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Mestská rada ako poradný orgán MsZ pracovala vo volebnom období 1994 – 1998 v 9-člennom zložení: Ma -
rián Bačík, Ing. Ladislav Bielčík, Mgr. Pavol Brnčo, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Július Hanus, Ing. Ivan Herčko,
CSc., Dr. Ján Novák, CSc., od 1. 11. 1996 Ing. Jozef Ivanič, Ján Jakubík, Július Kolek. 
V tomto roku sa rozhodovalo o návrhu zákona o novom územnom členení SR. Súčasný okres Žiar nad
Hronom sa mal rozčleniť na samostatné okresy. Banská Štiavnica lobovala za navrátenie sídla okresu. Snaha
primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc., miestnych inštitúcií, ale aj občanov mesta a okolia formou
petícií, osobných jednaní s vládou SR, ministerstvami, poslancami NR SR a s ostatnými, ktorí mohli
rozhodnúť, bola že v meste sa spätne vráti sídlo okresu.
K 30. 6. bolo počet nezamestnaných v okrese Banská Štiavnica 12,63 %. K 31. 10. bolo počet nezamestnaných
v okrese 14,1 %, čo predstavuje 962 uchádzačov o zamestnanie.

Január
1. 1. 1996
Na Námestie sv. Trojice sa konalo novoročné stretnutie asi 500 obyvateľov mesta. S novoročným vinšom vys-
túpil primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., ev. a. v. farár Daniel Šouvc, katolícky kňaz Imrich Šišulák,
predseda MO Matice slovenskej a zástupca primátora Dr. Ján Novák, CSc. Na podujatí vystúpila dychová
hudba Sitňanka a mužský spevácky zbor Štiavničan.

8. 1. 1996
V Sociálnom stredisku SČK sa uskutočnil 27. odber krvi 89 darcov.

16. 1. 1996
Vláda SR sa uzniesla v č. 35 k správe o stave vybraných kultúrnych pamiatok na Slovensku a o možnosti za-
radenia do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO mesta Banskej Štiavnice.
Hotel Salamander na Palárikovej ulici začal prevádzku s kapacitou 50 lôžok a 80 stoličiek s prevádzkami,
kaviareň, cukráreň a vináreň.  

10. 1. – 31. 1. 1996
V historickom centre mesta sa natáčal v maďarsko–slovenskej koprodukcii film „Witmanovskí chlapci“, kde
sa zúčastnili i banskoštiavnickí komparzisti.

23. 1. 1996
Banskoštiavnicko-hodrušký banícky spolok uskutočnil prednášku o vývoji zamestnanosti v meste a jeho re -
giónu v rezorte baníctva.

25. – 27. 1. 1996
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj v spolupráci s rakúskou skupinou
OECD – CERI, s prof. W. Kvardom, Dr. G. Pfaffenwimmerom, Dr. H. Schusterom a E. Lacknerom uskutoč -
nila kurz „Vzdelávanie cez projekt – zmysluplne sa učiť a vyučovať“.

27. 1. 1996
V Ivanke pri Dunaji sa konalo I. kolo tohtoročného Slovenského pohára v pretláčaní rukou, kde vyhral Ra-
doslav Dobrovič.

31. 1. 1996
Občianske združenie „Strom života“ v spolupráci s Britskou radou z Bratislavy a „Field Studies Council“
(FSC) z V. Británie uskutočnili seminár o environmentálnej výchove v Banskej Štiavnici, kde na vybraných
lokalitách v okolí Banskej Štiavnice je možné poznávať špecifické problémy životného prostredia.
MS SČK 1 v Banskej Štiavnici usporiadal prvé stretnutie k 115. výročiu vzniku ČK v meste. Na seminári boli
prítomní: zástupca primátora mesta Dr. Ján Novák, CSc., hlavná sestra NsP Marcela Hölczová a zaslúžilé
sestry ČK Irena Letkovičová, Júlia Bačíková. 

Február
4. 2. 1996
KS v Štefultove v spolupráci s TJ Sitňan usporiadali detský karneval na ľadovej ploche.

6. 2. 1996
Mimoriadne zasadnutie mestskej rady a následne mestského zastupiteľstva sa konalo v kine Akademik, kde
za účasti primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc., prednostky MsÚ Nadeždy Babiakovej, poslancov
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MsZ, starostov obcí banskoštiavnického regiónu, predstaviteľov politických strán a hnutí v meste, zástupcov
podnikov, závodov, organizácií a škôl banskoštiavnického regiónu a obyvateľov mesta, bol prečítaný závažný
text listu primátora mesta ohľadne sídla okresu v meste Banská Štiavnica a jeho priľahlých obcí, ktorý bol
určený predsedovi vlády SR a členom vlády SR.

7. 2. 1996
V meste a jeho blízkom regióne prebehla podpisová petícia o určení mesta Banská Štiavnica ako sídla okresu.

10. 11. 2. 1996
Na pozvanie plaveckého oddielu „Slezan“ Opava sa zúčastnili členovia PK Banská Štiavnica medzinárodných
pretekov „Pohár přátelství“ v Opave za účastí pretekárov z Poľska, Česka a Slovenska. Banskoštiavnickí
pretekári Ján Čamaj, Ľubomír Olha dosiahli v jednotlivých kategóriách popredné miesta.

14. 2. 1996
Rýchloobčerstvenie Gastrocentrum pri radnici bolo otvorené, kde začali ponúkať výrobky teplej a studenej
kuchyne. 

12. 2. 1996
Petícia s podpismi obyvateľov banskoštiavnického regiónu bola doručená predsedovi vlády SR a členom
vlády SR.

20. – 27. 2. 1996
V Centre mestskej kultúry Rubigall sa uskutočnila výstava prác banskoštiavnických žien, ktorú pripravil
miest ny spolok Živena. Výstava predstavovala háčkovanie, kneplovanie, pletenie a vyšívanie.

21. 2. 1996
V podkroví CMK Rubigall sa konal koncert hudobno-poetického zoskupenia Padlášový výber, ktorý uviedol
krst knižky z výberu poézie členov autorského klubu Salamandra autorov Beaty Dedokovej, Ľudky Klim -
kovej, Andrejky Kočalkovej, Danice Valovičovej, Zola Egryho, Petra Hajšela, Igora Cibulku a Mariána Číža.
Knižočku vydal Mestský úrad Banská Štiavnica. 

22. 2. 1996
V kine Akademik sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnili aj
starostovia obcí banskoštiavnického obvodu, predstavitelia politických strán a hnutí v meste, predstavitelia
právnických osôb na území obvodu Banská Štiavnica a občania mesta. Program zasadnutia bol v súvislosti
s požiadavkou obyvateľov banskoštiavnického regiónu o určení mesta Banská Štiavnica v rámci pripravo-
vaného územno – správneho členenia SR ako sídlo okresu.
V kine Akademik sa konal seminár „Z histórie poľovníctva a rybárstva na Slovensku“. Seminár sa konal pri
príležitosti 40. výročia založenia Múzea Antol a 100. výročia úmrtia Žigmunda Szécsiho (1841 – 1895) –
význam ného profesora a prednášateľa poľovníctva a rybárstva na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej
Štiavnici. Na seminári vystúpili Ing. Ivan Herčko, CSc., Mikuláš Műller, Mária Ďurianová, Ing. Erik Petrikovič,
Ing. Marián Číž, Ing. Milan Ďurica – tajomník Slovenského poľovníctva, Ing. Anton Kirka, CSc., za Slovenská
rybársky zväz, Ing. Jaroslav Dudík – prednosta Okresného lesného úradu v Žiari nad Hronom a za MO SRZ
Ing. Marián Lichner, CSc.
V Bratislave sa konala prezentácia knihy „Červené zoznamy flóry a fauny národnej prírodnej rezervácie Šúr“,
ktorej spoluautor je občan mesta RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
Slovenské banské múzeum navštívila skupina britských odborníkov v čele s Martynom Capenhurtstom 
z Uni  verzity v Northumrii a s pracovníkom SAV v Bratislave pre výskum múzeí a galérií na Slovensku. 

23. 2. 1996
Na Mestskom úrade sa konala tlačová beseda. Témou besedy bola otázka o začlenení okresného sídla do
návrhu zákona o novom územnom členení SR, kde vtedajší premiér SR Vladimír Mečiar a minister kultúry
SR Hudec nepodporili a zamietali petíciu za vytvorenie okresu Banskej Štiavnice.

25. – 28. 2. 1996
Na SPŠ chemickej a Gymnáziu v Novákach sa konalo republikové kolo chemickej olympiády, kde žiaci SPŠ
chemickej v Banskej Štiavnici Michal Pigoš a Ján Slúka obsadili 1. miesto, Júlia Pigošová 2. miesto a Marek
Pondelík 5. miesto.
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1. 3. 1996
MsZ v Banskej Štiavnici zasadalo, aby prejednalo kroky vo veci požiadavky na zriadenie okresu Banská Štiav -
nica v rámci nového územno-správneho členenia SR. V rámci programu rokovania MsZ schválilo Správu 
o činnosti mesta za rok 1995, Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 1995, Kalendár kultúr -
no-spoločenských a športových podujatí na rok 1996 a prerokovalo Správu o stave plnenia strategických cie -
ľov mesta za rok 1995 stanovených Stratégiou rozvoja mesta za roky 1995 – 1998. Z majetkových vecí MsZ
schválilo priamy odpredaj objektov nástrojárne na Zigmund šachte Róbertovi Takáčovi, firmy UNIMOTO
Banská Štiavnice, starú nemocnicu na Ul. A. Pécha firme SPECTRUM marketing, s. r. o. Bratislava a parcely
pozemkov pre účely zástavby rodinných domov. MsZ rokovalo s Rudnými baňami o možnosti prevodu objek -
tu „Biely dom“ do vlastníctva mesta. 

