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1. 1. 1998 
00:30 hod. sa na Námestí sv. Trojice začalo novoročné stretnutie občanov. K novoročnej pohode prispela dy-
chová hudba Sitňanka, mestský spevácky zbor Štiavničan a mažoretky pod vedením manželov Protopopovcov.
K prítomným sa prihovoril prednosta okresného úradu Ing. Marian Láslo, primátor mesta Ing. Marián Lichner,
CSc., zástupca primátora mesta Ing. Jozef Ivanič, katolícky kňaz Imrich Šišulák a evanjelický kňaz Daniel Šovc. 

2. 1. 1998 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. pozval predstaviteľov miestnej samosprávy, štátnej správy, výrob-
ných podnikov, podnikateľských subjektov a ďalších organizácií okresu do hotela Grand, aby spoločne zhod-
notili minulý rok a oboznámil ich s úlohami, ktoré všetkých čakajú v roku 1998.

5. 1. 1998 
V CMK Rubigall sa uskutočnilo verejné zasadnutie redakčnej rady Štiavnických novín, rozšírené o pred-
staviteľov štátnej správy, samosprávy a prispievateľov. Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie VIII. ročníka Štiav -
nických novín.

20. 1. 1998 
Z iniciatívy Slovenského veľvyslanectva v Poľsku a Združenia historických miest a obcí SR sa uskutočnilo 
v slovenskom inštitúte vo Varšave rokovanie za účasti predsedu Združenia a primátora nášho mesta 
Ing. Mariána Lichnera , CSc. Obsahom rokovania bola príprava prezentácie historických miest a obcí SR, 
so zvláštnym akcentom na Banskú Štiavnicu.

24. 1. 1998 
Na konferencii SsFZ v Banskej Bystrici bola vyhlásená Jedenástka roka 1997 Stredoslovenského futbalového
zväzu. V nej je aj naše zastúpenie, a to: Pavol Petruf, Jozef Slobodník, Jozef Mores a Roman Kudlík.

29. 1. 1998 
Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom prvom zasadnutí.
Vzalo na vedomie:
– Správu o separovanom zbere
– Koncepciu bývania v centre Banskej Štiavnice
– Architektonickú štúdiu úpravy verejného priestranstva v MPR v Banskej Štiavnici
– Do funkcie kronikárky mesta ustanovilo Bc. Vieru Javorskú
– Správu o zásobovaní mesta pitnou vodou, odkanalizovaní a koncepcii vodovodnej a kanalizačnej siete 

a schválilo Koncepciu budovania vodovodov a odkanalizovania územia.
Schválilo:
– Finančný plán MsBP na rok 1998
– Mzdový poriadok na odmeňovanie zamestnancov MsBP, s.r.o. Banská Štiavnica a Mzdové smernice a pla-

tový poriadok Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o.

31. 1. 1998 
V obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici bol primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom,
CSc. ocenený ako „Osobnosť roka“ Jozef Petržel.

31. 1. 1998 
V novej telocvični SOUL sa konalo 3. kolo Slovenského pohára v pretláčaní rukou. V kategórii do 80 kg 
1. miesto obsadil Štiavničan Radoslav Dobrovič a v kategórii do 100 kg 2. miesto obsadil Vladimír Dobrovič.
Ženy nad 60 kg 4.miesto získala Martina Luptáková. Bez rozdielu váhových kategórií 2. miesto získal Rado -
slav Dobrovič a 3.miesto Vladimír Dobrovič.

31. 1. 1998 
V budove Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa konal okresný snem HZDS. Z 93 delegovaných členov sa
snemu zúčastnilo 83 delegátov. Snem pozdravili hostia: minister životného prostredia Ing. I. Zlocha, štátny
tajomník Ministerstva školstva doc. Ing. O. Nemčok, CSc. a poslanci NR SR.
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7. 2. 1998 
V obradnej sieni MsÚ sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najlepších športovcov, trénerov, najlepšieho
družstva a organizátorov športu v Banskej Štiavnici v roku 1997. 
Seniori: 1. miesto Radoslav Dobrovič
Juniori: 1. miesto Ivan Roch
Žiaci: 1. miesto Zuzana Klaučová
Družstvá: 1. miesto Futbalové družstvo Banská Štiavnica
Tréner: 1. miesto Vladimír Dobrovič 
Fair – play: MUDr. Filip Daninger – za úspešnú dlhodobú reprezentáciu Slovenska a Banskej Štiavnice vo
vodnom póle
Mimoriadnu cenu: Róbert Petro – atlét, Vladimír Pešl za dlhodobú úspešnú reprezentáciu športu v Banskej
Štiavnici a Imrich Tomajka – tréner a funkcionár za celoživotnú podporu športu, športových podujatí a tu -
ristiky v Banskej Štiavnici.

