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K 31. 12. 1994 mesto Banská Štiavnica malo 10 973 obyvateľov. Z toho mužov 5 587 a žien 5 386. Do mesta
sa prisťahovalo 196 a odsťahovalo 171 obyvateľov. Narodilo sa 129 detí a zomrelo 103 obyvateľov.

Na základe komunálnych volieb sa samosprávne orgány mesta skonštituovali do následnej podoby:
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., jeho zástupca PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., prednostka Mest-
ského úradu Nadežda Babiaková, hlavná kontrolórka Mária Vydrová, náčelník Mestskej polície Ing. Ivan
Kopál.
Mestská rada: Ing. Ladislav Bielčík, Mgr. Pavol Brnčo, Ing. Juraj Čabák, Július Hanus, Ing. Ivan Herčko, CSc.,
Ján Jakubík, Július Kolek a PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.
Mestské zastupiteľstvo: Ing. Soňa Alloauche, Marián Bačík, Ivan Beňo, Ing. Ladislav Bielčík, Mgr. Pavol
Brnčo, Ing. Marián Coplák, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ján Čamaj, Ing. Miroslav Fojtík, Ing. Vladimír Gašpar,
Július Hanus, Ing. Ivan Herčko, CSc., Doc. RNDr. Hubert Hilbert, CSc., Ján Jakubík, Mgr. Ján Javorský, 
Ing. Kornélia Kiovská, Július Kotek, Ing. Andrej Kubiňák, PhDr. Jozef Labuda, CSc., MUDr. Mikuláš Nagy,
PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., Mgr. Karol Rendla, MUDr. Marián Streško, RNDr. Jozef Šteffek, CSc., Ján
Valentík a Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Komisia regionálneho rozvoja MsZ: RNDr. Jozef Šteffek, CSc. – predseda a Mgr. Ján Javorský – podpredseda.
Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu: Ing. Miroslav Fojtík – predseda a Ing. Juraj Čabák – podpred -
seda.
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsZ: Ing. Ján Čabák – predseda a Ing. Andrej
Kubiňák – podpredseda.
Komisia ekonomická MsZ: Ing. Ladislav Bielčík – predseda a Kornélia Kiovská – podpredsedníčka.
Komisia sociálna a zdravotná MsZ: MUDr. Mikuláš Nagy – predseda a MUDr. Marián Streško – podpredseda.
Komisia školstva, kultúry a vzdelávania mládeže MsZ: Doc. Hubert Hilbert, CSc. – predseda a Mgr. Karol
Rendla – podpredseda.
Komisia kultúry MsZ: PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. – predseda a Ján Jakubík – podpredseda.
Komisia športu MsZ: Ján Valentík – predseda a Ivan Beňo – podpredseda.
Komisia ochrany verejného poriadku MsZ: Marián Bačík – predseda.
Vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta, územného plánovania a životného prostredia: Ing. Dušan Kavický,
vedúca oddelenia ekonomického: Ing. Mária Maďarová, vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľ skej
činnosti: Ing. Ján Gajdošík, vedúci oddelenia kultúry Mgr. Peter Danáš a vedúca právneho oddelenia JUDr.
Emília Jaďudová.

Začiatkom roku bolo nezamestnaných zo 7170 produktívnych občanov 925, čo predstavovalo 13,81 % mieru
nezamestnanosti. 
V ankete o najúspešnejších športovcov vyhodnotil Okresný útvar SZTK v Žiari nad Hronom najlepšie mesto
Banskú Štiavnicu. 

Najúspešnejším športovcom okresu Žiar nad Hronom sa stal atlét Róbert Petro, z atletického klubu PEPOLA
Banská Štiavnica. Medzi 10 najúspešnejších dorastencov patrili: plavec Ján Čamaj z TJ Sitno a moderný troj -
bojár Rado Nemčok z TJ Sitno. Medzi 10 najúspešnejších žiakov patrili žiaci z II. ZŠ Jozefa Horáka: plavec
Vladimír Benčaj a plavec a moderný trojbojár Tomáš Nemčok z TJ Sitno. Medzi 10 najúspešnejších žien 
a dorasteniek patrili plavkyňa Zuzana Šašová z TJ Sitno a viacbojárka Lívia Tóthová, študentky z Gymnázia
v Banskej Štiavnici. 

Významnú poctu dostal Doc. RNDr. Hubert Hilbert, CSc. Bol menovaný prodekanom Univerzity Mateja
Bella v Banskej Bystrici pre vedu, výskum a zahraničné styky a stal sa vedúci katedry geografie a krajinnej
ekológie v Banskej Štiavnici.

Ing. Milan Kapusta, CSc. sa stal konzultantom Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

V tomto roku investičná aktivita v náklade 2,88 mil. Sk sa preinvestovala do plynofikácie. Plynofikáciu reali -
zovala banskobystrická firma BaJ, s.r.o. Bol vybudovaný strednotlakový plynovod celkovej dĺžky 3300 metrov,
s priemerom potrubia 150 a 100 mm. Jednotlivé vetvy plynovodu sa vybudovali na sídlisku Drieňová, ulicami
8. mája, Pod Kalváriou, Lesnícka, Akademická, Vilová, Botanická a Dolná Ružová v hodnote 8,0 mil. Sk.

V Sociálnom stredisku SČK darovalo krv za celý rok 2802 darcov. Medzi nimi boli prví darcovia, zlatí a dia-
mantoví a rodinní darcovia. Podporu odberu krvi sponzorovalo mnoho banskoštiavnických sponzorov.
Medzi nimi bol 81-ročný Anton Majer, ktorý daroval krv 125 krát. Po prvýkrát v histórii oceňovali v Bratislave
práve jeho diamantovou plaketou.
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1. 1. 1995
V ranných hodinách na Nový rok pokračovalo stretnutie asi 400 občanov na Námestí sv. Trojice, aby pozdra -
vili prvé hodiny v Novom roku a Deň vzniku SR. Nový rok začal slovenskou štátnou hymnou v podaní dy-
chovej hudby Sitňanky. Účastníkov pozdravil svojim príhovorom primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
Pripomenul najvýznamnejšie udalosti uplynulého roka, keď mesto Banská Štiavnica bolo slávnostne vyhlá -
sené za svetové dedičstvo. S príhovorom vystúpili dôstojní páni Daniel Šovc, farár evanjelický a. v. s básňou 
z vlastnej tvorby, Imrich Šišulák, katolícky kňaz a Dr. Ján Novák CSc., predseda MO (miestna organizácia)
Matice slovenskej. Mužský spevácky zbor Štiavničan ukončil slávnostné príhovory matičnou hymnou „Kto
za pravdu horí“.

2. 1. 1995
V banskoštiavnickej pôrodnici NsP o 20:30 hodine sa narodilo prvé dieťa, syn Miroslav Alžbete Cibulovej 
z Banského Studenca.

2. – 6. 1. 1995
Dom detí a mládeže v Banskej Štiavnici uskutočnil za podpory „Konta nádeje“ na Počúvadlianskom jazere
zimný tábor pre deti sociálne slabších rodín.

7. 1. 1995
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. prijal akademického sochára Jozefa Mazana pri príležitosti jeho
75-tich narodenín.

9. 1. 1995
V Sociálnom stredisku Slovenský červený kríž (SČK) sa uskutočnil odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 92 dar-
cov.
III. ZŠ Jozefa Kollára na Drieňovej za prítomnosti primátora mesta Ing. Mariána Lichnera CSc. a predsedu
komisie športu Mestského zastupiteľstva Jána Valentíka a ďalších predstaviteľov mesta dali do prevádzky
novú telocvičňu.

12. 1. 1995
V zasadačke MsÚ sa uskutočnilo stretnutie poslancov MsZ, ktoré sa zaoberalo problematikou zákona 
o obecnom zriadení, k právam a povinnostiam poslancov MsZ, ako aj k ozrejmeniu si základných výcho dis -
kových ako aj strategických úloh mesta.
V Klube dôchodcov na Štefultove sa uskutočnila výročná schôdza štefultovských dôchodcov, kde zhodnotili
svoje aktivity za rok 1994. Klub dôchodcov eviduje 71 členov.

18. 1. 1995
V priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave vystavoval Štátny ústredný banský archív (ŠÚBA)
v Banskej Štiavnici banské mapy z 18. st.

20. 1. 1995
V mestskej radnici sa uskutočnilo 1. zasadnutie novozvolenej Mestskej rady. Jeho hlavným obsahom bola
príprava 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 26. 1.