4. 3. 1996
Sociálne stredisko SČK z II. zdravotného obvodu zorganizovalo 28. odber darcov krvi. Krv darovalo 93 darcov. 

6. – 7. 3. 1996
V meste sa natáčal taliansko-slovenský koprodukčný film „Hranica“. Dej filmu bol situovaný do obdobia 
I. svetovej vojny.

7. 3. 1996
V priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni sa uskutočnila vernisáž výstavy „Jeho cisársky Majestát
prichádza...“ za účasti veľvyslanca dr. J. Klimka, pracovníkov rakúskeho a slovenského veľvyslanectva,
podnikateľských kruhov, múzeí a galérií, ako aj rakúskych Slovákov, rakúskej a slovenskej televízie a rozhlasu.
Na výstave boli exponáty zo Slovenského banského múzea z období 18. stor. v súvislosti so založením Banskej
akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762 a návštevy mesta Františkom Lotrinským. 
V krytom bazéne v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo okresné kolo v plávaní žiakov základných a stredných
škôl. Usporiadateľmi boli Školská správa v Žiar nad Hronom, Centrum voľného času v Banskej Štiavnici,
OR SASŠ Žiar nad Hronom a Plavecký klub Banská Štiavnica. Na pretekoch štartovalo 108 pretekárov a pre -
tekárok z Banskej Štiavnice a Banskej Belej. V jednotlivých kategóriách sa umiestili na prvých miestach:
Zuzana Klaučová, Katka Zacharová, Radovan Prokein, Lucia Peničková, Tomáš Nemčok, Vladimír Remeň,
Ivan Roch, Jana Pastorová, Tomáš Kyjovský, Ivana Tomčíková, Jozef Mayer, Denisa Chríbiková, Ján Čamaj,
Ľubomír Olha, Tibor Zachar a Ivana Balážová.

8. 3. 1996
V CMK Rubigall sa otvorila výstava projektov a prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave pod
názvom „Mladí architekti v Banskej Štiavnici“, ktorá trvala do 30. marca.    

12. 3. 1996
CMK Rubigall a SBM zahájilo vo výstavných priestoroch SBM Berggericht výstavu maliarskych a sochárskych
prác akademického sochára Jozefa Mazana. Mgr. Brigita Hermannová súčasne oboznámila účastníkov
vernisáže so životom akademického sochára Jozefa Mazana.

13., 14., 15. 3. 1996
V CMK Rubigall spoluprácou s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave sa uskutočnil kurz zdobenie
kraslíc pod vedením majsterky ľudovej umeleckej výroby pani Gabriely Tadialovej z Veľkej Čause a PhDr.
Beaty Husovej, pracovníčky výskumu, propagácie a dokumentácie ÚĽUV v Bratislave.

14. 3. 1996
V meste sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu Združenia robotníkov Slovenska (ZRS), kde bol opä-
tovne zvolený za predsedu Štefan Chríbik a za členy Milan Helej, Štefan Jokl, Ján Longovič a Vladimír
Nemčok. Do Okresnej Rady ZRS boli zvolení Ján Novotný, Milan Helej a Vladimír Nemčok, do Revíznej
komisie Štefan Rigo.

15. 3. 1996
Ing. Marián Číž, člen redakčnej rady Štiavnických novín, bol menovaný za riaditeľa Múzea v Antole. 

16. 3. 1996
V bratislavskom Istropolise sa uskutočnilo semifinále súťaže krásy „Miss SR ´96“, kde súťažila pracovníčka
MsÚ v Banskej Štiavnici Martina Kršiaková, ktorá postúpila medzi 15 najúspešnejších do finále, ktoré sa
uskutočnilo 4. 5. v Košiciach.
V reštaurácii Barbora sa konala ustanovujúca schôdza Fan Klubu FC Banská Štiavnica, kde sa prihlásilo 
180 fanúšikov a priaznivcov banskoštiavnického futbalu. Súčasne bol zvolený 5-členný výbor. Za predsedu
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bol zvolený Jozef Kaniarik, tajomník Ivan Beňo, pokladník Ladislav Maďar a členovia Jaroslav Vančo a Imrich
Grollmus. 

14. 3. 1996
V spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave zorganizovala Nadácia F. J. Turčeka z Banskej
Štiavnice vernisáž výstavy „Prírodné motívy na platidlách“. Cieľom výstavy bol netradičný spôsob prezentácii
vzťahu človeka a prírody.

16. – 17. 3. 1996
V Trenčíne sa uskutočnil IV. ročník súťaže mladých módnych návrhárov „Zlatá Fatima junior ´96“, kde vys-
tavovali modely žiaci SPŠCH v Banskej Štiavnici Darina Kubalová, Miroslav Halai, Ľubica Kocianová,
Stanislav Grozdanoff, Martin Zich, Marcel Ličko, Monika Flachbartová, Veronika Niederlantová a vedúca
textilná výtvarníčka Beata Lazarová.  

18. – 26. 3. 1996
Ekocentrum Strom života uskutočnil v CKM Rubigall prehliadku filmu s ekologickou tematikou pod
názvom „Štiavnický ekofilm“, určený predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl.

18. – 19. 3. 1996
Na SOUL v Banskej Štiavnici za účasti ministra pôdohospodárstva Petra Bacu, riaditeľa podniku
Vodohospodárska výstavba Ing. Júliusa Bindera a ďalších vodohospodárskych odborníkov z celého Slovenska
sa uskutočnila I. Celoslovenská konferencia k Svetovému dňu vody. Účastníci navštívili vodnú nádrž Roz-
grund, postavenú v pol. 18. stor.

19. 3. 1996
Na Strednej priemyselnej škole baníckej sa uskutočnila beseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho
spolku na tému „Stavebné a technické pamiatky“, ktoré zanechalo baníctvo v Štiavnicko-hodrušskom rud-
nom rajóne. Prednášatelia boli Ing. arch. Pavol Fabian a Ing. arch. Katarína Voštiarová.

21. 3. 1996
V meste sa uskutočnilo regionálne kolo v ovládaní nemeckého jazyka.

22. 3. 1996
NR SR schválila k vládnemu návrhu zákona o územnom a správnom usporiadaní SR, v ktorej odznelo tak-
mer 90 pozmeňovacích návrhov, že sídlom okresu sa stalo mesto Banská Štiavnica. Zo 143 prítomných
poslancov bolo 30 proti, 35 sa zdržali hlasovania a 3 nehlasovali. 
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V bratislavskom Dome zahraničných Slovákov bola otvorená výstava „Slovák z Buenos Aires“, kde boli
prezentované obrazy banskoštiavnického rodáka Štefana Nemčoka, ktorý žil a tvoril v Argentíne od r. 1945
a ktorý sa vrátil so svojou manželkou na jeseň života do rodného mesta.

27. 3. 1996
V kine Akademik sa konala Mestská konferencia o kultúre. Na konferencii boli primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc., jeho zástupca Dr. Ján Novák, CSc. a zástupca OÚ MSŠ Jozef Rusňák. Na programe konferencie
bolo vyhodnotenie kultúrno-výchovnej činnosti v meste za minulý rok, odmenenie neprofesionálnych pra-
covníkov v tejto oblasti, ako aj súborov, ktoré mesto reprezentujú doma i v zahraničí. Na konferencii sa pre-
jednali ciele a smerovanie kultúrnych aktivít z hľadiska postavenia Banskej Štiavnice ako okresného mesta.
V kine Akademik sa konala mestská konferencia o kultúre, kde boli vyhodnotení v jednotlivých kategóriách
Mgr. Peter Danáš, vedúci oddelenia kultúry MsÚ; Ing. Milan Hock, CSc., zástupca riaditeľa SBM, Dr. Ján
Novák, CSc., zástupca primátora a predseda kultúrnej komisie, mužský spevácky zbor Štiavničan, s vedúcim
Jánom Jakubíkom; dychová hudba Sitňanka, kapelník Timon Turčan, Padlášový výber, Spolok slovenských
žien Živena, folklórny súbor Sitňan, vedúci Alexander Ladziansky, Ing. Jozef Lackovič a Andrej Ebert. 

28. 3. 1996
Slovenská folková speváčka, hudobníčka Zuzana Homolová vystúpila koncertom v podkroví CMK Rubigall.       

A príl
3. 4. 1996
MS SČK 1 uskutočnil v priestoroch Domova mládeže SLŠ bezpríspevkový odber krvi. Medzi 86 dobrovoľ -
nými darcami boli aj držitelia diamantových i zlatých Jánskeho plakety.

12. 4. 1996
V zasadacej miestnosti Mestské úradu sa konalo mimoriadne zasadnutie MsZ, kde sa poslanci MsZ vyjadro -
vali k predloženému plánu umiestnenia štátnych orgánov a inštitúcií v meste Banská Štiavnica. Loka lizačná
komisia pri výbere vhodných objektov zohľadňovala faktory ako: vlastníctvo, funkčnosť, prístupnosť, rozsah
úprav alebo rekonštrukcie, finančná náročnosť úprav alebo rekonštrukcie.

18. 4. 1996
Na MsÚ sa uskutočnilo zasadnutie Koordinačnej skupiny v súvislosti s riešením projektu Rady Európy „Tech-
nická pomoc mestu Banská Štiavnica“, kde bolo vyhodnotenie z posledného zasadnutia zo dňa 4., 5. 9. 1995
a stanovenia ďalších postupov riešenia a posúdenie plánu činnosti v rokoch 1996 – 1997. Rokovania sa
zúčastnili štátny tajomník Ministerstva financií SR Jozef Magula, predstavitelia Ministerstva kultúry SR,
Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Úradu pre
stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, Pamiatkového úradu v Bratislave a predstavitelia vedenia
mesta aj s primátorom Ing. Mariánom Lichnerom, CSc.

