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Január 

4-9.1. – V mobilnom odberovom mieste v priestoroch Kultúrneho centra bolo vykonaných 1449 testov, 

z toho 69 pozitívnych, čo je ≐4,7%. 

11.1. – Boli otvorené materské a špeciálne materské školy pre deti zákonných zástupcov pracujúcich 

v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať 

z domácnosti. V rovnakom režime fungovali aj školské kluby detí a zariadenia školského stravovania. 

11-16.1. – V mobilnom odberovom mieste v priestoroch Kultúrneho centra bolo vykonaných 1115 

testov, z toho 63 pozitívnych, čo je ≐5,6%. 

13.1. – Mesto kultúry (doslov) – Slovenské banské múzeum vydalo katalóg k výstave Príbeh značky 

Pleta (143 strán), Text: Daniel Harvan, Grafika a fotografie: Lukáš Rohárik. 

13.1. – Centrum voľného času organizovalo Olympiádu v anglickom jazyku pre základné a stredné 

školy – online. Z mesta Banská Štiavnica sa zúčastnilo 11 žiakov zo ZŠ Jozefa Horáka, Jozefa Kollára, 

Katolíckej spojenej školy, Gymnázia Andreja Kmeťa, SPŠ Samuela Mikovíniho a SOŠ Lesníckej. 

20.1. – Centrum voľného času organizovalo Olympiádu v nemeckom jazyku pre základné školy – 

online. Z mesta Banská Štiavnica sa zúčastnili 2 žiaci zo ZŠ Jozefa Kollára. 

20.1 – Galéria Jula Bindera prostredníctvom facebooku „vernisážovala“ výstavu Aire libre (Čerstvý 

vzduch) Eriky Szöke.  

21.1. – Slovenské banské múzeum prostredníctvom sociálnej siete facebook prezentovalo knihu Banícke 

uniformy od Mgr. Zuzany Denkovej, PhD. Vydavateľom knihy bolo o.z. Iniciatíva za živé mesto. 

18-27.1. – Konalo sa 3 kolo celoplošného antigénového testovania na Covid-19, tentokrát pod 

marketingovo prijateľnejším názvom „Celoplošný skríning“. Testovanie realizovali samosprávy. 

Armáda SR pomohla v zabezpečení bezpečnosti odberových centier. V Banskej Štiavnici boli otvorené 

odberné miesta: Kultúrne centrum na Kammerhoskej, ZŠ Jozefa Kollára na Drieňovej a Plaváreň na 

Mládežníckej. Foto: Mesto Banská Štiavnica 



 
Kultúrne 

centrum1 

ZŠ Jozefa 

Kollára 
Plaváreň Spolu 

 

18.1. 400 (23) - - 400 (23) 

19.1. 456 (3) - - 456 (3) 

20.1. 603 (5) - - 603 (5) 

21.1. 420 (3) 313 (2) - 733 (5) 

22.1. 440 (8) 384 (4) - 824 (12) 

23.1. 310 (1) 212 (2) 93 (2) 615 (5) 

24.1. 173 (3) 388 (3) 186 (4) 747 (10) 

25.1. 289 (5) 440 (1) - 729 (6) 

26.1. 234 (3) 319 (3) - 553 (6) 

Spolu 3325 (54) 2056 (15) 279 (6) 5660 (69) 

 

27.1. – Centrum voľného času organizovalo Olympiádu v matematike pre základné školy – online. 

Z mesta Banská Štiavnica sa zúčastnili 19 žiaci zo ZŠ Jozefa Kollára, Jozefa Horáka a Katolíckej 

spojenej školy. 

29.1. – Banka lásky bola nominovaná ako prvá zo Slovenska v súťaži Európske múzeum roka. Od 

svojho otvorenia 16.12.2017 ju navštívilo viac ako 65 000 návštevníkov, v trezore lásky už má cez 4000 

trvalo uložených spomienok (celkovo je  k dispozícii 100 000 schránok). Foto: Banka Lásky. 

Február 

1-6.2. – Výsledky testovania na Covid 19: Kultúrne centrum: 2761 testovaných, 65 pozitívnych – 2,35%. 

ZŠ Jozefa Kollára: 791 otestovaných, 8 pozitívnych – 1,01%. Unimobunka pri kotolni: 191 otestovaných 

a 0 pozitívnych – 0,00%. 

6.2. – Robotiáda – Medzinárodná súťaž žiakov základných a stredných škôl v programovaní robota na 

úlohy Čiara, Free Style a Tajná úloha. V online priebehu súťaže v disciplíne Čiara ZŠ sa tým Spojenej 

katolíckej školy Sv. Františka Assiského v zložení Filip a Nicolas umiestnil na druhom mieste, v SŠ sa 

Daniel umiestnil na 4 a Matej na 14.2 

8-10.2. – Po dlhšom období odmäku počas ktorého zmizol takmer všetok sneh prišlo husté sneženie 

a behom 3 dní napadlo cca 10cm snehu, ten vydržal ešte týždeň. 

8.2. – Bolo otvorené testovacie miesto pre Covid-19 na Drieňovej pri kotolni. Miesto prevádzkuje Váš 

lekár s.r.o. 

8-14.2. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 2446 testov, z toho 28 pozitívnych, teda 1,14%. 

Drieňová: 1463, z toho 17 pozitívnych, teda 1,16%. Plaváreň: 559, z toho 4 pozitívny, teda 0,71%. 

9.2. – ZŠ Jozefa Kollára a Jozefa Horáka otvorili 1. stupeň na prezenčnú výučbu. Žiaci vyšších ročníkov 

sa vzdelávajú ďalej z domu, alebo 6 žiakov môže byť v škole, pričom musí mať žiak a jeden rodič 

negatívny test na Covid-19.  

10.2. – V Plavárni bolo otvorené testovacie miesto na Covid-19. Prevádzkuje Dej, s.r.o. 

10.2. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

                                                      

1 Čísla v zátvorkách uvádzajú počet pozitívne testovaných z celkového počtu testovaných. Celková pozitivita sa 
vypočítava z počtu testovaných. Za rizikový sa považuje ten okres ktorý dosiahol vyššiu pozitivitu než 1,00%. 
Okres Banská Štiavnica mal po zarátaní všetkých obcí 7740 testovaných, z toho 73 pozitívnych – 0,94%. 
2 Celé mená žiakov neboli zverejnené pre ochranu osobných údajov. 
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Návrh na čiastočné oddlženie Technických služieb m.p. za stratu spôsobenú najmä zberom 

separovaného odpadu v hodnote 41 106,13€ 

Návrh na voľbu hlavného kontrolóra (len jeden uchádzač splnil podmienky). 

Rekonštrukciu Plavárne, alternatíva I. + predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu + 

výšku oprávnených výdavkov 604 675, 50€ (50% spolufinancovanie) + vyčlenenie finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta 2021 na spracovanie štúdie v hodnote 30 000€. 

Informatívnu správu: Organizačná štruktúra MsÚ. 

Predĺženie termínu vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom, kvôli Covid-19. 

MsZ vzalo na vedomie: Správa kontroly plnenia uznesení z 15.12.2020 

  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

  Správu o vyúčtovaní dotácií v roku 2020 

  Správu z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z roku 2020 

  Správu o technickom stave Mestských kúpeľov – Plavárne a návrh odporúčaní. 

MsZ žiada: MsÚ o zapracovanie príspevku na oddlženie Technických služieb do rozpočtu mesta 

2021 

MsZ súhlasilo: S vykonávaním ďalšej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra, keďže funkciu 

vykonáva na polovičný úväzok. 

MsZ zvolilo za hlavného kontrolóra Ing. Mariána Lásla – tajným hlasovaním 9/9, 1 hlasujúci neodovzdal 

lístok. 

MsZ neschválilo: Informatívnu správu k budúcemu uzatvoreniu podnájomnej zmluvy Mestské lesy – 

HAM Academy. 

Majetkové veci mesta. 

15.2.-31.3. – Prebiehalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Sčítavalo sa k polnoci z 31.12.2020 

na 1.1.2021. Sčítanie prebiehalo výlučne elektronicky. Tí občania, ktorí nemali prístup na internet mohli 

neskôr v priebehu roka využiť statickú kanceláriu sčítacích asistentov MsÚ na Námestí sv. Trojice, 

alebo požiadať o mobilných asistentov. Oddelenie kultúry a mediálnej komunikácie MsÚ vytvorilo aj 

propagačný rám pre profilové fotografie na facebooku. Modrý pás sa zobrazí pred fotografiou. 

Samosčítalo sa 89,93% (8650) obyvateľov mesta. Asistované sčítanie v termíne 3.5-13.6. využilo 8,43% 

(820) obyvateľov. Zostalo nesčítaných 2,64% obyvateľov. Podľa výsledkov zverejnených v roku 2022 

bolo v Štiavnici 2355 domov (+306 oproti roku 2011), 4818 bytov (+460). Domy boli rozdelené do 1884 

rodinných domov, 270 bytových domov, 32 polyfunkčných budov a 63 ostatných budov určených na 

bývanie. Byty boli umiestnené: 1906 v rodinných domoch, 2634 v bytových domoch, 71 

v polyfunkčných a 69 v ostatných budovách. Obyvateľov (trvalý pobyt) sme mali 9628 čo je o 647 

menej ako v 2011 (10 275). Z toho mužov bolo 4647 (48,27%), žien 4981 (51,73%). 

Štruktúra obyvateľstva bola nasledovná: Predproduktívna (0-14): 1365 (14,18%), produktívna (15-64): 

6507 (67,58%), poproduktívna (65-∞): 1756 (18,24%). 

Podľa národnosti sa najviac prihlásilo k slovenskej: 9214 (95,7%), iba 47 (0,49%) k rómskej, českej 41 

(0,43%), maďarskej 32 (0,49%) a nemeckej 8 (0,08%). 

15-21.2. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 2072 testov, z toho 33 pozitívnych, teda 1,59%. 

Drieňová: 1595, z toho 35 pozitívnych, teda 2,19%. Plaváreň: 833, z toho 20 pozitívny, teda 2,40%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

330, 0 pozitívnych, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 



19.2. – Online vernisáž výstavy Gábor Kristóf – Picnic on the Driving Range v Galérii Schemnitz. 

Výstava prebiehala do 28.3.2021. 

22.2. – ZUŠ bola otvorená pre žiakov 1. stupňa individuálnym spôsobom. 

22.2. – Bola otvorená Mestská knižnica. 

22-28.2. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1974 testov, z toho 22 pozitívnych, teda 1,11%. 

Drieňová: 1688, z toho 25 pozitívnych, teda 1,48%. Plaváreň: 1009, z toho 19 pozitívny, teda 1,88%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

317, 1 pozitívny, teda 0,31%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

25.2. – Na kopci Šobov došlo k banskému nešťastiu – dvaja amatérski hľadači minerálov v nepovolenej 

vlastnoručne vyrazenej štôlni ktorej dĺžka prekročila 20m podcenili situáciu a otrávili sa oxidom 

uhoľnatým. Išlo o Tomáša Slávika (†31) a Stanislava Fábera (†30).  Zložitý prístup v ťažkom teréne 

a nedostatočne vystužené, zosúvajúce sa steny štôlne vplyvom prudkého oteplenia a ním spôsobeného 

priesaku vody neumožnili vytiahnuť telá. Pri akcii museli byť použité kyslíkové prístroje a zasahovali 

banskí záchranári z Prievidze. Koncentrácia oxidu uhoľnatého prekračovala normu už na povrchu. 

