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9. januára sa začalo zbieranie podpisov na vypísanie referenda o prijatí ústavného zákona o priamej voľbe
prezidenta SR. Do petičnej akcie sa zapojili i miestne organizácie politických strán KDH, DÚ, MKDH,
Spolužitie ale aj iných strán a politických zoskupení. V okrese Banská Štiavnica petíciu podpísalo 1200 obča -
nov.

Slovenské telekomunikácie š.p. Žiar nad Hronom zmenili telefónne čísla, ktoré začínajú číslom 6. To sa
týkalo aj mesta Banskej Štiavnice.

Politické smerovanie na Slovensku bolo západnými demokraciami kritizované za nedemokratické v konaní
na vnútornej politickej scéne, v politike k národnostným menšinám, i v oblasti ľudských práv. V Banskej
Štiav nici, ako mnoho etnickom meste, v ktorom sa asimilovali občania iných národnosti neboli žiadne národ-
nostné rozpory.

Banskú Štiavnicu môže nazvať mesto múz. Po celý rok prebiehali rôzne kultúrne akcie, kde sa striedala
hudba, spev, recitácia poézie i prózy. Napriek malému počtu obyvateľov tu pôsobilo veľa amatérskych
súborov, ktoré dopĺňali kultúrny kolorit pre domácich aj zahraničných hostí (divákov). V meste hosťovali aj
importované umelecké telesá. Príkladom je celoslovenské podujatie Strunobranie. Ďalšie známe kultúrne
akcie boli Banícky majáles, Nácovský pochod, Salamander, ktorý je špecifikom mesta v rámci celoslovenských
osláv baníkov, geológov, naftárov aj energetikov. Kultúrne a spoločenské podujatia vrcholili pred Vianocami,
ale aj počas nich, keď mestom zneli vianočné koledy.

Od 1. apríla sa začali vydávať nové evidenčné čísla pre motorové vozidlá v novozriadených okresoch, teda aj
v Banskej Štiavnici. Evidenčné číslo začínalo písmenami BS.

Banskoštiavnickí študenti odboru textilnej technológie SOŠ (Stredná odborná škola) získali dve Zlaté Fatimy
na jarných kontraktačných veľtrhoch „Trenčín mesto módy“. 

23. 5. sa neúspechom skončilo referendum o vstupe SR do NATO a priamej voľbe prezidenta SR, v okrese
Banská Štiavnica sa ho zúčastnilo len 11,17 % občanov.

V lete prebiehali rozsiahle opravy fasád a to Nového zámku, Galérii Jozefa Kollára a na iných historických
objektoch v centre mesta.
Mesto sa začalo zviditeľňovať v oblasti školstva. Etablovali sa tu vysoké školy a štátne inštitúcie. Mesto je už
sídlom okresu a rozvíja medzinárodné vzťahy na poli hospodárstva, vedy, kultúry, umenia a športu, ale aj 
v spolupráci štátnej správy a samosprávy v širokom kontexte.

V tomto roku sa dokončilo 72 nových bytových jednotiek na sídlisku Drieňová a na Námestí sv. Trojice
pokračovali rekonštrukcie zdevastovaných objektov a boli obnovené tri pamiatkové domy. Začala sa budovať
technická a sociálna infraštruktúra. Pokračovalo sa s výstavbou čističky odpadových vôd, vybudovalo sa
vodovodné tlakové pásmo pitnej vody v časti Povrazník a urobila sa projektová dokumentácia prepojenia
Červenej studne so Štefultovom líniovým vodovodom. Niektoré časti mesta, konkrétne Špitálka a Štefultov
sa začali plynofikovať. Na sídlisku Drieňová sa urobili chodníky a parkovacie miesta a iná infraštruktúra.

Ukončila sa výstavba areálu  Stredné odborné učilište lesnícke (SOUL), dostavba Gymnázia, rekonštrukcia
Mestských kúpeľov a iné.
Mesto a okres sa inštitučne stabilizovalo, dobudoval sa Okresný úrad (OÚ), Okresný úrad práce (OÚP) 
a Okresné riaditeľstvo policajného zboru (OR PZ). Stabilizovala sa aj prevádzka Nemocnice s poliklinikou
a prevádzka železničnej trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica.

Mimoriadnym prínosom pre mesto bolo zriadenie Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p. so
sídlom v Banskej Štiavnici.

Etablovaním vysokých škôl do mesta sa obnovili akademické tradície z minulosti..

Slovenský parlament vyčlenil v štátnom rozpočte na rok 1 998 18 miliónov Sk na obnovu historického jadra
Banskej Štiavnice.
Okresný úrad práce v Banskej Štiavnici evidoval k 30. 11. 1997 23,6 % občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou.
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1. 1. 1997 
V úvodných hodinách roka sa stretlo asi 300 občanov na Námestí sv. Trojice, aby pozdravili Nový rok a Deň
vzniku SR. Účastníkov pozdravil svojim príhovorom primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a poďakoval
sa občanom za podporu samosprávy a návratu vysokého školstva. Tiež sa prihovorili zástupca prednostu
Okresného úradu Ján Kiripolský, evanjelický a katolícky kňazi Daniel Šouc a Imrich Šišulák a spevom a hud-
bou spestrili atmosféru na námestí mužský spevácky zbor Štiavničan a dychová hudba Sitňanka.
Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom zriadila vysunuté pracovisko pre okres Banská Štiavnica 
v budove Okresného úradu, Križovatka 4.
Š. p. Pleta sa privatizoval. Časť podniku kúpila od Fondu národného majetku zamestnanecká akciová
spoločnosť PLETA – MODA.

2. 1. 1997 
V prvý pracovný deň vo štvrtok vyhrávala dychová hudba Sitňanka v meste na rôznych miestach.
Zároveň privítala Prvá komunálna banka, pobočka Banská Štiavnica svojho prvého klienta Moniku Koreňo -
vú, ktorá urobila prvú pracovnú bankovú operáciu v roku 1997 za firmu HERS. Riaditeľ pobočky Ing. Fran-
tišek Majerský jej odovzdal upomienkové darčeky.
Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci Anton Národa (ZRS) navštívil mesto a stretol sa 
s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom CSc., kde boli prítomní riaditeľ NsP MUDr. Mikuláš Nagy
a predseda Okresnej rady ZRS Ján Novotný. Zároveň navštívil NsP, kde sa oboznámil s problematikou a pre-
vádzkou NsP na mieste za účasti okresného štátneho lekára MUDr. Jozefa Horvátha, riaditeľa NsP MUDr.
Mikuláša Nagya a jeho zástupcu MUDr. Viliama Višňovského

3. 1. 1997 
V hoteli Grand – Matej sa uskutočnilo novoročné stretnutie, ktoré zvolal primátor mesta. Na stretnutiu sa
zúčastnili predstavitelia verejnej správy, školstva, zdravotníctva a podnikatelia, ako aj prednosta Okresného
úradu Ing. Marián Láslo, ktorý hovoril o etablovaní okresu, jeho význame a úlohách v roku 1997.

8. 1. 1997 
Za prítomnosti ministra výstavby a verejných prác Jána Mráza, primátora mesta a ďalších predstaviteľov
samosprávy, sa na sídlisku Drieňová odovzdalo 56 nových bytových jednotiek. Výstavba bytových jednotiek
bo la od roku 1990 pozastavená a až v roku 1996 sa dokončili a kolaudovali. Náklady na ich dokončenie po -
s kytlo Ministerstvo výstavby a verejných prác SR v čiastke takmer 17 mil. Sk a samospráva mesta 4,5 mil. Sk.
Primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc. navštívil v Bratislave ministra pôdohospodárstva Petra Baca. Pred-
metom rokovania bolo prinavrátenie vysokého školstva do Banskej Štiavnice, začatie činnosti Slovenského
vodohospodárskeho podniku š. p. v Banskej Štiavnici, činnosť Združenia podnikov vodného hospodárstva
SR so sídlom v Banskej Štiavnici, investičná činnosť na úseku vodného hospodárstva v Banskej Štiavnici 
v roku 1997, možnosti pamiatkovej obnovy v rámci rezortu pôdohospodárstva ako i možnosti využitia
pamiat kových objektov v Banskej Štiavnici pre ďalší rozvoj mesta. Rokovania sa zúčastnil i rektor Technickej
univerzity (TU) Zvolen Prof. Dr. Milan Marčok, DrSc., ktorý predniesol problémy návratu vysokého školstva
do Banskej Štiavnice.

9. 1. 1997 
Na MsÚ sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie primátora mesta s riaditeľom vodohospodárskej sekcie
Ministerstva pôdohospodárstva SR Ing. Taričom a so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p. a to generálnym riaditeľom Ing. Dušanom Pálkom a riaditeľmi Povodia Hrona Ing. Ladislavom Pod-
konickým a Povodia Dunaja Ing. Štefanom Borušovičom. Predmetom rokovania bol harmonogram začatia
činnosti tohto nového štátneho podniku v Banskej Štiavnici a priestorové, materiálne a personálne pod-
mienky jeho činnosti.

9. – 12. 1. 1997
Na výstave 7. ročníka Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu G ´97 a 6. ročníka medzinárodnej výstavy
turistických možností v regiónoch REGIONTOUR ´97 v Brne mala expozíciu cestovná agentúra B – komplet
z Banskej Štiavnice.

11. 1. 1997 
Na majstrovstvách SR v karate mládeže v Žiline získal striebornú medailu Martin Jánošík z Banskej Štiav -
nice.

13. 1. 1997
V Banskom dome sa konal 35. odber krvi kde krv darovalo 87 darcov.
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14. 1. 1997
Banskú Štiavnicu navštívili ruskí podnikatelia v oblasti cestovného ruchu. O ich záujme o kultúrno-his-
torické pamiatky a prírodné krásy okolia Banskej Štiavnice svedčí aj to, že bola prítomná i ruská televízia,
ktorá natočila dokument.

15. 1. 1997 
Vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA v Bratislave na 3. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
SLOVAKIATOUR ´97 propagovalo mesto Banská Štiavnica s Nadáciou Pohronie možnosti cestovného ruchu
v regióne.

16. 1. 1997 
Na pozvanie Ing. Eduarda Radu, prezidenta spoločnosti Hell, s. r. o. Banskú Štiavnicu navštívil Marián
Mesiarik, predseda OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR spolu s Miloslavom Gazdíkom,
podpredsedom tohto istého zväzu. Spolu rokovali o perspektívach baníctva v Banskoštiavnickom revíre,
najmä geologickom prieskume drahocenných kovov zlata a striebra.

19. – 21. 1. 1997 
Na Štrbskom plese sa uskutočnili majstrovstvá SR lesníkov v lyžovaní. Ing. Marián Novák zo SOUL v Banskej
Štiavnici vo svojej kategórii zvíťazil v zjazde, obrovskom slalome a behu.

20. 1. 1997
Matričný úrad bol presťahovaný z historickej radnice na Okresný úrad, Križovatka 4.

22. 1. 1997 
Vedecká rada Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela UMB v Banskej Bystrici schválila na svojom
zasadnutí viacero možností vysokoškolského štúdia v Banskej Štiavnici už od školského roku 1997/1998:
ekomúzeológiu (bakalárske, nadstavbové a magisterské štúdium), manažment školských zariadení a envi-
ronmentálnej výchovy (5-ročné magisterské štúdium), a tiež ekochémiu (dvojročné štúdium).

23. 1. 1997 
Na pozvanie CMK (Centrum mestskej kultúry) Rubigall prišla herečka z divadla Piky z Pezinka K. Aulitisová,
ktorá hovorila v materskej škole na ulici Bratská netradičným spôsobom malým deťom o sexuálnej výchove.

24. 1. 1997 
Na pracovnú návštevu prišli podpredseda NR SR Augustín Marián Húska, minister kultúry Ivan Hudec,
minister zdravotníctva Ľubomír Javorský a Viliam Hornáček, podpredseda Výboru NR SR pre vzdelanie,
vedu, kultúru a šport. Predstavitelia NR SR a vlády SR sa stretli s občanmi v kine Akademik, kde besedovali
o problematike zdravotníctva v okrese Banská Štiavnica.

25. 1. 1997 
V hoteli Grand – Matej v rámci podujatia „Stretnutie s osobnosťou“ sa uskutočnilo stretnutie s predsedom
DS a poslancom NR SR Jánom Langošom..

27. 1. 1997 
V kine Akademik sa uskutočnila výročná schôdza Mestskej organizácie Hnutia za demokratické Slovensko
v počte 57 delegátov. Za predsedu MO HZDS bol zvolený Ing. Eugen Kysel, podpredsedu Ing. Milan Kašík
pre oblasť štátnej správy a samosprávy, Ing. Miroslav Fojtík pre ekonomiku, Mgr. Šarlota Martošová pre so-
ciálnu oblasť a Ing. Ivan Herčko, CSc. pre mediálnu politiku. Za tajomníka bol zvolený Róbert Skladan a do
9-členného výboru Mgr. Július Hanus a Štefan Turčáni.