12. – 13. 2. 1998 
Problematikou povodňovej ochrany sa zaoberali účastníci medzinárodnej konferencie, ktorá sa zišla v aule
SOUL. Stretlo sa tu vyše 260 odborníkov zo SR, ČR, Holandska a Švédska, ktorí na základe nových poznatkov
vedy a praxe hľadali východisko pri predchádzaní povodní.

19. 2. 1998 
Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré prijalo nasledovné uznesenia:
Schválilo predloženú štúdiu: Úprava verejného priestranstva v mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej
Štiav nici.
Vzalo na vedomie: Poskytnutie účelových finančných prostriedkov Mestu Banská Štiavnica Ministerstvom
kultúry SR v roku 1997.

20. – 22. 2. 1998 
V Banskej Štiavnici sa uskutočnil Celoslovenský skautský seminár, zameraný na tvorbu projektov a získanie
finančných prostriedkov pre rôzne skautské aktivity.

25. 2. 1998 
Slovenské združenie telesnej kultúry – Krajský útvar v Banskej Bystrici, pracovisko Žiar nad Hronom OÚ 
v Banskej Štiavnici a Regionálne združenie telesnej kultúry v Banskej Štiavnici usporiadali v jedálni OÚ 
v Banskej Štiavnici slávnostné vyhlásenie ankety o najlepších športovcoch regiónu. Z Banskej Štiavnice boli
odmenení: FK Steiger – Vodohospodár Ban. Štiavnica, futbal. III. liga. Jednotlivci: Vladimír Buchal, Pavol
Petruf, Jana Potančoková, Ivan Roch, Radoslav Dobrovič, Emil Coplák.

26. 2. 1998 
Prvý veľvyslanecký tajomník a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave, v súvislosti s otvorením výstavy
„Historické mestá a obce Slovenskej republiky“, odovzdal primátorovi nášho mesta Ing. Mariánovi Lich-
nerovi, CSc., v Slovenskom inštitúte vo Varšave na vernisáži ďakovný list.

Marec
1. 3. 1998 
V tento deň bola sprístupnená verejnosti expozícia baníctva v Klopačke, ktorú pripravilo Slovenské banské
múzeum.

5. 3. 1998 
Na slávnostnom zasadaní OÚ, MsÚ a CMK Rubigall sa konala spomienková slávnosť k 53. výročiu oslobo-
denia Banskej Štiavnice sovietskou a rumunskou armádou. Zasadnutie otvoril J. Jadáš, predseda ZO SZPB,
slávnostný prejav predniesol Ing. Marián Lichner, CSc., primátor mesta.

10. 3. 1998 
Mesto Banská Štiavnica a komisia kultúry Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici v kine Akademik
usporiadali konferenciu o kultúre. Kultúrnu činnosť v meste v minulom roku a hlavné zámery kultúrneho
diania v Banskej Štiavnici v roku 1998 podal v hlavnom referáte predseda kultúrnej komisie Mestského
zastupiteľstva Dr. Ján Novák, CSc. Ocenenie primátora mesta za kultúrne aktivity obdržali: tanečný súbor
Texasky, Katarína Burdová – víťazka Hviezdoslavovho Kubína a mužský spevácky zbor Štiavničan. 
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12. 3. 1998 
Pri príležitosti životného jubilea 70. narodenín akad. sochára Vojtecha Remeňa bola v Galérii J. Kollára ver -
nisáž jeho výstavy.

14. 3. 1998 
V Martine sa uskutočnili II. zimné majstrovstvá SR vo viacbojoch všestrannosti. Štartovalo 13 pretekárov 
z celého Slovenska. Majsterkou SR sa stala Jana Potančoková (Sitňan Podsitnianska), Strieborné medaily
získali Darina Cesnaková (III. ZDŠ Banská Štiavnica), Tibor Sendrei (III.ZDŠ Banská Štiavnica), Radek Šály
(ZŠ Banská Belá) a Jozef Hederer (Sitno Banská Štiavnica).