20. – 21. 1. 1995
V meste sa konalo X. stretnutie sokoliarov – absolventov SLŠ (Stredná lesnícka škola) v Banskej Štiavnici na
ktorom sa stretlo 36 sokoliarov.

23. 1. 1995
Vedecké kolégium Slovenská akadémia vied (SAV) pre historické vedy udelilo vedeckú hodnosť Ph.Dr. Joze-
fovi Labudovi za dizertačnú prácu „Montánna archeológie na Slovensku“.

27. 1. 1995
V SPŠ – baníckej sa uskutočnil 1. študentský ples pod vedením prof. Márii Gubrianskej, zástupkyni riaditeľa.

31. 1. 1995
V kine Akademik sa uskutočnila Konferencia o športe. Za rok 1994 sa hodnotila činnosť jednotlivých špor-
tovcov a družstiev. Ako najlepší športovec bol vyhodnotený atlét Róbert Petro, za najlepšie športové družstvo
volejbalové družstvo dorasteniek TJ Drieňová, najlepšieho trénera (dorastenecké družstvo volejbalistov 
v II. lige) a cenu Fair play 82-ročnému Jozefovi Hedererovi, aktívnemu športovcovi a trénerovi.
Vo veku 69 rokov zomrel Miroslav Kováčik. V rokoch 1963 – 1976 zastával predsedu MsNV. 
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1. 2. 1995
Železnice SR, OZ Zvolen z dôvodu reštrukturalizácie železníc zrušilo funkcie výpravcu v železničnej stanici
Banská Štiavnica a tým aj došlo k zrušeniu výdaja cestovných lístkov v nočných zmenách. V kine akademik
sa konala Konferencia o kultúre.

2. 2. 1995
Volejbalové dorastenecké družstvo z Gymnázia vyhralo súťaž v okresnom turnaji v Žiari nad Hronom.

5. 2. 1995
V Banskej Bystrici na halových majstrovstvách SR mužov a žien v atletike vyhral v drese Slávie UMB Otčina
v behu na 1 500 m Karol Palášthy.

10. 2. 1995 
Banskoštiavnicko–hodrušský banícky spolok usporiadal III. reprezentačný banícky ples v jedálni NsP na
Povrazníku.

14. 2. 1995 
V Klube dôchodcov v Banskej Štiavnici sa konali fašiangy. V programe vystupovali žiačky II. ZŠ Jozefa Horáka
so Zdenkou Koreňovou, ktorá spev žiačok sprevádzala na gitare.

16. 2. 1995 
Predstavitelia celosvetovej humanitnej organizácie „Lekári bez hraníc“ z Nadácie na podporu krajín strednej
a východnej Európy zameranej na zdravotníctvo navštívili mesto z iniciatívy predsedu DÚ Jozefa Moravčíka
a manželky veľvyslanca SR vo Francúzsku Ľudmily Lipkovej. Na banskoštiavnickej radnici boli prijatí primá-
torom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc., ktorý s nimi prerokoval možnosti ďalšej spolupráce.

22. 2. 1995 
V CMK Rubigall otvorili výstavu s názvom „Výtvarníci Banskej Štiavnice svetovému dedičstvu“. Na výstave
sa predstavili so svojimi dielami: akademický sochár Jozef Mazan, Tomáš Rückschloss, Peter Lacko, Ján
Marko, Alexander Ladzianský, Ing. Ľubomír Tyčiak, Anna a Helena Chovanová, Marián Gazdík, Ing. Vladimír
Protopopov, PaedDr. Marta Škreňová, Ján Hanzlík, Ing. Pavel Burda, Hana Chrienová a ďalší.

23. 2. 1995 
Nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 1/1995, ktorým sa stanovujú podmienky vykonávania podnikateľskej
činnosti a určenia prevádzkovej doby v meste bolo schválené v MsZ uznesením č. 13/95.
Na „Novej jame“ (Nová šachta) sa uskutočnilo posledné fáranie, kde sa ho zúčastnilo vyše 30 zástupcov ban-
ských inštitúcií, organizácií a firiem.
ZO KSS v Banskej Štiavnici na výročnej členskej schôdzi hodnotila politický vývoj na Slovensku najmä vývoj
v sociálno-ekonomickej oblasti v meste. Negatívne stanovisko zaujala k zvýšenej nezamestnanosti a ukon -
čenie ťažby na Novej jame.

24. 2. 1995 
Štátny ústredný banský archív navštívili štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Ing. Pavol Kačic, riaditeľ
odboru archívnictva a spisovej služby MV SR PhDr. Peter Kartous, CSc. a riaditeľ ekonomického a technic -
kého odboru MV SR Ing. Jozef Liška, kde si prehliadli budovy archívu a výstavku archívnych dokumentov.

27. 2. 1995 
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil 20. odber krvi. Krv darovalo 124 darcov.

Marec
2. 3. 1995 
Centrum voľného času v Prievidzi usporiadalo v Handlovej Oblastný prebor žiakov základných a stredných
škôl v plávaní. Do slovenského finále postúpili žiaci z Banskej Štiavnice Tibor Zachar, Gabriel Rűckschloss,
Ľubomír Olha a Ján Čamaj.

4. 3. 1995 
Kultúrny činiteľ, poslanec Mestského zastupiteľstva, člen Mestskej rady, podpredseda komisie kultúry pri
Mestskom zastupiteľstve a člen redakčnej rady Štiavnických novín – Ján Jakubík oslávil 60. narodeniny. 
V roku 1971 založil mužský spevácky zbor Štiavničan, v ktorom bol dirigentom.
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6. 3. 1995 
Základná organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ZO SZPB), MsÚ, mestské organizácie
HZDS a SDĽ si pri príležitosti 50. výročia oslobodenie mesta Sovietskou armádou uctili položením kvetov
k pomníku padlých sovietskych vojakov.

7. 3. 1995 
V priestoroch Berggerichtu sa otvorila výstava pod názvom „Kniha v zbierkach múzea“.

11. 3. 1995 
V Brezne sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Milan Potančok z Banskej Štiavnice sa
umiestnil na 6. mieste.

14. 3. 1995 
Predseda vlády SR Vladimír Mečiar odovzdal menovací dekrét vedúcemu úradu Ministerstva hospodárstva
SR Ing. Jurajovi Görnerovi, niekdajšiemu pracovníkovi Rudných baní a riaditeľovi Technických služieb.

15. – 17. 3. 1995 
V Bratislave sa uskutočnilo zasadnutie Koordinačného výboru pre prípravu projektu technickej pomoci Rady
Európy Banskej Štiavnici. Prítomní boli vedúci Divízie kultúrneho dedičstva Rady Európy José Maria
Ballester, programový poradca Divízie kultúrneho dedičstva Rady Európy Mikhael de Thyre, zástupcovia
ministerstiev SR, Úradu vlády SR, Komisie SR pre spoluprácu s UNESCO, Slovenského ústavu pamiatkovej
starostlivosti ako aj predstavitelia mesta, zástupca primátora Dr. Ján Novák, CSc., asistent primátora 
a splnomocnenec mesta pre spoluprácu s UNESCO a Radou Európy Dr. Miron Breznoščák a vedúci ban-
skoštiavnického strediska SÚPS Ing. arch. Pavol Fabián.

17. 3. 1995 
Členovia vlády SR, minister kultúry SR Ivan Hudec, prvý podpredseda vlády SR Sergej Kozlík, ministerka
školstva SR Eva Slavkovská a riaditeľka personálneho odboru Ministerstva zahraničia SR Mária Klímová
prišli na pracovnú návštevu do mesta, kde rokovali s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom CSc. 
o rozvoji mesta. Vo večerných hodinách v kine Akademik sa uskutočnilo stretnutie členov vlády s predsta vi -
teľmi mesta a občanmi.

19. 3. 1995 
Pri príležitosti 50. výročia oslobodenia obce Dolná Lehota pri Podbrezovej sa uskutočnil 12. ročník v cez -
poľnom behu. Zúčastnili sa ho aj pretekári z Banskej Štiavnice. V jednotlivých kategóriách mužov vyhral
Milan Potančok, Pepola (do 35 r., 11 km) a 1. Ing. Juraj Cengel, Pepola, 2. MUDr. Mikuláš Nagy, Pepola (nad
50 r., 5,5 km).

21. 3. 1995 
Štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR navštívila mesto. Oboznámila sa s problematikou kultúrneho
života a obnovami pamiatok mesta.
V SPŠ baníckej sa uskutočnil 3. seminár Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku. Hlavný referát
mal Ing. Juraj Knésl (Aurex Banská Bystrica) na tému: „Obnovenie ťažby zlata v štáte Nevada v USA“. 
V Regionálnom kultúrnom stredisku v Žiari nad Hronom vyhodnotili literárnu súťaž „Tak píšem ja“. Dve
hlavné ceny z 3 získali v poézii Andrea Kočalková a v próze Danica Valovičová.
V Žemberovom dome na prízemí na Námestí sv. Trojice bola otvorená cukráreň „U Vojta“.