28. 1. 1997 
MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec NR SR za KDH v rámci poslaneckého prieskumu navštívil Banskú
Štiav nicu.. Pri tejto príležitosti ho prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý ho informoval 
o rozvojových programoch mesta. Poslanec navštívil OÚ, kde ho prijal zástupca prednostu úradu J. Kiripol-
ský, ktorý ho informoval o nezamestnanosti v meste a tiež navštívil NsP, kde mu riaditeľ MUDr. Mikuláš
Nagy navrhol začlenenie nemocnice do siete štátnych zariadení.
V Banskom dome predniesol primátor mesta Marián Lichner prvú prednášku o ceste ku zapísaniu Banskej
Štiavnice a technických pamiatok okolia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Ďalší prednášajúci boli podnikový riaditeľ Povodia Hrona Ing. Ladislav Podkonický, ktorý hovoril
o historickom význame vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice, o stave a projektoch ich obnovy a Ing. La -
dislav Sombathy spomenul prípravu pamätnej tabule Ing. Jurajovi Bernáthovi (11. 3. 1899 – 21. 12. 1976),
vynikajúcom banskom odborníkovi a osobnosti, ktorá mala zásluhy aj na vybudovaní Banského múzea 
v prírode v Banskej Štiavnici.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
7

134



V Domove mládeže v mestskej časti Povrazník sa uskutočnil Klub interpretov Salamandra, ktorí sa predstavili
vystúpením poézie, prózy, hudby a ručných umeleckých prác.
Na III. ZŠ na sídlisku Drieňová sa uskutočnil I. ročník volejbalového turnaja dievčat o putovný pohár. Zú -
častnilo sa ho 5 družstiev základných škôl z Banskej Štiavnice a z Banskej Belej.

29. 1. 1997 
V areáli SOUL sa uskutočnil 17. ročník Memoriálu D. Višňovca v bežeckom lyžovaní v mužských kategóriách.

30. 1. 1997 
MsÚ, Mestská knižnica a Živena – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici si pri príležitosti 90. výročia
narodenia spisovateľa Jozefa Horáka a 35. výročia ZŠ Jozefa Horáka uctili pamiatku položením kvetov na
hrob a besedou o živote a diele Jozefa Horáka.

31. 1. 1997 
V hoteli Grand – Matej sa uskutočnil 4. maškarný a divadelný ples. Najväčší úspech mala strašidelná rodina
pána Draculu.
V Budapešti na Rákocziho triede skončila výstava „Slovenské betlehemy“. Exponáty na výstavu zapožičalo
aj SBM v Banskej Štiavnici.   

Február
1. 2. 1997 
V Banskej Štiavnici sa konštituovali a postupne rozbiehali služby Okresného riaditeľstva Policajného zboru.
Sídlo OR PZ bolo na Dolnej ul. č. 2.

1. – 2. 2. 1997 
V Prešove sa uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá SR – MASTERS – v plávaní. Banskú Štiavnicu reprezen-
tovali veteráni – plavci Plaveckého klubu Ing. Ján Čamaj, Igor Benčaj, Peter Čamaj, Ing. Jozef Kulman a Tibor
Zachar st., ktorý bol aj najúspešnejší. Celkovo sa družstvo umiestilo v jednotlivých disciplínach na me dailo -
vých pozíciách.

2. 2. 1997 
V hoteli Grand – Matej sa uskutočnil detský „Maškarný a divadelný bál“. Zúčastnilo sa ho vyše 100 detí, kto -
ré predstavovali rôzne postavičky z rozprávok.

6. 2. 1997 
V MŠ na Bratskej ul., na sídlisku Drieňová sa uskutočnil metodický deň „Dramatická výchova v materskej
škole“. Cieľom metodického dňa bolo rozvíjať základy čítania, kde sú deti nútené rozvíjať svoje myšlienky,
na pochopenie logického usporiadania udalostí.

7. 2. 1997 
V Banskom dome sa uskutočnil 5. reprezentačný banícky ples, ktorého usporiadateľom bol Banskoštiav -
nicko–hodrušský banícky spolok.
Na I. ZŠ Andreja Sládkoviča sa konali fašiangy a pochovávanie basy, ktoré boli spojené s folklórnym progra -
mom súboru Podhorčan.

8. 2. 1997 
V SOUL sa konal Okresný snem HZDS. Na sneme boli hosťami podpredseda HZDS a podpredseda NR SR
Augustín Marián Húska, predseda NR SR Ivan Gašparovič, predseda Krajského predstavenstva HZDS,
poslanec NR SR Dušan Macuška a prednosta OÚ Ing. Marián Láslo. Okrem toho boli prítomní hostia 
i zástupc ovia okresných organizácií Roľníckej strany Slovenska a Kresťansko sociálnej únie. Do okresných
orgánov zvolili tajným hlasovaním predsedu Okresného predstavenstva HZDS Mgr. Júliusa Hanusa, pod-
predsedu pre ekonomiku Lukáša Bačíka, pre sociálne veci Zdenu Santorisovú, pre územnú správu Milana
Trubana, pre mediálnu oblasť Mgr. Jána Kiripolského a tajomníka HZDS Milana Hrudku. Ďalšími členmi
novozvoleného OP HZDS sa stali Anna Juchová, Ivan Lupták, Ing. Eugen Kysel, Jozef Durbák, Jozef Palenkáš
a Róbert Skladan.
Sídlisková TJ Drieňová Banská Štiavnica uskutočnila vo večerných hodinách Karneval na ľade na ihrisku
(Sídlisková telovýchovná jednota (STJ) Drieňová.

10. 2. 1997 
V kine Akademik sa uskutočnila konferencia o športe v Banskej Štiavnici, kde sa vyhodnotili najlepší špor-
tovci, družstvá a tréneri. Na konferencii boli prítomní primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc., zástupca
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primátora Ing. Jozef Ivanič, poslanec MsZ a predseda Okresného združenia telesnej kultúry Ing. Marián
Coplák, poslanec MsZ a predseda komisie športu pri MsZ Ján Valentík, tajomník okresného združenia
telesnej kultúry Imrich Tomajka a zástupca prednostu OÚ v Banskej Štiavnici.

12. 2. 1997 
V Žiari nad Hronom sa uskutočnili prvé zimné majstrovstvá okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad
Hronom vo viacbojoch všestrannosti. Štartovalo 178 pretekárov. Z nich zvíťazilo 10 pretekárov z Banskej
Štiavnice.

13. 2. 1997 
Na základe výsledkov ankety a na základe vysokého záujmu občanov bolo dňa 11. 12.. 1996 založené občian -
ske združenie „Bývanie v centre Banskej Štiavnice“ za účelom revitalizácie centra mesta , ktoré bolo Minis-
terstvom vnútra SR zaregistrované 13. 2. 1997.
V NR SR sa uskutočnilo pracovné rokovanie primátora mesta Ing. Mariána Lichnera CSc., jeho zástupcu
Ing. Jozefa Ivaniča a prednostky MsÚ Nadeždy Babiakovej s predsedom parlamentného výboru pre školstvo,
kultúru, vedu a vzdelanie Ing. arch. Akad. arch. Jaroslavom Paškom. Zástupcovia mesta informovali predsedu
výboru o návrhoch na riešenie problémov rozvoja Banskej Štiavnice, v oblasti školstva a kultúry a potrebách
investičných akcií na rok 1997. Predstavitelia mesta dostali prísľub podpory poslanca s možnosťou vykonania
ďalšieho poslaneckého prieskumu pre riešenie problémov. Týkalo sa to najmä obnovy historického jadra
Banskej Štiavnice, návratu vysokého školstva, dostavby Gymnázia a ZŠ na sídlisku Drieňová a plynofikácie
kotolní v školských zariadeniach.  
Literárny týždenník 7/97 predstavil poéziu člena poetického združenia Salamandra Zoltána Egryho v bás -
ňach: Tma belšia než inokedy, Kroky tam a Noční hostia.
V miestnej časti Štefultov sa zišlo 40 členov Klubu dôchodcov na výročnej schôdzi, kde vyhodnotili rok 1996.
Súčasťou schôdze bol i kultúrny program.
Na OÚ v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo stretnutie najúspešnejších športovcov z novovytvorených okresov
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Za Banskú Štiavnicu boli prítomní prednosta OÚ Banskej
Štiavnice Ing. Marián Láslo a poslanec MsZ Ing. Marián Coplák.. Banskoštiavnickí športovci získali prvenstvo
v súťaži miest a obcí s počtom 110 bodov. Medzi najúspešnejšími športovcami ktorí sa prezentovali za okres
Banská Štiavnica boli vyhodnotení Radoslav Dobrovič, Róbert Petro, Jana Potančoková, Ján Čamaj, Zuzana
Klaučová a Tomáš Nemčok. 

15. 2. 1997 
Pod správou Technických služieb mesta boli otvorené Mestské kúpele.

17. – 21. 2. 1997 
Na I. ZŠ sa uskutočnila olympiáda cudzích jazykov, a to v anglickom a nemeckom jazyku. V angličtine zvíťazil
Tomáš Počai žiak 8. ročníka a v nemčine Juraj Počarovský, Stanka Jakabová žiaci 6. ročníka a Katka Zacharová
žiačka 8. ročníka.

22. 2. 1997 
Futbalisti Športový klub (ŠK) Sitno Banská Štiavnica na domácom štadióne v prípravných zápasoch zvíťazili
nad Banskou Belou 7 : 1 a v sobotu remizovali v Banskej Bystrici s Duklou 1 : 1.

23. 2. 1997 
V CMK Rubigall sa konal ustanovujúci Okresný snem KDH. Za predsedu Okresného koordinačného centra
bol zvolený Ing. Roman Lauko, za podpredsedov PhDr. Jozef Labuda, CSc. a Štefan Legényi. Prítomní boli
i poslanci NR SR MUDr. M. Homolová, Ing. E.. Arvay a Ing. P. Muránsky. V programe OS KDH bol výber
kandidátov do komunálnych volieb, priama voľba prezidenta a vytvorenie okresných štruktúr KDH.
Skončila petičná akcia Klubu KDH a Miestneho klubu DS o vypísanie referenda na priamu voľbu prezidenta,
ktorú odsúhlasilo svojim podpisom 1200 občanov.
Banskoštiavnický rodák spisovateľ Anton Hykisch, ktorý pôsobil v Kanade ako veľvyslanec SR oslávil 65 ro kov.

24. 2. 1997 
Na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 24. 2. sa stala vedúcou Mestskej turistickej a infor -
mačnej kancelárie v Banskej Štiavnici Andrea Benediktyová po odchode Ing. Juraja Chrenka.

26. 2. 1997 
Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce tejto univerzity pod
vedením Prof. RNDr. Milana Marčoka, DrSc., rektora TU. Zúčastnil sa ho primátor mesta Ing. Marián Lich-
ner, CSc., jeho zástupca Ing. Jozef Ivanič a riaditeľ SOUL Ing. Ján Ivanič, kde rokovali o presťahovaní Fakulty
ekológie a environmentalistiky do Banskej Štiavnice. Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene
schválil zmenu sídla tejto fakulty zo Zvolena do Banskej Štiavnice.
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27. 2. 1997 
OV Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) prerokoval zmeny stanov ako aj personálne zmeny. Do
ÚV SZTP za okres Banská Štiavnica bol zvolený Ján Putyra, predseda Špecifickej základnej organizácii telesne
postihnutých (ŠZO – TP).

28. 2. 1997 
V hoteli Grand – Matej bola podpísaná zmluva o sponzorskej pomoci medzi ŠZO – TP, zastúpená Jánom
Putyrom a firmou Kaník a spol. s r.o., zastúpená Norbertom Kaníkom a Ing. Ľudovítom Kaníkom.
Daňový úrad v Banskej Štiavnici zverejnil zoznam daňových dlžníkov, ktorí si nesplnili zaplatenie daní. Jed-
nalo sa o fyzické osoby a firmy.

Marec
3. 3. 1997 
V Banskom dome sa uskutočnil 36. odber krvi, krv darovalo 150 darcov. Nových darcov bolo 26. Na odbere
krvi sa zúčastnili aj rodiny a mnohí ju darovali už viac ako 30 krát a boli Zlatí darcovia.
V Banskom dome prebiehal od 3. 3. – 5. 3. Veľkonočný šachový turnaj.

4. 3. 1997 
Na rokovaní vlády SR v Bratislave boli prítomní primátor mesta Banská Štiavnica Ing. Marián Lichner, CSc.
a zástupca prednostu OÚ Banská Štiavnica Ján Kiripolský, kde vláda prejednávala bod „Správa o problémoch
a zámeroch rozvoja regiónu Banská Štiavnica“ a túto správu prijala. Uznesenie vlády SR č. 170 zo 4. marca
1997 stanovilo program k správe o problémoch a zámeroch rozvoja regiónu Banskej Štiavnice. 
Vďaka uzneseniu vlády SR č. 170/97 sa začala rekonštrukcia Pacherštôlne pre potreby Slovenskej agentúry
životného prostredia v Banskej Štiavnici.

5. 3. 1997 
Mesto Banská Štiavnica a ZO SZPB v Banskej Štiavnici usporiadali oslavy 52. výročia oslobodenia Banskej
Štiavnice.