Zverejnené informácie ktoré po niekoľko dní boli témou hlavných správ v televízii hovorili o nutnosti 

vybudovať k štôlni prístupovú cestu, vyraziť širšiu a profesionálne vystuženú štôlňu a cez ňu telá 

vytiahnuť. Takto interpretované informácie podnietili v kruhoch občanov debaty a skutočnom dôvode 

nešťastia. „Baníci“ pri práci používali v podzemí umiestnený generátor. Práce na razení štôlne 

prebiehali podľa ohlasovateľa nešťastia niekoľko mesiacov. V skutočnosti prebiehali už minimálne 

v roku 2019. Prvé telo vytiahli 3.3. o 18:00 a druhé 5.3.2021 o 1:00. Následne mal byť vstup 

zneprístupnený – pravdepodobne železnou mrežou. V lete 2021 sa rozšírila informácia, že stavba cesty 

bola zámienkou pre čakanie, keďže telá boli stuhnuté a nebolo ich možné vytiahnuť, nočné vyťahovanie 

zase bolo podmienené potravným reťazcom, keďže do vyvetranej bane sa dostali potkany. 

28.2. – Halové majstrovstvá SR v atletike. Štiavničan Igor Gallay získal striebro vo vrhu guľou (6kg) 

s 13,55m v drese Dukla Banská Bystrica. 

Február – Covid-19 – Mesto Banská Štiavnica rozdistribuovalo FFP2 respirátory pre občanov nad 60 

rokov. 

Február – V Štiavnici na ulici Jána Palárika (v smere od fary) prebiehalo natáčanie česko-slovenskej 

drámy Slovo, režisérky Beaty Parkanovej. Filmári si pochvaľovali dostatok snehu a žiadnych 

zvedavcov, keďže mesto bolo vďaka pandémii Covid-19 vyľudnené. 

Marec 

1-7.3. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 2042 testov, z toho 27 pozitívnych, teda 1,32%. 

Drieňová: 1951, z toho 15 pozitívnych, teda 0,76%. Plaváreň: 1141, z toho 18 pozitívny, teda 1,57%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

280, 1 pozitívny, teda 0,35%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

2.3. – Prvé online vysielanie rozhovorov so spisovateľmi, ktoré vznikli na iniciatívu Oddelenia kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie MsÚ v Banskej Štiavnici. Vysielalo sa na facebookovom profile 

Mestská kultúra v Banskej Štiavnici a youtube kanáli Slovensko žije kultúrou. Banská Štiavnica 

predstavila svoju knižnicu a spisovateľa – šachového veľmajstra Jána Markoša, autora kníh Sila rozumu 

v bláznivej dobe, alebo Medzi dobrom a zlom. 

5.3. – Spomienkový akt pri Ústrednom pamätníku Sovietskej armády. K príležitosti 76. výročia 

oslobodenia Banskej Štiavnice od Nemeckej armády. Za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. 

8-14.3. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1868 testov, z toho 30 pozitívnych, teda 1,60%. 

Drieňová: 1940, z toho 10 pozitívnych, teda 0,51%. Plaváreň: 1228, z toho 13 pozitívny, teda 1,03%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 



257, 0 pozitívnych, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

14.3. – Keďže platí zákaz vychádzania a zavreté sú aj kostoly niektoré farnosti vysielajú svoje sv. omše 

online. Farár Norbert Ďurdík z farnosti sv. Anny na Štefultove ako dekan ide svojim kolegom príklad 

a vysiela prostredníctvom facebooku. Napriek technickým nedokonalostiam hlavne v obrazovej časti – 

formát na výšku počet záujemcov a takýto nedeľný program stúpa a v tento deň prvý krát presiahol 100 

účastníkov. Za predpokladu, že na jedno pripojené zariadenie môžu pripadať 2-3 diváci, tak počet 

veriacich niekoľkonásobne prekročil obvyklú účasť na svätej omši. Farnosť poskytuje online aj 

pobožnosť krížovej cesty, tá ide len zo záznamu. 

15-21.3. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1887 testov, z toho 12 pozitívnych, teda 0,63%. 

Drieňová: 1966, z toho 15 pozitívnych, teda 0,76%. Plaváreň: 1259, z toho 6 pozitívnych, teda 0,47%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

222, 0 pozitívnych, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

22-28.3. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1686 testov, z toho 8 pozitívnych, teda 0,47%. 

Drieňová: 1905, z toho 18 pozitívnych, teda 0,94%. Plaváreň: 1245, z toho 2 pozitívny, teda 0,16%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

223, 1 pozitívny, teda 0,44%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

24.3. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku MsZ 

Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 

Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2021, 2022 a 2023 

Návrh rozpočtu Technických služieb, m.p., Banská Štiavnica na roky 2021, 2022 a 2023 

Žiadosť o NFP– Obnova biodiverzity alejí banskoštiavnických kalvárií 

Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu plavárne – oprava uznesenia 

Majetkové veci mesta. 

29.3.-4.4. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1670 testov, z toho 10 pozitívnych, teda 0,59%. 

Drieňová: 1894, 11 z toho pozitívnych, teda 0,58 %. Plaváreň: 965, z toho pozitívny 2, teda 0,02%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

58, 0 pozitívny, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

Marec – Na kotolni K1 na Križovatke boli nainštalované fotovoltaické panely vyrábajúce elektriku 

následne používanú na predhrievanie vody v novom tepelnom výmenníku. Hodnota panelov, súčiastok 

a prác bola 21 000€. 

Apríl 

1-30.4. – Zápis detí do Základných škôl. Zápisy prebiehali elektronicky, následne prišli zákonný 

zástupcovia do školy na určený termín bez dieťaťa. 

2.4. – Pri príležitosti Veľkého piatku bolo na Kalvárii spustené slávnostné osvetlenie priečelia Svätých 

schodov. Dohromady je tak už nasvietených 11 budov (11+kríž zostáva neosvetlených) a má to byť 

konečný stav. Nasvietenie objektov realizoval Kalvársky fond v spolupráci so Stredoslovenskou 

energetikou a.s. 



4.4. – Covid-19 – Na Veľkonočnú nedeľu bolo vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podávané 

sväté prijímanie spolu s malým (10min) obradom v štvrťhodinových intervaloch. Táto forma 

individuálnej duchovnej prípravy (čo bolo odôvodnením jej legálneho konania) pretrvala 

i v nasledujúcich týždňoch. 

5-11.4. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1689 testov, z toho 3 pozitívny, teda 0,17%. 

Drieňová: 1634, z toho pozitívnych, teda 0,97%. Plaváreň: 1432, z toho pozitívny, teda 0,55%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

43, pozitívny 0, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

12-18.4. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1612 testov, z toho 4 pozitívny, teda 0,24%. 

Drieňová: 1863, z toho 16 pozitívnych, teda 0,85%. Plaváreň: 867, z toho 1 pozitívny, teda 0,11%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

108, pozitívny 0, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

15.4. – Rudné bane š.p. sa presťahovali do Banskej Štiavnice kde zaujali 3. poschodie Žemberovského 

domu. To bolo voľné od odchodu Daňového úradu. 

16.4. – Školy v Banskej Štiavnici navštívil minister školstva SR Branislav Gröhling. Oficiálne privítanie 

primátorkou mesta prebehlo na ZŠ Jozefa Horáka, nasledovala prehliadka školy a stretnutie s učiteľmi. 

Zároveň minister navštívil aj Súkromnú ZŠ Guliver, ZŠ s MŠ v Banskej Belej a ZŠ s MŠ Maximiliána 

Hella na Štiavnických Baniach. 

17.4. – OZ Štiavnický tajch organizovalo prvú brigádu zameranú na vyčistenie (a malé opravy) zberných 

a náhonných jarkov. 21 dobrovoľníkov vyčistilo 100m Hornosiglisbergského jarku. 

19.4. – Obnovuje sa prezenčná výučba 8. a 9. ročníka základných škôl. Za mimoriadnych 

bezpečnostných opatrení. 

19-25.4. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1531 testov, z toho 1 pozitívny, teda 0,06%. 

Drieňová: 1898, z toho 11 pozitívnych, teda 0,57%. Plaváreň: 1221, z toho 4 pozitívny, teda 0,32%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

43, 0 pozitívny, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

21.4. – Banskú Štiavnicu navštívil štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť ohľadom 

doprave v regióne. 

21.4. – Covid-19 – Slovenské banské múzeum otvorilo svoje expozície verejnosti. Za mimoriadnych 

bezpečnostných opatrení. 

21.4. – Konala sa brigáda na vyčistenie trasy niekdajšej Štiavnickej Anči. Ide zatiaľ o provizórne 

sprístupnenú cyklotrasu. Organizoval Martin Macharik a realizačný tým cyklotrasy. Dohromady sa na 

dvoch čistiacich brigádach zišlo cca 70 nadšencov. 

22.4. – Jarná Gruntovačka BBSK 2021 s podporou OOCR Región Štiavnica. Tohtoročná gruntovačka 

nebola o vyčistení turistických chodníkov od smetí vyhodených neporiadnymi turistami, či horšie – 

obyvateľmi, ale o tvorbe videí na sociálne siete s témou bezobalový životný štýl a proces spracovania 

odpadu. 

26.4.-2.5. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 1159 testov, z toho 4 pozitívny, teda 0,34%. 

Drieňová: 1502, z toho 11 pozitívnych, teda 0,72%. Plaváreň: 941, z toho 0 pozitívnych, teda 0%. 

Testovanie na ZŠ Jozefa Kollára pre učiteľov, žiakov a zamestnancov škôl (+ kto prišiel „náhodou“): 

60, pozitívny 0, teda 0%. Súčasne v meste prebieha testovanie zamestnancov Mestského úradu 

a Technických služieb. 

28.4. – Zasadnutie mestského zastupiteľstva 



MsZ schválilo: Program rokovania 

Zníženie nájmu subjektom, ktoré majú nájomnú zmluvu na terasy slúžiace gastro službám 

a hotelom o 80% v roku 2021, podmienkou je vyplatenie jednorazového zníženého nájmu. 

MsZ sa neuznieslo na: na návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 24. 03. 2021, 

Žiadosť Mariána Čierneho Black M a spoločnosti Omega– B, spol. s r. o., Banská Štiavnica o 

zníženie výšky nájmu za obdobie sťaženého užívania v súvislosti s epidemiologickými 

opatreniami. 

MsZ neschválilo: zníženie výšky nájmu za prenájom pozemkov pod celoročnými terasami vopred s tým, 

že odpustenie časti nájmu môže byť prehodnotené po 1. 10. 2021 podľa aktuálneho vývoja 

opatrení a nájomca môže požiadať o odklad splátky nájomného za prenájom pozemku pod 

celoročnou terasou do 31. 10. 2021. 

Majetkové veci mesta. 

30.4. – V Schemnitz Gallery prebiehala neverejná vernisáž výstavy Mira Trubetiča – Telo. Intímne 

a verejné. Kurátorom bol Adrián Kobetič. Výstava bola realizované v spolupráci s Galériou Jána 

Koniarka v Trnave. 

Apríl – Začala sa rekonštrukcia nikdy nedokončeného skeletu Pleta na loftové (open-space) 

dvojpodlažné byty s terasami a garážou na prvom a druhom poschodí pre 70 áut. Inzerovaná cena bytu 

bola 2300€ mesačne, bez ohľadu na počet izieb. Základný kameň neskoršieho skeletu Pleta bol 

poklopaný v júni 1985 a predpokladalo sa dokončenie o tri roky. Predošlá budova bola vyhodená do 

vzduchu. Továreň na pletené odevy nikdy nebola dokončená, občania začali odnášať sklá a v 21. storočí 

bol odstránený plášť budovy. Následne budova chátrala. Stavbu rekonštruoval Erik Mudrák. 

Máj 

1.5. – 30. výročie existencie Mestskej polície. Jej prvým náčelníkom bol Ing. Ivan Kopál. 

1-21.5. – Zápis detí do MŠ 1. mája,  MŠ Bratská 9 a MŠ Mierová. 

3-9.5. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 740 testov, z toho 5 pozitívny, teda 0,67%. 

Drieňová: 1092, z toho pozitívnych 6, teda 0,54%. Plaváreň: 619, z toho pozitívny 2, teda 0,32%. 