25. 3. 1995 
V reštaurácii Barbora sa uskutočnila výročná členská schôdza „Pohrebného podporného združenia (PPZ)
Betliar v Banskej Štiavnici“ z príležitosti 60. výročia jeho založenia. PPZ zvolilo opäť za predsedu Jána Chlad-
ného.
V Piešťanoch sa uskutočnili žiacke medzinárodné plavecké preteky v kraulovom trojboji. Za TJ Sitno sa
zúčastnili Zuzana Klaučová, Ivan Roch a Tomáš Nemčok.

28. 3. 1995 
Vo veku 68 rokov zomrel Imrich Heiler. Do 1. 4. 1989 bol riaditeľom Okresného priemyselného podniku,
š.p. v Banskej Štiavnici.

29. – 30. 3. 1995 
V zasadačke MsÚ sa uskutočnilo 8. zasadnutie Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Z poslan-
cov NR SR sa zasadnutia výboru zúčastnili: Kamil Haťapka – predseda výboru (SNS), Viliam Hornáček –
podpredseda výboru (HZDS), Mária Ďurišová (Spol. voľba), Ján Fekete (HZDS), Milan Ftáčnik (Spol. voľba),
Jozef Glinský (ZRS), Ľubomír Roman (KDH), László Szigeti (Maďar. koalícia), Jozef Tarčák (HZDS) aj hostia
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Ivan Hudec, minister kultúry SR, Ing. arch. Ivan Móro, riaditeľ sekcie pamiatok, múzeí a galérií Ministerstva
kultúry SR, Mgr. Viera Zacharová, riaditeľka sekcie základných , stredných škôl a školských zariadení Minis -
ter stva školstva a vedy SR, Ing. arch. Laura Šimoniová, CSc., vedúca oddelenia stredných odborných škôl
Ministerstva školstva a vedy SR, Dr. Jozef Kožár, Dr. Kamil Baxa z Kancelárie HZDS, tajomník Výboru NR
SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, Ing. Ladislav Podkonický, riaditeľ Povodia Hrona, š. p. v Banskej
Bystrici, Dr. Martin Hajšel, predseda Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Anton Kret, riaditeľ Školskej
správy v Žiari nad Hronom, Imrich Tomajka, tajomník Okresného útvaru SZTK v Žiari nad Hronom, primá-
tor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a vedúci predstavitelia mesta, členovia mestskej rady, predsedovia
školskej, kultúrnej a športovej komisie MsZ, riaditelia škôl, školských zariadení a kultúrnych inštitúcií mesta.
Členovia výboru NR SR a hostia navštívili školy, expozície SBM a zúčastnili sa kultúrneho programu na
SOUL, v ktorom sa predstavil mužský spevácky zbor Štiavničan a žiaci štiavnických škôl.

30. 3. 1995 
V podkroví CMK Rubigall sa konala súťaž prózy a poézie „Čo nového na padláši ?“. Čestné uznanie za poéziu
v kategórii do 15 rokov získal Juraj Scheigert zo Žiaru nad Hronom a v próze prvé tri miesta získali
Štiavničania: 1. Miron Katuščak, 2. Tomáš Počai a 3. Paula Műllerová.

31. 3. 1995 
Ministrom kultúry SR bol odvolaný PhDr. Jozef Labuda, CSc., ktorý bol riaditeľom SBM.
V jedálni S.I.T. sa konala prvá hodnotiaca schôdza Špecifickej základnej organizácie telesne postihnutých,
ktorá mala 56 členov. Predsedom bol zvolený Ján Putyra.
V Poprade sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v plávaní žiakov základných a stredných škôl. Banskú Štiav -
nicu reprezentovali a dosiahli dobré výsledky: Tibor Zachar, Gabriel Rűckschloss, Ľubomír Olha a Ján Čamaj.

31. – 1. 4. 1995 
Na SOUL sa konal III. zjazd Zväzu slovenských geodetov.

A príl
1. 4. 1995 
Minister kultúry SR Ivan Hudec menoval do funkcie riaditeľa SBM Ing. Ivana Herčka, CSc.

6. 4. 1995 
MsZ na svojom zasadnutí týmto dňom zrušilo Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica 
č. 2/1994 zo dňa 28. 4. 1994, ktorým boli stanovené pravidlá a dopravný režim v zóne s regulovanou do-
pravou – pešia zóna v mestskej pamiatkovej rezervácii. Dôvodom zrušenia pešej zóny bola skutočnosť, že
toto dopravné obmedzenie neprijali obyvatelia mesta a prevažná časť podnikateľov, ktorí v zóne s regulo-
vanou dopravou majú svoje prevádzky.
Poslanec MsZ Mikuláš Foltán (KDH) z volebného obvodu č. 3 zložil poslanecký sľub miesto Ing. Soni 
Alloauche (HZDS), ktorá sa odsťahovala z Banskej Štiavnice.
MsZ schválilo rozbor hospodárenia Mesta za rok 1994.
MsZ schválilo správu o stave bytového fondu a koncepcii bytovej politiky mesta.
MsZ prerokovalo návrh Slovenskej poľnohospodárskej banky Zvolen na prevod hotela Grand do vlastníctva
mesta s prevádzkovaním cez SOU B. Štiavnica.
MsZ prerokovalo žiadosť Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre o odpredaji objektu na Radničnom
nám. č. 12 s povinnosťou rekonštrukcie objektu. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo rozpočtové provizórium mesta na I. štvrťrok 1995 
v príjmovej a výdavkovej časti po 7,982 mil. Sk.
MsZ uložilo Mestskému úradu zvolať rokovanie so š.p. Povodie Hrona, Banská Bystrica za účelom riešenia
problému znečistenia úžitkovej vody na vodnej nádrži Klinger.
MsZ schválilo vstup mesta B. Štiavnica zapísaného na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO do Organizácie miest svetového dedičstva s členským poplatkom na rok 1995 vo výške 1700 USD
a účasť primátora mesta a splnomocnenca mesta pre spoluprácu s Radou Európy a UNESCO na Treťom
sympóziu OMSD a druhom valnom zhromaždení v nórskom Bergene.

9. 4. 1995 
V areáli banskoštiavnickej Kalvárii sa uskutočnila premiéra divadelného predstavenia „Pašiové hry“. Herecké
výkony predviedli ochotníci štiavnického A – divadla v réžii Soňi Lužinovej. V hlavnej roli Ježiša Krista sa
predstavil Ivan Lukáč a žalmy naspieval spevokol Štiavničan, ktoré podfarbovali z reproduktorov celú hru.

20. 4. 1995 
V CMK Rubigall sa uskutočnila v poézii súťaž „Sládkovičova Štiavnica“.
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21. 4. 1995 
Na banskoštiavnickej radnici predstavitelia SČK a primátor mesta odovzdali bezpríspevkovým darcom krvi
diamantové a zlaté plakety. Darcami krvi boli i z okresov Levice a zo Žiaru nad Hronom.
Ekocentrum Stromu života v Banskej Štiavnici pripravilo pre deti a mládež akcie k „Roku ochrany európskej
prírody“, ktorá vyvrcholila súťažou zberu papiera pre kolektívy základných škôl pri príležitosti Dňa Zeme.

23. 4. 1995 
Vo Zvolene sa konal medzinárodný Veľkonočný turnaj mládeže, kde sa umiestnili za mesto žiaci Martin
Kútnik v kategórii kumite na 2. mieste a v kata Jozef Kotora na 6. mieste.

27. 4. 1995 
V Sociálnom stredisku SČK sa konala súťaž v zručnosti a prvej pomoci študentov stredných škôl a odborných
učilíšť z regiónu Žiar nad Hronom. Zo 16 družstiev sa umiestnila SLŠ na 2. mieste.

29. 4. 1995 
V Bratislave na STU sa konala Malá jarná cena STU v modernom trojboji. V konkurencii 49 pretekárov zo
Slovenska sa umiestnili na popredných miestach štiavnickí pretekári z KMT Lenka Trcková, Zuzana
Klaučová, Tomáš Nemčok, Ivan Roch a Rado Prokain.

Máj
2. 5. 1995 
Reštaurácia Barbora na Križovatke po rekonštrukcii bola otvorená. Na otvorení vystúpil so svojím progra -
mom spevák Robo Kazík.