6. 3. 1997 
Zasadalo Mestské zastupiteľstvo ktoré viedol primátora mesta Ing. Mariána Lichner, CSc. Mestské
zastupiteľstvo okrem iného schválilo:
– Dodatočne odovzdanie mestských kúpeľov do správy TS mesta,
– schválilo zastaviť štúdiu čerpacej stanice, ktorá sa mala postaviť v lokalite pod Špitálkou,
– schválilo vykonať stavebné úpravy v kine Akademik do výšky nákladov 100 000,- Sk, ktoré budú slúžiť roz -

ší reniu činnosti kina i pre malé javiskové formy do 31. 8. 1997,
– schválilo 300 000,- Sk na dostavbu šatní na štadióne a zvýšilo príspevok v čiastke 500 000,- Sk na činnosť

Futbalového oddielu,
– súhlasilo s pričlenením obce Banky k mestu Banská Štiavnica,
– riešilo na základe nespokojnosti občanov stav hromadnej dopravy, najmä autobusovej, hľadalo riešenie 

na zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Tento problém vychádzal jednak z členitosti terénu, zimnej údržby
a naj mä finančných prostriedkov.

Mestský spolok Slovenského červeného kríža sa zišiel v Banskom dome, kde zhodnotil svoju činnosť za rok
1996. Za predsedkyňu bola opäť zvolená Mária Balková, ktorá túto funkciu vykonáva už 17 rokov.

7. 3. 1997 
V priestoroch CMK Rubigall svoju činnosť začal klub pre deti a mládež (RG – klub) z Reálneho gymnázia.
Činnosť klubu bola zameraná ne vedomostné kvízy, súťaže zručnosti, šikovnosti a umeleckej tvorivosti.

8. 3. 1997 
Pri príležitosti 25. výročia mužského speváckeho zboru Štiavničan, sa uskutočnila audio nahrávka štiavnic -
kých baníckych a iných piesní v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici.

9. 3. 1997 
Banskú Štiavnicu navštívil komisár Irving Stolberg z Komisie na reklamu amerického kultúrneho dedičstva
v zahraničí a Medzinárodnej spoločnosti pre vládne vzťahy, plánované využitie pozemkov, etnický, environ-
mentálny a ekonomický rozvoj vo východnej Európe a Afrike. Spolu s Dr. Jánom Novákom si prezrel pamäti-
hodnosti mesta a expozície SBM. 
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Banskej Štiavnici uskutočnil v rámci pravidelných služieb výročný zborový
konvent, na ktorom zborový farár predniesol výročnú kňazskú správu za rok 1996 a konali sa aj voľby nových
členov zborového prezbyterstva.
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10. 3. 1997
V Technickej univerzite vo Zvolene sa konalo rokovanie predstaviteľov TU Zvolen a mesta Banská Štiavnica
kde sa prijal postup presídlenia Fakulty ekológie a environmentalistiky TU zo Zvolena do Banskej Štiavni -
ce.

11. 3. 1997 
Zmocnenec Ministerstva kultúry SR, pre výstavbu Ing. Slovák, CSc., rokoval na radnici s primátorom mesta
Ing. Mariánom Lichnerom, CSc., o rekonštrukcii historického jadra Banskej Štiavnice. 
Z iniciatívy Podsitnianskeho kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo zasadnutie k dohodnutiu
základných východísk systematickej a cieľavedomej propagácie mesta a okolia. Zúčastnili sa ho predstavitelia
OÚ, mesta, cestovných kancelárií, múzeí a zástupcovia ubytovacích a stravovacích služieb. Dohodli sa na vy-
daní spoločných propagačných materiálov, ktoré budú obsahovať dodané informácie jednotlivých
účastníckych subjektov.
Centrum voľného času, oddelenie telesnej výchovy v spolupráci s III. ZŠ uskutočnili okresné kolo vo vybíjanej
dievčat ZŠ v mladších kategóriách. Víťazom sa stalo družstvo dievčat zo ZŠ v Banskej Belej.

11. - 12. 3. 1997 
V Slovenskom rozhlase odznelo umelecko-publicistické pásmo o SOUL v Banskej Štiavnici, kde sa uskutoč -
ňuje pravidelne medzinárodné sochárske sympózium rezbárov.

12. 3. 1997 
Banskú Štiavnicu navštívil vedúci Úradu ministerstva kultúry SR Doc. Jozef Králik spolu s riaditeľkou sekre-
tariátu Dr. D. Böhmovou. Spolu so zástupcom primátora Ing. Jozefom Ivaničom a riaditeľ (Slovenské banské
múzeum) SBM Ing. Ivan Herčko CSc., si prezreli expozície SBM na Nám. sv. Trojice a pamätné hroby. Do-
hodli sa na zámere mestskej pamiatkovej revitalizácie ako aj na pláne obnovy kultúrnych pamiatok.
Nová práčovňa je otvorená na Antolskej ulici.

13. 3. 1997 
Mesto Banská Štiavnica, Živena – Spolok slovenských žien, Mestská knižnica a Stredná priemyselná škola
(SPŠ) S. Mikovíniho usporiadali v aule školy literárno-hudobné pásmo „Stále miluj dúhu“, venované Mila -
novi Rúfusovi, kde jeho básne predniesol aj Július Pántik.
Na zasadaní občianskeho združenia „Bývanie v centre Banskej Štiavnice“ do správnej rady zvolili za predsedu
Ing. Juraja Čabáka a členov Ľubicu Paučulovú, Katarínu Voškovú, Jaroslava Dudíka, Jána Roháča, Rudolfa
Fajbíka, Vieru Göndöčovú a Ivana Ladzianského.
Centrum voľného času v spolupráci s Plaveckým klubom v Banskej Štiavnici usporiadalo v krytej plavárni
okresné kolo v plávaní žiakov stredných a základných škôl.

13. – 16. 3. 1997 
V Žiline sa konal 6. ročník medzinárodného turistického ruchu EXPOTOUR Slovakia ´97, kde sa prezento-
vala aj Banská Štiavnica pod názvom „Žarnovica a okolie“.

15. 3. 1997 
V reštaurácii Barbora sa zišli na svojej výročnej členskej schôdzi členovia Pohrebného podporného združenia
Betliar – pobočky v Banskej Štiavnici, pobočka má 661 členov a predsedom je Ján Chladný. 
Na Drieňovej sa konal II. ročník volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala STJ Drieňová v spolupráci 
s III. ZŠ Jozefa Kollára. 
1. kolo Stredoslovenského turnaja mládeže v karate sa uskutočnilo v športovej hale Slávie TU vo Zvolene.
Zúčastnili sa ho aj mladší žiaci z Banskej Štiavnice, M. Jánošík obsadil 2. miesto a M. Máčaj obsadil 3. mies -
to.

16. 3. 1997 
V rámci služieb Božích sa uskutočnil slávnostný akt prísahy nových členov zborového prezbyterstva, kde
kázal Pavel Uhorskai, generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v..

16. – 18. 3. 1997 
Na Knižnom veľtrhu v Londýne sa prezentovala publikácia Slovenská republika, kde na titulnej strane je fo-
tografia banskoštiavnickej Kalvárie, autorom knihy je rodák z Banskej Štiavnice, publicista, umelecký fo-
tograf Ing. Vladimír Bárta, jeho syn Vladimír a Fedor Mikovič.

17. – 21. 3. 1997 
V aule SOUL v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo rokovanie Slovensko-rakúskej medzinárodnej komisie pre
hraničné vody. Zúčastnili sa ho predstavitelia rakúskych ministerstiev financií a hospodárstva ako aj Riadi -
teľstva vodných ciest Rakúska. Za SR sa rokovania zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva
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SR Norbert Beňuška, generálny riaditeľ vodohospodárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR Jozef
Tarič, riaditeľ odboru vodovodov a kanalizácií Ministerstva pôdohospodárstva SR Dušan Čerešňák, riaditeľ
odboru vodných tokov Ministerstva pôdohospodárstva SR Marián Supek, riaditelia povodí Dunaja, Váhu,
Hrona a Hornádu, riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva a ďalší členovia komisie.

17. 3. 1997 
Mestské zastupiteľstvo rokovalo o úprave verejných priestranstiev na sídlisku Drieňová.

18. – 21. 3. 1997 
Maďarská Duna Televízió natáčala dokumentárne filmy o diele Majstra MS z Banskej Štiavnice, z obdobia
neskorej gotiky.

20. 3. 1997 
Uskutočnilo sa slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovy na Višňovského ul. do užívania Sloven-
skému vodohospodárskemu podniku, š.p. Banská Štiavnica za prítomnosti Ing. Júliusa Bindera, Dr.h.c.,
riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, Ing. Dušana Palka riaditeľa SVP š.p.. Zúčastnili sa aj prehliadky expo -
zície SBM a vodných nádrží Rozgrund a Klinger.

21. 3. 1997 
Na Kammerhofskej ulici bola otvorená majiteľkou Valériou Valentíkovou nová predajňa ovocia, zeleniny 
a potravinárskych výrobkov.

23. 3. 1997 
V Domove mládeže pri SLŠ (Stredná lesnícka škola) sa konala výročná členská schôdza Slovenského klubu
sokoliarov, ktorý minulý rok oslávil 25. výročie svojho vzniku. Klub mal 188 členov.

26. 3. 1997 
Na Starej radnici v Bratislave sa prezentovala publikácia pod názvom Posledný súd štiavnického baníka od
banskoštiavnického rodáka umeleckého historika Milana Augustína.

A príl
1. 4. 1997 
Zriaďovacou listinou Ústredného sekretariátu Slovenský červený kríž (SČK) v Bratislave bolo zriadené Sociál -
ne stredisko SČK v Banskej Štiavnici.

2. 4. 1997 
V hoteli Grand – Matej sa konalo spoločné stretnutie predstaviteľov mestskej samosprávy, Okresného úradu,
ria  diteľov závodov, inštitúcií, škôl a podnikateľov za účelom prerokovania ďalšieho rozvoja mesta a celého
regiónu.
V hoteli Grand – Matej benefične koncertoval husľový virtuóz Václav Hudeček v sprievode s klaviristom Pet -
rom Adamcom.

3. 4. 1997 
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Banskej Štiavnici usku -
toč nila členskú schôdzu a vyhodnotila činnosť za rok 1996. Organizácia má 121 členov.

3. – 4. 4. 1997 
Na Mestskom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Rady Európy (RE) s predstaviteľmi mesta
na čele s primátorom Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. a Okresného úradu. Za RE boli prítomní Mikhuel de
Thyse a Joseph Capka, Ing. arch. Ivan Móro, CSc. – generálny riaditeľ sekcie krajiny a pamiatok Ministerstva
kultúry SR a iní odborníci. Na porade boli ustanovené zásady pre spracovanie rozvojového plánu mesta.

4. 4. 1997 
V Banskej Štiavnici rokovala odborná komisia o využití archeologicky odkrytých architektúr kláštora domini -
kánov.

5. – 6. 4. 1997 
Detský súbor country tancov Texasky pod vedením manželov Berešíkovcov na III. ZŠ Jozefa Kollára Drieňová
získal 1. miesto v konkurencii 23 súborov v Českej Lomnici nad Popelkou.
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9. 4. 1997
Na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici na podnet prednostu OÚ Ing. Mariána Lásla sa konalo, stretnutie
inštitúcií v pôsobnosti okresu. Cieľom stretnutia bolo informovať sa o doterajšom priebehu plnenia úloh
Uznesenia vlády č.71/97.

11. 4. 1997 
Zmiešaná ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) a Zväzu postihnutých civilizačnými choro -
bami (ZPCCH) mali v jedálni SOUL v Banskej Štiavnici výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa zúčastnilo
240 členov z celkového počtu 485 členov. Na nej prečítal predseda Ivan Beňo správu o činnosti za rok 1996.
Členská schôdza bola spestrená kultúrnym programom.
V hoteli Grand – Matej v programe „Stretnutie s osobnosťou“ prišiel poslanec NR SR a podpredseda KDH
Mikuláš Dzurinda.

12. 4. 1997 
V nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici nahrala dychová hudba Sitňanka 60 minútovú
magne tofónovú nahrávku. Za realizovanie nahrávky sa zasadil svojou aktivitou primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc..
Syn premiéra vlády SR Vladimíra Mečiara, Vladimír mal sobáš s občiankou mesta Banská Štiavnica Andreou
Fabiánovou.
Spevácky zbor Lúčnica vystúpil na koncerte pod vedením Petra Hradila v kostole Nanebovzatia P. Márie.

14. 4. 1997 
Samospráva mesta začala uplatňovať v centrálnej zóne systém platených parkovísk spoplatnených podľa
cenníka.
CMK Rubigall vydal na rok 1997 Kultúrno–spoločenský informačný kalendár mesta Banská Štiavnica.
V Banskom dome sa uskutočnil 37. bezpríspevkový odber krvi. Zúčastnilo sa ho 93 darcov.

15. 4. 1997 
V Mestskej galérii v R. Sobote otvorili výstavu Historické strelecké terče, zapožičané SBM v Banskej Štiavnici.
Výstavu pripravila komisárka Rút Lichnerová.