3-22.5. – Prebiehala rekonštrukcia povrchu cesty I/51 Sv. Anton – Banská Štiavnica LIDL (4,290m) 

v dvoch vrstvách asfaltovou zmesou, v poškodených úsekoch s použitím geomreže. Práce vykonala 

firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš v hodnote 779 772,14€. Pre nepriaznivé počasie sa 

rekonštrukcia pretiahla do konca mája. 

7.5. – Spomienkový akt 76. výročia víťazstva nad Treťou Ríšou. 

10-16.5. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 848 testov, z toho 7 pozitívny, teda 0,82%. 

Drieňová: 904, z toho pozitívnych 13, teda 1,43%. Plaváreň: 525, z toho pozitívny 4, teda 0,76%. 

12.5. – Sviatok sestier a pôrodných asistentiek aj v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom a Banská 

Štiavnica. Vedenie zvlášť ocenilo viac ako 40 rokov pracujúce sestry a pôrodné asistentky a tie, čo 

oslávili v tomto roku okrúhle výročie. Z Banskej Štiavnice to boli 4. 

13.5. – Pri Lidli bol slávnostne otvorený Balíkobox Slovenskej pošty. Taktiež je na ňom možné platiť 

šeky, SIPO, alebo faktúru cez Pay By Square (naskenovanie QR kódu na faktúre a následnú platbu). 

13-14.5. – Prebiehalo očkovanie seniorov v Dome života na Pletiarskej ulici vakcínou Pfizer-BioNTech. 



15.5. – Noc múzeí a galérií. 

Slovenské banské múzeum pripravilo špeciálny program v Banskom múzeu v prírode a Galérii Jozefa 

Kollára.  

V skanzene prebiehalo zážitkové putovanie areálom a odmenou bola „strieborná licencia“, čím sa 

účastníci na chvíľu stáli „ťažiarmi“. Neskôr nasledovala prezentácia Luba Lužina Fenomény ťažných 

veží – o historických ťažných vežiach na Slovensku a na záver bolo slávnostne spustené slávnostné 

osvetlenie šachty Ondrej. 

V galérii prebiehali komentované autorské sprevádzanie výstavy Martin Piaček: SAD. Stručný archív 

daru. Na podstienku prebiehala diskusia s Martinom Piačekom: Záhrady umenia, umenie záhrad? 

17-23.5. – Testovanie na Covid-19: Kultúrne centrum: 761 testov, z toho 9 pozitívny, teda 1,18%. 

Drieňová: 746, z toho pozitívnych 11, teda 1,47%. Plaváreň: 456, z toho pozitívny 8, teda 1,75%. 

17.5. – Bol verejnosti otvorený objekt Starej nemocnice. Verejnosti je prístupný Opera Prosecco Bar, 

zvyšok budovy je obsadený 30 apartmánovými bytmi. Budova – mestský palác je zaujímavý svojou 

výmaľbou s exotickými motívmi – palmami alebo ázijskými scénami. Tie boli pri rekonštrukcii 

prekryté. V budove v minulosti sídlila mestská nemocnica, súd a väznica. Podľa jedného zo svojich 

majiteľov je známa aj ako Gerambov palác a podľa iného ako Kretschmáryho dom. V tejto budove 

taktiež prebehla prvá prednáška Mikuláša Jozefa Jacquina. (18.9.1764) na novovzniknutej Baníckej 

akadémii a jej Katedre chémie a metalurgie, čomu je venovaná aj pamätná tabuľa na priečelí. 

20.5. – Spomienka na Ing. Ladislava Sombathyho (deň 1. výročia smrti - 20.5.2020), významnej 

osobnosti slovenského rudného baníctva na cintoríne Frauenberg. Zúčastnili sa zástupcovia Mesta 

primátorka Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, farár Ľudovít Frindt, 

predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Erik Sombathy (syn Ladislava), na 

klopačku klepal Milan Mertel, moderoval Ing. Milan Durbák, príhovor predniesol Ing. Kaňa. Vystúpil 

spevokol Štiavničan. 

26.5. – Región navštívila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR JUDr. Katarína 

Bruncková, PhD. Podujatia v Hodruši sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

starostovia okolitých obcí, predstavitelia Slovenskej Banskej, predstavitelia fakulty BERG TU Košice 

a Sme Rodina. 

28.5. – Vernisáž výstavy Unlock (výber diel z depozitu Galérie Schemnitz) v spomínanej galérii. 

30.5. – O 15:00 prebiehala verejná modlitba za Mesto pri Stĺpe sv. Trojice podľa sľubu zloženého v roku 

1710. Celebroval Ľudovít Frindt, za Banskú Štiavnicu sa zúčastnili primátorka mesta Nadežda 

Babiaková, prednostka MsÚ Ivana Ondrejmišková a poslanci MsZ. 

31.5.-6.6. – Testovanie na Covid-19: Drieňová: 786, z toho pozitívnych 9, teda 1,14%. Plaváreň: 604, 

z toho pozitívny 4, teda 0,66%. 

Jar – bola vydaná kniha Zlatá Banská Štiavnica od vydavateľstva Moderná kniha. V knihe sa 

nachádzajú fotografie aj od štiavnických fotografov. Zaujímavosťou sú QR kódy s polohou vyobrazenej 

scény. 

Jar – Boli rekonštruované schody pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Práce vykonali Technické 

služby m.p. 

Jún 

1.6. – Slávnostné otvorenie druhej fázy projektu Zaľúbená Štiavnica pred Bankou lásky. V Banskej 

Štiavnici a jej okolí bolo rozmiestnených 21 figúr sediacich zaľúbencov čítajúcich knihu. Slávnostne 

bola odhalená dvojica pred Bankou Lásky – na priestore, ktorý bol pomenovaný Mininámestie 

zaľúbencov. Táto dvojica má stlačiteľné srdiečko ktorého aktiváciou sa prehrá časť básne. Vedľa je 

umiestnená aj mapa s QR kódom na webovú časť projektu kde sú detailné informácie prečo boli zvolené 



konkrétne miesta. Sochu odhalila primátorka mesta Nadežda Babiaková s podpredsedom BBSK 

Ondrejom Lunterom. Príhovory predniesli Nadežda Babiaková, Igor Kuhn – riaditeľ OOCR Región 

Štiavnica, Ondrej Lunter, Mikuláš Pál – poslanec BBSK za Banskú Štiavnicu, Igor Brossman – majiteľ 

Banky Lásky a Zuzana Jóbová, zástupkyňa rozvojovej agentúry BBSK. 

4.6. – Prebiehalo osadenie pamätných zlatých dlaždíc – „kameňov Stolperstein“ na chodníkoch pred 

budovami v ktorých kedysi žili občania židovského pôvodu. Boli osadené pred na námestí sv. Trojice 

a Kammerhofskej rodinám Barokovcov a Welwardovcov. Organizovalo o.z. Omnis Terra. 

5.6. – Brigáda na Kalvárii – kosenie lúk. 

7-13.6. – Testovanie na Covid-19: Drieňová: 676 testov, z toho 4 pozitívny, teda 0,59%. Plaváreň: 484, 

z toho pozitívny 4, teda 0,82%. 

12.6. – Workschop šitia rúšok na dvore Špeciálnej základnej školy v Banskej Štiavnici. 

12.6. – Štiavničan Branko Jakubík (17r.) vytvoril na Majstrovstvách Slovenska v klasickom silovom 

trojboji dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek vo Zvolene nové národné rekordy v kategórii 

Dorastenci 120+: Drep 250kg, tlak na lavičke 150kg, mŕtvy ťah 220kg a trojboj 620kg, čím zároveň 

získal prvé miesto. 

12.6. – Preteky v akvatlone v Bratislave-Petržalke. Štiavničan Rado Nemčok získal prvé miesto 

v kategórii 40-49 rokov a Štiavničanka M. Vráblová tiež prvé miesto v kategórii junioriek. 

13.6. – Štiavničan Patrik Jány vytvoril nový slovenský rekord v streľbe na Grand Prix Novi Sad. 1186 

bodov (396 kľak, 398 lež, 392 stojka), čo bolo len o dva body menej ako vtedajší svetový rekord. 

13-15.6. – Matúš Tomášik zo SPŠ Samuela Mikovíniho, odbor Biotechnológia a farmakológia získal 1. 

miesto na celoštátnom kole Chemickej olympiády v kategórii EF. 

14-20.6. – Testovanie na Covid-19: Drieňová: 515 testov, z toho 1 pozitívny, teda 0,19%. Plaváreň: 429, 

z toho pozitívny 1, teda 0,23%. 

15.6. – Deň otvorených dverí Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Na pódiu na námestí sv. 

Trojice – prezentácia odborov, rozlúčka a absolventský koncert. 

17-20.6. – Ján Čamaj získal 2 tituly majstra SR v plávaní (800m voľným spôsobom a 2m polohové 

preteky) na Majstrovsvách SR mladších a starších žiakov v plávaní v Šamoríne. 

18.6. – Dávid Váradi, žiak ZUŠ Banská Štiavnica zvíťazil v speváckej súťaži POP Banská Bystrica. 

21-27.6. – Testovanie na Covid-19: Drieňová: 373 testov, z toho 0 pozitívny, teda 0%. Plaváreň: 332, 

z toho pozitívny 0, teda 0%. 

22.6-3.7. – Patrik Jány na Svetovom pohári v streľbe v Osijeku (Chorvátsko) získal 3. miesto 

v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. 

23.6. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Prebytok rozpočtu mesta za rok 2020… 

 Rozbor hospodárenia TS, m.p. za rok 2020 

 Rozpočtové opatrenia na II. polrok 2021 

 Použitie finančných prostriedkov schváleného úveru 

 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN 2/2018 

MsZ sa uznieslo na: VZN 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 



 Dodatku č. 1 k VZN 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel… 

 Dodatku č. 4 k VZN 7/2016 o sociálnych službách 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo 28.4.2021 

 Správu o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2020. 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta a správu audítora za rok 2020 

 Plán práce MsZ na II. polrok 2021 

 Správu o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2020 

 Informatívnu správu o konaní riadneho Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti dňa 8.6.2021 

 Informatívnu správu o postupe realizovania projekte prebudovania futbalového na 

kombinovaný futbalovo-atletický štadión 

 Informatívnu správu o podaní petície proti zrušeniu prevádzky Zberňa prádla a šatstva na Dolnej 

2. 

Informatívnu správu, vyjadruje podporu a súhlasí s partnerstvom v projekte spoločnosti Esprit 

s.r.o. pri budovaní Environmentálneho centra v meste 

Informatívnu správu o úspešnosti mesta v projekte Smart City, kde získalo nenávratný finančný 

príspevok v maximálnej výške 929 939,01€ 

MsZ neschválilo: Nájomné a miestna daň za terasy pri reštauračných zariadeniach. 

MsZ zrušilo: Uznesenie 142/2020 zo 14.10.2020 v celom rozsahu 

MsZ žiadalo: Primátorku mesta zvolať pracovné rokovanie samosprávy k určeniu podmienok Zmluvy 

o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici – 1. etapa 

s víťazným uchádzačom realizácie. 

MsZ uložilo: Riaditeľovi Technických služieb, m.p. prijať opatrenia na zníženie straty a podať o nich 

informatívnu správu do 31.10.2021. 

Majetkové veci mesta 

25.6. – Piesky mikrosveta – vernisáž výstavy „smetiska“ v Galérii Jozefa Kollára. Vystavovali umelci 

Peter Jambor, Jakub Němec, Jakub Roček a Michal Žilinský. 

25.6. – Anthropos – vernisáž výstavy v Galérii Schemnitz. 

25.6. – V Domove sociálnych služieb Slovenského červeného kríža sa konala diskusia s maliarkou 

Danicou Košiarovou. 

28-30.6. – Testovanie na Covid-19: Drieňová: 183 testov, z toho 0 pozitívny, teda 0%. Plaváreň: 221, 

z toho pozitívny 0, teda 0%. 

30.6. – V Ploskom (okres Prievidza) bola odhalená pamätná tabuľa doc. Ing. Ivanovi Herčkovi, CSc. 

