. Mikovíniho. Premietali sa filmy Včelár (približuje prácu včelára v Indii), 

Olajkuj a sleduj (závislosť na smartfónoch), Na kolieskach (film o ľuďoch, ktorý v znečistenom meste 

nájdu slobodu pohybu bez auta), Urbanalita (o izolovanosti moderného prostredia a potrebe unášať sa 

krásou plynutia v prúde prirodzeného života). Po filmoch nasledovala prednáška o uhlíkovej stope. 

Rok 2020 – Mesto Banská Štiavnica vydalo publikáciu Jozef Lackovič – Maliar baníkov, vinohradníkov 

a lesníkov. Knihu napísala jeho dcéra Mgr. Mária Čelková, profesionálna historička umenia a dlhoročná 

vedúca Galérie Jozefa Kollára. Kniha bola vydaná v náklade 1000 výtlačkov. Jozef Lackovič (1921-

2009) žil v Banskej Štiavnici od roku 1955. Vyučoval na Lesníckej škole. Namaľoval viac ako 200 

insitných obrazov z histórie a folklóru baníctva, vinohradníctva a lesníctva. 

Rok 2020 – Špeciálna základná škola vďaka svojim podporovateľom zriadila špeciálnu relaxačnú 

miestnosť pre deti s autizmom, podľa konceptu Snoezelen. Miestnosť budú využívať aj deti s ťažkým 

mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, hyperaktivitou a poruchami správania. Miestnosť 

bola vymaľovaná bielou farbou, vybavená žalúziami na oknách, elastickou hojdačkou, kobercami, 

kreslom, svetelným valcom s efektami, predelovými stenami a posteľou s baldachýnom. Realizáciu 

viedla Jarmila Kosecová za pomoci Mirky Gregušovej a Ivety Benčajovej. 

Rok 2020 – Pri rekonštrukcii fasády na historickej budove Kammerhofská 22 boli odkryté 

a zrekonštruované renesančné fasádne maľby - ozdobné pásy a najmä alegórie Fortitudo (Udatnosť), 

Patientia (Vytrvalosť) a Religi(a) (Viera), z alegórií sú zachované len časti postáv, štvrtá alegória nemá 

viditeľný názov. 

Rok 2020 – 310 výročie morovej epidémie z rokov 1710-1711 bolo „pripomenuté“ veľmi príznačne – 

pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 a ním spôsobeného ochorenia Covid-19. Zatiaľ čo pri epidémii 

moru zomrelo v Štiavnici (vrátane Štiavnických Baní a Hodruše) cca 6000 ľudí, v roku 2020 počet 

pohrebov nestúpol. O Španielskej chrípke z roku 1918 nemáme veľa dostupných informácií, ale 

štatisticky nedošlo k významnému poklesu obyvateľstva ani zmene demografických skupín. Na tomto 

grafe do ktorého údaje poskytol pohrebník Marián Štepka sú vyznačené pohreby infekčných ľudí (bez 

ohľadu na to, či ide o Covid-19, alebo inú chorobu a bez ohľadu na príčinu smrti). Z grafu vyplýva, že 

počet pohrebov v decembri sa nelíši oproti januáru. Graf zachytáva vykonané pohreby v okrese Banská 

Štiavnica. 



 

Rok 2020 – Mesto kultúry (doslov) – Štiavnická divadelná inscenácia Kosmopol od režisériek Kláry 

Jakubovej a Mily Dromovich získalo najvyššie ocenenie Ceny Nadácie Tatra banky 2020 v kategórii 

Divadlo. Predstavenie divadla prebiehalo v priestoroch alternatívneho kultúrneho centra Eleuzína. Hralo 

sa v prostredí „obývačky“ kde diváci boli v priamom kontakte s hercami a pri sledovaní divadla tak 

museli voliť na ktorú časť „scény“ sa budú dívať. 

Rok 2020 – Banská Štiavnica bola vybratá medzi 5 finalistov na cenu Najlepšia európska lokalita vo 

filmovom a televíznom priemysle. 

Rok 2020 – Tretia sezóna reštaurátorskej obnovy Kalvárie priniesla objav fresky Jakubovho rebríka nad 

klenbou nad Svätými schodmi. Obraz Zmŕtvychvstalého osláveného Krista bol namaľovaný dodatočne. 

