
So záujmom o spoločné podieľanie sa na riadení a zabezpečovaní zachovania 
jedinečnej svetovej (univerzálnej) hodnoty, pre ktorú je „Historické 
mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí“ zapísané do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO a po deklarovaní urobiť maximum pre 
zachovanie, prezentáciu, propagáciu a vhodné využitie vo vzťahu k ochrane 
pamiatkových hodnôt, autenticity a integrity tohto jedinečného 
pamiatkového fondu vrátane jeho ochranných pásiem, je vydávaný tento 

 

ŠTATÚT  

Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva UNESCO -  

„HISTORICKÉ MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA  

A TECHNICKÉ PAMIATKY V JEHO OKOLÍ“ 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento štatút upravuje pojem Riadiacej skupiny lokality svetového 
dedičstva UNESCO „HISTORICKÉ MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA A TECHNICKÉ 
PAMIATKY V JEHO OKOLÍ“ zapísanej na Zozname svetového dedičstva pod 
číslom 618rev na základe kritérií (iv) a (v)(ďalej len „RS“). Ďalej 
upravuje predmet činnosti RS, postavenie a pôsobnosť sekretariátu 
RS, postavenie a pôsobnosť lídra RS. 

2. Tento štatút sa vydáva na základe prijatých záverov z pracovnej 
porady RS dňa 11. 12. 2012. 

 

Článok 2.  

Postavenie Riadiacej skupiny 

 

1. Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva UNESCO “Historické 
mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí"(ďalej 
len RS) je hlavným iniciatívnym a koordinačným orgánom pre 
spoluprácu a riadenie lokality na regionálnej úrovni. Vo svojej 
činnosti sa riadi zákonmi SR, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a týmto štatútom. 

2. RS pracuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom 
životného prostredia SR a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky 
a napomáha zabezpečeniu ochrany jedinečnej svetovej hodnoty 



lokality. 

3. Riadiaca skupina je platformou na výmenu informácií a spoločné 
vytváranie vízií a plánov rozvoja územia lokality a takisto 
riadenia a koordinácie s tým súvisiacich procesov. 

4. Činnosťou RS nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť 
ministerstiev, ostatných orgánov štátnej správy, samosprávy ani 
ďalších orgánov a organizácií. 

 

Článok 3.  

Zloženie RS 

 

   1. Členmi riadiacej skupiny sú: 

 

a) Mesto Banská Štiavnica 

b) Obec Štiavnické Bane 

c) OZ Spolok Banskej Štiavnice´91 

d) Slovenské banské múzeum 

e) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

f) Pamiatkový úrad SR 

g) Rudné bane, š. p. 

h) Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy 

i) Banskobystrický samosprávny kraj 

j) odborník pre životné prostredie a regionálny rozvoj 

k) odborník pre oblasť historickej hodnoty mesta 

2. RS sa môže rozšíriť. O novom členovi rozhoduje RS na svojom 
zasadaní hlasovaním. 

 

Článok 4. 

Predmet činnosti riadiacej skupiny 

 

1. Predmetom činnosti RS je na území lokality svetového dedičstva 



„Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí“ 
(ďalej len lokalita) iniciovať a koordinovať územne pôsobiacu 
verejnú správu a obyvateľstvo pre plnenie úloh zameraných na 
riešenie problematiky lokality s cieľom napomáhania a podpory 
plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodného Dohovoru o 
ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 

2. Hlavné úlohy RS sú najmä: 

 a) koordinácia individuálnych a kolektívnych aktivít na území  
 lokality 

b) formulovanie stratégií, realizácia aktualizácia riadiacich plánov 
lokality, príprava a/alebo spolupráca na príprave špecifických a 
celkových rozvojových programov a dokumentov pre lokalitu (prieskumy, 
analýzy, plány rozvoja a územnoplánovacia dokumentácia) 

c) spolupodieľanie sa na monitoringu stavu zachovania lokality 

d) inicializácia spoločných projektov 

e) vytváranie podmienok pre vznik diskusných platforiem pre riešenie a 
predkladanie problémov týkajúcich sa lokality a uplatňovanie 
participatívneho plánovania s verejnosťou 

f ) spolupráca pri aktualizovaní Manažment plánu lokality, monitoring 
uplatňovania manažment plánu 

g) monitoring ekonomických aktivít v území lokality s cieľom predchádzať 
možným degradujúcim vplyvom týchto aktivít na zachovanie, ochranu a 
prezentovanie hodnôt lokality 

h) spolupráca s miestnymi samosprávami zameraná na získavanie 
relevantných podkladov pre tvorbu aktivít RS, pomoc pre miestne 
samosprávy na území lokality v oblasti lobbingu 

i) spoločné zastupovanie záujmov členov, reprezentácia 

j) vyhľadávanie a zabezpečovanie finančných zdrojov pre činnosť RS. 

k) organizovanie nepravidelných a pravidelných podujatí pre rozširovanie 
a vysvetľovanie hodnôt územia lokality 

l) spolupráca so subjektmi, ktoré plnia príbuzné ciele na úrovni štátnej 
správy, odborných a neziskových organizácií, príprava spoločných podujatí 
na národnej a medzinárodnej úrovni 

m) príprava a/alebo spolupráca na príprave programov a realizácie aktivít 
v oblasti vzdelávania a interpretácie hodnôt lokality. 

n) zabezpečovanie vzdelávania verejnej správy v oblasti problematiky 
lokality s cieľom zvýšiť úroveň práce verejnej správy v ochrane 
kultúrneho a prírodného dedičstva 

 



Článok 5.  