18. – 19. 4. 1996
Pod mottom „Koncepčný cestovný ruch – budúcnosť regiónu“ sa uskutočnili po prvýkrát Dni regionálneho
cestovného ruchu. Podujatie uskutočnila cestovná kancelária Slovenskej banskej s. r. o. Hodruša-Hámre
MONTANA TOUR.

20. 4. 1996
V CMK Rubigall sa uskutočnila vernisáž výstavy v rámci VIII. Ročníka celoslovenskej súťaže „Ochrana
prírody v karikatúre“. Novinkou tohtoročnej súťaže prehliadky karikatúr bolo udelenie ceny zakladateľa
toh to podujatia Ing. Milana Kapustu, CSc. 1. cenu vyhral 7-ročný Michal Vydrnák z Dubnice nad Váhom,
syn výtvarníka Jozefa Vydrnáka.
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnila vernisáž výstavy obrazov a objektov Ilony Marosi.
ZO SZOPK Sitno, nadácia Global ReLeaf a mesto Banská Štiavnica začali s výsadbou lesa na vrchu Paradajz
na počesť Ing. Milana Kapustu, CSc, ktorý zahynul v Yellowstonskom národnom parku v USA. Výsadbu
sponzorsky zabezpečili American Forests z USA a Prima Klima zo SRN.
V Bratislave sa uskutočnil 6. ročník Malej ceny Slávie STU v modernom trojboji. Na pretekoch sa zúčastnili
pretekári z KMT Banská Štiavnica a KMT Sitno Banská Štiavnica z kategórií mladší dorast, žiaci a žiačky Ivan
Roch, Vladimír Prokein, Tomáš Nemčok, Lenka Trcková a Zuzana Klaučová, ktorí obsadili popredné miesta.
V Handlovej sa uskutočnilo 2. kolo oblastnej súťaže žiactva „A“ a „C“ a dorastu v plávaní, kde sa obsadili
pretekári z Banskej Štiavnice Ján Čamaj, Ľubomír Olha, Tibor Zachar, Martin Lupták, Lucia Peničková, Jozef
Majer, Tomáš Kyjovský, Katarína Zacharová, Mária Bertová a Vladimíra Báliková popredné miesta.
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21. 22. 4. 1996
Metodické centrum UMB M. Bela v Banskej Bystrici a SBM v Banskej Štiavnici pripravili pre zahraničných
Slová kov pobyt, učiteľov slovenského jazyka z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Poľska a Vojvodiny. Na radnici
ich prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý ich oboznámil s históriou mesta. Zároveň navštívili
expozície SBM.  

23. – 24. 4. 1996
Prezident SR Michal Kováč s manželkou a poslanec NR SR Ľudovít Černák (DÚ) navštívili Banskú Štiavnicu,
kde ich privítal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. Okrem prehliadky mesta si prezreli Galériu Jozefa
Kollára, geologicko-mineralogickú expozíciu SBM a navštívili SPŠ Samuela Mikovíniho, kde v aule školy sa
stretli s občanmi a starostami obcí banskoštiavnického obvodu.

25. – 28. 4. 1996
Slovenské banské múzeum a Mestský úrad v Banskej Štiavnici realizovali výstavu v Taliansku, v meste Sorag -
na pod názvom „Banská Štiavnica – perla slovenských miest“.

26. 4. 1996
V jedálni SOUL sa konala výročná členská hodnotiaca schôdza Zmiešanej ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Banskej Štiavnici. 

29. 4. 1996
Na katedre UNESCO pre ekologické vedomie v Banskej Štiavnici pri Technickej Univerzite vo Zvolene sa
uskutočnil pracovný seminár na tému „Environmentálna politika na ceste do Európy“. Seminár bol zame -
raný na informácie a diskusie o trendoch a koncepciách riadenia životného prostredia v SR a v EÚ určenej
pre odbornú verejnosť, učiteľom a študentom s environmentálnym zameraním.
V obradnej sieni v MsÚ prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., nositeľov bronzových a strieborných
plakiet prof. MUDr. Jána Janského, kde boli darcom krvi odovzdané strieborné a bronzové plakety. 

Máj
1. 5. 1996
MO SDĽ usporiadala stretnutie občanov v Kysihýbli, kde sa konal kultúrny program pri príležitosti osláv 1.
mája.

8. 5. 1996
V CMK Rubigall otvorili Ústredie umeleckej výroby v Bratislave a CMK Rubigall výstavu ľudových výrobkov
z rôznych regiónov Slovenska pod názvom „Tradícia a súčasnosť“.

9. 5. 1996
V Mirbachovom paláci v Bratislave sa konala vernisáž výstavy Štiavničana, insitného maliara Ing. Jozefa
Lackoviča.

11. 5. 1996
Na „Podsitnianskej desiatke“ 8. ročníku bežeckých pretekov štartovalo 114 pretekárov a pretekárok zo Sloven-
ska. V hlavnej kategórii mužov do 40 rokov bolo poradie: 1. miesto Milan Ivan  – Maratón Rajec, 2. miesto
Milan Potančok – Pepola Banská Štiavnica a 3. miesto Richard Demeter – AK Martin.

13. 5. 1886
Z iniciatívy primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. sa stretli v obradnej sieni MsÚ ženy – matky mesta
slovenskej, ukrajinskej, bieloruskej, poľskej, českej, nemeckej, rakúskej a rómskej národnosti. Po slávnostnom
akte pokračovala slávnostná akadémia v aule SPŠ S. Mikovíniho, kde sa matkám prihovoril zástupca primá-
tora mesta Dr. Ján Novák, CSc.

13. – 18. 5. 1996
Rakúski študenti z Univerzity pre pôdnu kultúru vo Viedni, Inštitútu pre priestorové analýzy a starostlivosť
o krajinu v rámci odbornej exkurzie navštívili Banskú Štiavnicu. Podujatie zorganizovala katedra UNESCO
pre ekologické vedomie a trvale udržateľný rozvoj FEE TU Zvolen v Banskej Štiavnici. 

14. 5. 1996
Študenti a učitelia z Viedne navštívili v rámci exkurzie CHKO Štiavnické vrchy. Podujatie zorganizovala
Kated ra UNESCO v Banskej Štiavnici pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie 
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a environmetalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Cieľom exkurzie bolo spoznanie krajinných štruktúr
Západných Karpát.

15. 5. 1996
V rámci svojej cesty po Slovensku navštívila mesto honorárna konzulka SR v Hamburgu Ursula Meyer –
Waarden. V obradnej sieni MsÚ ju prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., kde sa zapísala do pamätnej
knihy mesta. Spolu jednali o možnostiach spolupráce. Zároveň navštívila expozície SBM: mineralogickú ex-
pozíciu, Galériu J. Kollára a Nový zámok. Navštívila SLŠ, areál Botanickej záhrady a priestory Sociálneho stre-
diska SČK, kde vyslovila myšlienku zriadiť v tejto budove rezidenciu Honorárneho konzula SR v Hamburgu.
Okrskový výbor DPZ Banská Štiavnica pre 5. volebné obdobie zvolil veliteľa okrsku Vladimíra Popraca.

21. 5. 1996
Štiavnicko-hodrušský banícky spolok uskutočnil seminár na témy banský zákon a záujmové banícke orga-
nizácie. Ing. Roland Gindl z Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici oboznámil prítomných s vývi-
nom banského zákona až po jeho platné znenie. 

23. 5. 1996
Nadácia Banskej Štiavnice ´91 a Slovenská filharmónia v Bratislave usporiadala pod záštitou Magdy Vášá -
ryovej v Koncertnej sieni Reduty v Bratislave benefičný koncert. Predseda správnej rady Nadácie Ing. arch.
Roman Rezníček prevzal finančný dar od prezidenta SR Michala Kováča a jeho manželky Emílie.

23. – 31. 5. 1996
V priestoroch SOUL sa uskutočnilo IV. medzinárodné sochárske sympózium a I. maliarsky plenér za účasti
umelcov z Nemecka, Rakúska, Čiech a Slovenska. Vedúcim sympózia bol Dr. Bohumír Bachratý, CSc. 

30. 5. – 1. 6. 1996
Na Počúvadlianskom jazere v hoteli Topky sa konal medzinárodný workshop zameraný na založenie špeciál-
nej siete o ekologických sieťach – LYNX. Workshop zorganizovala Katedra UNESCO pre ekologické vedomie
a trvalo udržateľný rozvoj so sídlom v Banskej Štiavnici v spolupráci s Európskym centrom pre ochranu
prírody. Účastníkov reprezentantov z Holandska, Belgicka, Francúzska, Rumunska, Ruska, Maďarska 
a Slovenska privítal zástupca primátora mesta Dr. Ján Novák, CSc.  

31. 5. 1996
Na štadióne sa uskutočnil 15. ročník tzv. Malého behu Trate mládeže žiakov a dorastencov.

31. 5. – 6. 6. 1996
Academia Istropolitana Bratislava zorganizovala v rámci akademického programu Ochrana architekto -
nických pamiatok a sídiel medzinárodný seminár o manažmente v Banskej Štiavnici – mesta zapísaného 
v Zozna me svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Seminár sa uskutočnil pod záštitou a za finančnej
podpory THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 
UNESCO WORLD HERTAGE CENTRE. 

Jún
1. 6. 1996
Na nadjazde pri Hronskej Dúbrave odštartoval 16. ročník Behu Trate mládeže. Cieľ bol na futbalovom šta -
dióne v Banskej Štiavnici. V hlavnej kategórii 1. miesto obsadil Róbert Petro (Pepola Banská Štiavnica).
Klub dôchodcov na Štefultove uskutočnil vlastivedný zájazd na pútnické miesto Mariánka, Bradlo a Piešťany.