Na kupole kaplnke Najsvätejšej Trojice (priestor s oltárom na vrchole budovy Svätých schodov) 

prebiehalo čistenie fresky od Antona Schmidta. Prácu vykonával reštaurátor Ján Hromada. V kaplnke 

Božieho hrobu prebiehalo reštaurovanie stropnej fresky imitujúcej jaskyňu. Rekonštrukciu vstupných 

mreží vykonal Stanislav Kožela. Reštaurovanie - rekonštruovanie svätostánku (z ktorého prežili len 

dvierka a stĺpiky) a výrobu repliky Božieho tela z kaplnky Božieho tela vykonal Ján Fečo. V kaplnke 

Božieho hrobu stále chýbajú 3 sochy žien s nádobami na olej a 3 kartuše s nápismi nad výklenkom 

s telom. Priebežne boli vykonávané opravy oporných múrov chodníkov nad Svätými schodmi, oprava 

dláždenia cesty k Dolnému kostolu, odstránenie pňov a inštalácia odtoku dažďovej vody od Svätých 

schodov inštalácia rôznych úsekov dreveného zábradlia. 

Rok 2020 – Prebehla prvá fáza obnovy pamätihodností mesta – hrobov Huga Heincza, Bolemana 

Istvána a Samuela Porubszkého v Evanjelickom cintoríne a Ferencza Platzera a Csibyho Lorincza 

v Panskom (cintoríne) za Piargskou bránou (fotky idú zľava doprava v rovnakom poradí, hore stav pred, 

dole stav na konci roku). Práce vykonal Ing. Arch. Ivan Hrušovský. 

Rok 2020 – Prebiehala druhá fáza rekonštrukcia historického krovu radnice. Rekonštrukciu v sume 

105 000€ vykonala firma Obnova s.r.o. Práce bolo možné vykonať vďaka získaniu dotácie 

z Ministerstva kultúry SR. Rekonštrukcia bola vykonávaná bez celkovej demontáže strechy, len 

vymenením poškodených častí a odstránením príčiny poškodenia - opravou zatekajúcej strechy najmä 

pri držiakoch snehu. 

Rok 2020 – Ateliér Gashpar creative vytvoril stolovú spoločenskú hru Štiavnica nad zlato. V hre je 

podstatné prostredníctvom pohybu panáčika po pláne, odpovedaním na vedomostné i vtipné otázky 

o Banskej Štiavnici a použitím akčných kariet dosiahnuť víťazstvo nazbieraním 25 „zlatých“ tehličiek. 

Hra a k nej priložená kniha príbehov a legiend je vyrobená kompletne z papiera, s drevenými panáčikmi 

a tehličkami. Autorský kolektív: Eva Škarbová – princíp a pravidlá, Lucia a Andrej Gašparovci (s 

deťmi) – testovanie, Alica Hrnčiríková – texty, Magda Andersová – grafika. 
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Demografia mesta Banská Štiavnica v roku 2020 

Zomrelí: 115 (+19) 

Narodení: 105 (+16) 

Odsťahovaní: 175 (+23) 

Prisťahovaní: 103 (-25) 

Počet obyvateľov k 31.12.2020 

Celkovo: 9 922 

Z toho mužov: 4 808 

Z toho žien: 5 114 

V roku 2020 bol oproti roku 2019 zaznamenaný úbytok o 82 obyvateľov. 

         

Údaje od roku 2018 pochádzajú zo Štatistického úradu SR. Pred rokom 2018 z evidencie obyvateľov 

mesta. 

Strany, hnutia, občianske združenia, firmy 

V roku 2020 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 2020 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 244 (+74) občianskych združení. 

V roku 2020 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 586(-4) firiem zapísaných v obchodnom 

registri. Samostatne podnikajúcich fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri 1206. Spolu 

1792 (-4). 

Mestská polícia 

Náčelník: PhDr. Peter Šemoda 
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9 inšpektorov MsPo 

V roku 2020 riešila MsPo spolu 1932 priestupkov (+803). 

660 priestupkov bolo riešených na úsekoch: občianskeho spolunažívania, 

verejného poriadku, 

nočného pokoja, 

čistoty v meste, 

dopravy, 

poškodzovanie majetku, 

životné prostredie, 

čierne skládky, 

parkovanie, 

bezdomovcov, 

Rómov, 

mládež a iné. 

1500 (+844) priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty, 1 priestupok bol uložený a 

postúpený vecne a miestne príslušnému orgánu, 431 (-38) priestupkov bolo riešených napomínaním. 

MsPo v roku 2019 riešila 40 (+5) prípadov strát a 67 (+19) prípadov nálezov. Vykonala odchyt 66 (+2) 

psov. MsPo vykonáva ochranu verejného majetku formou kamerového systému, na základe ktorého 

bolo zistených 736 (+204) porušení na úsekoch verejného poriadku, čiernych skládok, znečistenia 

verejných priestranstiev a dopravy. MsPo v roku 2020 vykonala 1639 (+470) 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, 471 (-11) žiakov 

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

Riaditeľ od 1.7.2019: Mgr. Ján Kružlic, 204 (-8) žiakov 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Irena Chovanová, 416 (+28) žiakov 

Centrum voľného času, L. Svobodu č.40, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Janka Machilová, 518 (-128) klientov 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica: 