Organizoval Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. Príhovor predniesol RNDr. Karol Weis, 

podpredseda spolku.  

Jún – Začalo sa dobudovanie infraštruktúry na futbalovom štadióne – rekonštrukcia spevnených plôch, 

stavba nového altánku a umiestnenie kovového kontajnera na ukladanie tréningových pomôcok, 

celkovo v hodnote 35 000€, kde Slovenský futbalový zväz prispel sumou 25 000€ a zvyšok bolo 

hradených z mestského rozpočtu. 

Jún – Futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica postúpil do IV. ligy.  



Jún – Do finále Miss Slovensko 2021 postúpila Štiavničanka – 21 ročná Sophia Hrivňáková. 

Prvý polrok – Bola rekonštruovaná časť ulice pod Červenou studňou a časť ulice Šmidkeho asfaltovým 

povrchom. 

Prvý polrok – prebiehala záverečná časť rekonštrukcie Piargskej brány – boli osadené šišky a gule na 

strechu a reliéfne erby na vonkajšiu stranu. Tieto erby boli odstránené v 30. rokoch 20. storočia 

a prenesené do lapidária Starého zámku. Originálne erby pripisované Dionýzovi Stanettimu boli 

osadené v rámci rekonštrukcie Piargskej brány v roku 1751 pri príležitosti návštevy rímskeho 

imperátora Františka Lotrinského. Preto aj rakúska orlica s mečom a žezlom má na hrudi Lotrinsko – 

mediciovský (toskánsky) erb. Polia veľkých „lastúr“ sú vyplnené vľavo Uhorským a vpravo 

Štiavnickým erbom. Erbonosičmi sú anjeli. Práce vykonávala Obnova s.r.o. 

Júl 

2.7. – Informačné centrum mesta spustilo predaj 0€ eurobankovky Asociácie informačných centier 

Slovenska. Na tejto „bankovke“ bolo po prvý krát zobrazené Slovensko a vyznačené členské informačné 

centrá asociácie – i Banská Štiavnica. Celkovo Banská Štiavnica „emitovala“ 500 kusov. Banská 

Štiavnica predávala balíky so sériovými číslami od 2201, 3101, 8501, 9801 a 12501 – anniversary. 

Zároveň v tento deň IC uviedlo aj prvú riadnu turistickú pečiatku Mesta. Dovtedy používané pečiatky 

vždy označovali niečo v meste, nie priamo Banskú Štiavnicu. Symbolicky táto pečiatka vzdala hold 

najstaršej mestskej pečati na Slovensku i v strednej Európe z roku 1275. Rovnako symbolicky bola 

odtláčaná červenou farbou ako vyjadrenie práva Mesta pečatiť červeným voskom ktoré jej bolo udelené 

Vladislavom II v roku 1496. Novú pečať vytvoril Peter Chytil. Pôvodná pečať niesla nápis S(IGILLUM) 

CIVIUM DE SCHEBNIT teda Pečať mesta Štiavnica. Písmeno S bolo z novej pečate odstránené. Nová 

pečať má priemer 5cm, teda je väčšia ako úradná. 

3.7. – Deň čistenia odkvapov. Spoločnosť Pro Monumenta (Pamiatkový úrad SR) predvádzala 

a vykonávala čistenie a revíziu odkvapov na historických budovách na námestí sv. Trojice pomocou 

vysokozdvižnej plošiny a dronu. 

3-4.7. – Tradičný Festival kumštu, remesiel a zábavy na Starom zámku sa kvôli kapacitným 

obmedzeniam nekonal a bol nahradený Víkendovým trhoviskom na Starom zámku – len remeselný trh 

bez sprievodných kultúrnych podujatí. 

8.7. – Tepolta dosiahla 34°C, čo je len o jeden stupeň menej ako je aktuálny rekord (35°C, 2015) 

13.7. – Začalo sa spoplatnené testovanie na COVID-19 v stane Slovenského červeného kríža na terase 

pod Starým zámkom. Poskytované boli služby: antigénový test 13 €, vyšetrenie protilátok na COVID-

19 20 €, PCR test výter z nosohltanu 60€, zo slín 65€. Platba iba v hotovosti. 

13.7. – V železničnom tuneli sa obesil Martin Neubauer (17). Dôvodom bol strach z rodičov po odhalení 

sfalšovania vysvedčenia po tom, čo zo školy prišiel list informujúci rodičov o prepadnutí ich dieťaťa. 

23.7. – Trojvernisáž v Galérii Jozefa Kollára. „Smetisko“ bolo nahradené novými tromi výstavami: Per 

aspera ad astra od Jozefa Piláta, Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum od autorskej 

dvojice Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča a *Miznúce podzemie od Ľubomíra Slovinského. 

24.7. – 22. ročník Festivalu peknej hudby. Na Starom zámku. Tentokrát bol zameraný na hru na 

„milostný hoboj“ (konkrétny typ hoboja). Vystúpili filharmonosti Dušan a Radana Foltýnovci 

z Ostravskej filharmónie. 

25.7. – Štiavničan Patrik Jány obsadil na Olympijských hrách 2021 v Tokiu 7. miesto vo finále 

vzduchovej pušky na 10m s výsledkom 143,7b, čím vytvoril nový Slovenský rekord. 

28.7. – Na Drieňovej sa očkovalo proti Covid-19 vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. 

Organizovalo Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s VN Žiar nad Hronom, Svet zdravia a.s. 



31.7. – Nezabudnuté remeslá, tento rok kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19 na Starom zámku 

s regulovaným počtom návštevníkov (2€ dospelý) ostatní zdarma. Svoje výrobky ponúklo cca 60 

ľudových umelcov a remeselníkov. Vystúpili Katarínu Nádaskú, FS Krtíšan, FS Brezinky a UFS 

Mladosť. Do života bolo uvedené nové CD FS Sitňan. 

Leto – Pred Joergesovým domom (Gavalier) bol umiestnený reklamný portál Nutella. Po skočení letnej 

sezóny bol premiestnený na parkovisko pri Kalvárii, v smere od Hájika, kde bol následne zrútený 

vandalmi. 

Júl – Mesto získalo dotáciu na vybudovanie atletického štadióna – rekonštrukciou futbalového. Vo 

výške 250 000€ od Slovenského atletického zväzu. Rekonštrukcia má zahŕňať premenu škvarovej 

bežeckej dráhy na tartanovú so šiestimi dráhami, sektor pre skok do diaľky a výšky, vodnú priekopu, 

sektor pre hod oštepom a vrh guľou tak, aby spĺňali podmienky IAAF. Víťazným uchádzačom o stavbu 

sa stalo konzorcium Strabag s.r.o. Bratislava a Strabag AG, Spittal an der Drau, Rakúsko s cenou 

439 941,20€. Spolufinancovanie projektu vo výške 40% bude hradené z úveru. Očakávané dokončenie 

je koncom roka 2022. 

Júl – Mesto získalo dotáciu na vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová vo výške 27 345,60€ 

z operačného programu Program rozvoja vidieka. Detské ihrisko bude vybudované pri multifunkčnom 

ihrisku medzi ulicami L. Svobodu, Učiteľská a Bratská. Ihrisko s výmerou 254,20m2 bude obsahovať: 

trampolínu, 2 kusy strunovej hojdačky Kapor, prevažovacie hojdačky Rak a Žaba a lezeckú stenu. 

Celkový rozpočet na stavbu má byť 64 800€. 

Júl – Banská Štiavnica sa stala súčasťou medzinárodného projektu Volunteering Cities+ 

(Dobrovoľnícke mestá+) projekt prebiehal do októbra 2022 pod vedením cyperského mesta Athienou. 

Zúčastnili sa ho aj mestá Agia (Grécko), Aljustrel (Portugalsko), Vilani (Lotyšsko). Úlohou projektu 

bolo prostredníctvom dobrovoľníctva riešiť problém sociálneho vylúčenia a chudoby na komunitnej 

úrovni. 

August 

1.8. – Populárna česká séria behov Behaj lesmi sa v tomto roku odohrávala aj na Slovensku a posledným 

pretekom sezóny 2021 bol beh v Štiavnických vrchoch. 

2-21.8. – Festival francúzskej kultúry Cap à l´Est, 19. ročník. 

4.8. – Bola obnovená tradícia klopania z Klopačky. Už nie ručné klopanie na dosku, ale z nahrávky. 

O 8:59 a 17:59 zvolávacie klopanie a 11:58 slávnostné klopanie. Organizátori: OOCR Región Štiavnica, 

RA BBSK, SBM, Mesto Banská Štiavnica. 

4-8.8. – 23. Letný filmový festival 4 živly. Témou bola Pravda a lož. 

6.8. – V kostole sv. Kataríny prebiehalo podujatie Flautokruhy. Koncert Robina Tromana, Michié 

Kuryou a účastníkov letného flautového workschopu. Stredoveká, renesančná, baroková a súčasná 

hudba. 

6.8. – V Galérii Schemnitz prebiehala vernisáž výstavy Dózička autorky Daniely Krajčovej. 

7.8. – Štiavničanka Sophia Hrivňáková sa stala Miss Slovensko 2021 

7.8. – KST Vyhne a ZOSPZ Diana organizovali brigádu na čistenie lesov Mesta Banská Štiavnica od 

odpadkov a náletov na cestách. Vyčistili 1km cesty Kyselovská. 

9-27.8. – ZŠ Jozefa Horáka organizovala letnú školu – na upevnenie vedomostí počas pandemického 

roka. 

10.8. – Deň obetí banských nešťastí na Slovensku. Pietna spomienka pri štôlni Glanzenberg. Vystúpil 

spevokol Štiavničan, prejav predniesol Richard Kaňa. Organizovali Mesto Banská Štiavnica 

a Banskoštiavnicko-hodrušský banský spolok. 



12.8. – Banskú Štiavnicu navštívil minister životného prostredia Ján Budaj. Zaujímal sa hlavne 

o kompostáreň postavenú v roku 2019, jej technologické výsledky a záujem obyvateľov. Zaujímal sa aj 

celkovo o triedenie odpadu, vybudovanie záchytného parkoviska v blízkosti centra mesta a ekologizáciu 

dopravy. Navštívil aj „svoje“ Slovenské banské múzeum, Slovenský vodohospodársky podnik, Štátnu 

ochranu prírody a ďalšie objekty ktoré by bolo možné premeniť na kultúrne ustanovizne či galérie. 

18.8. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020. 

 Rozpočtové opatrenia v zmysle zákona 583/2004. 

Zmluvu o dielo na projekt Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej 

Štiavnici – 1. etapa s víťazom Združenie Rekonštrukcia štadióna BŠ Strabag s.r.o. a Strabag 

AG. V cene 493 941,20€. 

 Úpravu smernej časti Územného plánu mesta – predĺženie do roku 2025. 

 Návrh zápisu do Kroniky mesta za rok 2020. 

MsZ sa uznieslo na: Dodatku č.1 k VZN 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach. 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení z 23.6.2021. 

 Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2021. 

 Správu o spracovaní Územného plánu mesta BŠ – Zmeny a doplnky č. 9. 

Správu o vypracovaní Zadania pre urbanistickú štúdiu obytnej zóny pre F.P.B. 18.1.6. Ilijská, 

Sitnianska – Štefultov. 

Udelenie Ceny primátora mesta podľa VZN 2/2009: MUDr. Oľge Ferjančíkovej, MUDr. Hane 

Gubricovej, MUDr. Hatemovi Ahmed Mohd Abu Muradovi. 

Informatívnu správu – štúdia realizovateľnosti Záchytného parkoviska ulica Mierová, Lesnícka. 

Informatívnu správu o príprave VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica. 

Informatívnu správu o zapojení Mesta do medzinárodného projektu Volunteering Cities v rámci 

programu URBACT III. 

Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2021. 

Informatívnu správu – koncepcia rozvoja spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. 