19. 3. 1998 
Naše mesto navštívila ministerka školstva SR Eva Slavkovská v sprievode riaditeľa odboru vysokých škôl doc.
Tolnaya, CSc. a prorektorov Technickej univerzity vo Zvolene, prof. Žihlavíka, CSc. a doc. Šimku, CSc. Na
radnici prerokovali s primátorom nášho mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. podmienky presťahovania
Fakulty ekológie zo Zvolena do Banskej Štiavnice.

19. – 20. 3. 1998 
V aule SOUL sa konala celoslovenská konferencia o význame vody, z príležitosti Svetového dňa vody 
(22. marec). Pripravil ju Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica.

20. 3. 1998 
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Hlavný bod programu: Rozbor hospodárenia spoločnosti
Mestské lesy Banská Štiavnica, s.r.o. za rok 1997.

20. 3. 1998 
Slávnostné otvorenie Podsitnianskeho osvetového strediska. Slávnostného aktu sa zúčastnil za Ministerstvo
kultúry SR Dušan Nikolaj, PhDr. Zuzana Burdanová, riaditeľka odboru miestnej a regionálnej kultúry, pred-
stavitelia Krajského úradu v Banskej Bystrici, Okresného úradu v Banskej Štiavnici, primátor Mesta Banská
Štiavnica Ing. Marián Lichner, CSc. a široká verejnosť.

20. – 22. 3. 1998 
Banskú Štiavnicu navštívila delegácia amerického luteránskeho zboru z Bratislavy na priateľské pozvanie
štiavnického evanjelického zboru vedeného jeho farárom Danielom Šovcom.

27. 3. 1998 
Zbierky a expozičné priestory Slovenského banského múzea boli stredobodom pozornosti filmového štábu
spoločnosti Salvo Film, s. r.o., ktorý spracúva edukatívny videoprojekt „100 plus 1 známych a neznámych
osobností Slovenska“. V tomto prípade bol stredobodom pozornosti filmového štábu Samuel Mikovíni –
matematik, geodet, kartograf a medirytec európskeho formátu, tvorca jedinečného systému vodných nádrží
v okolí Banskej Štiavnice, staviteľ a pedagóg, ktorý od roku 1735 pôsobil v Banskej Štiavnici.

A príl
7. 4. 1998 
Bola slávnostne otvorená výstava ručných prác obyvateľov Domova dôchodcov a Penziónu  pre dôchodcov
v Banskej Štiavnici na Drieňovej. Niesla sa v znamení jari a veľkonočných sviatkov.

15. 4. 1998 
Irena Belohorská, podpredsedníčka Zahraničného výboru NR SR a predsedníčka Únie žien SR Ida Rapaičová,
poslankyňa NR SR, zavítali do Banskej Štiavnice na pozvanie Okresnej organizácie Únie žien. Po prijatí pred-
nostkou MsÚ Nadeždou Babiakovou a predsedníčkou Okresnej organizácie Únie žien Jarmilou Simonideso -
vou sa oboznámili s výrobou v Plete Mode, navštívili Galériu J. Kollára a v CMK Rubigalle sa stretli 
s predstaviteľkou Okresnej Únie žien a Živeny.

17. 4. 1998 
Konala sa členská schôdza ZZO SJTP a ZPCCH Banská Štiavnica v jedálni SOUL. Schôdze sa zúčastnilo 
266 členov.

22. – 25. 4. 1998 
Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa konala medzinárodná výstava techniky a technológie ochrany a tvorby
životného prostredia. Jej súčasťou bola aj expozícia Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.
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24. 4. 1998 
Otvorenie X. jubilejného ročníka celoslovenskej súťažnej putovnej výstavy „Ochrana prírody v karikatúre“ 
v Centre mestskej kultúry Rubigall na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici.

24. 4. 1998 
V kine Akademik prebiehala okresná súťaž v prednese poézie a prózy – Sládkovičova Štiavnica. Prvé miesto
a cenu primátora si vybojovala Zuzana Knezovičová z Gymnázia v Banskej Štiavnici.

25. 4. 1998 
Uskutočnil sa 10. ročník bežeckých pretekov „Jubilejná Podsitnianska desiatka“. 

27. 4. 1998 
V kine Akademik sa konalo podujatie „Sviatok rozprávky“, ktoré bolo spojené so spomienkou na Pavla
Dobšinského, spisovateľa, zberateľa rozprávok, publicistu, prekladateľa, učiteľa a kňaza, ktorý v rokoch 
1858 – 1864 pôsobil v Banskej Štiavnici.