3. 5. 1995 
Na II. ZŠ Jozefa Horáka sa konalo obvodné kolo súťaže „Zdravotných hliadok mladých“.

6. 5. 1995 
Hudobno–poetická skupina Padlášový výber (Ľudmila Klimková, Ján Jakubík ml. a Michal Pigoš) účinkovali
v bratislavskom Štúdiu S. Záznam predstavenia odvysiela STV v relácii Kultúrna revue 20. 5. a 26. 5. 1995.
TJ Sitňan Positnianska, BK Pepola B. Štiavnica zorganizovala 7. ročník cestného behu „Podsitnianska desiat -
ka“, kde sa zúčastnilo 106 pretekárov. V hlavnej kategórii mužov do 40 rokov vyhral Milan Potančok z Ban -
skej Štiavnice. 
V Púchove a v Dubnici nad Váhom sa konalo 3. kolo oblastnej súťaže žiactva a dorastencov v plávaní, kde
pretekári z Banskej Štiavnice sa umiestnili v jednotlivých kategóriách na popredných miestach, kde získali
18 medailí v Púchove a 5 medailí Dubnici nad Váhom.

7. 5. 1995 
V Žiari nad Hronom sa uskutočnili majstrovstvá okresu v karate žiakov. M. Kútnik a R. Kútnik obhájili titul
majstrov okresu z minulého roku.

10. – 12. 5. 1995 
V CMK Rubigall sa konalo stretnutie rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia, ini-
ciované americkou nadáciou American Forests, kde sa prejednával výber vhodnej výsadby zelene.

11. 5. 1995 
MsZ prerokovalo na zasadnutí vyrovnaný rozpočet mesta na rok 1995, ktorý predstavoval 33.316,0 tis. Sk. 
V ná väznosti na rozpočet mesta bol schválený aj finančný plán TS mesta na rok 1995. Súčasne schválilo od-
kúpenie bytov a nebytových priestorov ubytovní š. p. Komtex na tri bytové jednotky a odpredaj objektu 60/I
na Radničnom nám. 12 Slovenskej banskej spoločnosti, s. r. o. Hodruša Hámre.
MsZ schválilo: strednodobý úver MsBP do výšky 10.600,0 tis. Sk na zabezpečenie rekonštrukcie kotolní 
a teplovodných rozvodov na sídlisku JUH; vstup mesta Banská Štiavnica do Regionálneho združenia miest
a obcí; vyhlásilo konkurz na výstavbu čerpacej stanice pre pohonné hmoty v lokalite Drieňová a Hájik a vznik
Mestských lesov, s. r.o..

20. 5. 1995 
Klub dôchodcov na Štefultove usporiadalo výstavku ručných prác.

21. 5. 1995 
V maďarskom kúpeľnom meste Balatonfűred sa konali oslavy a podujatia 11. Baníckych európskych dní, kde
sa zúčastnili zástupcovia z Banskej Štiavnice a Hodruše, vedenie mesta, poslanci MsZ, spevokol Štiavničan,
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zástupcovia banskoštiavnických a hodrušských baníkov a členovia Banskoštiavnicko –hodrušského baníc -
keho spolku.

23. 5. 1995 
Banskoštiavnicko–hodrušský banícky spolok uskutočnil v zasadačke SBM prednášku na tému: Výsledky
archeologického výskumu na objasnení začiatkov obývania v Štiavnicko–hodrušskom rudnom regióne. Pred-
nášku predniesol PhDr. Jozef Labuda, CSc.

27. 5. 1995 
Detské rybárske preteky sa konali na Počúvadlianskom jazere, ktoré zorganizovali Miestna organizácia
slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) a Centrum voľného času. 1. miesto získal Marek Pollák, 2. získala
Lucia Jakubíková a na 3. mieste sa umiestil Marek Gabona.

28. 5. 1995 
V Kremnici sa konal XV. Ročník festivalu dychových hudieb Jána Levoslava Bellu, kde vystupovala dychová
hudba Sitňanka.

30. 5. 1995 
Mestská knižnica usporiadala pri príležitosti Dňa detí besedu so spisovateľom a básnikom Danielom
Hevierom, kde sa besedy zúčastnilo viac ako 500 detí zo základných škôl. 

Jún
1. 6. 1995 
Po rekonštrukčných prácach bol Starý zámok sprístupnený pre verejnosť. Rekonštrukčné práce pokračovali
na nádvorí. 

2. 6. 1995 
V STV – štúdia Košice sa natáčala televízna detská relácia Talentárium, kde okrem vystúpenia banskoštiav -
nických detí (Jakub Lužina, Peter Labuda, Katarína Štrbáková, Renáta Luptáková, Aneta Lepáčeková, Kata -
rína Gáliková, sestry Rendlové, súrodenci Bartkovci, Petra Solivarská, Viktória Kyjovská, Ján Petrík, Tomáš
Konôpka a Michal Píš) vystupovala dychová hudba Sitňanka pod vedením kapelníka Timona Turčana. Na
realizácii programu sa podieľali pedagógovia zo Základnej umeleckej školy (Ing. Soňa Lužinová, Ivana
Ďuricová, Rút Knapeková, Marta Škrenová a Alexandra Chovancová), akad. sochár Jozef Mazan a za odborné
vedenie Viktórie Kyjovskej a Centrum mestskej kultúry Rubigall.
Na Kammerhofskej ulici č. 8 (bývalé zubné ambulancie) bola otvorená pobočka Prvej komunálnej banky
(PKB). Riaditeľom pobočky bol menovaný Ing. František Majerský.
Na štadióne Sitno sa uskutočnil XIV. Ročník Malého behu Trate mládeže v kategóriách od predškolského
veku po dorastencov.

3. 6. 1995 
Na štadióne Sitno sa uskutočnil XIV. ročník Behu Trate mládeže. V hlavnej kategórii mužov do 40 rokov 
v cestnom behu Trate mládeže na 20 km zvíťazil Atila Barus zo SOUS Banská Bystrica. Za Banskú Štiavnicu
sa umiestnili na 4. mieste Milan Potančok a na 6. mieste Vladimír Buchal z PEPOLA.

3. 6. 1995 
Slovan Bojnice usporiadal v Novákoch 18. ročník plaveckých pretekov mládeže „Mladé Bojnice“. Za naše
mesto sa zúčastnila pretekárka z TJ Sitno Zuzana Klaučová, ktorá obsadila 1. miesto vo v. s. na 100 m.

3. – 4. 6. 1995
V Poprade sa konali majstrovstvá Slovenska v plávaní žiakov. V kategórii „A“ Ivan Roch z TJ Sitno obsadil 
v kraule na 200 m 9. miesto.

5. 6. 1995 
Živena a Centrum mestskej kultúry Rubigall uskutočnili V. ročník súťaže „Spievajže si, spievaj...“, kde zneli
ľudové piesne. Súťažili deti od 5 do 14 rokov.
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil odber krvi.

10. 6. 1995 
V priestoroch Starého zámku ku dňu Medzinárodného dňa detí sa konala kultúrna akcia Rozprávkový les.
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 201 darcov.
V Amsterdame vyšla publikácia o Banskej Štiavnici. Napísal ju návštevník Banskej Štiavnice z Holandska.
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V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska trojbojárov žiakov a dorastencov. O cenné
medailové umiestnenie súťažili pretekári Klubu moderného trojboja, kde si vybojovali 5 medailí (2 zlaté, 
1 striebornú a 2 bronzové).

16. 6. 1995 
V areáloch Stredného odborné učilišťa lesníckeho prebiehalo III. Medzinárodné sochárske sympózium 
a I. Maliarsky plenér, kde predviedli svoje diela sochári a maliari zo Slovenska a zo zahraničia. Počas jedného
týždňa vzniklo 12 rozmerných sôch a viac ako 20 obrazov a pastelov. Zo sochárov tu boli Rosemary Gerdes
z Argentíny, Ksenja Jaročevajte a Vladas Urbanavičius z Litvy, Boris Jirků, Václav Fiala a Jaroslav Seifert 
z Prahy, Ján Kelemén a Milan Lukáč z Bratislavy a domáci Alexander Ladziansky. 
SBM – Galéria Jozefa Kollára a Stredné odborné učilište lesnícke usporiadali výstavu „Maliari v Banskej Štiav -
ni ci“, ktorá sa konala v priestoroch Galérie Jozefa Kollára v rámci III. Medzinárodného sochárskeho sympó -
zia. Výstava predstavila práce maliarov Ladislava Bergera, Stanislava Harangózoa a Evy Linhartovej – Bachratej.