Štruktúra a princípy činnosti riadiacej skupiny a rokovania 

 

1. Riadiaca skupina sa schádza najmenej jedenkrát za rok, 11. decembra 
– na deň zápisu lokality na Zoznam svetového dedičstva (alebo okolo 
tohto dátumu). Zasadanie RS líder RS zvolá z vlastnej iniciatívy 
alebo na podnet jeho členov, vždy ak je potrebné prerokovať 
projekty a aktivity mimoriadne veľkého významu pre lokalitu alebo 
možné ohrozenie jej svetových hodnôt. 

2. Prvé rokovanie RS zvoláva primátor Banskej Štiavnice. 

3. RS rokuje podľa programu, ktorý zašle členom sekretariát RS (líder 
RS). Rokovanie RS sa môže uskutočniť, ak je prítomných minimálne 
2/3 členov RS. 

4. RS na svojom stretnutí prerokuje najmä: 

a) tvorbu a plnenie spoločnej vízie a spoločných dlhodobých, 
strednodobých a krátkodobých plánov, úloh rozvoja a riadenia 
územia lokality a kooperáciu pri vytváraní podmienok na ich 
plnenie s ohľadom na záujmy ochrany svetových hodnôt 

b) výročnú správu o činnosti za posledný rok 

c) plány a úlohy na nasledujúci rok 

d) vytváranie zlepšovania mechanizmov spoločnej priebežnej 
komunikácie členov. 

5. Závery z rokovania RS sa prijímajú konsenzom. Pri nedosiahnutí 
konsenzu sa o danom závere hlasuje. Záver je prijatý, ak zaň 
hlasuje viac ako polovica prítomných členov. V prípade rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas lídra RS. 

6. Na rokovanie môžu byť prizvané aj iné osoby ako členovia, najmä 
odborníci z oblastí súvisiacich s ochranou hodnôt lokality. 

 

Článok 6.  

Informovanie členov 

 

1. Správy, závery, zápisnice zo všetkých rokovaní a stretnutí RS sa 
doručujú všetkým členom RS. 

2. Ak sa niekoľko členov dohodne v rámci svojich kompetencií mimo 
zvolaného rokovania na spoločnom postupe, riešení, koncepcii, 



ktoré sa týkajú riadenia procesov v lokalite, neodkladne o tom 
informujú ostatných členov. 

 

Článok 7.  

Postavenie lídra riadiacej skupiny 

 

Lídrom RS je Mesto Banská Štiavnica.  

 

Článok 8.  

Pôsobnosť lídra riadiacej skupiny 

 

Líder RS: 

1. riadi a zodpovedá za činnosť sekretariátu RS 

2. poskytuje zázemie sekretariátu RS 

3. manažuje plnenie úloh určených v harmonograme činnosti RS 

4. vedie porady RS 

5. informuje členov RS o aktuálnych otázkach a problémoch súvisiacich 
s činnosťou RS 

6. aktivizuje členov RS 

7. zastupuje RS v medzirezortnej komisii MK SR Komisii na koordináciu 
úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva. 

 

 

Článok 9.  

Postavenie a pôsobnosť sekretariátu riadiacej skupiny 

 

1. Sekretariát pracuje na základe harmonogramu činnosti s výhľadom na 
6 mesiacov dopredu, ktorý je priebežne aktualizovaný. Zodpovedá za 
komunikáciu v rámci RS a za komunikáciu s okolím. Pripravuje a 
zvoláva pravidelné stretnutia SR. 

2. Sekretariát má vo svojej pôsobnosti najmä tieto činnosti: 



a) koordinácia aktivít schválených v harmonograme činnosti RS 

b) vyhľadávanie informácií o zdrojoch financovania rozvojových 
projektov 

c) koordinácia projektových úloh schválených projektov 

d) podpora obciam a mestám pri vypracovávaní žiadosti o NFP do 
národných dotačných systémov 

e) hospodárska korešpondencia s odbornými inštitúciami a partnermi 

f) spracovanie zápisov z porady RS, ktorého prílohou je prezenčná 
listina a spoločné stanoviská k prejednávaným otázkam zasiela 
všetkým členom RS 

g) organizačná a poradenská činnosť v problematike regionálneho 
rozvoja subjektom pôsobiacim v území lokality UNESCO v Banskej 
Štiavnici a okolí. 

 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia na ustanovujúcom stretnutí 
RS. 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 11. 12. 2012 

 

 

 

        

        

       

 

       Mgr. Nadežda Babiaková 

          primátorka mesta 