Informatívnu správu o konaní valného zhromaždenia a zasadnutia dozornej rady Bytová správa 

s.r.o. z 20.7.2021. 

MsZ udelilo: Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva Nadácii VÚB. 

 Výročnú cenu mesta: Patrikovi Jánymu, SPŠ Samuela Mikovíniho, Ing. Jánovi Totkovičovi. 

MsZ zrušilo: Uznesenie 33/2021 z 28.4.2020 a 34/2021 (odpustenie časti nájomného za terasy). 

MsZ žiadalo: Primátorku mesta začať s verejným obstarávaním projektovej dokumentácie Záchytného 

parkoviska Mierová-Lesnícka 1. etapa. Pre 93 parkovacích miest s nadväznosťou na 2. a 3.  

Primátorku mesta aby rokovala s Rudné bane š.p. o odpredaji pozemkov EKN 2304 a CKN 

4373/1 Mestu. 



Primátorku mesta o vyhlásenie súťaže na Zabezpečenie karanténnej stanice pre psov na území 

Mesta. 

Majetkové veci mesta 

Udelené ceny mesta: 

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj Mesta: 

Nadácia VÚB Nadácia VÚB sa v roku 2008 rozhodla podporiť obnovu Banskoštiavnickej 

kalvárie sumou 66 380 EUR ročne so záväzkom na 10 rokov. Podpora z Nadácie VÚB bola 

zásadným impulzom pri rozbehu rekonštrukcie Banskoštiavnickej kalvárie. Len vďaka 

dlhodobej spolupráci sa z nej podarilo spraviť pamiatku, ktorej bola vrátená dôstojnosť a 

láme rekordy v návštevnosti a je symbolom nielen regiónu, ale aj celého Slovenska. Zo strany 

Nadácie VÚB išlo o najväčší súkromný dar na konkrétny projekt v oblasti kultúry a histórie. 

Pomoc Nadácie VÚB nespočívala iba v poskytovanej sume, ale aj v tom, že týmto svojim 

činom inšpirovala ďalšie spoločnosti a fyzické osoby. Kalvársky fond dostával pravidelný 

ročný príspevok, čo mu dávalo finančnú stabilitu a priestor pre dlhodobú prácu. Vďaka tejto 

systémovej podpore bolo možné získať ďalšie financie na obnovu Kalvárie, najmä 

reštaurovanie fresiek od americkej nadácie World Monuments Fund (2009-2013). Nadácia 

VÚB v roku 2017 zorganizovala prezentáciu originálov barokových reliéfov z Kalvárie na 

prestížnej výstave v Miláne. Podporou a propagáciou projektu prispieva k prezentácii 

Kalvárie a Banskej Štiavnice na Slovensku a v zahraničí. V roku 2016 bolo trvanie zmluvy na 

podporu obnovu komplexu Kalvárie predĺžené a sumu navýšená na 100 000 EUR ročne po 

dobu nasledujúcich 3 rokov. Dodnes zostáva Nadácia VÚB najväčším partnerom obnovy 

Banskoštiavnickej kalvárie s celkovou finančnou podporou v sume 1,3 milióna EUR. Okrem 

podpory Kalvárie, Nadácia VÚB v meste podporila obnovu renesančného vstupného portálu 

na cintoríne Frauenberg a obnovu židovského cintorína v rámci programu Poklady môjho 

srdca. 

Výročná cena Mesta: 

Patrik Jány Svoju úspešnú športovú kariéru začal v športovo streleckom klube v Banskej Štiavnici, 

neskôr pokračoval vo VŠC Dukla BB. Obdivuhodné sú športové výsledky, ktoré dosiahol, najmä 

výsledok na Olympijských hrách Tokio 2020, kde vo finále vzduchovej pušky na 10 m skončil na 7. 

mieste. V roku 2015 obsadil 6.-te miesto ME, ktoré získal ešte ako junior, získal 7.-me miesto na druhých 

Európskych hrách v Minsku spolu s prvým miestom na 30.-tej letnej Univerziáde v Talianskom Neapole. 

Ocenenie sa udeľuje za úspešnú športovú reprezentáciu Slovenska a mesta Banská Štiavnica a šírenie 

jeho dobrého mena na Slovensku a v zahraničí. V roku 2019 mu bola udelená Cena primátora mesta. 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Pred 100 rokmi v roku 1921 nadviazala na Banícku 

akadémiu, prvú vysokú školu technického charakteru na svete stredná priemyselná škola, ktorá si do 

vienka zobrala okrem baníctva aj chémiu. Na škole pôsobili svetoznámi chemici a boli tu najlepšie 

vybavené chemické laboratóriá. V tomto roku bude chemické školstvo oslavovať 100-té výročie 

založenia, keď v roku 1921 bol otvorený prvý ročník chemickej školy podľa vzoru Štátnej priemyselnej 

školy chemickej v Prahe. Škola bola niekoľkokrát rozdelená na chemickú strednú školu a banícku 

strednú priemyselnú školu. V roku 2008 prišlo k opätovnému zlúčeniu školy Samuela Stankovianskeho 

a strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho. Škola vychovala a vychováva veľké množstvo 

odborníkov v oblasti chémie, hutníctva a baníctva, a v novej dobe v konzervátorstve a reštaurátorstve, 

odevného dizajnu, grafiky, propagácie, atď. Mala a má vplyv na stredné školstvo v našej Banskej 

Štiavnici. 

Ing. Ján Totkovič Narodil sa 12.9.1952 v Banskej Štiavnici. V roku 1971 absolvoval SPŠ chemickú – 

odbor chemická technológia. Pokračoval v štúdiu na SVŠT v Bratislave, na chemickotechnologickej 

fakulte, odbor ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu. Po úspešnom ukončení 

štúdia nastúpil v roku 1976 ako vyučujúci ekonomiky a chémie na svoju Alma mater – SPŠ chemickú. 



Od roku 1990 do r. 1992 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy. Riaditeľom školy sa stal v roku 

2004 a v tejto funkcii zotrval do roku 2019, kedy odišiel do dôchodku. Do roku 2008 bol riaditeľom SPŠ 

Samuela Stankovianskeho. V roku 2008 sa pod jeho vedením uskutočnila náročná integrácia 2 stredných 

škôl: SPŠ S. Stankovianskeho a SPŠ S. Mikovíniho (bývalých: chemickej a baníckej školy), ktoré sa opäť 

spojili a na pôde bývalej baníckej akadémie vznikla terajšia Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, 

tento rok si pripomínajúca 100 rokov od založenia. Ing. Ján Totkovič, ako riaditeľ školy, pripravil 

priestory na fungovanie nového subjektu modernizáciou tried, dielní, ateliérov a odborných učební. V 

rekonštruovaných priestoroch vybudoval novú jedáleň pre vyučujúcich a žiakov, zabezpečil opravu 

budovy laboratórií a v nemalej miere v spolupráci so Strednou priemyselnou školou lesníckou 

zrenovovali Botanickú záhradu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou historického dedičstva mesta Banská 

Štiavnica. Podporoval vznik a založenie nových študijných odborov: umeleckých: propagačné 

výtvarníctvo, priestorový dizajn, propagačná grafika a technických odborov, ktoré bolo potrebné 

zabezpečiť z dôvodu,  že odbory baníctvo a hutníctvo išli do útlmu. Dbal na to, aby vyučujúci školy 

cestovali, spoznávali históriu a kultúru Európy (organizoval zájazdy: Mníchov, Benátky, Florencia, 

Budapešť, Český Krumlov, České  udějovice...)Podporoval a oceňoval reprezentáciu školy v prestížnych 

súťažiach: SOČ a CHO (chemická olympiáda), Geodetický pentatlon, olympiády v cudzích jazykoch, 

Green dizajn, Mladý módny tvorca, Módna línia mladých v Prešove... Počas jeho pôsobenia sa škola 

zviditeľnila prostredníctvom prezentačných výstav v našom kraji (Lučenec, R. Sobota, V. Krtíš...). 

Vytváral podmienky pre kreatívne akcie: snehové sochy (v botanickej záhrade, v Salamandra resort), 

Festival svetla, workshopy, výstavy umeleckej tvorby žiakov v meste. Podporoval projekty pre žiakov: 

Erasmus+, Mobility Leonardo da Vinci, vďaka ktorým žiaci absolvovali odbornú prax v Anglicku, Írsku, 

Nemecku, v Španielsku, navštívili Estónsko. Zdokonalili sa v cudzích jazykoch a získali aj pracovné 

kontakty. Všetky tieto aktivity viedli k zlepšeniu výučby a zároveň aj propagácii mesta Banská Štiavnica, 

ako aj udržania historického školstva, ktoré naše mesto preslávilo v celom svete. Intenzívne 

spolupracoval s vedením mesta Banská Štiavnica a s nástupníckymi vysokými školami z Maďarska a 

Česka (Banícka a lesnícka akadémia). Rozvíjal a udržiaval slávne akademické tradície. Spolu s 

primátorom Ing. M. Lichnerom a doc. I. Herčkom založili Pochod akademikov. Spoluorganizoval 

dôstojné oslavy 250. výročia Baníckej akadémie, ktorých súčasťou bola unikátna výstava pôvodných 

meracích prístrojov: Ako sa meral svet. K udržaniu kultúrneho dedičstva sa ako člen Banskoštiavnicko–

hodrušského spolku aktívne angažoval na udržaní baníckych a vysokoškolských tradícií na území nášho 

mesta. V roku 2009 bol zakladajúcim členom a prezidentom LIONS CLUBU v Banskej Štiavnici – 

charitatívna organizácia, ktorá podporuje miestnu komunitu. Od roku 1971, t. j. 50 rokov od ukončenia 

Strednej priemyselnej školy chemickej v Banskej Štiavnici, všetky jeho aktivity viedli k zlepšeniu výučby, 

ako aj propagácii školy a záchrany kultúrneho dedičstva nášho mesta Banská Štiavnica. 

Cena primátora Mesta: 

MUDr. Oľga Ferjančíková MUDr. Oľga Ferjančíková sa narodila v Banskej Štiavnici, po ukončení 

gymnázia absolvovala LF UK v Martine, ktorú v roku 1981 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 deti a dorast, následne ako obvodná 

lekárka a následne súkromná obvodná lekárka. Počas celého svojho profesijného života pracovala pre 

zdravotníctvo v Banskej Štiavnici a obyvateľov nášho mesta. V rokoch 2003 - 2006 bola poslankyňou 

Mestského zastupiteľstva a podpredsedníčkou komisie zdravotnej a sociálnej. Ocenenie sa udeľuje za 

celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva v našom meste.  

MUDr. Hana Gubricová MUDr. Hana Gubricová sa narodila v Šuranoch, po absolvovaní gymnázia 

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 Pleta š.p., neskôr ako obvodná lekárka a následne 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.  

MUDr. Hatem Ahmed Mohd Abu Murad V čase keď sa mesto Banská Štiavnica ocitlo bez 

prevádzkovateľa Lekárskej služby prvej pomoci a hľadalo možnosti zabezpečenia tejto dôležitej služby 

pre občanov nášho mesta, nebol žiadny iný subjekt a lekár ochotný ísť do prevádzkovania tejto služby v 



našom meste. Vzhľadom na ochotu a záujem sa podarilo uvedenú situáciu vyriešiť a od roku 2016 je 

MUDr. Hatem Ahmed Mohd Abu Murad prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, ambulancia 

lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých; odborné zameranie: lekárska služba prvej pomoci – 

všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých v Banskej Štiavnici. Ocenenie sa udeľuje za prínos v 

oblasti zdravotníctva v našom meste. 

20.8. – Bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu futbalového štadióna na atletický. Práce sa začali 

začiatkom septembra. 

21.8. – Behaj lesmi na Slovensku. Prvý pretek tejto série vŠtiavnických vrchoch. Štart na Hornej Rovni. 