15. – 18. 4. 1997 
V kine Akademik a následne v Kultúrnom dome v Štefultove sa uskutočnili stretnutia občanov s predstavi -
teľmi mesta. Na stretnutí občania vystúpili s pripomienkami, čo by malo mesto urobiť a diskutovalo sa 
o ďalšom rozvoji mesta.

17. 4. 1997 
Primátor mesta Banská Štiavnica Ing. Marián Lichner, CSc. prijal v obradnej sieni historickej radnice ministra
spravodlivosti SR Jozefa Liščáka, generálneho sekretára SRMC OSN (pre pamiatky a životné prostredie)
Maria Scaramella, ministra spravodlivosti Estónskej republiky Paula Varula, štátneho tajomníka ČR Petra
Tröstera, štátnu tajomníčku Bulharskej republiky Katinu Krasteovu, štátneho tajomníka Ministerstva
spravodlivosti Rumunskej republiky, štátneho tajomníka MS Poľskej republiky, štátneho tajomníka MS
Ukrajinskej republiky Timura Pukshyna, riaditeľa Kabinetu MS Poľskej republiky Telesfora Nowaka, riaditeľa
Kancelárie MS SR Alojza Medára, riaditeľa protokolu MS SR Júliusa Králika, podpredsedníčku Krajského
súdu v Banskej Bystrici JUDr. Eleonoru Ruttkayovú a predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici JUDr.
Jozefa Bodeka. Delegácia sa zapísala do pamätnej knihy mesta a prezrela si expozície SBM.

18. 4. 1997 
Na OÚ v Banskej Štiavnici bolo prvé zasadnutie Okresnej komisie pre referendum o vstupe SR do NATO 
a o priamej voľbe prezidenta, ktoré sa bude konať dňa 23. 5. – 24. 5. v zmysle Rozhodnutia prezidenta SR 
č. 76/1997. Predsedom komisie sa stal Ing. Juraj Čabák, podpredsedom Ing. Marián Láslo. 6 prítomných
členov zložilo a podpísalo sľub.

19. 4. 1997 
V CMK Rubigall otvorili ku Dňu Zeme IX. ročník výstavy Ochrana prírody v karikatúre, na tému „Strom 
a globálne otepľovanie“. V troch kategóriách sa do tejto súťaže prihlásilo 142 autorov.

22. 4. 1997 
Na 115. zasadnutí vlády SR bol za okres Banská Štiavnica na rokovaní prednosta OÚ Ing. Marián Láslo.
Rokovalo sa o Územnom pláne VÚC a o ďalšom rozvoji okresu Banská Štiavnica.
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23. 4. 1997 
Na 3. ZŠ Jozefa Kollára sa uskutočnila prvá okresná konferencia venovaná projektom realizovaným v základ -
ných a materských školách v okrese, zameraným na skvalitnenie výchovno–vzdelávacej práce škôl. Na kon-
ferencii prednášali MUDr. Miroslav Broniš, CSc. z MZ SR – koordinátor európskej siete Škôl podporujúcich
zdravie, RNDr. Ján Hudec z MŠ SR – koordinátor národnej siete Škôl podporujúcich zdravie, Doc.RNDr.
Hubert Hilbert, CSc. a PeadDr. Soňa Vincíková (UMB v Banskej Bystrici), PhDr. Eva Končoková a PaedDr.
Štefan Porubský z Nadácie Škola dokorán, MUDr. Margita Zajacová zo Štátneho zdravotného ústavu v Žiari
nad Hronom a ďalší.

24. 4. 1997 
Do banskoštiavnickej firmy Ekotrust zavítala japonská delegácia vedená prvým tajomníkom Japonského
veľvyslanectva pre SR so sídlom v Prahe.
V hoteli Grand – Matej sa uskutočnilo zasadnutie miestnej organizácie DÚ (MO DÚ) za prítomnosti pred -
sedníčky Okresnej rady DÚ Dagmar Gürtlovej. Za predsedu MO DÚ bol zvolený Zdeněk Šimáček.
CMK Rubigall v spolupráci Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom uskutočnil regionálnu
súťaž v umeleckom prednese poézie Sládkovičova Štiavnica. V študentskej kategórii sa umiestila na 1. mieste
Katarína Burdová z Gymnázia v Banskej Štiavnici.
Na 1. ZŠ Andreja Sládkoviča si pripomenuli Deň Zeme. Žiaci vysadili listnaté a ihličnaté stromy.

25. 4. 1997 
V okrese Banská Štiavnica vznikla okresná organizácia Komunistickej strany Slovenska. Za predsedu bol
zvo lený Ing. Pavol Mojžita. Prejednal sa program KSS, ktorý bol prijatý na II. Zjazde KSS v Leviciach v roku
1996. Programom strany bola aktuálna modernizácia klasických myšlienok marxizmu – leninizmu so
zásadami odmietnutia deformácií v minulosti.
V CMK Rubigall v spolupráci s detskou umeleckou agentúrou Detuma bolo vystúpenie divadla Maškrta 
s hrou „O Haluštičke zbojníckej dievčičke“, ktoré bolo pre deti materských škôl. 

26. 4. 1997 
V Púchove sa uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní žiactva. Na pretekoch štartovalo
196 pretekárok a pretekárov. Na prvých miestach v jednotlivých disciplínách sa umiestili Tibor Zachar 
a Ľubomír Olha z Banskej Štiavnice.

27. 4. 1997 
V Slovenskom rozhlase odznela kázeň evanjelického farára Daniela Šouca.

28. – 19. 5. 1997 
V Moravskej Třebovej sa uskutočnil II. ročník festivalu „Dny slovenské kultury 97´“. Pri tejto príležitosti
podpísali predstavitelia miest Banskej Štiavnice a Moravskej Třebovej rámcovú zmluvu o spolupráci.

29. 4. 1997
Na OÚ v Banskej Štiavnici bolo predložených 13 projektov regionálneho rozvoja okresu Banská Štiav nice
najmä na rozvoj cestovného ruchu.        

Máj
1. 5. 1997 
Za účasti ministra obrany SR Pavla Kanisa sa uskutočnilo už siedme prvomájové stretnutie občanov na Kysi-
hýbli, kde bol aj kultúrny program.

3. 5. 1997 
V miestnej časti Podsitnianska sa uskutočnil 9. ročník Bežeckých pretekov „Podsitnianska desiatka“, kde sa
zúčastnilo 135 pretekárov vo všetkých vekových kategóriách.

4. 5. 1997 
V bývalých priestoroch OPP sa uskutočnilo stretnutie členov Okresnej rady KDH v Banskej Štiavnici. Hlav-
nou témou rokovania bola príprava májového referenda o vstupe Slovenska do NATO a priamej voľbe prezi-
denta SR. Okrem toho sa tu rokovalo o klubovej činnosti v rámci okresu.

5. 5. 1997 
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna požiarnikov, jednotka Zboru požiarnej ochrany Okresného
úradu predviedla ukážkové požiarno–taktické cvičenie pod záštitou prednostu OÚ Ing. Mariána Lásla.
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6. 5. 1997 
Na MsÚ zasadal prípravný výbor 41. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, pod
vedením Pavla Franíka. Za vedúceho technickej etapovej komisie bol určený Ing. Ľubomír Polóny a za ve dú -
ceho kultúrnej etapovej komisie Mgr. Peter Danáš.

7. 5. 1997 
V Hoteli Grand – Matej sa uskutočnil Medzinárodný jazzový koncert „Dodo Šošoka a jeho priatelia“. Vystú -
pili s ním Karen Edward – spev, klavír (USA), Lee Harper – trubka, krídlovka (USA), Tom Nicholas – conga,
perscussie (USA), Paulo Cardoso – kontrabas (Brazília), Jarek Śmietana – gitara (Poľsko), Antonio Ciacca –
klavír (Taliansko) a Štěpán Markovič – tenor saxofón (Česko).

9. 5. 1997 
Na pozvanie Okresného predsedníctva HZDS v Banskej Štiavnici prišiel na pracovnú návštevu minister život -
ného prostredia SR Jozef Zlocha, ktorý si pozrel aj prevádzky firiem š.p. Pleta a Akusit a.s.. Na pracovnom
stretnutí zameranom na ochranu a tvorbu životného prostredia, sa zúčastnili primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc., zástupca prednostu OÚ Ján Kiripolský, podpredseda OP HZDS Lukáč Bačík, vedúcí Kancelárie
OP HZDS Róbert Skladan a starostovia obcí okresu.

10. 5. 1997 
V Handlovej sa uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní žiactva kategórie „A“ a dorastu.
Zúčastnilo sa ho 9 pretekárov z Banskej Štiavnice. Najlepšie sa umiestila Zuzana Klaučová, ktorá získala 
2 zlaté a 2 strieborné medaily v rôznych plaveckých disciplínach.

13. 5. 1997 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici, ktoré viedol primátor mesta rokovalo o hospodárení Mesta Ban-
ská Štiavnica. Jednalo sa o postupe likvidácii Priemyselného podniku, š.p. a inventarizácii majetku mesta 
k 31. 12. 1996 a odpredaji pozemkov.
Mestské zastupiteľstvo odvolalo poslanca RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc. z funkcie predsedu komisie regionál-
neho rozvoja pri MsZ v Banskej Štiavnici na základe jeho žiadosti z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti 
a zvolila do funkcie poslanca Mgr. Jána Javorského. Jozef Šteffek bol menovaný za podpredsedu regionálneho
rozvoja pri MsZ v Banskej Štiavnici.
MsZ schválilo Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 4/1995 o používaní
a ochrane mestských symbolov a podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta. Týmto doplnkom
bolo schválené udeľovanie ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta.

15. 5. 1997 
Pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnili oslavy v kine Akademik, kde boli prítomní predstavitelia samo-
správy mesta a obcí, štátnej správy okresu Banská Štiavnica. Akcia sa konala v spolupráci s HZDS, Demo -
kratickou úniou žien, OÚ a MsÚ. V kultúrnom programe vystúpil Otto Weiter, Z. Martinsen, Ľ. Dvorský 
a M. Škul tétyová.
Na štadióne TJ Sitno sa uskutočnili majstrovstvá okresu základných škôl v ľahkej atletike. Na pretekoch
štartovalo 126 pretekárov a pretekárok zo 7 ZŠ celého okresu.

16. 5. 1997 
Na Slovensku sa uskutočnil štafetový pochod v spolupráci s organizátormi podujatia: Nadáciou GEMMA
(americká nadácia pre občiansku spoločnosť) a USAID (americká agentúra pre medzinárodný rozvoj). Pod-
porené spoločenskými i politickými subjektami na Slovensku dali štafetovému pochodu občiansky, národný
a historický rozmer, založený na dobrom spolunažívaní občanov rôznych národností i vierovyznaní. Pochod
sa zastavil aj v Banskej Štiavnici. Konal sa pod záštitou prezidenta SR Michala Kováča „Aj Slovensko do Eu-
rópy“.
V Baníckom dome a v hoteli Grand – Matej sa konal I. banícky majáles Banskoštiavnicko-hodrušského
baníckeho spolku.
Na pôde SOUL v Banskej Štiavnici sa konal II. ročník sympózia mladých rezbárov.

16. – 17. 5. 1997 
V Nitre sa konala I. olympiáda školských pracovníkov, kde Banskú Štiavnicu reprezentovali v atletike 
Mgr. Darina Cesnaková zo ZŠ J. Horáka, Bohuslav Melicherčík z Gymnázia a Tomáš Chrien zo SPŠCH. 
B. Melicherčík v behu na 5000 m a D. Cesnaková v behu na 1500 m obsadili 1. miesta a T. Chrien v hode
oštepom 2. miesto.

17. 5. 1997 
Na Počúvadlianskom jazere sa uskutočnili rybárske preteky, zúčastnilo sa 90 rybárov.
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18. 5. 1997 
Pri príležitosti 70. výročia založenia Štátneho banského múzea Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, pred-
chodcu Slovenského banského múzea (SBM) sa v Banskom múzeu v prírode uskutočnili spomienkové oslavy.
Pri príležitosti Dňa múzeí riaditeľ SBM Ing. Ivan Herčko, CSc., vyhodnotil históriu SBM. Súčasne sa usku -
točnila vernisáž výstavy „Banícka ľudová plastika v diele Alexandra Ladzianskeho“ v Banskom múzeu 
v prírode.
Cirkevná ZŠ sv. F. Asisského pripravila kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek v kostole Nanebovzatia
P. Márie.
5. kola „Oščadnickej heligónky“ sa zúčastnil z Banskej Štiavnice Stanislav Bartko.

19. 5. 1997 
Do Banskej Štiavnice prišla 19-členná delegácia z USA z medzinárodnej organizácie Friendship force (Sila
priateľstva). Prezreli si pamätihodnosti mesta.
Zberňa prádla, ktorá sa nachádzala v areáli Mestských kúpeľov bola zrušená.

19. – 24. 5. 1997 
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj usporiadala ďalší z plánovaných terén-
nych výukových kurzov pre študentov Technickej univerzity Viedeň. Kurz bol zameraný na problematiku
regionálneho rozvoja Slovenska, s osobitným zreteľom na región Banskej Štiavnice.