2. 6. 1996
Miestny cirkevný zbor uskutočnil v Evanjelickom kostole v rámci Roku slovenskej hudby koncertné vystúpe-
nie Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením zbormajsterky Magdalény Rovňákovej. Kultúrne po-
dujatie bolo zamerané na oslavy 200. výročia vybudovania evanjelického kostola, ktoré pripadne na mesiac
september. 

3. 6. 1996
Miestny spolok SČK 1 uskutočnil 30. odber krvi prvodarcov a rodinných darcov v priestoroch Materskej
školy na Ul. 1. mája. Súčasne sa konal Deň otvorených dverí v darcovstve krvi.

4. 6. 1996
Vo výstavných priestoroch budovy Berggerichtu sa uskutočnila vernisáž výstavy „Z dejín turistiky“, ktoré
pripravilo Slovenské banské múzeum.
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5. 6. 1996
Pri príležitosti Dňa ochrany životného prostredia udelilo ministerstvo školstva SR I. základnej škole na 
Ul. Gwerkovej – Gollnerovej v rámci projektu „Školy podporujúce zdravie“ certifikát „Zelená škola“.

8. 6. 1996
MO SČK 1 uskutočnila zájazd do termálnych kúpeľov Chalmová.

9. 6. 1996
Klub KDH zvolilo nového predsedu klubu Ing. M. Hrabovca.
V Žiari nad Hronom sa uskutočnila okresná súťaž hasičov, kde banskoštiavnické dorastenky obsadili
1.miesto, muži 3 miesto. a ženy 4. miesto..

12. 6. 1996
Obecné zastupiteľstvo obce Vyhne prijalo petíciu občanov ich miestnej časti Banky za odčlenenie od obce
Vyhne a následne pričlenenie k mestu Banská Štiavnica.

13. 6. 1996
Na pozvanie vedenia mesta zavítali predstavitelia Výboru NR SR pre verejnú správu, územnú samosprávu 
a národnosti ako aj Ministerstva vnútra SR: Jozef Rea – predseda výboru, Miroslav Číž – tajomník výboru,
Karol Zahatlan – člen výboru, Ján Smolec – člen výboru a šéfredaktor denníku SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
ako aj Stanislav Bečica – generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.

21. – 22. 6. 1996
Prezídium Notárskej komory SR uskutočnilo výjazdové zasadnutie v Banskej Štiavnici. Členov prezídia prijal
v obradnej sieni MsÚ primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
V SOUL sa konalo I. sympózium mladých rezbárov.

25. 6. 1996
MsZ schválilo Návrh na vymenovanie riaditeľa TS mesta Banská Štiavnica Ing. Ľubomíra Polónyho s nástu -
pom od 1. 7. 1996.
V trámovej sieni CMK Rubigall sa uskutočnil VI. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Spievajže si, spie -
vaj...“.

26. 6. 1996
Rozhodnutím guvernéra Národnej banky Slovenska bola ukončená verejná súťaž na pamätnú zlatú 
5000 Sk mincu s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia“.
V CMK Rubigall sa uskutočnila prednáška Mgr. Martina Čiču z Ústavu dejín umenia SAV v Bratislave pod
názvom Banskoštiavnická Kalvária, spojená s premietaním diapozitívov.

Júl
1. 7. 1996
HZDS zriadilo kanceláriu Hnutie za demokratické Slovensko so sídlom na Ulici dolná 2.
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 1. obvodu zorganizoval 31. odber krvi.
43. Slovenský zraz dospelých turistov, 27. zraz turistickej mládeže a 18. cykloturistický zraz sa konal pri
Počúvadlianskom jazere. Návštevníci okrem toho navštívili i Banskú Štiavnicu, kde si pozreli expozície 
SBM.

6. 7. 1996
V reštaurácii Blaraziny Banská Štiavnica – Štefultov sa zišlo 15 rodákov z častí mesta Horná Huta a Dolina.
Túto akciu zorganizovali Stanislav Krištof, Ing. Ján Baran a Július Burian. Medzi hosťami boli Ing. Ján Baran
z Prahy, 77-ročný aktívny športovec Ladislav Dobrovič z Banskej Bystrice, staviteľ a majiteľ prvého okálu 
v Banskej Štiavnici – Povrazníku Eugen Matkovič z Bratislavy, vojnový pilot v bývalom ZSSR Anton Sokol 
a Ján Halát zo Zvolena. 

7. 7. 1996
V Turanoch nad Váhom sa konala krajská súťaž hasičov „Previerka pripravenosti DPZ“, kde banskoštiavnické
dorastenky obsadili 9. miesto.

9. 7.1996
Klub dôchodcov v Banskej Štiavnici – Štefultov uskutočnil zájazd na termálne kúpalisko do Podhájskej. 
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12. 7. 1996
V zmysle zákona bolo vyhlásené verejné hlasovanie občanov Vyhieň, miestnej časti Banky za odčlenenie 
z obce Vyhne a pričleniť sa k mestu Banská Štiavnica. Z počtu oprávnených občanov 69, hlasovali za pri čle -
nenie mestu Banská Štiavnica 46 občanov.

16. 7. 1996
Vláda SR k návrhu projektu na zriadenie Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity
v Banskej Štiavnici vydala Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 498.

17. 7. 1996
Pri príležitosti IV. výročia vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti SR a pri príležitosti Dňa zvrchovanosti uspo-
riadali mesto Banská Štiavnica, HZDS Banská Štiavnica a MO Matice Slovenskej v Banskej Štiavnici na Sitne
oslavy, kde sa zapálila vatra a uskutočnil sa kultúrny program v podaní mužského speváckeho zboru
Štiavničan, folklórneho súboru Sitňan a folklórnych súborov z Prenčova a Banskej Belej. Okrem primátora
mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. a zástupcu Dr. Jána Nováka, CSc. boli prítomní predsedníčka Výboru
NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody Zora Lazarová, podpredseda Výboru NR SR pre vzdelanie,
vedu, kultúru a šport a predseda Stálej konferencie slovenskej inteligencie Viliam Horňáček, podpredseda
Zahraničného výboru NR SR Jozef Prokeš, poslankyňa NR SR a členka Výboru NR SR pre financie, rozpočet
a menu Mária Bartošíková, tajomník Matice slovenskej Alexander Števík, vedúci úradu Ministerstva školstva
SR Igor Chamula, výkonný riaditeľ Fondu národného majetku SR Jozef Kniebűgl, riaditeľ Vodohospodárskej
výstavby , š. p. Dr. h. c. Ing. Július Binder ako aj ďalší hostia , obyvatelia Banskej Štiavnice a okolia.

20. 7. – 9. 8. 1996
Skauti uskutočnili expedíciu „Cesta na Sever“ až na Severný pól, kde boli aj členovia z Banskej Štiavnice. 

24. 7. 1996
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996  Z. z. 
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky určila za okresné sídlo mesto Banská Štiavnica.

25. 7. 1996
Sídlisková TJ Drieňová uskutočnila beh všetkých kategórií „Drieňovský okruh“, kde boli účastníci z celého
Slovenska v rôznych kategóriách. Najstarším pretekárom bol 84-ročný Jozef Hederer z Banskej Štiavnice.
Organizačný výbor tvoril predseda Tibor Szendrei, tajomník Ing. Ľubomír Lupták, členovia Kristína Lup-
táková, Ivan Beňo a komentátor Karol Melcer.

27. 7. 1996
Po prvýkrát mesto Banská Štiavnica udeľovalo výročné ceny mesta v kostole sv. Kataríny občanom, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a v zahraničí. Udelením čestného občianstva bol
poctení minister pôdohospodárstva SR Peter Baco. 
Regionálna rozvojová agentúra, s. r. o. zorganizovala I. valné zhromaždení. Cieľom tohto zhromaždenia bolo
združiť podnikateľské subjekty mesta a jeho regiónu, ktoré by mali záujem aktívne sa zúčastňovať na tvorbe
programov rozvoja banskoštiavnického regiónu a vytvoriť Klub podnikateľov.

27. – 29. 7. 1996
TJ Sitňan, DPZ Štefultov a firma BUR-MAL uskutočnili na Štefultove „Tekvičiarske dni“. Náplň programu
boli športové hry a iné kultúrno-spoločenské podujatia. 

A ugust
6. 8. 1996
Slovenské banské múzeum v spolupráci so SNM – Etnografickým múzeom v Martine uskutočnili spolu
výsta vu „Banskoštiavnický jarmok“. Výstava prezentovala tradičné remeslá (košikárstvo, debnárstvo, obuv -
níctvo, hrnčiarstvo) a iné domáce produkty s ktoré sa predávali na jarmokoch a trhoch.
Chargé d´affaires Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko Ulrike Knotzu navštívila mesto, kde ju prijal
primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a následne si pozrela expozície SBM.

13. 8. 1996
Vláda SR schválila za prednostu novovzniknutého Okresného úradu v Banskej Štiavnici Ing. Mariána Lásla,
dovtedajšieho vedúceho živnostenského oddelenia Obvodného úradu MŠS v Banskej Štiavnici.
Vláda SR vychádzajúc zo znenia zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR
schválila na svojom zasadnutí Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí a vojenských obvodov
tvoriacich jednotlivé okresy v SR. Okres Banská Štiavnica tvoria: Banská Štiavnica, Baďan, Banská Belá, 
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Banský Studenec, Beluj,. Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnic -
ké Bane a Vysoká. 

7. – 31. 8. 1996
V Centre mestskej kultúry Rubigall sa konala výstava obrazov Ing. Vincenta Karoviča a Jána Lichnera pod
názvom „Kontrasty“.

14. – 23. 8. 1996
Fakulta architektúry STU v Bratislave , Pamiatkový ústav a Mesto Banská Štiavnica uskutočnila I. ročník
vzdelávacieho podujatia „Leto s pamiatkami“ pre študentov stredných škôl zo SR. 