Zúčastnilo sa až 930 bežcov. Zo Štiavničanov sa najlepšie umiestnil Bohuš Melicherčík ako víťaz 

v kategórii seniorov. Dobre sa umiestnili aj Fero Belohorec (9. miesto v behu na 12km), Martin 

Ferenčík, Richard Hrušovský a Renáta Balková (13. miesto v kategórii žien). 

21.8. – Sitnianska paškrta na Počúvadle. 

24.8. – Banskú Štiavnicu pracovne navštívila Rakúska veľvyslankyňa  na Slovensku Mag. Margit 

Bruck-Friedrich, MA. Preberali sa témy turizmu v UNESCO lokalitách, spolupráca a aplikácia Smart 

City. 

25-28.8. – Haraburdy v Kammerhofe, už 18. krát. 

27.8. – 77. výročie SNP pri Ústrednom pamätníku SNP. Organizoval SZPB a Mesto Banská Štiavnica.  

30.8. – Slávnostné otvorenie Lesníckeho arboréta Kysihýbel. Konalo sa spolu s otvorením Lesníckych 

dní pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana, ktorý bol aj osobne 

prítomný. Pri 150. výročí samostatného lesníctva a 20. výročí lesnej pedagogiky. Zároveň bolo 

vyhlásené za významné lesnícke miesto. Lesnícke arborétum Kysihýbel bolo založené v roku 1900 

profesorom botaniky Jánosom Tuzsonom. V rokoch 2018-21 bolo rekonštruované. Bolo vybudované 

nové návštevnícke centrum, obnovený náučný chodník okolo Kysihýbla, vdaná publikácia Prevádzkovo 

využiteľné dreviny... Odborný sprievodca... a detský sprievodca. 

Leto – Bol vybudovaný chodník a vydláždená cesta medzi ulicami Juraja Fándlyho a Kolpašskou na 

Drieňovej. Stavbu v hodnote 98 160€ realizovala firma Swietelsky s.r.o. Chodník bol obyvateľmi prijatý 

veľmi nevľúdne, predovšetkým pre preplnenosť Drieňovej matkami s kočíkmi, vozíčkarmi, imobilnými 

a ŤZP ktorý ho nemôžu používať, keďže v takto strmom teréne nie je podľa platných noriem možné 

postaviť bezbariérovú komunikáciu a chodník obsahuje veľa schodov. 

Leto – Bol vybudovaný chodník k MŠ Bratská. 

Leto – Bol zrekonštruovaný zrútený oporný múr na námestíčku pod Špeciálnou školou. Rekonštrukciu 

v hodnote 21 587€ vykonala firma Combin s.r.o. 

Leto – Slovenský akvarel v Banskej Štiavnici – plenérne maľovanie. 

Leto – Novým trénerom FK Sitno sa stal Milan Nemec – bývalý reprezentant ČSR. Nastúpil na funkciu 

mládežníckeho trénera s prepojením na A-mužstvo. 

Leto – Cez letnú turistickú sezónu (Jún, Júl, August) Banskú Štiavnicu – jej infocentrum navštívilo 

dohromady 23 672 návštevníkov. Stále ide o hodnoty poznačené koronou, výrazne menej návštevníkov 

prišlo najmä v júni. Vypadli najmä zahraniční návštevníci, keďže podiel Slovákov stúpol z 80 na 95%. 

Denný priemer v auguste dosiahol 371 návštevníkov. 

September 

1.8. – Populárna česká séria behov Behaj lesmi sa v tomto roku odohrávala aj na Slovensku a posledným 

pretekom sezóny 2021 bol beh v Štiavnických vrchoch.  

8.9. – Došlo k zisteniu, že cez železničný tunel bola navŕtaná studňa. Bolo to zistené pri rutinnej kontrole 

tunela. Po odstránení vrtnej tyče a zaisteniu otvorov bola trať opäť uvedená do prevádzky. 



8.9. – Banská Štiavnica získala ocenenie Komunálny líder v kategórii inovatívneho prístupu samospráv. 

Ocenené bolo za projekt Zrkadlo našich dejín je v mestách svetového dedičstva. Projekt bol pokračovaní 

iniciatívy PhDr. Mirona Breznoščáka a Dr. Katalin Kiss z roku 2013. 

10-11.9. – Salamandrové dni. Tohtoročné oslavy mesta sa niesli v duchu korona reštrikcií a 270. výročia 

návštevy mesta rímskym imperátorom Františkom Štefanom Lotrinským (manželom Márie Terézie) 

v roku 1751. Pri tejto príležitosti Bratstvo Štiavnických facigerov vztýčilo repliku slávobrány, ktorá bola 

postavená pre cisára. Na rovnakom mieste – medzi Immaculatou a schodiskom k Starému zámku. 

Taktiež bol uvedený po viac ako storočie nevidený výstup trubadúrov zo slávnostného balkónu radnice 

a nesená štandarda Mesta z roku 1751, spolu s imperiálnou zástavou z 1751. (Zástava nezodpovedá 

vlajke Habsburskej monarchie z daného roku). Mesto poctili svojou prítomnosťou Europoslanec Róbert 

Hajšel, Minister hospodárstva SR Richard Sulík a štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR 

Juraj Smatana. 

 10.9. – piatok 

 Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory (Gymnázium Andreja Kmeťa). 

450. výročie prijatia Maximiliánovho banského poriadku – výstava historických predmetov 

a dokumentov v Slovenskom banskom archíve. 

Príbeh striebornej licencie – Interaktívna poznávacia hra v Kammerhofe. 

Baníctvo na Slovensku – Komentovaná prehliadka inovovanej expozície v Kammerhofe. 

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 

v Kostole sv. Kataríny. – Udeľovanie cien mesta, 

odovzdanie repliky mestských insígnií z roku 1651 

(370. výročie), pripomenutie si návštevy rímskeho 

imperátora Františka Štefana Lotrinského v roku 

1751 (270. výročie), uvedenie a požehnanie známky 

s motívom Kalvárie (otvorená v 1751 – 270. výročie). 

Vystúpenie Štiavnických facigerov. 

Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov v Kostole sv. Kataríny – Udeľovanie 

rezortných vyznamenaní Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva SR, 

stretnutie stavovských osobností. Vystúpenie Štiavnických facigerov. 

Vztýčenie vlajky Miest organizácie svetového dedičstva (OMSD). 

Replika slávobrány z roku 1751 – Divadelné predstavenie Cesta históriou v bráne, koncert 

fanfaristov a bubenícka šou. 

Salamandrový sprievod – menšia verzia tradičného sprievodu smerovala z Námestia sv. Trojice 

cez Slávobránu po Sládkovičovej ulici do Amfiteátra – len 160 postáv, bez koní. 

Od pastiera po Anču – prezentácia Salamadrového sprievodu  (Kultúrne dedičstvo UNESCO) 

v Amfiteátri. 

Salamandrové pódium – civilný kultúrny program v Amfiteátri. 

Maximiliánov banský poriadok (450. výročie) – virtuálna výstava v Kammerhofe. 

Prezentácia nových publikácií v Kammerhofe – Argenti Fodina, Banícke betlehemy, Banícke 

uniformy. 

Burza minerálov – tradičný burza minerálov sa tento rok konala v budove bývalej telefónnej 

ústredne – Spojár Café&Club.. 

11.9. – sobota 



Salamandrové dni v zámku – Starý zámok, program pre deti a remeselný jarmok. 

14.9. – 270. výročie dokončenia Kalvárie. Kalvárska púť sa konala večer a po nej nasledovala prehliadka 

dokončovacích prác na Svätých schodoch a Božom hrobe. Omšu celebroval nový kaplán Dominik 

Kučera s koncelebrantom, odchádzajúcim kaplánom Michalom Martinkom. 

14.9. – Komunitná opekačka Denného centra Štefultov 2 v Hájovni na Červenej studni. 

15.9. – Boli ustálené počty žiakov na školách pre školský rok 2021/22. 

Škola 
Počet 

žiakov 
ŠKD MŠ CVČ Zriaďovateľ 

ZŠ Jozefa Horáka 388 (-54) 106 (-41)   

Mesto 

Banská 

Štiavnica 

ZŠ Jozefa Kollára 202 (+3) 70 (-4)   

MŠ 1. mája   122+19 (+5)  

MŠ Bratská   89 (+6)  

MŠ Mierová   25 (+2)  

Základná umelecká škola 402 (-23)    

Centrum voľného času    346 (-176) 

Katolícka spojená škola 168 (-16) 77 (-1) 71 (-7) 101 (-53) Katolícka cirkev 

Súkromná ZŠ Bakomi 109 (+1) 44 (+2)   

Súkromné Súkromná MŠ Nezábudka   33 (+8)  

Súkromná ZŠ s MŠ Guliver 95 (+95) 49 (+49) 53 (+5)  

Spolu 962 (+29) 346 (+5) 412 (+19) 447 (-229)  

 

20.9. – OOCR Región Štiavnica organizovala už 7. ročník Jesennej Gruntovačky. Opäť bolo nutné 

vyčistiť Červenú studňu a ďalších 7km turistických trás. Zúčastnilo sa 29 dobrovoľníkov a vyzbierali 

13 vriec bordelu. 

21.9. – Mesto Banská Štiavnica zverejnilo plán transformácie časti lesných porastov v správe Mestských 

lesov na lesy osobitného určenia s primárnym účelom rekreácie. Výhodou takéhoto riešenia je, že za 

ťažko obhospodarovateľné porasty nebude musieť byť platená daň. 

23-26.9. – Festival Amplión – Nový kabaret & pouličné umenie. Už 6. ročník festivalu alternatívneho 

umenia v Banskej Štiavnici. 

24.9. – Banskú Štiavnicu navštívila splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. 

Témou bol samozrejme Šobov a skvalitnenie života Rómov. Taktiež navštívila Spojenú Katolícku školu 

a Komunitné centrum Šobov. 

24.9. – Thinking like a mountain – vernisáž výstavy Eriky Miklóšovej v Galérii Jula Bindera. Výstava 

je inšpirovaná únikom pred pandémiou do prírody ako miesta slobody. 

26.9. – Hotelová akadémia organizovala týždeň mnohojazyčnosti v živote mladých ľudí pri príležitosti 

Európskeho dňa jazykov. 

27-30.9. – V Athienou (Cyprus) sa konalo úvodné stretnutie k medzinárodnému projektu Volunteering 

Cities+. Banskú Štiavnicu zastupovali prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková a vedúca oddelenia 

regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Mgr. Henrieta Godová. 

28.9. – Začala sa úprava ulice SNP za nemocnicou. Práce vykonala firma Colas Slovakia, a.s. Dovtedajší 

makadamový povrch nahradil asfaltový s betónovými obrubníkmi. 

28.9. – Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho zvíťazili na Študentskom viacboji Päť T v Štiavničkách. 

Trojčlenné tými s minimálne jedným dievčaťom súťažili v: Plutvový beh na 50m, Prekážkové plazenie, 

Štafetový trojskok, Jednoručný ústny úchop a Koordinácia s fľašou. 

29.9. – V Bod.K sa konala prednáška Pandémie v dejinách od Tünde Lengyelovej. 



September – OZ Andreja Sládkoviča a Mesto BŠ vyčistili a obnovili pamätník SNP (s chodníkom) 

v botanickej záhrade. 

September – SPŠ Samuela Mikovíniho bola ocenená Medialou Slovenskej chemickej spoločnosti za 

Vzdelávanie v chémii a udržiavanie tradície v duchu odkazu Bergakademie z roku 1762. Cenu na 73. 

zjazde chemikov vo Vysokých Tatrách prevzali riaditeľ školy Ing. Miroslav Jausch a Ing. Elena 

Šlauková, PhD. 

September – V kultúrnom centre bola vykonaná rekonštrukcia pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti 

a prekvalifikovanie budovy zo školskej na kultúrnu. Boli vymenené okná a dvere za protipožiarne 

v sume cca 25 000€. 

September – bola dokončená rekonštrukcia hrobu Františka Platzera. 

Október 

1.10. – Snímky vlaňajšej sezóny – vernisáž výstavy  Michaely Thelenovej a Antona Čierneho v Galérii 

Schemnitz.  