28. 4. 1998 
Pod vedením primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí pri-
jalo nasledovné uznesenie: Schválilo správu o stave mesta za rok 1997, rozbor hospodárenia mesta za rok
1997 a záverečný účet Mesta Banská Štiavnica k 31.12.1997.

30. 4. 1998 
V ZUŠ v Banskej Štiavnici bola zorganizovaná regionálna prehliadka mladých talentov v hre na gitare, ktorú
usporiadal OÚ – odbor školstva a kultúry a ZUŠ v Banskej Štiavnici. Najúspešnejší zo Štiavničanov bol Filip
Preiss – 3. ročník ZUŠ.

Máj
1. 5. 1998 
Stana demokratickej ľavice v Banskej Štiavnici už tradične zorganizovala prvomájové stretnutie v Kysihýbli,
pestrý program pre deti i dospelých zorganizoval MsÚ v Banskej Štiavnici, CMK Rubigall a Dobrovoľný
požiarny zbor v Banskej Štiavnici. Vystúpil aj tanečný súbor Texasky a štiavnická dychovka Sitňanka a iní.

6. 5. 1998 
Na základe rozhodnutia akademického senátu Fakulty prírodných vied Mateja Bela v Banskej Bystrici, bolo
zriadené detašované pracovisko FPV UMB v Banskej Štiavnici a Štiavnických Baniach – Katedra ekomuzeo -
lógie a environmentálnej výchovy. Sídlo bude mať v priestoroch SOU lesníckeho v Banskej Štiavnici, študijné 
a výskumné stredisko ekológie a environmentálnej výchovy v budove bývalej materskej školy v Štiavnických
Baniach. Koordinátorom činnosti detašovaného pracoviska s právomocou štatutárneho zástupcu dekana
fakulty bol poverený dekan FPV doc. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.

7. 5. 1998 
Uskutočnil sa výjazdový deň ministerstiev SR v Banskej Štiavnici v jedálni OU. Hostí privítal a rokovanie viedol
Ing. Marián Láslo. Cieľom pracovnej návštevy bolo oboznámenie sa s hlavnými problémami nášho okresu.

8. 5. 1998 
V hoteli Grand Matej sa konal už druhý banícky majáles spojený so šachtágom. Organizátor: Banskoštiav -
nicko–hodrušský banícky spolok.

12. 5. 1998 
Živena – Spolok slovenských žien, Podsitnianske osvetové stredisko, HMZDS, Mesto Banská Štiavnica, Mest-
ská knižnica, SPŠ Samuela Mikovíniho, CMK Rubigall, Únia žien Slovenska – zorganizovali mimoriadne
vydarené podujatie, oslavu poézie, krásy a lásky – literárno-hudobné pásmo: „ Poéziu som osudom si spra -
vil...“ Je to pásmo o živote a diele Jána Smreka, venované 100. výročiu narodenia básnika. Autorka scenára 
i režisérka bola Mária Petrová. Hostia podujatia: Herec a recitátor Juraj Sarvaš, sólista opery Štefan Babjak,
klaviristka Darina Turňová.

14. 5. 1998 
OP HZDS usporiadal Deň matiek v aule SOU – lesníckeho, s bohatým kultúrnym programom, ktoré spestril
Robo Kazík so svojimi hosťami – speváčkami Marcelou Laiferovou a Mirkou Klimentovou, imitátorom Ro -
bom Kaiserom a gitaristom a spevákom Petrom Melušom. Slávnosť svojím príhovorom otvoril Ing. Marián
Láslo.
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15. 5. 1998 
V obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici Jarka Simonidesová slávnostne uviedla nových
nositeľov plakiet MUDr. Jana Janského na prijatí zástupcom primátora mesta Ing. Jozefom Ivaničom. Zlaté
plakety si prebrali: Roman Ciblík, Peter Cibula, Ladislav Dobrovič, Marián Hudec, Ján Kaniarik, Pavol
Konôpka, Jozef Kolodejčík a Jozef Kohút.

16. 5. 1998 
V premiére a na druhý deň v repríze si mohla slovenská verejnosť vypočuť banskoštiavnickú hudobnú
skupinu Padlášový výber v celoslovenskom vysielaní Rádia Twist. Michal Pigoš, Janko Jakubík ml., Pavol
Kružlic a Zuzka Knezovičová boli hudobnými hosťami populárnej twisťáckej relácie Apropo.