16. – 17. 6. 1995 
V Nitre sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch všestrannosti pre všetky vekové kategórie. Naj -
lepšie sa umiestili a získali strieborné medaile Radek Šály (nad 30 rokov) a Ladislav Dobrovič (nad 70 rokov).

17. 6. 1995 
V bývalej Učiteľskej akadémii sa uskutočnilo stretnutie posledných absolventov tejto školy po 45 rokoch.
Uskutočnilo sa jubilejné stretnutie maturantov Gymnázia po 40 rokoch.
V areáli Richňavskej vodnej nádrži sa uskutočnil IV. ročník horského triatlonu (1500 m plávanie, 20 km
horský bicykel a 10 km cezpoľný beh).
Elán klub Zvolen usporiadal v Kováčovej pri Zvolene Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok. Zo 41 prete -
károv v kategórii mladších žiakov sa umiestili Banskoštiavničania na 1. mieste Tomáš Nemčok a v kategórii
starších žiačok na 3. mieste Lenka Trcková.

18. 6. 1995 
Ing. Milan Kapusta, CSc., významný ochranár prírody sa dožil 50–tich rokov.

21. 6. 1995 
MsZ prerokovalo a schválilo plán práce MsZ na II. polrok 1995.
MsZ schválilo všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 3/1995, ktorým sa stanovujú pravidlá a dopravný režim
v zóne s regulovanou dopravou – zóna zákazu státia v meste. Nariadenie rieši spôsob parkovania v meste 
a poplatky za parkovanie.

23. 6. 1995 
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnila pri príležitosti I. výročia vyhlásenia mesta Banská Štiavnica za svetové
dedičstvo výstava detských výtvarných prác z miest, zapísaných na Listinu svetového kultúrneho a prírod-
ného dedičstva UNESCO. Usporiadateľmi boli Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum a III. ZŠ
Jozefa Kollára. Výstava zobrazovala práce detí od 6 do 15 rokov zo Spišského Podhradia, Prahy, Telča, Poľska,
Fínska, Peru a Sri Lanky.

27. – 30. 6. 1995 
V nórskom Bergene sa konalo II. valné zhromaždenie miest zapísaných na Listine svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Banskú Štiavnicu reprezentovali primátor mesta Ing. Marián Lichner,
CSc. a PhDr. Miron Breznoščák. Rokovanie valného zhromaždenia bolo zamerané na riešenie problémov
vzájomnej komunikácie miest svetového dedičstva, problémov spojených s národnými, náboženskými,
kultúrnymi a sociálnymi rozdielmi. Na záver podpísali primátori záväzok spolupracovať a chrániť historické
mestá. Súčasťou protokolu bol vyhlásený 8. september za deň ochrany a solidarity miest svetového dedičstva,
ktorý bol oficiálne zapísaný medzinárodným dňom v kalendári UNESCO.

28. 6. 1995 
Mesto navštívila 42 členná skupina farárov z dekanátu Freudenstadt z Badenska – Wűrttenberska, ktorí
nadviazali kontakty so zbormi Hontianskeho seniorátu evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Na radnici ich
prijal Dr. Ján Novák, CSc., zástupca primátora.

29. – 30. 6. 1995 
V podniku Slovak International Tabak (S.I.T.), a.s. Bratislava, závod Banská Štiavnica sa uskutočnili oslavy
125. výročia závodu. Na slávnosti prečítal pozdrav dpt. Hans Gert Kusters, výrobnotechnický riaditeľ S.I.T.,
a. s. Bratislava od firmy Reemtsma (majiteľa S. I. T., a.s.) Hamburg. Okrem riaditeľa závodu Petra Bosáka
boli prítomní generálny riaditeľ Ing. Viktor Maťovčík, zástupcovia sesterských závodov: Spišská Belá, Levice
a Smolník. Zároveň tabakový závod neskôr ukončil výrobnú činnosť.
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30. 6. 1995 
Obvodný úrad práce v Banskej Štiavnici evidoval 925 nezamestnaných, čo predstavovalo 13, 81 %, pomerne
vysokú nezamestnanosť v okolí Banskej Štiavnice. 

Júl
1. 7. 1995
Nohejbalový oddiel Sídliskovej TJ Drieňová usporiadal jubilejný 5. ročník nohejbalového turnaja o Putovný
pohár primátora mesta.

1. – 2. 7. 1995 
Na pretekoch Slovenského šampionátu v Banskej Bystrici získal Róbert Petro strieborné medaile v behoch
na 10 000 m a 5000 m.

2. 7. 1995 
V Ružbachoch sa začal letný zraz turistov – zraz mladých. 6. júla sa na otvorení zrazu dospelých turistov
zúčastnil zástupca primátora Dr. Ján Novák, CSc.
Beh z okresu do okresu v Pohronskej Polhore (10 km) v kategórii nad 50 rokov obsadil 4. miesto MUDr.
Mikuláš Nagy.
Na Behu Lúčanskou Malou Fatrou (15 km) v kategórii nad 50 rokov obsadil Ing. Juraj Cengel, CSc. 2. miesto
a MUDr. Mikuláš Nagy 4. miesto.

6. – 10. 7. 1995 
Delegácia mesta vedená primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. a poslancami mestského
zastupiteľstva navštívila talianske mesto Soragna, kde sa podpísala dohoda upevnenia priateľských vzťahov
medzi mestom Banská Štiavnica a mestom Soragna.

6. – 11. 7. 1995 
V družobnom talianskom meste Soragna futbaloví dorastenci zvíťazili v priateľskom zápase 1 : 0 a volejbalové
dorastenky 2:1.

13. 7. 1995
Delegáti Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže boli prijatí na mestskej radnici zástupcom primá-
tora a predsedom odboru Matice slovenskej Dr. Jánom Novákom, CSc.

14. – 16. 7. 1995 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., Ing. Ivan Herčko, dychová hudba Sitňanka a mažoretky (pod ve-
dením manželov Protopopovcov) boli na pozvanie starostu v rakúskom meste Hallstatt, kde prezentovali
mesto a súčasne vystupovali na slávnostnom defilé a koncertoch.

15. 7. 1995 
V mestskej časti Štefultov bola otvorená majiteľkou Jarmilou Balážfyovou reštaurácia s kapacitou 75 miest
na sedenie
.
20. 7. 1995 
Na sídlisku Drieňová sa konal VI. ročník Drieňovský okruh v behu v kategórií od najmladších až po naj -
starších.

22. 7. 1995 
Na futbalovom štadióne sa konala premiéra I. ročníka futbalového turnaja – Memoriál Miroslava Kováčika
o Putovný pohár primátora mesta. FK Salamander Banská Štiavnica skončil na 2. mieste.

29. 7. 1995 
V 39. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska v II. etape (Štiavnická so štartom a cieľom v Nitre) na
horskej prémii na Červenej studni a rýchlostnej prémii pred radnicou vyhral český cyklista Tomáš Sedláček.

30. 7. 1995 
Mesto Banskú Štiavnicu navštívil predseda Francúzskej strany práce (FSP) Pierre Lambert, člen FSP Luisen
Gotie, manželia Tesařovci, podpredseda ZRS Anton Národa, poslanec NR SR a podpredseda ZRS Ján
Borovský, podpredseda ZRS Ján Kôrka, predseda strany ZRS Ján Ľupták, členovia OR ZRS vo Zvolene Peter
Kastl a Karol Michelík. Po prijatí primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. si hostia prezreli ex-
pozíciu Banského múzea v prírode. 
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6. 8. 1995 
Na XII. ročníku horského krosu Pruské – Vršatec skončil Róbert Petro na 1. mieste a na 3. mieste Potančok
zo športového klubu PEPOLA, ktorí sa nominovali na majstrovstvá sveta do škótskeho Edinburgu.

8. 8. 1995 
U primátora Ing. Mariána Lichnera, CSc. sa konalo ustanovujúce zasadnutie organizačného štábu pre
prípravu Medzinárodného i Slovenského zrazu turistov, ktorý sa uskutoční na Počúvadlianskom jazere 
v dňoch 2. – 7. júla 1996.
Na Kammerhofskej ulici č. 8 sa otvorila nová predajňa PORCELÁN-SKLO-SUVENÍRY, majiteľkou pani
Zorou Streškovou.

9. 8. 1995 
V SBM – Galérii Jozefa Kollára bola otvorená výstava plastík Antona a Juraja Čutekovcov, kde sa vystavovalo
60 plastík.