16. 8. 1996
Menovací dekrét si na Úrade vlády SR v Bratislave prevzal prednosta Okresného úradu v Banskej Štiavnici
Ing. Marián Láslo.

17. 8. 1996
V evanjelickom kostole sa konal koncert speváckej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS z Nitry.
Osemčlenná spevácka skupina pod vedením dirigenta a súčasne i speváka Mária Fančoviča zaspievala
černošské spirituály, tradicionál a gospel.

19. 8. 1996
Okresný úrad v Banskej Štiavnici zabezpečuje štátnu správu na úseku všeobecnej vnútornej správy, t. j. pries-
tupkovú, živnostenskú a ochranu spotrebiteľa, na úseku financií a sociálnych vecí, matričnú činnosť, životné
prostredie, úsek odboru školstva a kultúry, poľnohospodárstva, pozemkový, lesný a správy katastra. Začína
zabezpečovať vybavovanie občianskych preukazov, pasov, neskôr vodičských preukazov.

23. – 24. 8. 1996
Detská organizácia Fénix pri CVČ v Banskej Štiavnici, z projektu za „Poznaním a krásou“ uskutočnila výstup
na Ďumbier (2043 m) a cestu na Čertovicu. 

28. 8. 1996
Akademický maliar Štefan Nemčok zomrel v rodnom meste Banská Štiavnica vo veku 84 rokov, žil a pôsobil
takmer päťdesiat rokov v Buenos Aires v Argentíne.
Klub dôchodcov v Štefultove uskutočnil vlastivedný zájazd po trase Staré Hory, Turčianske Teplice a Krem-
nica, kde si pripomenuli 52. výročie SNP.
V kine Akademik sa uskutočnili oslavy 52. výročia SNP, ktoré usporiadali ZO SŽPB v Banskej Štiavnici 
a Mesto Banská Štiavnica.
V Štefultove otvorili podnikatelia Kuchta a Prokaj 4. predajňu potravín KP.

29. 8. 1996
Hotel Grand po rekonštrukcii a po dlhom čase bol sprístupnený pre verejnosť. Jeho kapacita ponúkala
celkovo 170 miest na sedenie, 9 dvojlôžkových, 6 jednolôžkových izieb a 3 apartmány.

September
1. 9. 1996
Do funkcie vedúcej regionálneho strediska Slovenského pamiatkového ústavu v Banskej Štiavnici bola meno -
vaná Ing. arch. Zuzana Klasová.

2. 9. 1996
Úsek štátnej veterinárnej správy začal svoju činnosť v budove KOMTEX š. p. na Pletiarskej ul. č. 1.

2. – 6. 9. 1996
V SOUL sa konala konferencia o ílovej mineralógii a petrológii, na ktorej sa zúčastnilo takmer 100 svetových
odborníkov z Európy. Organizátorom tohto podujatia bola Katedra ložiskovej geológie Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 3. 9. v aule SPŠCH, následne 4. 9. účastníkov
prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. v obradnej sieni MsÚ. 

6. 9. – 8. 9. 1996
V čase Salamandrových dní, okrem Salamandrového sprievodu sa uskutočnila výstava drahých kameňov 
a šperkov, Štiavnické trhy, Salamandrový beh (v kategórii mužov vyhral Milan Potančok), koncert hudobných
skupín, súťaž v pití piva, pretláčanie rúk, rockový koncert, ekumenická pobožnosť, koncert dychovej hudby
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Sitňanky, módna prehliadka, tlačová konferencia, slávnostné zhromaždenie občanov a iné spoločensko-kul -
túrne akcie.
V kostole sv. Kataríny bolo slávnostné zhromaždenie k otvoreniu Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
a Dňu Organizácie miest svetového dedičstva.
Uskutočnil sa 2. ročník Salamandrového behu.

7. 9. 1996
Súčasť Salamandrových dní bol Pivovarnícky deň, kde pri súťaži pitia jedného litru piva na čas vyhral 33-roč -
ný Róbert Bocian zo Žarnovice, ktorý vypil pivo za 2,879 sekundy a tým vytvoril nový svetový rekord.

8. 9. 1996
V Banskom múzeu prírody sa konalo Banícke popoludnie s dychovou hudbou Sitňanka. 

9. 9. 1996
V priestoroch Materskej školy na Ul. 1. mája sa uskutočnil Miestny spolok Slovenského červeného kríža
odber krvi.

10. 9. 1996
V hostinci Blaraziny na Štefultove sa uskutočnila beseda výrobcov s odberateľmi piva Zlatý bažant. Za ob-
chodné zastúpenie bola prítomná Eva Ostrolucká, regionálny obchodný riaditeľ , za výrobný závod Hurba -
novo Ing. Blažena Áscová, Ing. Richard Cánik a Peter Thirring. Besedy sa zúčastnili podnikatelia a odberatelia
piva Zlatý bažant.

12. 9. 1996
Mestská rada sa uzniesla na základe spracovania MsÚ na Regulačnom pláne zóny Dreiňová, ako podklade
pre spracovateľa plánu predmetnej zóny.

13. 9. 1996
V Galérii J. Kollára bola sprístupnená výstava akad. mal. Doc. Štefana Pruknera pri príležitosti 65. narodenín
J. Kollára. 

14. 9. – 15. 9. 1996
Na štiavnickej Kalvárii sa konala 245. púť spojená s pobožnosťami.

16. 9. 1996
Kanonik Emil Scheimer z Topoľčianok, bývalý banskoštiavnický kaplán (1954 – 57) navštívil primátora mesta
a vedúceho Štiavnických novín. Na účet vydávania Štiavnických novín venoval 1000,- Sk.

19. 9. 1996
Mesto Banská Štiavnica navštívil chargé dáffaires Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Bratislave Hugo
Gajus Scheltma. Po prijatí zástupcom primátora mesta Dr. Jánom Novákom, CSc. sa stretol s viacerými
odborníkmi, ktorí pracovali na rozvojom programe revitalizácie Banskej Štiavnice v náväznosti na projekt
„Technická pomoc mestu Banská Štiavnica“. 

21. 9. 1996
Pri príležitosti 200. výročia vysvätenia evanjelického chrámu v Banskej Štiavnici sa otvorila vo výstavnej sieni
CMK Rubigall „História banskoštiavnického evanjelického cirkevného zboru“.

23. 9. 1996
Na zasadnutí II. Medzinárodnej konferencie historikov baníctva pod názvom „Agricolovi žiaci“, sa zúčastnili
pracovníci SBM v Banskej Štiavnici.

26. 9. 1996
MsZ uskutočnilo zasadnutie, kde prejednalo 15 bodov v rôznych oblastiach života mesta. Medzi riešeniami
bol návrh na pričlenenie miestnej časti obce Vyhne k mestu Banská Štiavnica. 

27. 9. 1996
V hoteli Grand sa konalo I. Valné zhromaždenie členov Klubu podnikateľov regiónu Banská Štiavnica. Klub
vznikol z iniciatívy Regionálnej rozvojovej agentúry Banská Štiavnica a okolie, s. r. o.
Na Strednej priemyselnej škole chemickej sa konali oslavy z príležitosti 75. výročia založenia školy.
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30. 9. 1996
V zasadačke MsÚ sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Matice slovenskej za účasti predsedu MS Jozefa
Markuša, prvého podpredsedu MS Stanislava Bajaníka a vedeckého tajomníka MS Imricha Sedláka. Pred
začatím rokovania prijal hostí v obradnej sieni radnice primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. V programe
rokovania, bola príprava celoslovenského Snemu predsedov MO MS, ktorý bude 26. 10. v Prešove a matičná
práca v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Október
1. 10. 1996
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok uskutočnil prednášku v zasadačke Baníckeho domu na tému
„Vedecké spoločnosti v Banskej Štiavnici“, ktorú predniesol riaditeľ SBM Ing. Ivan Herčko, CSc.
Pavla Franika, prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky a Jána Šebastiana zo Slovenského zväzu cyklistiky pri -
jal Dr. Ján Novák, CSc., zástupca primátora mesta, s ktorým prerokovali všetky podmienky k určeniu Ban -
skej Štiavnice za jedno z dvoch etapových miest budúceho ročníka cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“.

2. 10. 1996
V podkroví CMK Rubigall sa otvorili krúžkové činnosti, ktorého sa zúčastnilo okolo 300 detí zo základných
a stredných škôl. V tomto roku bol záujem o 36 krúžkov. Najväčší záujem bol o krúžky: loptové hry, počítače,
spoločenský tanec, moderný tanec, balet, ochrana prírody, dopravná výchova, astronómia, cyklistika, zjazdové
lyžovanie, umelecké rezbárstvo, paličkovanie a kynológia.

3. 10. 1996
Štiavnické noviny začínajú vychádzať každý štvrtok ako týždenník.

4. 10. 1996
Na členskej schôdzi Klubu podnikateľov boli zvolení členovia Ing. Ján Šiško, Dr. Dušan Obernauer, CSc.,
Ing. Ľudovít Kaník, Ing. František Majerský a Ing. Peter Múdry. Do revíznej komisie boli zvolení Ing. Igor
Demian, Ing. Tibor Ihring a Ing. Marcel Palovič. Konateľom sa stal Dr. Jozef Šteffek, CSc. a tajomníkom
Mgr. Juraj Bondora. 

7. 10. 1996
Miestny spolok Slovenského červeného kríža zorganizoval 33. odber krvi pre dobrovoľných darcov, prvo-
darcov a rodinných darcov krvi v budove Materskej školy na U. l. Mája. Darovalo 76 darcov.

8. 10. – 9. 10. 1996
V priestoroch banskoštiavnickej radnice sa konala 44. schôdza výboru NR SR pre verejnú správu, územnú
samosprávu a národností. Pred zasadnutím navštívili poslanci novovytvorený Okresný úrad a centrálnu časť
Mestskej pamiatkovej rezervácie.