MŠ 1.mája č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Bóková, 128 (+14) žiakov 

MŠ Bratská č.9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ od 1.6.2019: Mgr. Andrea Pauková, 85 (+4) žiakov 

MŠ Mierová č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Janka Trilcová, 25 (-2) 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, 176 (-16) žiakov, 61 (+22) žiakov v škôlke, 14 žiakov na SOŠ 

Súkromná základná škola Bakomi,  

Zriaďovateľ: Občianske združenie Bakomi 



Riaditeľ: Janka Marcineková, 93 (-19) 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, 34 (+14) žiakov 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Riaditeľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc., 102 (+28) žiakov 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banskobystrický samosprávny kraj 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská č.1738, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Renata Mikulášová, 73 (+2) + 294 (+15) bilingválnych žiakov 

SOŠ Lesnícka, Akademická č.16, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Ing. Miroslav Ďurovič, 208 (-19) žiakov 

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Ing. Miroslav Jausch, 307 (-3) žiakov 

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská č.1586/9, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PhDr. Viera Gregáňová, 309 (-52) 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 (/) žiakov 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: PaedDr. Mária Ivica Moravčíková, 218 (-113) klientov 

Vysoké školy 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická č.2, Banská Štiavnica 

Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 27 + 10 (/) DPŠ študentov 

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. 

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: Ing. Ľuboš Škvarka, zástupca: Vladimír Jarábek, 8 (-1) členov 

Dobrovoľná požiarna ochrana Banská Štiavnica 

Predseda: Vladimír Poprac, 64 (-4) členov 

Dobrovoľná požiarna ochrana Banská Štiavnica – Štefultov 



Predseda: Dušan Beránek, 130 (+3) členov 

Kultúra a šport 

Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

Hlavné úlohy: 

V roku 2020 boli kultúrne podujatia poznačené protipandemickými opatreniami. Podujatia boli buď 

zrušené, alebo organizované s prísne regulovaným počtom návštevníkov. 

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 2020 tvorilo 28 950 knižných jednotiek. Knižnica uskutočnila 36210  

výpožičiek kníh. Knižnica pripravila, resp. spoluorganizovala 26 podujatí. 

Hájovňa na Červenej studni. 

V priebeho roku 2020 bolo vybudované nové sedenie pre 38 ľudí, drevené plochy na akcie alebo 

stanovanie, ubytovanie s WC na padláši, ale najmä samoobslužný servisný cyklostojan SAMO+ 

vybavený 4 nabíjačkami na bycikle, zásuvkou 230V, náradím, mapou a lekárničkou. 

Štiavnické noviny 

V roku 2020 vyšlo spolu 46 (/) 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: do 1.11. 2020 PhDr. Jozef Labuda, CSc., od 1.11.2020 Mgr. Zuzana Denková, PhD., 66 

zamestnancov 

Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského 

špecializovaného baníckeho múzea. Zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva 

a sprístupňuje hmotné dokumenty. Verejnosti sprístupňuje vlastné zbierkové predmety, 

fotodokumentačný materiál, archívne materiály a pod.. Sústreďuje sa hlavne na rozvoj školskej i 

mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, osvety a propagácie a pod.. Boli realizované  

výstavy, rôzne aktivity na Novom zámku, podujatie ku Dňu zeme, k Medzinárodnému dňu múzeí, 

Svetovému dňu životného prostredia, Banskoštiavnický Geopark, archeologický výskum pravekého a 

stredovekého baníctva na Slovensku a pod.. Prezentácia a popularizácia múzea formou tradičných 

podujatí. (Veľká noc v múzeu, Noc v múzeu, Festival kumštu, remesla a zábavy a pod..) 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 

Infinitorium 

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: 84, z toho do 15 rokov bolo 59 (+11) detí 

Svojím rozsahom a úspešnosťou bol zredukovaný na 43 štartov. 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Členská základňa: nezverejnená 

FK Sitno Banská Štiavnica 

Členská základňa: 150 

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 

KMT 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica 

Členská základňa: 52 



Aktivity klubu zahŕňajú: zimná a letná pešia turistika, ďalej turistika lyžiarska, vodná a vysokohorská. 

Údržba turistického značenia. 

OZ Červená studňa 

V roku 2020 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. 

Spolupráca so zahraničím 

Svetové dedičstvo očami detí 

26. 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 2020 prihlásených viac ako 397 prác z 13 krajín. 

Partnerské mestá 

Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2020 boli pozastavené takmer všetky cesty do/zo zahraničia, 

nebolo možné uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu na štandardnej úrovni, nerealizovali sa 

medzinárodné projekty. Prebiehala e-mailová komunikácia s jednotlivými partnermi projektov a 

partnerskými mestami mesta Banská Štiavnica. 