15. 8. 1995 
Odborník v turizme a cestovnom ruchu vo vzťahu k lesníctvu, ochrane prírody a ekológie krajiny pán
Thomas Hoots s manželkou z USA navštívili Banskoštiavnický región, ako člen Organizácie dobrovoľníkov
pre spoluprácu medzi národmi (VOCA – Volunteers in Overseas Cooperative Assistance) v rámci pomoci
sprostredkovanej pre mesto Banská Štiavnica a región záujmového územia UNESCO v rámci činnosti nadácií
Global ReLeaf a Paladium.

18. 8. 1995 
Na Lučeneckej priehrade sa uskutočnil 2. ročník pretekov Power Bar. Banskú Štiavnicu reprezentovali Tomáš
Nemčok (kategória mladších žiakov) a Rado Nemčok (kategória dorast), ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mies -
te.

21. – 30. 8. 1995 
V uliciach mesta v rámci výučby kreslilo dominanty mesta 40 študentov Fakulty architektúry STU z Bra -
tislavy.

25. – 26. 8. 1995 
Z podnetu detskej organizácie Fénix a hlavného organizátora Centra voľného času sa uskutočnilo poznávacie
podujatie. Cieľom 42 účastníkov bola návšteva Múzea slovenskej dediny v Jahodnických hájoch pri Martine,
Šútovské vodopády, Dolný Kubín a výstup na Veľký Choč.

26. 8. 1995 
Z Gerlachova na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách sa konal II. ročník Behu do vrchu a 8. kolo Slovenského
pohára, kde vyhral Róbert Petro z BK PEPOLA.

27. 8. 1995 
V Brezne sa konal II. ročník polmaratónu, kde banskoštiavnickí bežci z BK PEPOLA Róbert Petro bol 
4. a Mi lan Potančok 5. v poradí.
Na Suchom tajchu v Štefultove sa uskutočnila Okresná previerka pripravenosti DPZ za účasti 10 družstiev
v kategórii mužov. Prítomní boli prezident DPO SR Ing. Jozef Forgáč, CSc., viceprezident DPO SR Ján Roth
a podpredsedníčka OV DPO Mária Putišová. Na 1. mieste sa umiestnila Bartošova Lehôtka, na 2. Janova
Lehota a na 3. Banská Štiavnica – Štefultov.
V Prievidzi 2 Klub usporiadal majstrovstvá Slovenska v štafetovom triatlone, kde štiavničania Ivan Roch 
a Rado Nemčok vybojovali striebornú medailu.

28. 8. 1995 
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil zber humanitnej pomoci pre občanov Juhoslovanskej zväzovej re-
publiky. Do zberu sa zapojilo 26 rodín. Vyzbieralo sa 25 kg trvanlivých potravín, 150 kg detského šatstva,
100 kg ošatenia pre dospelých. Za vyzbieraných 500 Sk boli zakúpene 25 kg trvanlivých potravín.

30. 8. 1995 
Na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) bola uvedená do funkcie riaditeľa školy Mgr. Zdenka Koreňová. 
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1. 9. 1995 
Bolo založené Informačné centrum pôsobiace v Centre mestskej kultúry Rubigall.

4. 9. 1995 
V školskom roku 1995/96 začal pracovať tanečný odbor a tiež odbory hudobný, výtvarný a literárno-drama -
tický. Personálne obsadenie ZUŠ bolo v zastúpení: riaditeľka Mgr. Zdenka Koreňová, hudobná náuka a klavír
Mgr. Marta Ivaničová, klavír Ľubomír Počai, klavír Rút Knapeková, klavír Alexandra Chovancová, klavír
Janka Škriniarová, akordeón Jozef Radjanský, akordeón Ivana Ďuricová, akordeón Renáta Mičianiková, dy-
chové nástroje Pavol Macák, husle a gitara Gabriela Solivajsová, výtvarný odbor PaedDr. Marta Škreňová,
lite rárno-dramatický II. stupeň Marta Petrová (externe), tanečný odbor Zlatica Berešíková (externe). ZUŠ
navštevovalo 303 žiakov. 
V Sociálnom stredisku SČK odovzdalo krv 92 darcov. Krv odobrali pracovníci Transfúzneho oddelenia hema -
tológie z Banskej Bystrice.

4. – 5. 9. 1995 
V meste sa uskutočnilo rokovanie koordinačnej skupiny pre prípravu druhej etapy technickej pomoci Rady
Európy (RE) mestu Banskej Štiavnice. Za RE bol prítomný Mikhael de Thyse, za Slovenskú republiku jed-
notlivé rezorty, Slovenský pamiatkový ústav, primátor mesta a členovia mestskej rady, zástupcovia Fakulty
architektúry STU a ICOMOS. Koordinačná skupina prerokovala súčasný stav a riešenia problémov revital-
izácie mesta, stav pamiatkovej obnovy a rozvoja technickej infraštruktúry, rozvojový plán mesta na ďalšie
roky.

8. 9. 1995 
Na banskoštiavnických Salamandrových dňoch sa konali rôzne kultúrno-spoločenské aktivity a tradičný
Salamandrový sprievod v piatok vo večerných hodinách.
V kostole sv. Kataríny sa uskutočnil slávnostný program ku Dňu solidarity miest svetového dedičstva a ku
Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré pod záštitou Rady Európy začali na Slovensku v našom
meste, pokračovali v Banskej Bystrici a skončili 17. 9. v Bratislave. Slávnostný program pozostával z prečítania
Charty Organizácie miest svetového dedičstva, hudobno – dramatického pásma tvorivej skupiny manželov
Protopopovcov, Petra Zemaníka, študentov Gymnázia a Strednej priemyselnej školy - baníckej a z vystúpenia
mužského speváckeho zboru Štiavničan pod vedením Jána Jakubíka. V programe, ktorý moderoval Dr. Ján
Novák, CSc., účinkovali fanfáristi z dychovej hudby Sitňanka, Danka Remeňová v hre na organe a členovia
Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku. Zúčastnili sa ho významní hostia: Jozef Liščák, minister
spravodlivosti SR, predstavitelia viacerých ministerstiev, ústredných orgánov, inštitúcií, vysokých škôl, štátnej
správy, pamiatkových orgánov, múzeí, archívov, občania nášho mesta, ale aj hostia zo zahraničia (Taliansko,
Maďarsko, Česko, Poľsko a z iných štátov).
Na Dolnej ul. 2 (OPP) bola otvorená nová predajňa Discont. Sortiment predajni ponúkal potraviny a hy-
gienické potreby.

10. 9. 1995 
V škótskom Edinburgu sa konali 11. majstrovstvá v behu do vrchu. Zo ŠK PEPOLA Milan Potančok obsadil
53. miesto zo 125 štartujúcich.

14. 9. 1995 
MsZ na svojom zasadnutí prejednalo výsledky rozboru hospodárenia za I. polrok 1995.

16. – 17. 9. 1995 
Na banskoštiavnickej Kalvárii sa uskutočnila púť. Svätú omšu v sobotu celebroval Otec biskup Mons. Ber -
nard Bober, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Na Krížovej ceste sa zúčastnilo 500 pútnikov. V nedeľu
celebroval svätú omšu Otec arcibiskup, metropolita Slovenska, Mons. Ján Sokol. Na nedeľnej omši bolo prí-
tomných 3000 pútnikov.

17. 9. 1995 
Ing. Milan Kapusta, CSc., tragicky zahynul vo veku 50 rokov v Yellowstonskom národnom parku, v amer-
ickom štáte Wyoming.

19. 9. 1995 
V Univerzitnej knižnici v Bratislave bola otvorená výstava Svetové kultúrne dedičstvo očami detí, na ktorej
bola prítomná delegácia z mesta Banská Štiavnica, vedená primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom,
CSc.
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23. 9. 1995 
Po 12. rokoch pôsobenia v Štefultove odišiel katolícky kňaz Pavol Zaťko na nové pôsobisko do Budapešti.

26. 9. 1995 
V Banskom dome sa uskutočnilo 5. stretnutie prednáškovej sekcie Banskoštiavnicko-horušského baníckeho
spolku na tému o zlatých baniach v Austrálii, ktoré navštívili pracovníci hodrušskej Slovenskej spoločnosti,
s.r.o. Prednášku viedol Ing. Richard Kaňa.

26. – 28. 9. 1995 
Na SOUL sa konal odborný seminár ICOM (Medzinárodný rad múzeí). Na seminári sa zúčastnilo viac ako
20 odborníkov z Londýna, Záhrebu, Budapešti, Brna, Prahy a zo slovenských múzeí.

28. 9. 1995 
V Billiard club – Kozák sa otvorila výstava amerického fotografa Daniela Lee – Manimals (Človek – zviera).
Fotografie znázorňujú prostredníctvom počítačovej techniky kompozíciu človeka a zvieraťa.