18. 5. 1998 
K Medzinárodnému dňu múzeí Slovenské banské múzeum pripravilo vo svojich expozíciách pestrú paletu
podujatí:
Banské múzeum v prírode: Banícke motívy v tvorbe Igora Lackoviča.
Galéria J. Kollára: V rámci projektu Živá galéria prebehlo medziškolské kolo kvízov.
Starý zámok: Atraktívne podujatia pod názvom: Starý zámok ako ho nepoznáte.

21. 5. 1998 
„Pri tomto lesku sa vráti požehnanie“ – pod týmto názvom bola otvorená ojedinelá výstava Slovenského
banského múzea, ktorú múzeum pripravilo spolu s ďalšími inštitúciami. Majstrovské práce zlatníkov 
z Kremni ce, Banskej Bystrice i Banskej Štiavnice, špaňodolinské poháre, svietniky, plastiky, terče, kríže, kľúče,
insígnie a pod.

23. 5. 1998 
Primátor Banskej Štiavnice Ing. Marián Lichner, CSc. podpísal v starobylej Kremnici Deklaráciu o vzájomnej
spolupráci medzi siedmimi stredoslovenskými banskými mestami.

29. 5. 1998 
V Berggerichte na Námestí sv. Trojice sa konala vernisáž výstavy z výtvarných prác detí z 9 štátov (Česko,
Chorvátsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Španielsko) pod názvom: „Svetové de dič -
stvo očami detí“.

25. – 31. 5. 1998 
V SOUL v Banskej Štiavnici sa konalo 6. Medzinárodné sochárske sympózium o dreve a 3. Medzinárodný
maliarsky plenér za medzinárodnej účasti.

Jún
1. – 6. 6. 1998 
Inštalovaná výstava vo výstavnej sieni CMK Rubigall. Vystavované boli drevené sochy a reliéfy, ktoré vznikli
počas 3. Sympózia mladých rezbárov v Banskej Štiavnici. Usporiadateľom je SOUL v Banskej Štiavnici a ga -
rantom Ministerstvo školstva SR.

1. 6. 1998 
Otvorený bol IV. ročník medzinárodnej výstavy „Svetové dedičstvo očami detí 98“ a oceňovanie najlepších
prác detí v jednotlivých kategóriách. Do súťaže prišlo 1749 prác z deviatich štátov, trinástich miest a štyridsia -
tich škôl. Výstava je inštalovaná v Slovenskom banskom múzeu. Organizátori: Mesto Banská Štiavnica, CMK
Rubigall, PKC – Slovenské banské múzeum, Galéria J. Kollára.

4. 6. 1998 
Turistický oddiel Dr. Téryho zorganizoval III. ročník stretnutia turistov – milovníkov Štiavnických vrchov.
Akcia sa konala za účasti turistov zo SR a ČR. Zúčastnilo sa jej 47 turistov.

4. 6. 1998 
Slávnostné otvorenie činnosti Hlavného banského úradu v priestore PKC – Slovenského banského múzea 
v Kammerhofe. Predsedu tohto celoslovenského orgánu štátnej banskej správy Ing. Ladislava Lacku uviedol
do funkcie Dr. Marián Kostolányi, riaditeľ odboru personalistiky a PAM Ministerstva hospodárstva SR. 
V priebehu tohto roka začne svoju činnosť v Banskej Štiavnici aj Slovenská banská komora. Počínajúc týmto
rokom celoštátne oslavy Dňa baníkov budú bývať v Banskej Štiavnici. 
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4. – 7. 6. 1998 
V areáli Starého zámku sa konal Festival kumštu a remesla. Organizátori: Občianske združenie Iniciatíva za
živé mesto Banská Štiavnica, PKC – Slovenské banské múzeum, Mesto Banská Štiavnica.

5. 6. 1998 
Mestský úrad a TJ Sitno Banská Štiavnica usporiadali na štadióne už 17. ročník Malého behu Trate mládeže.
Na pretekoch štartovalo 325 pretekárov.

5. 6. 1998 
V Banskej Štiavnici bolo prvé zasadnutie predsedov okresných výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Ban-
skobystrického kraja. Za predsedu krajského výboru bol zvolený Vladimír Poprac z Banskej Štiavnice.

6. 6. 1998 
Uskutočnil sa už 18. ročník Cestného behu Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, za účasti
48 pretekárov a pretekárok. Víťazom sa stal Róbert Petro – Pepola Banská Štiavnica.

9. 6. 1998 
Na rokovaní vlády SR, ktoré sa konalo v Banskej Štiavnici, bol predložený materiál „Návrh územného plánu
vyššieho územného celku Banskobystrického kraja“, týkajúci sa okresu Banská Štiavnica.