5. 10. 1996
Na Národnom cintoríne v Martine boli uložené telesné pozostatky akad. mal. Štefana Nemčoka.
V Nižnej sa uskutočnilo 5. kolo krajských majstrovstiev stredoslovenského kraja v plávaní žiactva i dorastu.
Banskoštiavnickí pretekári získali 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu.  

10. 10. 1996
Z iniciatívy Regionálnej rozvojovej agentúry, s. r. o. v Banskej Štiavnici vznikol Klub podnikateľov regiónu
Banská Štiavnica (KPRBŠ), ktorý si zvolil na členskej schôdzi svoje stanovy, riadiace a výkonné orgány. Za
výrobnú sféru bol zvolený Ing. Ján Šiško, za obchodnú sféru Dr. Dušan Obernauer, CSc., sféru služieb 
Ing. Ľudovít Kaník, oblasť bankovníctva Ing. František Majerský a oblasť vedecko-výukovú a výskumnú 
Ing. Peter Múdrý. Konateľom KPRBŠ sa stal RNDr. Jozef Šteffek, CSc. a tajomník Mgr. Juraj Bondora. Klub
združoval podnikateľské subjekty mesta a celého regiónu.

10. – 11. 10. 1996
V Kultúrnom dome Štefultov sa uskutočnila výstavka ovocia, zeleniny, citrusových plodov a destilátov z ovo-
cia. Výstavku zorganizoval ZO SZZ Štefultov.

15. – 16. 10. 1996
Výbor NR SR pre verejnú správu, územnú samosprávu a národností uskutočnil výjazdové zasadnutie, ktoré
sa konalo v zasadačke MsÚ. Zasadnutí sa zúčastnili predseda Jozef Rea (HZDS a RSS), Gyula Bárdos (MK),
Tibor Cabaj (HZDS a RSS), František Javorský (KDH), Anton Juriš (SpV), Ján Garaj (ZRS), František Horál
(HZDS a RSS), podpredseda HZDS pre samosprávu Arpád Matejka, Ján Smolec (HZDS a RSS), Jozef
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Miklušičák (KDH), Viliam Sopko (SpV), Karol Zahatlan (HZDS a RSS) a Miroslav Číž tajomník výboru.
Prvý deň ich prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý im odovzdal ďakovné listiny a pamätné
medaile mesta.
Do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva polície v Banskej Štiavnici bol menovaný pplk. JUDr. Alfonz
Lakoštík, s pôsobnosťou od 1. 1. 1997 v priestoroch bývalého ObÚ (OPP).

18. – 20. 10. 1996
Pri príležitosti študijného pobytu na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach zavítali do Banskej
Štiavnice Prof. Ing. Akira Yazawa, profesor hutníctva na Tohoku univerzite v Sendai v Japonsku s manželkou
a Prof. Dr. Mario a. Anchez Medina, profesor hutníctva na Fakulte inžinierstva na Univerzite v Concepcione
v Chile. Delegáciu sprevádzal dekan Hutníckej fakulty TU v Košiciach Prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc. a jeho
manželka, Doc. Ing. L. Komorová, CSc. Hostia si pozreli objekty bývalej Baníckej a lesníckej akadémie, expo -
zície SBM a Klopačku. Hostí privítal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. 

19. 10. 1996
V meste na sídlisku Drieňová sa ustanovil 5. klub ZRS v rámci okresu. Predsedom bol zvolený Milan Helej
a podpredsedom Ján Longovič. V meste je to 3. klub. Prvý klub ZRS bol v Banskej Štiavnici, 2. v Štefultove
a 3. novovzniknutý na sídlisku Drieňová.

19. – 20. 10. 1996
Delegácia pedagógov Katedry mechanizácie na Univerzite v Miškolci v Maďarsku, vedená Prof. Dr. Elemérom
Debrecením, vedúcim katedry, navštívila mesto Banskú Štiavnicu. Maďarských hostí doprevádzal Prof. Ing.
Eduard Štroffek, CSc., prodekan fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Návšteva si pozrela Banské
múzeum v prírode, Klopačku a v Štátnom ústrednom banskom archíve im riaditeľ PhDr. Jozef Surovec
ukázal dokument o prvom banskom odstrele z 8. februára 1627, Zlatú knihu banícku z roku 1764, ako aj
technické výkresy poslucháčov Baníckej a lesníckej akadémie.  

20. 10. 1996
V rámci Dni športu 1996 prebiehali v 35 mestách na Slovensku súťaže tzv. plaveckej štafety, ktorá prebiehala
aj v Banskej Štiavnici.

21. 10. 1996
V spravodajskej relácii „Slovensko dnes“ na STV 2 sa odvysielala reportáž detí z I. ZŠ Göllnerovej-Gwer ko vej.

24. 10. 1996
V rámci Mesiaca úcty k starším sa konalo posedenie v Klube dôchodcov v Banskej Štiavnici. Slávnostným
prejavom uvítal členov Štefan Palovič, predseda klubu. 

25. 10. 1996
Minister pôdohospodárstva a čestný občan mesta Ing. Peter Baco, Ing. Jozef Konôpka, CSc., riaditeľ lesníckej
sekcie Ing. Jozef Tarič, riaditeľ vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva, rektor Technickej
univerzity vo Zvolene Prof. Ing. Milan Marčok, DrSc. a riaditeľ Ústavu pre výchovu a vzdelanie pracovníkov
lesného a vodného hospodárstva vo Zvolene Ing. Michal Galajda navštívili mesto Banská Štiavnica. Návšteva
bola priamym pokračovaním pracovnej porady primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc., zástupca
primátora mesta Dr. Jána Nováka, CSc. a riaditeľa SOUL u ministra pôdohospodárstva dňa 22. 10. 
V mestskej časti Povrazník sa začala prevádzka nového Domova dôchodcov.
Slovenská banská spoločnosť s. r. o. Hodruša-Hámre otvorila na Radničnom námestí č. 13 Banský dom, kde
budú možnosti organizovania prednášok a seminárov v spoločenských priestoroch pre 150 ľudí.

26. 10. 1996
V trámovej miestnosti CMK Rubigall sa uskutočnila ustanovujúca okresná konferencia SDĽ, kde bol zvolený
5-členný výbor na čele s Alenou Považanovou.
V Handlovej sa uskutočnilo 6. kolo stredoslovenskej oblasti v plávaní žiactva „C – A“ a dorastu, kde bansko -
štiavnickí plavci získali 5. zlatých medailí. 

27. 10. 1996
V penzióne Matej sa natáčala televízna relácia VTV „Prezent klubu“, kde herec Stanislav Dančiak hovoril 
s insitným maliarom Ing. Jozefom Lacovičom.
Na „Veľkej cene mesta Banská Bystrica“ o pohár primátora v kategórii žiactva si vybojovala v plávaní celkovo
prvé miesto pretekárka plaveckého oddielu TJ Sitno Zuzana Klaučová. 

28. 10. 1996
V Mestskej knižnici sa konala beseda so slovenským historikom Pavlom Dvořákom.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
6

124



29. 10. 1996
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizoval Klub dôchodcov v Štefultove stretnutie so staršími
občanmi. Prítomný bol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý sa prihovoril prítomným. Najstaršia
členka KD bola Anna Beráneková, ktorá sa dožila 90. rokov.

31. 10. 1996
MsZ uskutočnilo zasadnutie, kde uvoľnilo Dr. Jána Nováka, CSc. z funkcie zástupcu primátora Mesta Banská
Štiavnica i z členstva v Mestskej rade ne základe jeho vlastnej žiadosti, nakoľko bol menovaný do funkcie
štátneho intendanta Podsitnianskeho kultúrneho centra v Banskej Štiavnici a zvolilo do funkcie zástupcu
primátora Mesta Banská Štiavnica Ing. Jozefa Ivaniča, splatnosťou od 1. 11. 1996, taktiež ho zvolilo za člena
Mestskej rady.
MsZ schválilo úpravu rozpočtu pre rok 1996, ktorý ostal vyrovnaný s príjmom a výdajom 50 976 tis. Sk.
MsZ schválilo zrušiť Regionálnu rozvojovú agentúru Banská Štiavnica a okolie, s. r. o. ku dňu 31. 10. 1996
pre jej zlú ekonomickou situácii.
MsZ schválilo vytvorenie Pamätníka SNP v meste rekonštrukciou pôvodného pamätníka L. Exnára na Rad -
ničnom námestí.
Na slávnostnom otvorení Domova dôchodcov na Drieňovej sa zúčastnili Ing. Elena Beňová – riaditeľka sekcie
ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníčky MPSVaR Ing. Zímová a Ing. Baginová,
zástupcovia Krajského úradu v Banskej Bystrici, JUDr. Márius Hrmo – prednosta Okresného úradu v Žiari
nad Hronom, Ján Kiripolský – zástupca prednostu Okresného úradu v Banskej Štiavnici, Ing. Marián Lichner,
CSc. primátor mesta, Dr. Ján Novák, CSc. – zástupca primátora, starostovia obcí okresu Banská Štiavnica 
a ďalší hostia a správca farnosti v Banskej Štiavnici Imrich Šišulák vysvätil Domov dôchodcov.

November
4. 11. 1996
Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa zúčastnilo kontrolného dňa stavby „Banská Štiavnica ČOV a kanali -
začný zberač“ za účasti investora Stredoslovenské vodárne a kanalizácie š. p. Banská Bystrica, dodávateľa
stavby Bačíkstav, Banská Štiavnica, projektanta stavby Hydrocop Bratislava, zástupcov mesta a budúceho
užívateľa Stredoslovenské vodárne a kanalizácie š. p., závod Žiar nad Hronom. Ministerstvo pôdohospo -
dárstva SR dalo prísľub na plynulé financovanie stavby a zároveň bolo prerokovanie požiadaviek na riešenie
zásobovania mesta pitnou vodou.
Za prítomnosti primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. a redakcie Štiavnických novín otvorili v bývalej
časti š. p. Pleta „Obchod Remeslo, ktorý obsahoval sortiment tovaru – materiál kúrenársky, vodoinšta-
latérsky, kuchynka, náradie a nástroje a iný železiarsky tovar na Drevenej ulici č. 2. 