29. 9. 1995 
V Banskej Štiavnici bolo založené Združenie historických miest a obcí SR. V zasadačke Mestského úradu sa
uskutočnil ustanovujúci snem Združenia historických miest a obcí SR. Predsedom združenia bol zvolený
primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc. a rada za stredoslovenskú oblasť: primátori Banskej Štiavnice,
Kremnice a Ružomberka.

Október
4. 10. 1995 
Na knižný trh bola uvedená v Bratislave vydavateľstvom Artisan v slovensko-anglickej mutácii kniha rodáka
z Banskej Štiavnice Milana Augustína „Posledný súd štiavnického baníka“.

6. 10. 1995 
Stredná priemyselná škola – banícka si pripomenula 260. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti poslala
ministerka školstva SR Eva Slavkovská riaditeľovi školy PaedDr. Jozefovi Matošovi blahoprajný list.

7. 10. 1995 
Členovia Asociácie európskych univerzitných miest pre pomoc a rozvoj vidieka navštívili Banskú Štiavnicu.
V Dolnom Kubíne a v Nižnej sa uskutočnilo 5. kolo majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní žiakov
a dorastencov. Prvé miesta obsadili Štiavničania.
V Bratislave sa uskutočnilo VI. kolo Slovenského pohára v modernom trojboji v kategórii starších žiakov,
kde postúpili do finále v Piešťanoch Ivan Roch, Zuzana Klaučová a Lenka Trcková.

9. 10. 1995 
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil odber krvi 102 darcov. Najviac krvi odovzdali študenti z bansko -
štiavnických škôl.

12. 10. 1995 
Na radnici sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie MsZ, kde boli prizvaní predstavitelia Okresného úradu
práce v Žiari nad Hronom, Obvodného úradu a Obvodného úradu práce v Banskej Štiavnici, riaditelia 
naj významnejších závodov v banskoštiavnickom regióne, ako aj predstavitelia politických strán a hnutí 
v meste. Na zasadnutí sa predložil Návrh východísk sociálno-ekonomického rozvoja Banskej Štiavnice na
rok 1996 – 1998.
III. ZŠ Jozefa Kollára na Drieňovej zorganizovala „salamandrový“ sprievod detí mestom.

14. 10. 1995 
V evanjelickom kostole sa uskutočnil koncert Mužského speváckeho zboru z Venray v Holandsku. Orga-
nizátorom koncertu bola Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice a Evanjelický a. v.
cirkevný zbor v Banskej Štiavnici.
V plavárni Permoník sa uskutočnil 16. ročník Plaveckých pretekov Štiavnický kahanec, ktorý usporiadal
plavecký klub Banská Štiavnica. Najlepšie sa umiestil v kategórii 50 m znak J. Čamaj, ktorý bol na 2. mieste.

17. 10. 1995 
V Centre mestskej kultúry Rubigall sa konala vernisáž Medzinárodnej výstavy detského umenia s motívmi
zvierat a ochrany prírody „Antol – Doorwerth ´95“.
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19. 10. 1995 
V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa konala vernisáž výstavy „Prírodné motívy na platidlách“, ktoré zorgani-
zovala Nadácia F. J. Turčeka z Banskej Štiavnice. 150 štátov ukázali svoje platidlá. Výstava trvala do konca
roku 1995.

20. 10. 1995 
V Piešťanoch sa uskutočnilo finále Slovenského pohára žiakov a žiačok v modernom trojboji. Na prvom
mies te sa umiestili Zuzana Klaučová a Ivan Roch.

22. 10. 1995 
V kine Akademik sa uskutočnilo „Stretnutie po roku“ poslancov NR SR za HZDS. Prítomní boli poslanci
NR SR – predseda Zahraničného výboru NR SR Dušan Slobodník a členovia Mária Bartošíková, Ján Fekete,
Stanislav Líška a pracovník Kancelárie HZDS v Žiari nad Hronom Róbert Skladan. Zároveň vystúpil pred
70 ľuďmi spevák Róbert Kazík.
Na pozvanie vedenia mesta a Klubu ZRS v Banskej Štiavnici prišiel na pracovné rokovanie podpredseda vlády
SR Jozef Kalmán spolu s najvyššími predstaviteľmi vedenia ZRS, kde ich prijal primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc. Obsah rokovania bol materiál „Návrh východísk sociálno-ekonomického rozvoja Banskej Štiav -
nice na roky 1996 – 1998“.
V trámovej miestnosti CMK Rubigall sa uskutočnilo stretnutie s podpredsedom NR SR a predsedom ZRS
Jánom Ľuptákom, podpredsedom vlády SR Jozefom Kalmanom, prezidentom Prezídia Fondu národného
majetku a podpredsedom ZRS Štefanom Gavorníkom, podpredsedom ZRS Jánom Kôrkom, ústredným
tajomníkom ZRS Vladimírom Laurom a predstaviteľmi Okresnej rady ZRS. Na mítingu sa zúčastnilo vyše
100 ľudí.
Banskú Štiavnicu navštívil kultúrny atašé francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave Jeacques Defert s man -
želkou. Prehliadli si mesto a banské technické pamiatky (Banícke múzeum v prírode, vodnú nádrž Klinger).

23. 10. 1995 
Centrum mestskej kultúry Rubigall v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby realizovali kurz
paličkovanie čipiek, ktorý trval 5 dní. Lektorom bola majsterka ľudovej umeleckej výroby zo Starých Hôr
pri Banskej Bystrici pani Adela Lovásová.

25. 10. 1995 
V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. 80 a viac
ročných občanov mesta.

26. 10. 1995 
MsZ prerokovalo a vyhodnotilo letnú turistickú sezónu za rok 1995 v Banskej Štiavnici a na Počúvadlian -
skom jazere, prerokovalo operačný plán zimnej údržby a schválilo zachovanie štátnej nemocnice v regióne
Banská Štiavnica.
Klub dôchodcov na Štefultove si pripomenul mesiac október – mesiac úcty k starším, ktorý bol vyhlásený
pre rok 1995 za Rok tolerancie.

26. – 27. 10. 1995 
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj TU Zvolen, ktorá má sídlo v Banskej
Štiavnici usporiadala medzinárodný workshop na tému „Úloha Katedry UNESCO pre ekologické vedomie
v environmetálnej výchove“. Diskusné príspevky mali zo zahraničia univ. prof. J. Brant (univerzita v Roskilde,
Dánsko), univ. prof. P. Csorba (KLTE Debrecín, Maďarsko), univ. prof. W. Kvarda (Univerzita vo Viedni),
prof. V. Jacuchnov (Bieloruská univerzita, Minsk) a odborníci zo Slovenska. Prítomná bola aj poradkyňa
Kancelárie prezidenta Dr. K. Ríššová.

27. 10. 1995 
V rámci 3. ročníka Francúzskych dní v Brezne navštívil Banskú Štiavnicu 28 – členný folklórny súbor La
Bourrée de Paris. Návštevu zorganizovalo Centrum mestskej kultúry Rubigall a Mestské kultúrne stredisko
v Brezne s riaditeľom Mgr. Jaroslavom Šurinom.

29. 10. 1995 
V Banskej Bystrici sa uskutočnil 4. ročník plaveckých pretekov o pohár primátora mesta Banská Bystrica.
Zuzana Klaučová obsadila 4 prvé miesta v kategóriách na 100 m v. sp., 50 m v. sp., 100 m znak. 2 druhé
miesta v 200 m pol. pr., 100 m mot. a 2 tretie miesta na 200 m pol. pr. a 50 m mot.

30. 10. 1995 
Z iniciatívy Mestského úradu a Pamiatkového ústavu v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo pracovné rokovanie
predstaviteľov vedenia mesta, Obvodného úradu, Obvodného úradu životného prostredia, Pamiatkového
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ústavu v Banskej Štiavnici a zástupcov podnikateľov. Cieľom porady bolo hľadanie optimálnych foriem
spolupráce v procese obnovy vzácneho kultúrno–historického dedičstva mesta.

November
2. 11. 1995 
Predsedníčka výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody Zora Lazarová a člen výboru Béla
Bugár uskutočnili v meste poslanecký prieskum a odporučili primátorovi mesta Ing. Mariánovi Lichnerovi
CSc. iniciovať vypracovanie projektov pre možnosť financovania z PHARE programu.
V Hunyadyho sále v Bojnickom zámku sa konala oslava k 100. výročiu vzniku štátnych matrík. Z okresu
Žiar nad Hronom sa zúčastnila najstaršia matrikárka z Banskej Štiavnice, 64-ročná pani Albína Totkovičová,
ktorá viedla matriku 36 rokov.