13. 6. 1998 
V Banskej Štiavnici sa konalo ďalšie významné športové podujatie: Beh štiavnickými vrchmi, ktoré sa
uskutočnilo ako 4. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu a zároveň tieto preteky sú aj kvalifikáciou Maj -
strovstiev Európy. V kategórii mužov do 40 rokov sa stal víťazom Róbert Petro a nad 40 rokov Bohuš
Melicherčík z TJ Sitno Banská Štiavnica.

16. 6. 1998 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. Rokovalo sa o udeľovaní
čestného občianstva Mesta Banská Štiavnica. MsZ schválilo prerozdelenie bytov v rekonštruovaných objek-
toch na Námestí sv. Trojice.

25. 6. 1998 
Pri príležitosti 4. výročia vyhlásenia Banskej Štiavnice za svetové kultúrne dedičstvo a uvedenie Hlavného
banského úradu v Banskej Štiavnici do činnosti sa konalo v Kostole sv. Kataríny slávnostné zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva. Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a Ing. Ladislav
Lacko, predseda Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici.

25. 6. 1998 
Prestrihnutím pásky pred zrekonštruovaným domom na Námestí sv. Trojice odovzdal do užívania Ing. Ján
Mráz, minister výstavby a verejných prác SR, 19 bytov.

26. 6. 1998 
V priestoroch Starého zámku sa konala vernisáž výstavy „Sisi – rakúska cisárovná – 100 rokov od smrti“. Or-
ganizátor: Slovenské banské múzeum.

30. 6. 1998 
V aule Stredného odborného učilišťa v Banskej Štiavnici bolo otvorenie dvoch katedier Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to Katedry ekomuzeológie a Katedry environmentálnej vý-
chovy, ktoré budú sídliť v nových priestoroch dovtedajšieho SOUL.

Júl
17. – 18. 7. 1998 
Okolo 4 tisíc divákov sledovalo počas festivalových dní vystúpenie 2 560 hudobníkov a 125 tanečníkov zo
Slovenska a Českej republiky na celoslovenskom festivale „Strunobranie 98“.

18. – 19. 7. 1998 
Na majstrovstvách sveta juniorov v pretláčaní rukou, ktoré sa konali v Moskve, Rado Dobrovič obsadil pekné
5. miesto.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
8

163



27. 7. 1998 
Naše mesto navštívil bývalý prezident SR pán Michal Kováč s manželkou, ktorí prijali pozvanie od Spolku
Banská Štiavnica 91 – občianskeho združenia na záchranu kultúrneho dedičstva.

28. 7. 1998 
Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom zasadnutí, na ktorom prijalo nasledovné uznesenia:
– schválilo plán práce MsZ a jeho orgánov na 2. polrok
– vzalo na vedomie Správu o priebežnom hodnotení plnenia úloh o problémoch a zámeroch rozvoja regiónu

Banská Štiavnica
– uložilo pracovnej skupine poslancov MsZ pripraviť návrh na odpredaj bytov v objekte 200 II. (Námestie

sv. Trojice)
– vyhlásilo chránené hroby na území mesta Banská Štiavnica, dopracovať zoznam týchto hrobov, systém

starostlivosti a prezentáciu
– schválilo zásady vydávania Štiavnických novín a uložilo MsZ vypracovať Štatút pre vydávanie Štiavnických

novín
– schválilo návrh opatrení na riešenie situácie na ochranu verejného poriadku a určenie plagátovacích plôch

pre volebnú kampaň pre voľby do NR SR.

29. 7. 1998 
V Kammerhofe, v priestoroch Slovenského banského múzea, bola výstava, ktorú pripravilo Združenie histo -
rických miest a obcí Slovenska „Významné historické mestá a obce Slovenska“.

29. 7. 1998 
Banskoštiavnicko–hodrušský banícky spolok pripravil 1. pochod štiavnického Nácka historickou Banskou
Štiavnicou. Pochod sa začal pri Glanzenberg – dedičnej štôlni a prechádzal významnými banskými pamiat -
kami.

A ugust

18. 8. 1998 
Slovenský cykloklub v Banskej Štiavnici usporiadal I. ročník Banskoštiavnického horského cyklomaratónu
o Pohár prednostu Okresného úradu v Banskej Štiavnici. Na preteku štartovalo celkom 79 pretekárov z Ra -
kús ka, ČR a Slovenska.