20. 5. 1997 
Do Banskej Štiavnice zavítala delegácia nórskych univerzít. Bola prijatá na MsÚ, prehliadla si pamätihodnosti
mesta a expozície SBM.

21. 5. 1997 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc., jeho zástupca Ing. Jozef Ivanič a prednostka MsÚ Nadežda Babia -
ková navštívili predsedu Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu Miroslava Maxona. Prerokovali rozde-
lenie kapitálového transferu z rozpočtu štátu na obnovu historického jadra mesta.

23. 5. 1997 
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie zmodernizovanej prevádzky spotrebného družstva Jednota na sídlisku
Drieňová. Prestavba stála 2 mil. Sk.
Rádio Regina Banská Bystrica uviedlo literárno–umelecké pásmo venované životu a dielu Daniela Šouca, 
ev. farára a.v. v Banskej Štiavnici.

23. – 31. 5. 1997 
V areáli SOUL sa konal 5. medzinárodné sochárske sympózium v dreve, ktorého súčasťou bol aj 2.. maliarsky
plenér. Zúčastnilo sa ho sedem umelcov zo zahraničia.

24. 5. 1997 
AŠK Dukla Banská Bystrica usporiadal 5. ročník memoriálu Juraja Ondra moderný päťboj. Za Banskú Štiav -
nicu sa najlepšie umiestili: 2..miesto Z. Klaučová, 3. miesto T. Nemčok..

25. 5. 1997 
Vo výskumnej stanici Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo pracovné
rokovanie ministra pôdohospodárstva SR Petra Baca, riaditeľa lesníckej sekcie ministerstva Ing. Jozefa
Konôpku, CSc., riaditeľa Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene, primátora mesta Ing. Mariána Lichnera
CSc., jeho zástupcu Ing. Jozefa Ivaniča a vedúceho výskumnej stanice Lesníckeho výskumného ústavu 
v Banskej Štiavnici Ing. Juraja Varínskeho, CSc. Obsahom rokovania bolo riešenie lesníckych a vodo hos -
podárskych problémov mesta, ako aj dobudovania technickej infraštruktúry. Hovorilo sa aj o programe po-
dujatí k 100-ročnici Lesníckeho výskumného ústavu v Banskej Štiavnici v roku 1998. 
V rámci medzinárodnej konferencie Židia na rázcestí, navštívila Banskú Štiavnicu delegácia v čele s prof.
PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc., riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Bol prijatý primátorom
mesta Ing. Mariánom Lichnerom CSc..
V Kremnici sa konal regionálny 16. festival Jána Levoslava Bellu, kde vystúpilo sedem dychových hudieb. Na
festivale bola aj dychová hudba Sitňanka a mažoretky z Banskej Štiavnice.

26. 5. 1997 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc., prijal kultúrnu atašé Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave Stellu
Avalone a kpt. Wilhema Hölla. Cieľom návštevy bolo dojednanie vystúpenia dychovej hudby Sitňanka v ra -
kúskom meste Hallstatt v dňoch 12. 7. – 13. 7. 1997.
U primátora mesta sa uskutočnilo prvé zasadnutie prípravného výboru Salamandrových dní ´97, ktoré sa
budú konať 12. 9. – 14. 9. 1997.
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27. 5. 1997 
V Banskom dome sa konal I. snem SČK Územného spolku okresu Banská Štiavnica. Za predsedu zvolili 
Dr. Jána Nováka, CSc., za podpredsedov Máriu Balkovú a Ruženu Melcerovú. Prítomní boli prezident SČK
MUDr. Miroslav Chovanec a JUDr. Jozef Pupala, predseda KDK SČK. 

30. 5. 1997 
V SBM – Galérii J. Kollára bol otvorený III. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Svetové dedičstvo očami
detí“, výstavy detských výtvarných prác z miest zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodné -
ho dedičstva UNESCO. Do súťaže bolo prihlásených 3600 detských výtvarných prác zo 100 škôl, škôl z 24
miest, 17 štátov a 4 kontinentov.
Na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Sládkovičova Radvaň postúpila čerstvá maturantka
banskoštiavnického Gymnázia Katarína Burdová do celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese
poézie.

31. 5. 1997 
TJ Sitňan Podsitnianska, usporiadala na Suchom tajchu kultúrno-športový program pri príležitosti Medzi -
národného dňa detí. Program pozostával z futbalových turnajov v mini futbale za účasti 4 družstiev, ukážky
kynológov vo výcviku psov, ukážky hasičského cvičenia, jazda na koči, ťahaného koňmi a nakoniec opekanie
špekáčikov.   

Jún
1. 6. 1997 
MO SRZ a Centrum voľného času v Banskej Štiavnici pripravili pre deti detské rybárske preteky na
Počúvadlianskom jazere. Najväčším úlovkom bol úhor dlhý 70 cm, ktorého chytil Martin Pollák.

2. 6. 1997 
V kaštieli v Moravanoch pri Piešťanoch bola otvorená výstava Stretnutie múz pri moravianskej Venuši, kde
boli zastúpené diela od akad. soch. Jozefa Mazana, ktorý žije a tvorí v Banskej Štiavnici.

5. 6. 1997 
Konalo sa zasadnutie Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica, ktoré viedol primátor mesta. Okrem
iného mestské zastupiteľstvo udelilo Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica za rok 1996 občanom mesta:
Ing. Dalme Štepánekovej, Jánovi Jakubíkovi, Jozefovi Radianskemu a akademickému maliarovi Štefanovi
Nemčokovi, in memoriam. Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica udelilo
RSDr. Jozefovi Kalmánovi, podpredsedovi vlády SR; Ing. Jánovi Mrázovi, ministrovi výstavby a verejných
prác SR a Ing. Júliusovi Binderovi, riaditeľovi Štátnej vodohospodárskej výstavby, Jozefovi Reovi, poslancovi
NR SR a Ing. Miroslavovi Maxonovi, poslancovi NR SR.
Ďalšími bodmi boli aj analýza hospodárenia TS mesta za rok 1996 a návrh na vymenovanie Ing. Ľubomíra
Polónyho do funkcie riaditeľa TS s nástupom od 1. 7. 1997. 
Mesto v rámci reštitúcie odovzdalo Rímsko-katolíckej cirkvi objekt, ktorý slúžil ako kultúrne osvetové stre-
disko pri hoteli Grand Matej.

6. 6. 1997 
Okresný úrad v Banskej Štiavnici navštívil Ing. Emil Hlinka, riaditeľ Štátneho vodohospodárskeho fondu
SR. Návšteva sa uskutočnila na základe pozvania OÚ s cieľom oboznámiť starostov obcí v okrese s postupom
pri podávaní žiadostí o dotácie zo Štátneho vodohospodárskeho fondu SR, s možnosťami financovania
investičných vodohospodárskych akcií a s právnymi normami na tomto úseku.
V Slovenskom inštitúte v Prahe bola otvorená výstava Historické mestá a obce Slovenska na fotografii s vý -
raznou prezentáciou Banskej Štiavnice.
Na štadióne TJ Sitno sa uskutočnil 16. ročník malého behu Trate mládeže v kategóriách od predškolského
veku po dorastencov za účasti 267 pretekárov.

7. 6. 1997 
Ochotníci z A divadla a deti z detského divadelného súboru Stromáčik zorganizovali pre všetky deti Roz -
práv kový les v prírode.
42 pretekárov (muži a ženy) sa zúčastnilo 17. ročníka Cestného behu Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do
Banskej Štiavnice. V hlavnej kategórii mužov do 40 rokov vyhral rodák z Banskej Štiavnice Róbert Petro.
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8. 6. 1997 
V Hoteli Grand – Matej sa konal jazzový koncert, kde známy slovenský jazzmann Dodo Šošoka koncertoval
so svojimi priateľmi: americkou speváčkou Barbaru Montgomery, českým kontrabasistom Petrom Kořínkom
a klaviristom Rudolfom Roklom z Prahy.
V areáli SOUL v Kysihýbli sa uskutočnilo zábavné popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí „Pla -
né ta detí“. Programom boli zábavné hry a vrcholom ohňostroj.

9. 6. 1997 
V CMK Rubigall sa uskutočnilo verejné stretnutie predstaviteľov mestskej samosprávy, MsÚ a Občianskeho
združenia Bývanie v centre Banskej Štiavnice. Primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc. informoval o ďalších
rekonštrukciách pamiatkových objektov na Nám. sv. Trojice na bytové účely. 
Na OÚ v Banskej Štiavnici zavítal veľvyslanec USA Ralph Johnson s manželkou. Bol prijatý prednostom 
Ing. Mariánom Láslom, prítomní boli aj zástupca prednostu Mgr. Ján Kiripolský, Mgr. Eva Katuščáková,
Ing. Štefan Dudák a RNDr. Pavel Radváni, CSc.
Okrem toho sa stretol s podnikateľmi mesta a regiónu, kde sa zaujímal o súčasný stav, plány, zámery rozvoja
mesta a okresu.
Prípravný výbor Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa zišiel pod vedením zástupcu
primátora mesta Ing. Jozefa Ivaniča, aby organizačne zabezpečil chod pretekov, kde etapovým centrom sa
po prvýkrát stalo mesto Banská Štiavnica.

11. 6. 1997 
V budove Daňového úradu na Námestí sv. Trojice sa otvorila cukráreň.

13. 6. 1997 
V obradnej sieni MsÚ v Banskej Štiavnici sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania 14 zlatých, 28 strieborných
a 23 bronzových plakiet prof. MUDr. Jána Jánskeho novým nositeľom.

13. - 14. 6. 1997 
V Trebišove sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch všestrannosti. Banskoštiavnickí športovci
sa umiestili na popredných miestach.

14. 6. 1997 
V Dome športu v Bratislave sa konalo 4. valné zhromaždenie Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR.
Do správnej rady bol zvolený delegát za regionálne združenie okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar
nad Hronom Ing. Marián Coplák.
V Bratislave sa uskutočnil Európsky pohár mládeže v karate. Zúčastnilo sa ho 320 karatistov zo 6 krajín.
Martin Jánošík zo ŠK Banská Štiavnica sa vo svojej kategórii kata umiestnil na 3. mieste.

15. 6. 1997 
Na I. ročníku Ceny Žarnovice organizovanej ZO ZTŠČR SR Žarnovica na strelnici v Žiari nad Hronom v dis-
ciplíne štandartná malokalibrovka 30 rán vyhral reprezentant z Banskej Štiavnice Igor Lipták..

19. 6. 1997 
Prednosta OÚ Ing. Marián Láslo a riaditeľ NsP v Banskej Štiavnici MUDr. Mikuláš Nagy navštívili vedúcu
odboru zdravotníctva Krajského úradu MUDr. Emíliu Bučekovú. Rokovali o aktuálnej situácii zdravotných
služieb, a ich financovaní.

20. 6. 1997 
V SBM – Kammerhof sa konala vernisáž „Trienále drobnej plastiky a kresby“.

21. 6. 1997
Banskoštiavničan Róbert Petro v nominačných pretekoch v behu do vrchu vo Vysokých Tatrách z Gerlachova
na Sliezsky dom obsadil 2. miesto. Po presune do Košíc, po 6 hodinách na Majstrovstvách republiky v atletike
v behu na 5 000 m vybojoval striebornú medailu.
Na podujatí „Žiarsky polmaratón“ v Žiari nad Hronom zvíťazil v kategórii nad 60 rokov banskoštiavnický
vytrvalec Ing. Juraj Cengel, CSc.
Banskoštiavnickí internacionalisti vyhrali vo futbale na domácej pôde nad družobným mesto Soragna –
Talian sko.

21. – 22. 6. 1997 
V Želiezovciach sa konali majstrovstvá SR členov ZTŠČR v športovej streľbe zo štandardnej malokalibrovky.
Zo ZTŠČR Liba Banská Štiavnica sa zúčastnili Ľubomír Drbohlav a Igor Lipták, ktorí boli úspešní a získali
cenné body v streľbe.
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22. 6. 1997 
V Maďarsku sa zúčastnili športovci z Banskej Štiavnice v triatlone, kde si vybojovali 3. miesto v preteku druž -
stiev v zložení Lenka Trcková a Tomáš Nemčok.

22. – 26. 6. 1997 
V Sankt Peterburgu sa konalo sympózium na tému Umenie v banských, geologických a metalurgických
vedách. Na sympóziu vystúpili s referátmi pracovníčky Štátneho ústredného banského archívu v Banskej
Štiavnici Elena Síkorová a Elena Kašiarová.

23. – 6. 7. 1997 
Banskoštiavnická Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie 
a environmentalistiky TU Zvolen hostila dánskych profesorov a študentov.

23. – 8. 7. 1997 
Futbalový oddiel spojených závodov (FO SZ) Sitno, MsÚ a sponzori hľadajú finančné zabezpečenie pôsobe-
nia štiavnického futbalu v III. lige, do konca roku im bola prisľúbená finančná čiastka vyše 870 tisíc Sk.