4. 11. 1995 
V Novákoch a v Handlovej sa uskutočnilo 6. kolo oblastnej súťaže žiactva dorastu v plávaní. Banskoštiavnickí
pretekári sa umiestnili na popredných miestach.

8. – 9. 11. 1995 
Ústredný výbor Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami uskutočnil v Bratislave „Dni kardiakov“, kde
sa zúčastnili členovia Zmiešanej Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami z Banskej Štiavnice.

10. – 12. 11. 1995
V Leviciach sa uskutočnil pracovný aktív k Svetovému dňu zdravotne postihnutých. Zmiešanú Základnú or-
ganizáciu SZTP a ZPCCH v Banskej Štiavnici zastupoval JUDr. Jozef Beneš.

12. 11. 1995 
Banskú Štiavnicu navštívili prezidentka a členovia výboru Európskeho združenia pre znečisťovanie vôd.
Delegáciu prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. V čase návštevy mesta navštívili Štátny ústredný
banský archív a vodné nádrže Klinger a Rozgrund.

14. 11. 1995 
V zasadačke MsÚ sa zišiel prípravný výbor Slovenskej baníckej komory. Za predsedníctva JUDr. Ing. J. Kara-
bellyho sa tu zišli zástupcovia štátnej banskej správy, banských podnikov v SR, ale aj predstavitelia vedenia
mesta. Na zasadnutí bol prerokovaný návrh zákona NR SR o Slovenskej baníckej komore, ako aj ďalší postup
prác vedúcich k realizácii tejto myšlienky.

16. 11. 1995 
Poslanec NR SR a predseda SDĽ Peter Weiss v rámci svojho vystúpenia na 11. schôdzi NR SR predniesol in-
terpeláciu vláde SR, ktorá sa dotýkala problémov mesta Banskej Štiavnice.

18. 11. 1995 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., riaditeľ Slovenského banského múzea Ing. Ivan Herčko, CSc. 
a tajomník Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku Ing. Milan Durbák sa zúčastnili na 83. valnom
zhromaždení delegátov Maďarského baníckeho a hutníckeho spolku v Gyöngyösi v Maďarsku na základe
pozvania jeho predsedu Dr. Jana Fazekaša, DrSc. Tento spolok nadväzuje na tradície bezprostredne sa viažuce
k Banskej Štiavnici.

20. 11. 1995 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. s delegáciou mesta navštívil ministra kultúry SR Ivana Hudeca 
a informovali ho o špecifických podmienkach zachovania a revitalizácie miest a obcí v rámci Združenia his-
torických miest a obci SR.

21. 11. 1995
Pri príležitosti Dňa nevidiacich a slabozrakých prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. nevidiacich
a slabozrakých občanov z banskoštiavnického obvodu.
V aule SPŠ S. Mikovíniho (baníckej) sa uskutočnila 6. prednášková sekcia Banskoštiavnicko–hodrušského
baníckeho spolku.
Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci MsZ schválili rozpočet Mesta Banská Štiav -
nica pre rok 1996 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
5

107



21. – 22. 11. 1995 
Banskú Štiavnicu navštívil profesor Oxford Brooks University z Anglicka a expert Rady Európy. Účelom jeho
návštevy bolo pripraviť podklady o banskoštiavnických kladoch a záporoch.

23. 11. 1995 
V aule SPŠ S. Mikovíniho sa uskutočnilo vyhodnotenie Literárnej súťaže z vlastnej tvorby žiakov z bansko -
štiavnických škôl, občanov mesta a okolia aj za účasti univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.

28. 11. 1995 
V Galérii Jozefa Kollára bola otvorená výstava „Banícke betlehemy a maľované salaše“.
V kine Akademik sa uskutočnil kultúrny program žiakov ZUŠ zo všetkých odborov.

December
1. 12. 1995 
GR ŽSR zredukovalo osobnú železničnú dopravu na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica v dôsledku
redukcií viacero železničných tratí na Slovensku.
Delegácia pracovníkov Slovenského baníckeho múzea Banská Štiavnica a Múzea Antol, vedená riaditeľom
SBM Ing. Ivanom Herčkom, CSc. navštívila mesto Šahy, kde jednali s primátorom mesta Šahy JUDr. Er nes -
tom Zsolnayom a riaditeľom múzea v Šahách Ing. Františkom Danisom. Spoločne navštívili obec Kelemence
v Maďarskej republike, kde ich prijal starosta obce János Pongrácz a jednali o vzájomnej spolupráci.

2. 12. 1995 
V Poprade sa uskutočnil turnaj Majstrovstvá Slovenska v mužských a ženských kategóriách v pretláčaní rúk
„armwrestlingu“. Vyhral najmladší účastník z Banskej Štiavnice Rado Dobrovič.

4. 12. 1995 
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil 26. odber krvi. Krv darovalo 139 darcov.

5. 12. 1995 
Chodec pán Puci sa zastavil v Banskej Štiavnici a v Centre mestskej kultúry Rubigall uskutočnil autogra -
miádu. Z Bratislavy od 21. septembra začal „92. peší pochod po Slovensku“. Jeho cieľom bolo navštíviť 
91 miest.

9. 12. 1995 
Pod záštitou PKO a tanečného country klubu Rozália sa konal v Banskej Bystrici v Robotníckom dome
Country bál, kde vystupovali pod vedením manželov Berešíkovcov tanečný súbor Texasky.

11. – 12. 12. 1995 
Nitriansky agroinštitút pripravil v SOU – poľnohospodárskom v Košiciach – Barci 3. ročník celoslovenskej
súťaže „Vianočná väzba“. Z pomedzi 30-tich súťažiacich obsadila žiačka Jana Nemcová z III. ročníka SOU –
lesníckeho z Banskej Štiavnice 11. miesto.

14. 12. 1995 
V Slovenskom banskom múzeu v Berggerichte sa uskutočnila vernisáž výstavy obrazov Ing. Jozefa Lackoviča.
Výstava predstavovala jeho tvorbu s tematikou baníckou, vinohradníckou a poľovnícko-lesníckou.

22. 12. 1995 
Na Námestí sv. Trojice sa uskutočnilo predvianočné stretnutie asi 200 obyvateľov mesta. S predvianočným
príhovorom vystúpil primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., kde poblahoželal občanom k šťastným
Vianociam a uvítal banskoštiavnických skautov, ktorí doniesli betlehemské svetlo, symbol posolstva, pokoja
a mieru. Kultúrny program doplnili dychová hudba Sitňanka a mužský spevácky zbor Štiavničan.

28. 12. 1995 
Mestský Klub č. 1 HZDS na výročnej schôdzi prijal nových členov, zvolil staronovú predsedníčku Mgr. Char -
lo ttu Biancu Martošovú a prečítali novoročný pozdrav od predsedu JUDr. Vladimíra Mečiara. 

Stav hmotného majetku mesta k 31. 12. 1995 bol 808.402.132,32 Sk.

Počet obyvateľov ku dňu 31. 12. 1995 bol 10 971 (muži 5589 a ženy 5382).

K 31. 12. 1995 ObÚP Banská Štiavnica evidoval počet nezamestnaných 907, t. j. 13,46 %.
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V tomto roku sa investovalo a boli dokončené objekty v meste:
– oprava cintorínu Lazaret v náklade 193 tis. Sk
– ukončenie prác na prítoku jarku do vodnej nádrže Klinger s nákladom 1,131 mil. Sk z prostriedkov PALMIF
– oprava operného múru na Sládkovičovej ul.
– ukončenia hotela Salamander s nákladom 18,0 mil. Sk
– ukončenie rekonštrukcie objektu SBM – Kammerhof s nákladom 8,0 mil. Sk
– pokračovanie rekonštrukcie objektu Starého zámku
– ukončenie rekonštrukcie objektu PKB (DEXIA)
– rekonštrukcia vykurovacieho systému sídliska JUH s nákladom 12,000 mil. Sk
– elektrifikácia kotolne Šobov s nákladom 0,620 mil. Sk
– výstavba tribúny štadióna s nákladom 1,700 mil. Sk
– povrchová úprava a dláždenie ul. J. M. Hurbana a Dolná Ružová s nákladom 0,720 mil. Sk 
– a iné objekty s nákladom 1,7 mil. Sk

V tomto roku boli najvýznamnejšími športovými akciami v meste:
Cestný beh Trate mládeže
Malý beh Trate mládeže
Horský triatlon
Drieňovský okruh
Banícky kahanc
Salamandrový beh ulicami mesta – novinka
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