1.10. – Mgr. Daniel Gdovin bol menovaný námestným farárom Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania v Banskej Štiavnici. Nahradil farársku dvojicu manželov Mgr. Jaroslava a Mgr. Euniku 

Jurkovcov. 

4.10. – Vernisáž výstavy Najkrajšie kalendáre. Kalendáre pochádzajúce zo súťaže Najkrajšie kalendáre 

Slovenska 2021 boli zavesené na zábradlí schodiska k lesníckej škole. Organizovala Lesnícka škola 

a Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. 

4.10. – Súkromná ZŠ Guliver bola ocenená v architektonickej súťaži CEZAAR 2021 ako víťazná 

v kategórii Občianske a priemyselné stavby. 

6.10. – Začala sa obnova cesty pod Kalváriou – obnova kanalizácie, verejného osvetlenia a povrchu. 

Objednávku v hodnote 485 000€ realizovala firma Colas Slovakia a.s. a bola hradená z dotácie Štátneho 

rozpočtu SR. 

8.10. – Piknik pri ceste – vernisáž výstavy Timoteja Kosmela v Galérii Jozefa Kollára. 

8-9.10. – Štiavničan Ján Mojžiš získal 9. miesto v konkurencii ďalších 697 súťažiacich cenu O najkrajšie 

jablko na celoslovenskej súťaží v Trenčíne. S odrodou Zvonkové. 

10.10. – Stredná odborná škola sv. Františka Assisského v Banskej Štiavnici prevzala od Vatikánu 

relikviu vlasov blahoslaveného Carla Acutisa – mladého programátora ktorého si ctí ako svojho druhého 

patróna. Počas slávnostnej omše z poverenia diecézneho biskupa bola relikvia vložené do oltára 

v kaplnke školy. Štiavnický farár Ľudovít Frindt posvätil aj novú vitráž od Heleny Chovanovej. Sviatok 

bl. Carla Acutisa bude sláviť 12. októbra. 

11.10. – Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia a okresné centrum v Banskej 

Štiavnici organizoval Slávnostné posedenie v rámci Októbra – mesiaca úcty k starším v Kultúrnom 

centre. 

15.10. – Putti: Emblémy lásky a slávy – vernisáž atmosférickej výstavy barokových anjelikov 

pochádzajúcich zo zbierok SBM. 

20.10. – Zasadnutie MsZ 

MsZ schválilo: Rozbor hospodárenie TS m.p. k 30.6.2021 

 Plnenie rozpočtu Mesta k 30.6.2021 

 Návrh na rozpočtové opatrenia č.3  

 Operačný a krízový plán zimnej údržby 

 Správu o plnení povinností verejných funkcionárov 

 Členstvo v záujmovom združení Envirocentrum BŠ 



Zabezpečenie finančných príspevkov na projekt Modernizácia zvýšenie hygienických 

štandardov Kultúrneho centra v BŠ 

Zapracovanie sumy 100 000€ do rozpočtu mesta na rok 2022 určených pre obstaranie 

projektovej dokumentácie mestských kúpeľov v zmysle spracovanej štúdie. 

 

MsZ sa uznieslo na: VZN 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na  

území mesta 

 VZN 5/2021 o určení spádovej oblasti materských škôl 

 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 18.8.2021 

 Informáciu TS, m.p. o plnení opatrení na zníženie straty 

 Správu o príprave TS, m.p. na zimnú údržbu 

 Správu o príprave Bytovej správy na zimnú vykurovaciu sezónu 2021/2022 

 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. 

 Správu o vypracovaní Zadania pre urbanistickú štúdiu obytnej zóny F.P.B. časť B. 

 Žiadosť o dotáciu v programe React – EÚ 

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

 Informatívnu správu – štúdia modernizácie mestských kúpeľov 

 

MsZ súhlasilo s: Začatím obstarávania a so spracovaným Zadaním pre spracovanie urbanistickej  

štúdie obytnej zóny F.P.B. časť B. 

 

Majetkové veci mesta. 

21.10. – NRSR rokovala aj o uzákonnení Banskej Štiavnice ako trvalého sídla Slovenského 

vodohospodárskeho podniku. Za bolo 46, proti 17, zdržalo sa 56, nehlasovali 3, neprítomní 28. Pred 

hlasovaním odzneli veľmi kvalifikované prejavy za zachovanie SVP v Banskej Štiavnici i veľmi 

demagogické prejavy proti. 

22.10. – Vernisáž výstavy Stratený človek v Galérii Parter BSC. V rámci podujatia JAMA. 

V čase podujatia JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka sa po prvýkrát uskutoční paralelná samostatná 

výstava Stratený človek. 

22.10. – Edmund Gwerk: Paralely a paradoxy. Vernisáž výstavy kurátorky Zsófie Kiss-Szemán dorazila 

do Banskej Štiavnice – rodiska Edmunda Gwerka. Vystavené boli stovky fotografií a dobových 

dokumentov o Gwerkovi a jeho manželke. 

22.10. – 10. výročie Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta 

Slávnostná akadémia v Kultúrnom centre, so spomienkou na 25. výročie smrti prof. Jána Albrechta. 

Hostí uvítal prorektor HUAJA Ivan Zvarík. Príhovory predniesli: rektor HUAJA Egon Krák, Magda 

Vášáryová, rektorka akadémie PZ a viceprezidentka Slovenskej rektorskej konferencie Lucia 

Kurilovská, prorektor Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne Ivo Medek a primátorka Mesta 

Nadežda Babiaková. Nasledovalo predstavenie žezla akadémie od jeho autora Arpáda Pála. 

23.10. – Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok organizoval prednášku spojenú s prechádzkou 

Baníctvo v osade Banky. Išlo sa po trase Červená studňa – Hadová – Banky a späť. 

25.10. – 30. výročie zriadenie Mestskej polície v Banskej Štiavnici. Slávnostné prijatie bývalých 

a súčasných príslušníkov na radnici. 

27.10. – Na Gymnáziu Andreja Kmeťa prebiehali Dni Andreja Kmeťa – netradičné vyučovanie pre 

žiakov školy v slovenčine a angličtine. 

28.10. – Štiavničan Branko Jakubík získal na majstrovstvách sveta v Litve bronzovú medailu 

v klasickom tlaku na lavičke s výkonom 162,5 kg v kategórii +120 kg. 



29.10. – Cez Banskú Štiavnicu prechádzala druhá etapa cyklistického podujatia OSA Academy Naprieč 

Slovenskom. 

30.10. – Dušičky z Nového zámku – tradičná príležitosť pre fotenie vysvietených štiavnických 

cintorínov z okien Nového zámku, tento rok spojená s kultúrnym programom. 

31.10. – RTVS vysielala prenos služieb božích z Evanjelického kostola v Banskej Štiavnici. 

Október – Začala sa rekonštrukcia korunnej rímsy Žemberovského domu a rekonštrukcia poškodených 

častí krovu a výmena šindľa na Szitnayovskom dome. Oba projekty podporil fond Obnovme si svoj dom 

Ministerstva kultúry SR. 

Október – pred budovou baníckej akadémie – SPŠ Chemická bola odhalená pamätná tabuľa venovaná 

stému výročiu obnovenej školy. Tabuľa s motívom krivule s rokmi 1921-2021 a textom  

V spomienkach sa vraciame k našim profesorom, ktorí nás svedomite pripravovali do života. 

Vivant professores 

S úctou a vďakou od absolventov SPŠCH pri príležitosti 100. výročia založenia 1. slovenskej 

chemickej školy. 

Tabuľa bola zapustená do dlažby pred vchodom do školy. Slávnostne ju odhalili absolventi prof. László 

Miklós, Ing. Ján Totkovič a RNDR. Jozef. Bencko. Prítomných privítal aktuálny riaditeľ školy Ing. 

Miroslav Jausch. Text pamätnej tabule navrhol niekdajší riaditeľ Ing. Ján Totkovič. 

November 

1-2.11. – Na výzvu Bristského veľvyslanectva, na počesť konferencie OSN COP26 o zmene klímy 

v Glasgowe bol v Banskej Štiavnici (spolu s inými budovami na Slovensku a vo svete) na zeleno 

nasvietený Nový zámok. 

1.11. – Covid-19, variant Delta 2 (SARS-CoV-2 Kappa) udrel s plnou silou a Banská Štiavnica sa ocitla 

v druhom najvyššom stupni ohrozenia. 

4.11. – V Berggerichte sa konala vernisáž výstavy Kalcit majster tvarov. 

Autorkou výstavy bola RNDr. Monika Orvošová, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Liptovský Mikuláš. Kurátorom výstavy bol Mgr. Peter Jancsy, Slovenské banské múzeum Banská 

Štiavnica. Na výstave boli prezentované ukážky mnohorakosti kalcitu – vápnika zo zbierok SBM. 

4.11. – V Galérii Jozefa Kollára prebiehala prednáška  doc. RNDr. Tatiany Bužekovej, PhD. Slovenské 

poverové rozprávania a slovanská mytológia. Prednáška o slovanských božstvách a mágii najmä 

v podaní Dobšinského bola prezentovaná formou videozáznamu s následnou diskusiou s autorkou cez 

telefón. 

6.11. – Štiavničan Patrik Jány na Prezidentskom pohári vo Vroclave získal prvé miesto v kategórii 

Vzduchová puška na 10m s 29 bodmi. 5.11. obsadil 3. miesto v zmiešaných mixoch s Maďarkou Eszter 

Denes. V disciplíne vzduchová puška 60 obsadil 4. miesto vo finálovej kvalifikácii a s 633,4 bodmi 

vytvoril nový Slovenský rekord. 

6.11. – Prebiehala brigáda na budovaní cyklotrasy Stará Anča. 20 dobrovoľníkov vysadilo 50 ovocných 

stromov v obci Kozelník a jej okolí. 

10.11. – Začala sa rekonštrukcia bašty Piargskej brány. Rekonštrukciu v hodnote 19 897,40€ vykonala 

firma Obnova s.r.o. Práce boli realizované z rozpočtu Mesta a MK SR a mali byť hotové do 15.12.2021. 

Opravený bol krov a vymenený šindeľ. 

13.11. – Prvácka pasovačka na ZŠ Jozefa Horáka. 



26.11. – Na Drieňovej bol slávnostne nainštalovaný defibrilátor. Defibrilátor bol zakúpený 

z prostriedkov Mesta a vyhrievaná skrinka zo zbierky Slovenského červeného kríža. Defibrilátor bol 

umiestnený na budove škôlky kde sídli aj SČK. 

26.11. – Mesto Banská Štiavnica a Mestské lesy s.r.o. odovzdali 50 vtáčích búdok a kŕmidiel i s náplňou 

(slnečnicové semená a lojové guľky) domovom dôchodcov, škôlkam, školám a denným centrám. Búdky 

budú umiestnené v ich areáloch a na verejných priestranstvách. Riaditeľ Mestských lesov Ing. Slavomír 

Kicka je toho názoru, že prikrmovanie vtákov v takomto rozsahu je v súčasnosti už nevyhnutné, do 

porovnania dáva  OZ Žarnovica s 300 búdkami a Klakovská dolina s až 1000 búdkami. Ďalších 150 

búdok a kŕmidiel už bolo, alebo ešte bude rozdaných. Majú byť umiestnené na 30 verejných 

priestranstiev. 

November – ZŠ J. Horáka získala projekt Erasmus + a učiteľky Budinská, Dobrovičová a Zorvanová 

vyrazili do Portugalska, kde sa vzdelávali v oblasti informatiky, robotiky, sociálnych sieťach a médiách 

v školách. 

November – December – Prebiehala rekonštrukcia oporného múru v spodnej časti Hornej ružovej. 

Financované z rozpočtu mesta v sume 27 400€, druhú polovicu sumy zaplatil majiteľ pozemku pod 

múrom. 