24. 6. 1997 
Na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady regionálneho rozvoja okresu ako
poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu prednostu OÚ. Na svojom zasadnutí rada prijala uzne-
senia, v ktorých schválila navrhovaný Štatút Rady a konštatovala, že zloženie členov Rady zodpovedá jej
cieľom a zámerom.

26. 6. 1997 
V amfiteátri pod Novým zámkom sa uskutočnil VII. ročník prehliadky zahraničných i domácich folklórnych
súborov Eurofolklór ´97, ktorý pokračoval v Krupine, Detve, Heľpe a v Banskej Bystrici.

27. 6. 1997 
V kostole sv. Kataríny sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pri príležitosti 3.výročia
vyhlásenia historického mesta Banská Štiavnica za svetové kultúrne dedičstvo a uvedenie do činnosti Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku , š.p. Banská Štiavnica. Na zasadnutí boli prítomní predstavitelia vlády
SR, samosprávy, štátnej správy, inštitúcií, podnikov a škôl. Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj
mesta Banská Štiavnica si prevzali Dr. Jozef Kalman, podpredseda vlády SR, Ing. Ján Mráz, minister výstavby
a verejných prác SR, Ing. Miroslav Maxon, poslanec NR SR, Jozef Rea, poslanec NR SR. Výročnú cenu mesta
Banská Štiavnica za rok 1996 si prevzali Ing. Dalma Štepáneková, občianka mesta, akad. maliar Štefan
Nemčok in memorial rodák z Banskej Štiavnice, Jozef Radiansky, občan mesta a Ing. Dr.h.c. Július Binder,
riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p.

28. 6. 1997 
Na I. ročníku Festivalu dychových hudieb v Žarnovici dychová hudba Sitňanka dostala ocenenie „Zlaté
pásmo“. Spoločne vystúpil aj štiavnický Nácko v prevedení Jozefa Osvalda.

30. 6. 1997 
Dychová hudba Sitňanka hrala v Banskej Bystrici vo festivalovom sprievode Eurofolkór.   

Júl
1. 7. 1997 
Ministerstvo kultúry SR zriadilo v Banskej Štiavnici Podsitnianske kultúrne stredisko, ktoré má sídlo na
Kammerhofskej ulici v budove SBM. Novou štátnou intendantkou bola menovaná Mgr. Nadežda Kvaková.
V Klube dôchodcov v mestskej časti Štefultov bolo organizovaných 64 členov.
Na Majstrovstvá Európy v behu do vrchu v rakúskom Ebensee banskoštiavničan Róbert Petro získal 10. miesto.

3. 7. 1977 
CMK Rubigall v spolupráci s Galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši otvorila výstavu obrazov
Ondreja Ivana pod názvom „KRAJINA“.
V Klube dôchodcov si pripomenuli na slávnostnej schôdzi príchod vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu.

10. 7. 1997 
Mestský bytový podnik v Banskej Štiavnici prevzal v preberacom konaní práce na zatepľovanie bytoviek na
Dolnej ulici č. 27 a na Mierovej ul. č. 13 od firiem Katzer z Turzovky a Mivis z Kameňa.
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11. – 12. 7. 1997 
Národné osvetové centrum v Bratislave a CMK Rubigall v Banskej Štiavnici usporiadali celoslovenský festival
folku, country, bluegrass a trampskej hudby pod názvom Strunobranie 97.

11. – 13. 7. 1997 
V rakúskom meste Hallstatt sa konali oslavy 160. výročia založenia dychovej hudby Salinenmusikkapelle.
Pri tejto príležitosti boli pozvaní primátor mesta, dychová hudba Sitňanka a banskoštiavnické mažoretky.

15. 7. 1997 
Na zasadnutí MsZ potvrdili odstúpenie zo správnej rady futbalového klubu Ing. J. Ivaniča, predsedu športovej
komisie pri MsZ J. Valentíka a podpredsedu športovej komisie Ivana Beňa.
Primátor mesta Marián Lichner prijal Dr. Ladislava Jankoviča s manželkou – brata niekdajšieho banskoštiav -
nického dekana, starostu a poslanca Slovenského snemu Františka Jankoviča, ktorý žije v Argentína a je
pred sedom Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires.
Primátor mesta Banská Štiavnica zvolal pracovné rokovanie k Správe medzirezortnej komisie pre záchranu
lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva vychádzajúcej z Uznesenia vlády SR č.170/97.

17. 7. 1997 
Ministerka školstva SR Eva Slavkovská napísala list primátorovi mesta Banskej Štiavnice, v ktorom mu
poďakovala za jeho osobnú angažovanosť pri udržiavaní školských tradícií v Banskej Štiavnici.
Na Okresnom úrade sa konala porada pracovníkov, ktorí zodpovedajú za stav a údržbu komunikácií 
a doprav ných zariadení v okrese. Na porade boli prítomní OÚ, SSC Banská Štiavnica, KÚ Banská Bystrica 
a SSC Žiar nad Hronom.

19. 7. 1997 
Mužský spevácky zbor Štiavničan sa zúčastnil na oslavách v Ľubietovej pod názvom „Ozvena slávnej histórie“.
Spolu s štiavnickým Náckom v osobe Jozefa Osvalda prezentovali úspešne špecifickú kultúru z regiónu Ban-
ská Štiavnica.
Družstvo banskoštiavnických žien zvíťazili na IV. ročníku požiarnickej súťaže o pohár starostu Pitelovej.

19. – 23. 7. 1997 
Na IV. európskych dňoch mládeže v portugalskom meste Lisabon v družstve basketbalových junioriek SR
sa o zlatú medailu pričinila i Oľga Klasová z Banskej Štiavnice.

24. 7. 1997 
V mestskej časti Drieňová sa uskutočnil 7.ročník bežeckých pretekov „Drieňovský okruh“. Najstarším
účastníkom bol vyše 85 ročný Jozef Hederer.

25. 7. 1997 
Mestský úrad Banská Štiavnica informoval občanov o vyhlásených veterinárnych opatreniach z dôvodu
výskytu klasického moru u diviakov.

26. – 29. 7. 1997 
Banská Štiavnica bola etapovým mestom Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska so štar-
tom a cieľom etáp v Banskej Štiavnici: 26. 7. Pohronsko – Nitrianska 172 km( Banská Štiavnica), 28. 7. Ban-
skoštiavnická 121 km a 29. 7. Detviansko – Novohradská 174 km.

26. 7. 1997 
V telocvični II. ZŠ J. Horáka sa uskutočnil VII. ročník nohejbalového turnaja o Putovný pohár primátora
mesta. Pohár vyhralo družstvo Drieňová I.

27. 7. 1997 
K tomuto dňu odoslal Rim. kat. farský úrad v Banskej Štiavnici zbierku na pomoc obyvateľom postihnutým
povodňami v Čechách a to vyše 32 tisíc Sk.

29. 7. 1997 
V Banskom dome sa konala slávnostná recepcia k príležitosti Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo
Slovenska. Riaditeľ pretekov Mgr. D. Ťažký sa poďakoval hlavnému organizátorovi – mestu a všetkým, ktorí
sa pričinili o úspech športového podujatia za vytvorenie výborných podmienok.

30. 7. 1997 
Futbalový oddiel SZ Sitno Banská Štiavnica odohral priateľský zápas so Sásovou, keď vyhral doma 2 : 0.
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31. 7. 1997
Na Starom zámku v Banskej Štiavnici bola sprístupnená expozícia Baroková plastika. Výstavu otvorila
komisárka Mgr. Mária Čelková. V iných priestoroch Starého zámku boli vystavované Štiavnické fajky, výrobky
Zacharovej a Môczikovej fajkárskej dielne a umenie kováčov z 18. a 19. storočia.

A ugust
1. 8. 1997 
Uzavrela sa prevádzka mestských kúpeľov, aby sa realizovala rekonštrukcia v náklade 1 167 000,- Sk, čo bolo
schválené MsZ v Banskej Štiavnici.

6. – 8. 8. 1997 
V Nových Zámkoch sa konali 2. Celoslovenské športové hry telesne postihnutých s medzinárodnou účasťou.
Na tomto podujatí sa zúčastnili členovia ŠZO – TP z Banskej Štiavnice.

7. 8. 1997 
V CMK Rubigall bola vernisáž výstavy obrazov od Mariána Vidu Vízie štiavnického leta, ktorú predstavil
kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
V hoteli Grand – Matej koncertoval jazzman Dodo Šošoka – bicie, Thomas Nicholas – perkusie, Rick Keller
– saxofón a pražský šansoniér Igor Šebo.

17. 8. 1997
Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov dostal Oto Doletina, dlhodobý člen dychovej hudby Sitňanka od
Združenia dychových hudieb na Slovensku čestné uznanie, ktoré si prevzal v Bratislave od výkonného
predsedu Združenia dychových hudieb na Slovensku Jaroslava Pádivého.

19. 8. 1997 
Senátor Kongresu USA slovenského pôvodu John Mica s manželkou a dcérou navštívil Banskú Štiavnicu,
kde ho prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc., zástupca primátora Ing. Jozef Ivanič a prednostka
MsÚ Naďa Babiaková. Spolu si prehliadli mesto, hostia boli ubytovaný v hoteli Salamander.

22. 8.1997 
V Kultúrnom dome na Štefultove (mestská časť) sa stretol s občanmi podpredseda NR SR a predseda ZRS
Ján Ľupták, predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci Anton Národa a prezident Fondu
národného majetku Štefan Gavorník.

24. 8. 1997 
Štiavnickí športovci sa zúčastnili vo Veľkom Krtíši športového podujatia „Beh ulicami mesta“. Róbert Petro
za BK Pepola vyhral v hlavnej kategórii, v kategórii nad 50 rokov MUDr. Mikuláš Nagy bol tretí a v kategórii
nad 60 rokov zvíťazil Ing. Juraj Cengel, CSc..

27. 8. 1997 
Členovia ZO SZPB sa zišli na výročnej členskej schôdzi spojenej s oslavami 53. výročia SNP. Tiež sa venovali
otázke založenia Okresného výboru SZPB v Banskej Štiavnici.

27. – 31. 8. 1997 
Banskoštiavnický detský súbor country tancov Texasky sa zúčastnil na celoslovenskom festivale hudobných
a tanečných country súborov s medzinárodnou účasťou Dobrofest´97 v Trnave.
Ing. Milanovi Hockovi, CSc. pri príležitosti 60. rokov osobne zablahoželali Dr. Jarmila Strelková, zástupkyňa
riaditeľa (Slovenské národné múzeum) SNM, Dr. Dagmar Hornychová, riaditeľka sekretariátu riaditeľa
SNM, Dr. Milan Rybecký, CSc. riaditeľ Národného múzejného centra, Oľga Kuchtová z Národného múzej -
ného centra a Ing. Ivan Herčko, CSc. riaditeľ SBM v Banskej Štiavnici.

28. 8. 1997 
Zasadalo Mestské zastupiteľstvo, ktoré viedol primátor mesta Ing. Mariám Lichner CSc.. Okrem iného MsZ
schválilo štatút Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta, ktorým sa jej postavenie upravuje. Zrušilo Mestský
bytový podnik, š.p. a zriadilo Mestský bytový podnik, mestský podnik Banská Štiavnica. Poslanec RNDr.
Jozef Šteffek, CSc. ako náčelník Slovenského skautingu navrhol, aby sa v budúcom roku uskutočnili 
4. medzi národné stretnutie slovanských skautov v Banskej Štiavnici. Návrh bol jednomyseľne schválený.
V SOUL sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pracovníkov vodného hospodárstva pri príležitosti vy -
hodnotenia záchranných a zabezpečovacích prác počas júlových povodní. Na zasadnutí boli prítomní 
Ing. Ladi slav Podkonický, prevádzkovo-technický riaditeľ SVP, Ing. Dušan Palko, generálny riaditeľ SVP,
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Doc. MVDr. Norbert Beňuška, CSc. štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR, Dr. Anna Majkú-
tová, tlačová tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ing. Jozef Tarič, generálny riaditeľ vodohos -
po dárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Ministerstvo životného prostredia SR zvolalo na Okresný úrad rokovanie, ktorého cieľom bolo preveriť
prítomnosť ložísk nerudných surovín v regióne. Zúčastnili sa ho zástupcovia ministerstva RNDr. Karol
Egyud, RNDr. Račický a zástupcovia OÚ a MsÚ. 
Na odbore organizácie a riadenia zdravotníctva, analýz a prognózovania Ministerstva zdravotníctva SR sa
konalo pracovné stretnutie za prítomnosti prednostu OÚ v Banskej Štiavnici Ing. Mariána Lásla a riaditeľa
NsP v Banskej Štiavnici MUDr. Mikuláša Nagya. Jednalo sa o úsporných opatreniach. Nemocnica s polikli -
nikou v Banskej Štiavnici bola zaradená do štatútu NsP I. typu s doterajšou kapacitou lôžok. 