20. 8. 1998 
Na svoje mimoriadne zasadnutie sa zišlo Mestské zastu piteľ -
stvo v Banskej Štiavnici:
– Schválilo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontro -

lóra za I. polrok 1998
– Zobralo na vedomie Správu o príprave osláv 760. výročia

udelenia mestských práv Banskej Štiavnici a Salamandro -
vých dní 98

– Určilo počet poslancov MsZ v Banskej Štiavnici na ďalšie
volebné obdobie.

28. 8. 1998 
Na Radničnom námestí sa konali oslavy 54. výročia SNP.
Vyvrcholením bolo stretnutie na Sitne 29. 8. Usporiadateľmi
podujatia boli: OU SDĽ, Mesto Banská Štiavnica, CMK Ru-
bigall, SZPB a obec Ilija.

29. 8. 1998 
Naše mesto navštívila podpredsedníčka vlády SR Katarína
Tóthová. Pri svojej návšteve položila kyticu kvetov k pamät-
níku SNP.

29. 8. 1998 
Pri príležitosti osláv 54. výročia SNP sa konali oslavy – položenie kytíc k pamätníku SNP na Sitne, ktorých
sa zúčastnil podpredseda SDĽ, poslanec NR SR a predvolebný líder SDĽ v Banskobystrickom kraji, Pavel
Kanis. Po programe sa na Sitne účastníci osláv položili kytice kvetov k pamätníku SNP v Iliji a zapálili na
ihrisku povstaleckú vatru.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
8

164



31. 8. 1998 
Na podnet obyvateľov obce Vyhne, ktorí žijú v časti Banky, došlo v zmene územia obce. Rozhodnutím
všeobecnej vnútornej správy Krajského úradu v Banskej Bystrici územie bolo vyňaté z územia Vyhne a pri -
čle nené k územiu Banská Štiavnica.

September
2. 9. 1998 
Z príležitosti pamätného dňa 1. septembra – kedy bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, Podsitnianske
osvetové stredisko v spolupráci s HZDS, Mestským úradom a Úniou žien Slovenska v Banskej Štiavnici 
v kine Akademik zorganizovali oslavy. Na koncerte ku Dňu ústavy pod názvom „Vám jedine len vám“, vystú -
pili sólisti a klaviristka SND v Bratislave.

4. 9. 1998 
V našom meste sa konali oslavy 125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru. Jubilujúcich hasičov
prijal primátor Ing. Marián Lichner, CSc. v obradnej sieni MsÚ. Slávnostného prijatia sa zúčastnil ústredný
veliteľ DPO Ing. Jozef Perina, ktorý odovzdal DPZ v Banskej Štiavnici stuhu k čestnej zástave, ako aj viaceré
vyznamenania.

7. 9. – 11. 9. 1998 
V našom meste sa uskutočnilo v ERBE sympózium za účasti vedcov z 11 štátov. Jeho organizátormi boli
Štátny ústredný banský archív, Slovenské banské múzeum a Mesto Banská Štiavnica. Hlavnou témou sym-
pózia bola problematika tradícií baníckeho školstva vo svete.

8. 9. 1998 
Banskú Štiavnicu navštívil predseda vlády SR Vladimír Mečiar. Stretol sa s občanmi nášho okresu na Námestí
sv. Trojice na predvolebnom mítingu.

8. 9. 1998 
V Kammerhofe bola sprístupnená ďalšia celoslovenská expozícia Slovenského banského múzea „Baníctvo 
a banícke školstvo na Slovensku“.

8. 9. 1998 
Vo výstavnej sieni CMK Rubigall bola otvorená výstava spojená s vernisážou fotografií Ing. Vladimíra Proto -
popova pod názvom „Slovensko a Štiavnica svetu otvorené?“.

9. 9. 1998 
Veľmi cenné víťazstvo v kategórii veteránov dosiahol pretekár Bohuš Melicherčík – Sitno Banská Štiavnica,
keď v 9. kole Slovenského pohára v behu do vrchu – v horskom behu Gerlachov – Sliezsky dom zvíťazil suve -
rénne systémom štart – cieľ.

10. – 13. 9. 1998 
Salamandrové dni 98. Bohatý program sa začal slávnostným zhromaždením aktérov obnovy Banskej Štiav -
nice otvorením výstavy, kultúrnym programom, slávnostným rozsvietením verejného osvetlenia, osvetlením
dominánt mesta a otvorením Štiavnických trhov. Konalo sa ustanovujúce Valné zhromaždenie slovenskej
banskej komory a slávnostné zasadnutie MsZ v Kostole sv. Kataríny, vztýčenie zástavy Organizácie miest sve-
tového dedičstva a Salamander – tradičný banícky historický sprievod mestom za účasti zástupcov sloven-
ských banských miest a hostí zo zahraničia.