December 

1-3.12. – Delegácia Banskej Štiavnice navštívila europarlament v Bruseli – na pozvanie europoslanca 

Štiavničana – Róberta Hajšela. 

3.12. – Dynamická rovnováha – nová výstava Dávida Hocka v Galérii Jula Bindera. Výstava bola 

prístupná online, alebo prostredníctvo okien v podvečer, keď nechávali v galérii zapnuté svetlo až do 

18:00. 

8.12. – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

MsZ schválilo: Program rokovania 

 Návrh na rozpočtové opatrenia 4 

 Jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške 40 000€ 

 Rozpočet Mesta na rok 2022 

 Rozpočet Technických služieb m.p. na rok 2022 

 Plán práce hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2022 

MsZ sa uznieslo na: Dodatku č. 2 k VZN 4/2019 o miestnych daniach 

 Dodatku č. 2 k VZN 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi... 

MsZ vzalo na vedomie: Kontrolu plnenia uznesení z 20.10.2021 

 Výhľadový viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtov 2022,23,24 

 Výhľadový rozpočet Technických služieb m.p. 2023 a 2024 

 Informáciu Technických služieb m.p. o plnení opatrení na zníženie straty. 

 Plán práce MsZ na I. polrok 2022 

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

27.10.2021 

 Informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2020. 



Majetkové veci Mesta. 

17.12. – V Galérii Jozefa Kollára boli bez vernisáže otvorené výstavy Putti: Emblémy lásky a slávy 

a Nové Slnko Agnieszky Polskej. Prvá výstava predstavuje „anjelikov“ zo zbierok múzea 

naaranžovaných telo na telo na zlatej drapérii, druhá prezentuje video s monologickým prejavom 

antropomorfného Slnka o všetkom možnom čo malo vytvárať reakciu na klimatické a humanitárne 

zmeny v poslednom období. V skutočnosti je za týmito hrdými slovami ukryté video detského okatého 

Slnka prenášajúceho pseudofilozofické a hypnotizujúce frázy či vtipy skopírované zo sociálnych sietí 

a internetových videí doplnených o chaotické kmitanie nezaostrenou kamerou občas doplnenou 

o zaostrené záblesky sprevádzané nesúvisiacim textom. Slnko hovorilo v angličtine a bolo 

natitulkované. 

30.12. – Bolo odovzdané stavenisko Mestskej plavárne firme Levstav – Levice s.r.o. za účelom 

vykonania stavby: Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné 

úpravy, vzduchotechnika. V hodnote 191 531,11€. Predpokladalo sa dokončenie do 30.4.2022. 

November – December – Prebiehala rekonštrukcia oporného múru v spodnej časti Hornej ružovej. 

Financované z rozpočtu mesta v sume 27 400€, druhú polovicu sumy zaplatil majiteľ pozemku pod 

múrom. 

20.12. – prebiehalo rokovanie s ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou a bolo dohodnuté 

vytvorenie nového podporgramu pod programom Obnovme si svoj dom so záväzným použitím 

prostriedkov pre mestá UNESCO (Banská Štiavnica, Bardejov, Spišské Podhradie, Levoča) ktoré budú 

časovo i finančne oddelené od ostatných prostriedkov a bude možné ich použiť nielen na obnovu NKP, 

ale i na verejné priestranstvá a iné súčasti lokalít svetového dedičstva. 

Rok 2021 

Kalvária - Bol zrekonštruovaný interiér kaplnky Božieho hrobu. Budova bola v zachovalom stave ešte 

začiatkom 21. storočia. Behom vykrádačských nájazdov zásobujúcich trh so starožitnosťami bolo 

ukradnuté telo Krista a následne vandali dokončili deštrukciu svätostánku z ktorého sa zachovalo len 

veľmi málo. Rekonštrukcia interiéru priniesla iluzívnu výmaľbu priestoru evokujúcu jaskyňu či hrobku, 

nový oltár, telo Krista a kartušu. V kaplnke bolo inštalované svetlo na pohybový senzor. 

V budove Svätých schodov boli zreštaurované fresky (práce vykonal reštaurátor Ján Hromada), mreže, 

svätostánok. Vymenené boli okná a doplnený kríž na streche. 

Boli doplnené ďalšie úseky zábradlia, vykopané a preskúmané základy kaplnky, ktorá bola presunutá 

pri rekonštrukcii Kalvárie v 20. storočí – Základy sa nachádzali cca 15m nižšie než je súčasná prvá 

kaplnka. Bolo nutné začať s údržbou objektov – najmä opravou omietok, ktoré si stavba na tak 

exponovanom mieste často vyžiada. V Kalvárskom centre sa začala stavba múru záhrady a parkoviska 

spolu s celkovou rekonštukciou ulice pod Kalváriou. 

Návštevnosť sa predpokladá na úrovni 80 000 ľudí, pričom treba poznamenať, že lokalita je obľúbená 

najmä u majiteľov psov z blízkych lokalít a Drieňovej a zároveň sa nachádza na spojnici Drieňová – 

Beliansky tajch. Kvôli pretrvávajúcim zákazom stretávania pre Covid-19 sa konali len 2 omše. 

Výročie Maximiliánovho banského poriadku z roku 1571, k tomuto 450. výročiu bola spravená 

virutálna výstava na stránke www.banskyporiadok.sk. Poriadok platil 300. rokov. Organizovali 

Slovenské banské múzeum, Slovenský banský archív a Berg schola, n.o. 

Mestská polícia oslávila 30. výročie svojej existencie. 

Boli vykonané stavebné úpravy v budove Kultúrneho centra – inštalácie požiarnych dverí a okien, 

inštalácia protipožiarnych sadrokartónových obkladov, protipožiarne nátery krovu. Všetko za účelom 

prekvalifikovania účelu stavby zo školy na kultúrnu. 

Spoločenská kronika: 91 manželstiev (66 civilných, 25 cirkevných) z toho 50 obaja neštiavničania. 175 

úmrtí (vrátane 11 podriadené obce), narodení 0 – keďže v Banskej Štiavnici neexistuje pôrodnica, žiadne 

oficiálne pôrody tu neprebiehajú. 



 

Demografia mesta Banská Štiavnica v roku 2020 

Zomrelí: 164 (+49) 

Narodení: 89   (-18) 

Odsťahovaní: 199 (+24) 

Prisťahovaní: 122 (+21) 

Počet obyvateľov k 31.12.2021 

Celkovo: 9 478 

Z toho mužov: 4 571 

Z toho žien: 4 907 

V roku 2021 bol oproti roku 2020 zaznamenaný úbytok o 150 obyvateľov. 

         

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

mesta. 

Strany, hnutia, občianske združenia, firmy 

V roku 2021 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 

Okresné centrum KDH     podpredseda: Mgr. art. Ľudovít Košík  

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 SaS    predseda Marcela Zvrškovcová 

V roku 2021 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 212 (-32) občianskych združení. 

V roku 2021 bolo v meste Banská Štiavnica registrovaných 584(-2) firiem zapísaných v obchodnom 

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

1790 (-2). 

Mestská polícia 

Náčelník: PhDr. Peter Šemoda 
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9 inšpektorov MsPo 

V roku 2021 riešila MsPo spolu 1951 priestupkov (+13). 

Priestupky boli riešené na úsekoch: občianskeho spolunažívania, 

verejného poriadku, 

nočného pokoja, 

čistoty v meste, 

dopravy, 

poškodzovanie majetku, 

životné prostredie, 

čierne skládky, 

parkovanie, 

bezdomovcov, 

Rómov, 

mládež a iné. 

1643 (+143) priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty (spolu 22 020€), 9 (+8) priestupkov 

bol uložených, 1 odložený, 4 (+3) postúpené vecne a miestne príslušnému orgánu, 294 (-137) 

priestupkov bolo riešených napomínaním. MsPo v roku 2019 riešila 13 (-27) prípadov strát a 77 (+10) 

prípadov nálezov. Vykonala odchyt 65 (-1) psov. MsPo vykonáva ochranu verejného majetku formou 

kamerového systému, na základe ktorého bolo zistených 1319 (+583) porušení na úsekoch verejného 

poriadku, čiernych skládok, znečistenia verejných priestranstiev a dopravy. MsPo v roku 2020 vykonala 

1693 (+54) 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, 442 (-29) žiakov 

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

Riaditeľ: Mgr. Ján Kružlic, 199 (-5) žiakov 

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

Riaditeľ: Mgr. Irena Chovanová, DiS. art., 472 (+56) žiakov 

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

Riaditeľ: Mgr. Janka Machilová, 522 (+4) klientov 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica: 

MŠ 1.mája č.4, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Mgr. Alexandra Bóková, 136 (+8) žiakov 

MŠ Bratská č.9, Banská Štiavnica 

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

MŠ Mierová č.2, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Janka Trilcová, 24 (-1) 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 (/) žiakov, 61 (/) žiakov v škôlke, 14 (/) žiakov na SOŠ, 152 na CVČ 

Súkromná základná škola Bakomi,  

Zriaďovateľ: Občianske združenie Bakomi 

Riaditeľ: Janka Marcineková, 93 (/) 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 (/) žiakov 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č.12, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

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

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Banskobystrický samosprávny kraj 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská č.1738, Banská Štiavnica 

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

SOŠ Lesnícka, Akademická č.16, Banská Štiavnica 

Riaditeľ Ing. Miroslav Ďurovič, 208 (/) žiakov 

SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č.13, Banská Štiavnica 

Riaditeľ: Ing. Miroslav Jausch, 307 (/) žiakov 

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

Riaditeľ: PhDr. Viera Gregáňová, 309 (/) 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 (/) klientov 

Vysoké školy 

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

Rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 38 (+11)  + 30 (+20) 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. 

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj - integrálna súčasť Fakulty 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen, Sládkovičova 1, Banská Štiavnica 

Vedúci katedry: Dr.h.c.prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 

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, 10 (+2) členov 

Dobrovoľná požiarna ochrana Banská Štiavnica 

Predseda: Vladimír Poprac, 56 (-8) členov 



Dobrovoľná požiarna ochrana Banská Štiavnica – Štefultov 

Predseda: Dušan Beránek, 131 (+1) členov 

Kultúra a šport 

Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie 

Hlavné úlohy: 

V roku 2021 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 28 284 knižných jednotiek. Knižnica uskutočnila 18 930  

výpožičiek kníh. Knižnica tohto roku neorganizovala žiadne podujatie a aj návštevnosť bola obmedzená. 

Štiavnické noviny 

V roku 2021 vyšlo spolu 46 (/) čísel Štiavnických novín, v týždennom náklade 950 (-200) kusov 

v rozsahu 12 strán. Pod vedením šéfredaktora Mgr. Michala Kríža vychádzajú pravidelne vo štvrtok. 

Redakčná rada mala 9 členov. 

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č.2, Banská Štiavnica 

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Riaditeľ: Mgr. Zuzana Denková, PhD., 70 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..) Návštevnosť 

bola poznačená reštrikciami Covid-19, ale aj tak dosiahla 103 244 návštevníkov s nárastom o 3,47% (+3 

580). 

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 

Hájovňa na Červenej studni 

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: 64 (-20) 

Absolvovali 34 pretekov 

Plavecký klub Banská Štiavnica 

Členská základňa: nezverejnená 

Zúčastnili sa 10 pretekov 

FK Sitno Banská Štiavnica 

Členská základňa: 128 (-22) 

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, Plavecký oddiel Sitno 

Členská základňa: 4 

Klub Slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica 

Členská základňa: 51 (-1) 

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

Údržba turistického značenia. 



OZ Červená studňa 

V roku 2021 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. 

Členská základňe: 6 

Rádioklub OM3RBS 

Členovia klubu sa zúčastňujú rádioamatérskych pretekov ako „OM3Rádio Banská Štiavnica“. 

Spolupráca so zahraničím 

Svetové dedičstvo očami detí 

27. 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 2021 prihlásených viac ako 1042 prác z 13 krajín. 

Partnerské mestá 

Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2021 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. 