September
1. 9. 1997 
Nakoľko Nadácia na podporu propagácie mesta Banská Štiavnica a Nadácia pre rozvoj kultúry a športu
mesta Banská Štiavnica nedosiahli k 1. 9. 1997 základné imanie 100 tisíc Sk, prešli od 1. 9. 1997 do likvidácie.
Správu o nadáciách MsZ vzalo na vedomie. 
MsZ schválilo vstup mesta ako spoločníka do novozaloženej obchodnej spoločnosti 5 P spol. s r. o. – Pohron-
ská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie so sídlom v Žiari nad Hronom, Nám Matice
slovenskej č. 8.

7. 9. 1997 
V Malých Svatoňoviciach v Českej republike v silnej konkurencii na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu sa
umiestnil Banskoštiavničan Róbert Petro na 6. mieste.

8. 9. 1997
V Banskom dome sa uskutočnil 40. bezpríspevkový odber krvi. Krv darovalo 101 darcov.

9. 9. 1997 
Z podnetu občianskeho združenia BVC sa uskutočnil seminár pre poslancov MsZ a zástupcov samosprávy
ku spracovanej Koncepcii bývania v centre Banskej Štiavnice. Na seminári sa zúčastnilo 7 poslancov MsZ,
prednostka MsÚ a spracovatelia koncepcie. 
Vo Zvolene sa konala akademická slávnosť pri príležitosti 190. výročia vzniku vysokoškolského štúdia
lesníctva na Slovensku, ktoré sa viaže ku Banskej Štiavnici a 45. výročia pôsobenia Vysokej školy lesníckej 
a drevárskej (od roku 1992 Technickej univerzity) vo Zvolene.

12. 9. 1997 
Prebiehali Salamandrové dni, s množstvom kultúrno-spoločenských a športových programov. Hosťami boli:
Peter Baco – minister pôdohospodárstva SR, Miroslav Maxon – predseda Výboru NR SR pre financovanie,
rozpočet a menu (RSS), Zora Lazarová – predsedníčka Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu
prírody (SZA), poslanci NR SR“: Ľudovít Černák (DÚ), Ján Garai (ZSR), František Horál (HZDS), Melánia
Kolláriková (SNS), Anton Poliak (ZRS), Brigita Schmögnerová (SDĽ) a Ida Rapaičová (HZDS), Miroslav Číž
– tajomník výboru NR SR pre verejnú správu, územnú správu a národnosti, predstavitelia viacerých minis-
terstiev SR, vysokých škôl, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života, ale aj kubánsky veľvyslanec
v SR a ďalší zahraniční hostia, ktorých bolo najviac z Maďarska.
V kostole sv. Kataríny sa konalo slávnostné zhromaždenie ku dňu Organizácie miest svetového dedičstva 
a k otvoreniu Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
V Štátnom ústrednom banskom archíve sa uskutočnila výstava Banskoštiavnické tajchy.
V rámci Salamandrových dní sa uskutočnil 3. ročník Salamandrového behu ulicami historického jadra mesta.

13. 9. 1997 
V aule Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho uskutočnil Banskoštiavnicko-hodrušský banícky
spolok šachtág.

15. 9. 1997 
Rakúska veľvyslankyňa v SR Gabriela Matznerová navštívila mesto. Po jej prijatí primátorom mesta Ing. Ma -
riá nom Lichnerom CSc., si prehliadla mesto a jeho okolie.

16. 9. 1997
Mesto navštívila poslankyňa NR SR a podpredsedníčka SDĽ Brigita Schmögnerová navštívila firmu Ransan,
s.r.o. a rokovala s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom CSc., poslancami MsZ za SDĽ a pred -
staviteľmi OV SDĽ. Spoločne si prehliadli historické mesto.
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17. 9. 1997 
V hoteli Grand – Matej v programe Piškoviny vystupovali herec Michal Dočolomanský a humorista Rasťo
Piško.

17. – 21. 9. 1997 
Na IV. medzinárodnom sympóziu Organizácie miest svetového dedičstva (OMSD) a III. valnom zhromaždení
tejto organizácie združujúcej 134 miest z celého sveta, ktoré sú zapísané na Zozname svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO boli prítomní za mesto Banská Štiavnica primátor Ing. Marián Lichner
CSc. a PhDr. Miron Breznoščák.

19. – 21. 9.1997 
Mimovládna organizácia „Kolpingovo dielo“ v Banskej Štiavnici pripravila seminár „O tvorivosti“, zložený
z prednášok, hier, testov a spoznávania Banskej Štiavnice. Seminár viedli kunsthistorik Bohumír Bachratý
a výtvarníčka Eva Bachratá – Linhartová. Seminár bol určený pre nezamestnaných absolventov stredných 
a učňovských škôl.

23. 9.1997 
Pri SAV v Bratislave sa konalo X. valné zhromaždenie Slovenskej
spoločnosti pre dejiny vied a techniky. Svoje zastúpenie mala aj
pobočka Baníckej sekcie v Banskej Štiavnici.

25. 9. 1997 
V mestskej časti Štefultov sa uskutočnila beseda s poslancami
MsZ Mariánom Bačíkom a Mikulášom Foltá nom o problémoch
občanov v tejto časti mesta.
V meste sa konala okresná konferencia SZPB. Na konferencii
boli prítomní Ing. Alexander Holička, člen pléna ÚR SZPB,
Anton Buchal a Stanislav Štampovský za OV Žiar nad Hro nom,
Štefan Skladan za ZO SZPB Žarnovica, Ing. Anton Ko lá rik za
OÚ Banská Štiavnica, Ing. Jaromír Piliar za MsÚ, JUDr. Jozef
Beneš za SZZP, Štefan Palovič za KD č. 1, Vladi mír Poprac za
DPO a hostia. Bolo zvolené nové vedenie s pred sedom OV SZPB
Ing. Jozefom Jadášom.

27. 9. 1997 
Banskoštiavnický farár Ev. cirkvi a.v. Daniel Šouc vystupoval 
v Slovenskom rozhlase v relácii Zrkadlenie so svojou poéziu.

30. 9. 1997 
O ďalšom rozvoji školstva, vedy a výskumu rokovali predstavitelia okresu a mesta na Okresnom úrade 
v Banskej Štiav nici. Prednosta OÚ Ing. Marián Láslo a primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc. sa stretli 
s riaditeľmi stredných škôl, zástupcami Katedry UNESCO a pracovníkmi odboru regionálneho rozvoja OÚ.  

Október
2. 10. 1997 
Katarína Burdová z Banskej Štiavnice, študentka 1. ročníka herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici
zvíťazila v prednesie poézie na celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

3. 10. 1997 
V CMK Rubigall vystavoval obrazy brnenský výtvarník Laco Garaj. Na výstave sa prezentoval ukážkami zo
svojej tvorby od roku 1980.

4. 10. 1997 
Na III. ročníku pretekov európskych veteránov v plávaní Donau Masters sa zúčastnil banskoštiavničan
Miroslav Maruniak. Vo svojej vekovej kategórii vyhral celkovú súťaž a dostal cenu za najhodnotnejší výkon
preteku.

6. – 10. 10. 1997 
V mestách Zamosc v Poľsku, Ľvov a Kamjanec – Podiľskyj na Ukrajine sa uskutočnilo medzinárodné sym-
pózium „Ochrana a manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v strednej a východnej Európe“,
ktorého sa zúčastnil primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc.
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11. 10. 1997 
Bratislavská STU usporiadala majstrovstvá Slovenska žiakov v modernom trojboji a dorasteneckom štvorboji
v počte 47 pretekárov. Umiestnenie pretekárov z Banskej Štiavnice bolo: žiačky – 1. Z. Klaučová, 5. L. Trcková;
žiaci – 3. T. Nemčok, 9. M. Prokein; st. dorast – 3. R. Nemčok.

12. 10. 1997 
V CMK Rubigall sa uskutočnil snem kresťanských demokratov. Delegáti z jednotlivých miestnych klubov
privítali medzi sebou poslanca NR SR Jozefa Miklušičáka.
Dychová hudba Sitňanka účinkovala v relácii v Slovenskom rozhlase pod názvom „Združenie dychových
hudieb predstavuje“.

13. 10. 1997 
V Banskom dome sa konal bezpríspevkový odber krvi. Krv darovalo 94 darcov.

14. 10. 1997 
Centrum voľného času navštívila STV so zámerom nakrútenia šotu do detskej relácie Centrum nápadov.
Poslanec NR SR a podpredseda DÚ Ľudovít Černák rokoval s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom
CSc. o podpore lokalizácie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici ako aj o pridelení kapitálového
transferu pre Banskú Štiavnicu na rok 1998. Poslanec NR SR sa potom zúčastnil Okresného snemu DÚ 
v CMK Rubigalle. Za predsedu Okresnej rady DÚ bol zvolený Zdeněk Šimášek.

15. 10. 1997 
Na pracovnej porade na Ministerstve zdravotníctva SR boli štátny okresný lekár MUDr. Jozef Horváth 
a riaditeľ NsP MUDr. Mikuláš Nagy. Porada bola za účasti zástupcov zdravotníctva všetkých okresov Ban-
skobystrického kraja. Ministerstvo zdravotníctva SR nezmenilo počet lôžok pre NsP v Banskej Štiavnici.

18. 10. 1997 
V Dolnom Kubíne sa konali Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní žiakov „A“ a dorastu, kde štar-
tovali i pretekári Plaveckého klubu Banská Štiavnica a Sitno Banská Štiavnica. Zo 156 pretekárov bola štiav -
nická mládež úspešná.

19. 10. 1997 
Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici zazneli omšové piesne starých európskych
majstrov v podaní speváckeho zboru Adoremus z Vrábel.

21. 10. 1997 
Zasadalo Mestské zastupiteľstvo, ktoré viedol Ing. Marián Lichner, CSc. primátor mesta. Okrem iného boli
poslanci informovaní riaditeľom TS, že zber separovaného odpadu v meste je stratový. Na základe diskusie
uložili TS pokračovať v realizovaní separovaného zberu odpadu a tiež zabezpečovať čistotu mesta i počas
víkendu.
MsZ schválilo organizačnú štruktúru spoločnosti. Mestské lesy Banská Štiavnica, s.r.o.

22. 10. 1997 
V CMK Rubigall vystúpil banskobystrický OK Band, kde zahral jazzové a swingové skladby od Glenna
Millera, Duke Ellingtona a Georga Gershwina.

22. – 23. 10. 1997 
Na tému „História, súčasnosť a perspektívy hodrušského baníctva“ SBM v spolupráci so Slovenskou ban-
skou, s. r. o. v Hodruši – Hámroch pripravili seminár, ktorý sa konal v Banskom dome.

23. 10. 1997 
Navštívil mesto JUDr. Róbert Fico, CSc. agent pre ľudská práva pri Rade Európy a poslanec NR SR za SDĽ,
besedoval so študentmi v aule Strednej priemyselnej škole chemickej, potom na SOUL na tému návykové
látky – drogy a trestná činnosť. Na záver návštevy ho prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc. a pred-
stavitelia OV SDĽ.

23. – 25. 10. 1997 
Konala sa III. medzinárodná konferencia „Kultúra a životné prostredie“. Konferenciu organizovala Katedra
UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj fakulty ekológie a environmentalistiky TU 
Zvolen v spolupráci s Rakúskym inštitútom pre východnú a juhovýchodnú Európu. Konferencia prebehla
pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO, Ministerstva životného prostredia SR a odbornej spolupráce 
Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave.
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28. 10. 1997 
Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách a Centrum voľného času v Banskej Štiavnici uskutočnili
v spolupráci s III. ZŠ okresné kolo v šachu žiakov a žiačok ZŠ.

29. 10. 1997 
Mestská rada odporučila MsZ zrušiť Mestský bytový podnik Banská Štiavnica s platnosťou od 1. 11. 1997 
a schválila transformáciu za Mestský bytový podnik Banská Štiavnica, spol. s.r.o.. Za konateľa spoločnosti
bola navrhnutá Eva Heilerová.
V divadle Stoka v Bratislave bola v rámci Mesiaca fotografií otvorená výstava fotografií Štiavničana Mariána
Vlašiča.

31. 10. 1997 
Firma Šarha uskutočnila v meste odchyt túlavých psov.
Vo Frauenberskom kostole sa uskutočnila pietna spomienka za našich spoluobčanov, ktorí umreli v roku
1997. Na smútočnom obrade vystúpili zástupca primátora mesta Ing. Jozef Ivanič a Daniel Šouc, farár 
ev. cir. a. v. 

November
3. 11. 1997 
Vandali poškodili náhrobné kamene v Židovskom cintoríne.

5. 11. 1997 
V CMK Rubigall sa uskutočnila vernisáž výstavy nórskej fotografistky Liil-Ann Chepstow-Lusty pod názvom
„Nórsko – len na export“.

6. 11. 1997 
Okresná kancelária HZDS v Banskej Štiavnici sa zúčastnila na mítingu HZDS v športovej hale na Pasienkoch
v Bratislave. Prezrela si priestory budovu slovenského parlamentu.

7. 11. 1997 
SBM v budove Berggericht slávnostne otvorili výstavu známeho geológa, akademika Dimitrija Andrusova,
pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Pričinil sa k založeniu Štátneho geologického ústavu, neskôr
nazývaného Geologický ústava Dionýza Štúra.