6. 11. 1996
Kanadský veľvyslanec v Prahe Alain Dudoit s manželkou, tlačová tajomníčka Lucie Čermáková, rektor Uni-
verzity M. Bela v Banskej Bystrici Doc. Otto Tomeček, CSc, prorektor univerzity pre zahraničné vzťahy Doc.
Dr. Ján Chorvát, CSc. a Ing. Júlia Skovajsová navštívili mesto, kde ho privítala prednostka MsÚ Naďa Ba -
biaková, ktorá ich informovala o histórii mesta, dejinách vysokoškolskej výchovy na Baníckej a lesníckej
akadémii ako aj so snahami mesta o jeho obnovu a rozvoj. Následne so zástupcom primátora Ing. Jozefom
Ivaničom a riaditeľom SBM Ing. Ivanom Herčkom, CSc. si pozreli mesto.

7. 11. 1996
Členove HZDS v Banskej Štiavnici zorganizovali zájazd na vodné dielo Gabčíkovo a na míting HZDS 
v Športovej hale na bratislavských Pasienkoch.
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky
TU Zvolen pripravila 2. medzinárodnú konferenciu o kultúre a životnom prostredí, ktoré sa konalo aj v Ban-
skom dome. Na konferencii sa zúčastnilo 33 delegátov, z toho 7 zo zahraničia (Maďarska, Ukrajiny a Rakús -
ka). Konferenciu otvoril a viedol Doc. RNDr. Ladislav Miklós, DrSc.
ZO SZPB uskutočnila členskú schôdzu. Zo 121 členov sa zúčastnilo 56. Na členskej schôdzi informoval
predseda Ing. Jozef Jadáš o spolupráci štátnej správy, prípravy osláv 51. výročia oslobodenia mesta, 52. výročia
SNP, Karpatsko-dukelskej operácie a iné.

7. – 10. 11. 1996
V priestoroch výstavného a kongresového centra INCHEBA v Bratislave sa konal Medzinárodný veľtrh Biblio -
teka ´96, kde predstavila svoju monografiu JOZF KOLLÁR Mgr. Rút Lichnerová – vedúca Galérie Jozefa 
Kollára SBM, ktorú vydalo v tomto roku Mesto Banská Štiavnica.
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8. – 9. 11. 1996
Na pozvanie Katedry UNESCO navštívili mesto veľvyslanec USA na Slovensku Jeho Excelencia Ralph John-
son s manželkou Ann. Pri tejto príležitosti sa stretol s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc.,
kde vyjadril záujem stretnúť sa s predstaviteľmi rôznych inštitúcií a podnikov v meste. Na Katedre UNESCO
sa stretol s riaditeľmi škôl, štátnych inštitúcií a prednostom Okresného úradu, ako aj s účastníkmi medzi -
národnej konferencie „Kult�ra aKultúra a životné prostredie“, ktorá prebiehala súčasne. Po krátkej exkurzii
mesta sa stretol s predstaviteľmi podnikateľských a mimovládnych organizácií, ktorí sa zaoberajú proble -
matikou ekológie a životného prostredia. Hostiteľom uvedenej akcie bola firma EKOTRUST.

10. 11. 1996
Oddelenie techniky Centra voľného času v Banskej Štiavnici zorganizovalo na Drieňovej pri vleku 1. ročník
„Šarkaniády“ (púšťanie draka) pre všetky deti z Banskej Štiavnice a okolia.

11. 11. 1996
Vzhľadom na skutočnosť, že pri novovytvorenom územnosprávnom konaní sa vytvoril nový okres Banská
Štiavnica, zástupcovia MS SČK na prvom zasadnutí sa rozhodli o vytvorení Územného spolku SČK Banská
Štiavnica. Zložení Prípravnej výkonnej rady SČK boli Dr. Ján Novák, CSc. – predseda a členovia MUDr.
Mikuláš Nagy, Mária Balková, Štefan Chríbik, Vladimír Poprac, Mgr. Alena Šoučíková a Anna Trokšiarová.

12. 11. 1996
Na III. ZŠ na sídlisku Drieňová sa uskutočnila beseda s Jánom Jakubíkom, autorom Banskoštiavnického
baníckeho spevníka a vedúcim mužského speváckeho súboru Štiavničan o baníckych ľudových piesňach.
Besedu sprevádzal v hre na harmonike.

13. 11. 1996
Prvá porada riaditeľov základných, materských škôl a ďalších školských zariadení spadajúcich do pôsobnosti
Okresného úradu, odboru školstva a kultúry sa uskutočnila v zasadačke Okresného úradu. Prednosta OÚ
Ing. Marián Láslo menoval riaditeľov školských zariadení do funkcií a osobne im odovzdal menovacie
dekréty. S koncepčnými zámery odboru školstva a kultúry predstavil menovaných vedúci odboru RNDr.
Emil Mázik.
ZO KSS v Banskej Štiavnici zorganizovala v trámovej miestnosti CMK Rubigall míting, na ktorom sa zú -
častnilo 50 občanov mesta.
15. 11. 1996
V hoteli Grand sa uskutočnilo stretnutie podnikateľov s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc.,
kde sa navzájom informovali o spôsobe a možnosti vzájomnej spolupráce. 
Na Krajskom úrade v Banskej Bystrici sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa NsP v Banskej
Štiavnici. Z 3 kandidátov bol najúspešnejší MUDr. Mikuláš Nagy.
V reštaurácii Barbora usporiadal ŠZO TP stretnutie členov organizácie s jubilantmi, ktorí sa dožili okrúhleho
životného jubilea. 

19. 11. 1996
FK Sitno, ktoré vyhralo jesennú súťaž IV. ligy, bolo radou Krajského futbalového zväzu vyhlásené ako naj -
slušnejšie mužstvo, ale aj ako mužstvo, ktoré dalo najviac gólov a najmenej dostalo. Taktiež sa umiestili na
1. mieste čo do návštevnosti medzi účastníkmi futbalových súťaží v kraji, kde bola priemerná návštevnosť
490 na zápas.
V zasadačke MsÚ sa konalo valné zhromaždenie delegátov dobrovoľných požiarnych zborov okresu Banská
Štiavnica, kde boli zvolení členovia Okresného výboru DPO SR v Banskej Štiavnici na roky 1997 – 2001 Jozef
Hrnčiar (Podhorie), Oto Hrušovský, Vladim�r Jar�bekVladimír Jarábek (Banská Štiavnica – Štefultov), Vla di -
mír Poprac st., Pavol Poprac, Vladimír Slezák, Miroslav Škriniar, Milan Ivanič a Anton Mosin (Banská Štiav -
nica), Vladimír Kondek (Vysoká), Ján Kollár (Baďan), Ján Kružlic (Sv. Anton), Ján Kuka (Dakýš), Ing. Vladimír
Mecho (Banská Belá), Mikuláš Neschl (Št. Bane), Blažena Speváková (Kozelník), Ján Škvarka (Močiar), Slávka
Štefanková (Ilija) a Pavel Valent (Počúvadlo). Za OKRK boli menovaní Ivan Chlpáň (Beluj), Soňa Ivaničová
(Banská Štiavnica) a Ján Škarba (Sv. Anton). Za predsedu OV DPO SR bol zvolený Vladimír Poprac st.
V hoteli Grand sa uskutočnilo už 3. krát stretnutie s jubilantmi, ktoré zorganizovala Zmiešaná ZO SZTP 
a ZPCCH v Banskej Štiavnici. Prítomní boli prednosta OÚ Ing. Marián Láslo, primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc., z Oblastného výboru SZTP zo Zvolena p. Debnáriková a 72 jubilantov.

21. 11. 1996
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie š. p. Banská Bystrica pristúpil k príprave i riešeniu vodného hos po -
dárstva na území mesta. Uskutočnil výber staveniska na stavbu „Banská Štiavnica – zásobovanie mesta pit-
nou vodou II. tlakové pásmo“. Stavba pozostávala z vybudovania zásobovacieho vodovodného potrubia 
v trase Červená studňa – Klinger – Štefultov a včítanie distribučnej sieti v oblasti Resly, Pod Paradajzom 
a okolitých častí daných lokalít. Stavba sa plánovala v náklade cca 18,0 mil. Sk. 
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22. 11. 1996
Na poslaneckom prieskume navštívil Banskú Štiavnicu poslanec NR SR Ľubomír Harach (DÚ). Po prijatí
primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. a rozprave s predstaviteľmi vedenia mesta sa zaujímal
na potreby banskoštiavnických škôl a následne navštívil viaceré školy. O 14.00 hod. sa zúčastnil mítingu 
s predstaviteľmi škôl okresu v CMK Rubigall.
Občianske združenie Živena uskutočnilo vyhodnotenie Literárnej súťaže z vlastnej tvorby žiakov banskoštiav -
nických škôl, občanov mesta a okolia na tému „Tolerancia proti sebectvu“ z 36 autorov. 

26. 11. 1996
V súlade s plánom hlavných úloh vlády SR sa uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie materiálu
„Správa o problémoch a zámeroch rozvoja regiónu Banská Štiavnica“, ktorá bola neskôr predložená Úradu
pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky. 
V Banskom dome sa uskutočnil celoslovenský seminár Z dejín banského meračstva, ktoré zorganizovalo
SBM v Banskej Štiavnici.

27. 11. 1996
V Banskej Bystrici sa konalo 8. Valné zhromaždenie Slovenskej baníckej spoločnosti. Prezident tejto
spoločnosti Ing. Martin Huba, CSc., ale aj ďalší účastníci tohto zhromaždenia vysoko hodnotili činnosť
Slovenské banského múzea v r. 1996 v oblasti prezentácie slávnych tradícií slovenského baníctva doma 
a v zahraničí. Za výkonného tajomníka bol opäť zvolený Ing. Mikuláš Beránek, rodák zo Štefultova.

28. – 30. 11. 1996
Vyše 40 pedagógov zo Stredoslovenského a Západoslovenského kraja sa stretli v rámci medzinárodného pro-
jektu AIR POLLUTION PROJEKT EUROPE, ktorý sa zaoberal monitorovaním znečisťovaného ovzdušia. 

29. 11. 1996
Do mesta prišli na pracovnú návštevu predstavitelia SDĽ: predseda SDĹ Jozef Migaš a poslanec NR SR Pavel
Kanis. Na radnici ich privítal zástupca primátora Ing. Jozef Ivanič a prednostka MsÚ Nadežda Babiaková. 
V odpoludňajších hodinách sa konal v kine Akademik míting s obyvateľmi okresu Banská Štiavnica. Potom
v kine Akademik sa uskutočnilo stretnutie s členmi SDĽ, sympatizantmi a ďalšími občanmi okresu Banská
Štiavnica.

30. 11. 1996
V Kultúrnom dome v Štefultove sa uskutočnila konferencia ZRS z 5–tich klubov ZRS v okrese, kde boli hos-
tia Ján Pivoluska a MUDr. Vladimír Hodrušský – členovia ÚR ZRS. Na konferencii bol za predsedu Okresnej
rady ZRS zvolený Ján Novotný, za členov Okresnej rady ZRS Ing. Gabriela Červenáková, Štefan Rigo, Vladimír
Nemčok, Ján Vantek, Milan Helej, Štefan Chríbik, Milan Kapoš a Gabriel Jakubík, za predsedu Okresnej
revíznej komisie Ján Longovič, za členov Okresnej revíznej komisie Vladimír Knopp, Štefan Jokl a Otto
Hrušovský, za člena Ústrednej revíznej komisie ZRS Milan Helej. Zvolení boli aj delegáti na krajskú konfe -
renciu ZRS, ako aj na snem ZRS.  

December
2. 12. 1996
SČK v Banskej Štiavnici zorganizoval odber krvi prvodarcov a rodinných príslušníkov v Banskom dome.

3. 12. 1996
Banskoštiavnicko–hodrušský banícky spolok zorganizoval v Banskom dome prednášku „Výsledky činnosti
GÚDŠ v Bratislave v Štiavnicko – hodrušskom rudnom rajóne“, kde vystúpil Ing. Jaroslav Stohl.

5. 12. 1996
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára a Vysoká škola výtvarných umení – Katedra reštaurovania
drevenej a polychromovanej plastiky v Bratislave zorganizovali výstavu „Majstrovstvo reštaurátorov“. 

6. 12. 1996
Centrum mestskej kultúry Rubigall zorganizovalo predvianočné podujatie „Batoh Mikulášskych prekvape -
ní“. Na ňom sa predvádzali a vystavovali vizovické ozdobné pečivo, pernikárstvo, textilné hračky, vianočné
ozdoby, keramika, plastika, výtvarná súťaž a vystúpil súbor Stromáčik s pásmom „Ako to bolo na Vianoce“.
Po prvýkrát zavítal do Starého zámku Mikuláš so svojimi darčekmi pre deti aj dospelých. Podujatie zorga-
nizovalo pre zamestnancov SBM a majiteľ hotelu Topky na Počúvadlianskom jazere Franz Weingartshofer.
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7. 12. 1996
V reštaurácii Barbora sa uskutočnil II. reprezentačný ples, ktorého sa zúčastnil aj podpredseda Slovenského
futbalového zväzu Dr. Jozef Paršo. Počas plesu bola vyhlásená a vyhodnotená futbalová jedenástka roka. Za
najlepšieho futbalistu bol vyhlásený Michal Kuzma a v ďalšom poradí sa umiestnili: Vladimír Šlosár, Pavol
Petruf, Jaroslav Stanko, Vladimír Hanus, Vincent Emil, Jaroslav Oboňa, Tibor Siago, Andrej Hanzlík, Martin
Čambal a Róbert Hoták. 

8. 12. 1996
Sídlisková TJ Drieňová a majiteľ hotelu Grand Norbert Kaník zorganizovali príchod Mikuláša s čertom pod
vianočný stromček pred hotelom Grand.  

10. 12. 1996
V zasadačke Okresného úradu v Banskej Štiavnici za účasti prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici
Ing. Jozefa Pinku sa uskutočnilo zasadnutie prednostov okresných úradov Banskobystrického kraja.
Členská schôdza Spolku slovenských žien – Živena uskutočnila výročnú členskú schôdzu, kde vyhodnotila
svoju aktivitu za obdobie 1995 – 1996 a pripravila program aktivít na rok 1997. Za predsedníčku bola opäť
zvolená Elena Gondová, ktorá túto funkciu vykonávala nepretržite od založenia tejto organizácie v r. 1990. 

11. 12. 1996
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 509/1996 k Programu podpôr a koncepcií rozvoja lokalít, ktoré sú
zapísané v Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sa uskutočnilo medzirezortné rokovanie
Komisie pre záchranu týchto lokalít.
V reštaurácii Barbora sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie OV Slovenského zväzu telesne postihnutých 
v Banskej Štiavnici pri príležitosti Svetového dňa zdravotne postihnutých. Prítomní boli p. Debnáriková 
z Oblastného výboru SZTP vo Zvolene, z Oblastného výboru ZPCCH predseda Richard Vén, Eva Knappová
a pracovníčky OÚ – odboru sociálneho zabezpečenia v Banskej Štiavnici.

18. 12. 1996
Autorský klub Salamandra uskutočnil v klube DM SLŠ poetický večer pod názvom „Poetický ring“.

26. 12. 1996
Členovia Štiavnického „A“ divadla uviedli v kostole sv. Kataríny predstavenie „Štiavnický Betlehem“.
V hoteli Grand sa uskutočnila Štefanská zábava s večerou pri živej hudbe.

31. 12. 1996
V hoteli Grand sa prvýkrát v zrekonštruovaných priestoroch usporiadal Silvestrovský ples.

Funkciu zástupcu primátora mesta do 31. 10. 1996 zastával Dr. Ján Novák, CSc., od 1. 11. 1996 bol vo funkcii
zástupcu primátora mesta Ing. Jozef Ivanič.

Mestská polícia zaznamenala v tomto roku 817 priestupkov. Väčšina priestupkov bola porušenia VZN Mesta
Banská Štiavnica č. 3/1995 a to nerešpektovaním zákazových dopravných značiek. 

Stav hmotného majetku mesta k 31. 12. 1996 bol 799 194 970,68 Sk.

Počet obyvateľ ku dňu 31. 12. 1996 bol 10 918 (muži 5566 a ženy 5352).

Vznikol Okresný úrad Banská Štiavnica so sídlom v Banskej Štiavnici.

K 31. 12. 1996 ObÚP Banská Štiavnica evidoval počet nezamestnaných 1054, t. j. 15,35 %.

Podrobné analýzy spojené so záchranou svetového kultúrneho dedičstva, jeho obnovou a revitalizáciou boli
prerokované vládou SR a následne boli prijaté vládou SR uznesenia:
Uznesenie vlády SR č. 35 zo dňa 16. 1. 1996 k Správe o stave kultúrnych pamiatok na Slovensku;
Uznesenie vlády SR č. 509 zo dňa 23. 7. 1996 k programu podpôr a koncepcií rozvoja lokalít, ktoré sú za-
písané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 

V tomto roku sa investovalo a boli dokončené objekty v meste:
– 56 b. j. v celkovom náklade 21,441 mil. Sk
– plynofikácia kotolne na ul. L. Exnára za 1,560 mil. Sk
– plynofikácia kotolne na Mierovej ulici za 3,336 mil. Sk
– zateplenie 36 b. j. na sídlisku JUH za 2,175 mil. Sk
– náter strechy KD Štefultov za 0,020 mil. Sk
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– prívod vody na športový štadión za 60 tis. Sk
– detské ihrisko Drieňová za 340 tis. Sk
– sprevádzkovanie hotelového zariadenia Hotel Bristol Garni, ukončenie fasády v náklade 250 tis. Sk
– začatie výstavby prevádzkovej budovy SPP š. p. a hotelového zariadenia, kde bolo prestavané 30,555 mil. Sk
– ukončená rekonštrukcia NsP (I. etapa) na Povrazníku pre účely Domova dôchodcov v celkovom náklade

8,218 mil. Sk
– ukončená rekonštrukcia hotela Grand – firma Kaník a spol. v náklade cca 20,0 mil. Sk
– nákup zariadení do NsP v hodnote 2,0 mil. Sk
– SLŠ Banská Štiavnica – rekonštrukcia el. inštalácie v DM v hodnote 1,1 mil. Sk
– SOU lesnícke – výstavba dielní 24,0 mil. Sk a výstavba učební 24,0 mil. Sk
– dobudované V. tlakové pásmo včítane výmeny vodovodného potrubia na Nám. sv. Trojice s nákladom 

cca 3,0 mil. Sk
– káblový rozvod NN na Nám. sv. Trojice a Radničnom námestí realizovaný SEZ RZ Žiar n. Hr. V náklade 

3,0 mil. Sk
– v iných častiach mesta rekonštrukcie rozvodov NN v náklade 0,9 mil. Sk
– kabelizácia a rozšírenie telefónnych sietí v náklade 8,975 mil. Sk

Najlepší športovec sa stal Rado Dobrovič.

Banskoštiavnickí futbalisti postúpili do 4. ligy.
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