8. 11. 1997 
Štiavničan Rado Dobrovič zvíťazil v Bernolákove v Slovenskom pohári v pretláčaní rukou mužov v kategórii
do 80 kg. Tým si zabezpečil letenku a účasť na MS do indického mesta Guwahati, v dňoch 3. 12.. – 6. 12.,
kde bude reprezentovať Slovenskú republiku.

10. – 23. 11. 1997 
V rámci Dní slovenskej kultúry v Chorvátsku sa uskutočnila výstava Banícke ľudové umenie Banskej Štiav -
nice. Inštalovaná bola v Technickom múzeu v Zagrebe. Jej autorkou i komisárkou bola Rút Lichnerová. 
O tejto kultúrnej akcii odvysielala chorvátska televízia 20 minútový rozhovor s autorkou.

7. – 9. 11. 1997
Na V. ročníku medzinárodnej súťaže detských country tanečných súborov v Znojme, vyhral súbor Texasky
4 krát v rôznych kategóriách.

12. 11. 1997 
Na III. ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová sa konalo stretnutie zástupcov nájomníkov bytového družstva,
SBD v Žiari nad Hronom a poslancov MsZ, kde riešili problémy občianskej vybavenosti na sídlisku Drieňová.

13. – 15. 11. 1997 
Poslanci MsZ, pracovníci MsÚ a členovia Občianskeho združenia BVC v Banskej Štiavnici na základe poz-
vania miestnej samosprávy navštívili Český Krumlov, mesto ktoré je tiež zapísané do Zoznamu kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.

14. – 18. 11. 1997 
V Banskej Štiavnici nakrúcala Produkčná agentúra reklamu pre mobilného operátora Eurotel na ktorom sa
zúčastnilo viac ako 200 komparzistov.
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17. 11. 1997 
V Bratislave sa konali Majstrovstvá SR v plávaní v kategórii žiakov. Štiavničania Zuzana Klaučová a Ivan
Roch sa umiestnili na popredných miestach.

20. 11. 1997 
Konala sa výročná mestská konferencia HZDS na Okresnom úrade. Zhodnotili svoju činnosť a volili fun -
kcionárov. Za predsedu bol zvolený Ing. Milan Kašík.
Mužský spevácky zbor Štiavničan koncertoval vo farskom kostole v Banskej Belej.
V CMK Rubigall sa stretli komunisti s občanmi. Stretnutie zorganizoval OV KSS spolu so ZO KSS v Banskej
Štiavnici. Občania poukazovali na súčasný stav v politike.

21. – 23. 11. 1997 
V Domove mládeže v mestskej časti Povrazník sa konala Vodcovská lesná škola, ktorá je najvyšším vzdelá-
vacím stupňom pri výchove skautských vodcov.

22. – 23. 11. 1997 
V Prešove sa uskutočnil celoslovenský snem Kresťansko–demokratického hnutia. Za okres Banská Štiavnica
bol zvolený do celoslovenskej Rady KDH Ing. Roman Lauko.

25. 11. 1997 
V hoteli Grand – Matej sa konalo slávnostné stretnutie s jubilantmi zo základných organizácií Slovenského
zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Banskej Štiavnici.

26. 11. 1997 
Na OÚ v Banskej Štiavnici sa konalo zasadnutie Rady hospodárskej a sociálnej dohody okresu. V programe
bol schválený Štatút a rokovací poriadok Rady hospodárskej a sociálnej dohody okresu, schválenie plánu
práce a menovanie predsedníctva. Predsedom sa stal Ing. Marián Láslo, prednosta OÚ.

28. 11. 1997 
V CMK Rubigall sa konalo 6. valné zhromaždenie Banskoštivnicko-hodrušského baníckeho spolku.

30. 11. 1997 
V nemeckom meste Bochume sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom „Zlato, striebro a meď zo sloven-
ských banských revírov“, kde vystavovali spolu Deutsches Bergbau – Museum Bochum, SBM v Banskej Štiav -
nici, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Múzeum mincí a medailí Kremnica a Štátny ústredný banský
archív v Banskej Štiavnici. Záštitu nad výstavou mala ministerka zahraničia Zdenka Kramplová.
Vo Výskumnej stanici Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo zasadnutie,
ktorého sa zúčastnili minister pôdohospodárstva SR Ing. Peter Baco, generálny riaditeľ lesníckej sekcie Minis -
terstva pôdohospodárstva Ing. Jozef Konôpka, CSc., riaditeľ LVÚ Ing. Ján Ilavský, CSc., vedúci odboru
ochrany lesov a poľovníctva LVÚ Doc. Ing. Július Novotný, CSc., námestník riaditeľa Stredoslovenských lesov
š.p. Banská Bystrica Ing. František Štulajter, CSc. vedúci Výskumnej stanice LVÚ v Banskej Štiavnici 
Ing. Juraj Varínsky, CSc., primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a PhDr. Ján Novák, CSc. Obsahom roko-
vania bola príprava celoštátnych osláv 100. výročia založenia Lesníckeho výskumného ústavu, ktoré bude 
v septembri roku 1998. 

December
1. 12. 1997
V Banskom dome sa konal 42. odber krvi pod názvom Vianočná kvapka pre život. Krv darovalo 165 bezplat-
ných darcov krvi.

4. 12. 1997 
Združenie historických miest a obcí Slovenska, ktoré má sídlo v našom meste, otvorilo vernisáž výstavy 
Historické mestá a obce v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Výstavu otvoril primátor mesta Ing. Marián
Lichner CSc. a riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Peter Bajzík.

5. 12. 1997 
V CMK Rubigall sa konala akcia pod názvom „Batoh Mikulášskych prekvapení“, ukážkami výroby vianoč -
ných ozdôb, pečenia vianočných cukroviniek a výrobkov studenej kuchyne. Program sprevádzala dychová
hudba Sitňanka.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
7

153



6. 12. 1997 
V DM SLŠ sa konalo celoslovenské stretnutie sokoliarov – bývalých absolventov SLŠ v Banskej Štiavnici. Celé
podujatie bolo propagované v STV, Markíze, Slovenskom rozhlase a viacerých denníkoch.

7. 12. 1997 
V rôznych častiach mesta prebiehala predvianočná nálada príchodom Mikuláša a spojená s programom na
vianočné motívy.

10. 12. 1997 
V CMK Rubigall v spolupráci s Národným literárnym centrom v Bratislave usporiadali pri príležitosti 
90. výročia narodenia spisovateľa Jozefa Horáka pracovnú konferenciu o jeho živote a diele .

11. 12. 1997 
V kultúrnom stredisku Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke zorganizoval Klub Štiavničanov a priateľov
Banskej Štiavnice v Bratislave kultúrno-spoločenské podujatie. Zúčastnili sa ho poslanci NR SR Vladimír
Bajan (DÚ) – starosta Petržalky, Ján Cuper (HZDS) – predseda Výboru NR pre nezlučiteľnosť funkcií, Ján
Garai (ZRS), František Horál (HZDS), Hubert Krems (ZRS), Eduard Kukan (predseda DÚ), Miroslav Maxon
(Nová agrárna strana) – predseda Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu, Anton Národa (ZRS) –
predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci, Jozef Rea (HZDS) – predseda Výboru NR SR pre
verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Ján Smolec (HZDS), Karol Zahatlan (HZDS) a JUDr.
Miroslav Číž – predseda Klubu. V programe vystúpil s prejavom zástupca primátora mesta Banská Štiavnica
Ing. Jozef Ivanič, herec Július Pántik, skupina Ekonom pri VŠE, ale aj folklórna skupina Sitňan s ukážkami
„Štiavnického betlehema“ – hry z 18. stor.
V CMK Rubigall sa podpísala dohoda o spolupráci a koordinácii medzi KDH, DÚ a DS.
SBM v Bergerichte otvorilo výstavu pod názvom Vianoce v múzeu.

18. 12. 1997 
Zasadalo Mestské zastupiteľstvo, ktoré okrem iného schválilo rozpočet Mesta Banská Štiavnica na rok 1998,
kde príjem a výdaj bol plánovaný vyrovnane v čiastke 65.613 tis. Sk. Ďalej vzalo na vedomie Správu o príprave
mesta na zimnú turistickú sezónu 1997/1998 najmä spojazdnenie lyžiarskych bežeckých tratí a schválilo
Kultúrno-spoločenský informačný kalendár mesta Banská Štiavnica na rok 1998 s tým, že ho vydá po do-
plnení CMK do 31. 1. 1998.

19. 12. 1997 
V Banskom dome sa uskutočnil 3. snem Združenia historických miest a obcí Slovenska. Členom združenia
je 31 miest a obcí Slovenska.
V kultúrnom dome na Štefultove sa konala okresná konferencia Združenie robotníckej mládeže Slovenska.
Za predsedu OZ ZRMS bol zvolený Dušan Beránek.

20. 12. 1997 
Zástupcovia Slovenského skautingu z Popradu na čele s náčel -
níkom Slovenského skautingu Jozefom Šteffe kom v sprievode
troch kňazov rôznych konfesií vyniesli na vrchol Lomnického
štítu betlehemské svetlo. 

22. 12. 1997 
V kine Akademik sa konal slávnostný vianočný koncert. Pro-
gram bol zostavený z pásma hudby piesní a slo va.

V roku 1997 sa prerokovala „Stratégia rozvoja mesta“, kde sa
prijali opatrenie zamerané na infraštruktúru v širokom kon-
texte. Hlavný dôraz bol zameraný na program trvalo udržateľný
rozvoj mesta a jeho regiónu a ochrany a starostlivosti o kul -
túrno-historické dedičstvo z uznesenia vlády SR č. 170/1997 
a 220/1997.
Mestské zastupiteľstvo schválilo koncepciu bytovej politiky
mesta a mesto začalo obnovovať objekty na Nám. Sv. Trojice
určené na bývanie a polyfunkčnému využitiu. (Jednalo sa o his-
torické, technické a sakrálne objekty – domy, kostol, ... .)

V občianskej vybavenosti a ďalšie vybavenosti sa dobudovali:
– mestské kúpele – presklená stena, el. inštalácia;
– ulice Vodárenská, D. Licharda a Pod Červenou studňou: rekonštrukcie verejného osvetlenia;
– štúdia úprav verejných priestranstiev v MPR (Mest. pamiat. rezer.);
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– dobudovanie Domova dôchodcov na Povrazníku;
– začala sa výstavba čerpacej stanice PHM;
– ukončenie plynofikácie II. ZŠ;
– ukončenie rekonštrukcie objektu č. 4 na Višňovského ul.;
– prebiehala výstavba Gymnázia;
– dokončený objekt kotolne SOU – lesnícke;
– Autoškola Bosák začala s výstavbou prevádzkového zariadenia;
– NsP pokračovala s dostavbou kuchyne v NsP;
– SPP š.p. ukončili výstavbu prevádzkovej budovy v Banskej Štiavnici;
– Slovenská banská spol. s.r.o. ukončila rekonštrukciu objektu 60/I a sprevádzkovala  reštauračné zariade-

nie;
– Rudné bane š.p. Banská Štiavnica sanacioval a rekultivoval odkalisko;
– Firma Omad realizoval kanalizáciu s napojením na ČOV zo svojich prevádzok na Počúvadlianskom jazere,
– mesto ukončilo výstavbu haly na separovaný odpad;
– mesto dokončilo úpravy sídliska Drieňová, povrchové úpravy ulíc Pletiarska, Hatallu, Krasku, Dobšinského,

Jesenského, Kyrmezera, Gagarina, zachytenie povrchových vôd na Ul. 8. mája, úpravy Ul. Laskomerského 
a Clementisa. 

Pre zníženie kriminality v meste bola podpísaná dohoda (9. 12. 1997) medzi Okresným riaditeľstvom PZ 
v Banskej Štiavnici v zastúpení pplk. JUDr. Alfonzom Lakatoštíkom a Ing. Mariánom Lichnerom, CSc.,
primátorom mesta.
Mesto predalo 313 bytov v zmysle zák. č. 182/93 Z. z. a jeho hmotný majetok bol v správe MsÚ 791 382.451, 54 Sk
a v správe TS 86 695 988,36 Sk.
Technické služby boli na základe uznesenia MsZ pretransformované na mestský podnik s príspevkovou for-
mou hospodárstva a s možnosťou vyvíjať vlastné podnikateľské aktivity. Riaditeľom TS bol Ing. Ľubomír
Polóny. Pre potreby mesta boli zriadené strediská: mestské kúpele, autocamping a mestská tržnica.
Mesto zrealizovalo rekonštrukciu mestských kúpeľov za 2 mil. Sk, výstavbu vodovodu Klinger za 1,5 mil. Sk
a zateplenie haly na separovaný zber za 0,5 mil. Sk.
Mestský bytový podnik bol zapísaný do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 
100 % účasťou mesta.
Mestské lesy Banská Štiavnica, s.r.o. dosiahli zisk 1271 tis. Sk.
Ku koncu roku 1997 bolo 11 023 obyvateľ (muži 55611, ženy 5412).
V priebehu roku bola nezamestnanosť v okrese Banská Štiavnica podľa Okresného úradu práce v Banskej
Štiavnici 13,42 % v počte 1016 nezamestnaných.
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