21. 9. 1998 
V aule SOUL bola slávnostne uvedená do činnosti Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univer -
zity vo Zvolene. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili všetci akademickí funkcionári TU Zvolen na čele s rek-
torom prof. RNDr. Milanom Marčokom, DrSc.

25. – 26. 9. 1998 
Konali sa voľby do NR SR.
Počet volebných okrskov – 24
Počet okrskových volebných komisií – 24
Počet osôb zapísaných v zozname voličov v okrese – 12 614
Počet odovzdaných obálok – 10 271
Počet platných hlasov – 10 167
Volieb sa zúčastnilo 81,4 % voličov
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Najväčší počet hlasov získali:
Hnutie za demokratické Slovensko – 3472
Slovenská demokratická koalícia – 2103
Strana demokratickej ľavice – 1732
Slovenská národná strana – 1070

Október
8. 10. 1998 
Mgr. Ján Kiripolský bol vládou Slovenskej republiky poverený riadením Okresného úradu v Banskej Štiav nici.

21. 10. 1998 
Konalo sa vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu a zároveň otvorenie výstavy všetkých
fotografií, ktoré sa zúčastnili súťaže. I. miesto v kategórii Veľké farebné fotografie získal Jozef Juhás z Banskej
Štiavnice. V kategórii Stredné farebné fotografie obsadila prvé miesto Renáta Mikulášová. V kategórii
Farebné fotografie prvé miesto obsadila Ingrid Filipová – obe víťazky sú z Banskej Štiavnice.

22. 10. 1998 
Vynikajúci medzinárodný úspech dosiahla samospráva nášho mesta v celosvetovej súťaži „Nations in bloom“.
Zasadanie medzinárodnej poroty v Montreali po celkovom zhodnotení starostlivosti banskoštiavnickej samo-
správy o historické a prírodné prostredie a jej aktivít smerujúcich k revitalizácii a rozvoju mesta, vybralo
Banskú Štiavnicu do finále súťaže v kategórii A, ktoré sa uskutoční vo februári 1999 v meste Al Ain v Spo-
jených arabských emirátoch.

24. 10. 1998 
V banskoštiavnickej plavárni sa konal 18. ročník Štiavnického kahanca. Štartovalo 168 pretekárov zo 14 pla -
veckých klubov a oddielov, z toho 6 reprezentantov SR.

25. 10. 1998 
MsÚ Banská Štiavnica spolu s Klubom moderného trojboja boli usporiadateľmi majstrovstiev Slovenska 
o Cenu Banskej Štiavnice v modernom trojboji pre juniorské kategórie. Tomáš Nemčok a Zuzka Klaučová
získali strieborné medaily.

26. 10. 1998 
V hoteli Grand Matej prebiehala akcia Deň zdravej výživy, ktorú zorganizovali okresné výbory Zväzu posti-
hnutých civilizačnými chorobami a Slovenský zväz telesne postihnutých.

26. 10. 1998 
V priestoroch historickej Mestskej radnice v Banskej Štiavnici sa dostalo uznania a ocenenia všetkým
dobrovoľným sestrám a funkcionárom Červeného kríža. Táto organizácia trvá v našom meste už 117 rokov.

27. – 29. 10. 1998 
V priestoroch SOUL v Banskej Štiavnici sa konal medzinárodný seminár Museum as School and Play.
Usporiadateľmi boli Slovenský komitét ICOM, Múzeum vo Sv. Antone, Katedra ekomuzeológie, Fakulta
prírodných vied Univerzity Mateja Bela a Zväz múzeí na Slovensku. Programy sa týkali formálnej a nefor-
málnej výchovy mládeže v múzeách.

30. 10. 1998 
Novým ministrom životného prostredia sa stal prof. RNDr. László Miklós, DrSc., vedúci Katedry UNESCO
pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univer -
zity vo Zvolene, ktorá má svoje trvalé pôsobisko v Banskej Štiavnici .

November
3. – 6. 11. 1998  
V Káhire sa konali Majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou seniorov, kde Štiavničan Vladimír Dobrovič získal
7. miesto.

7. 11. 1998 
V krytom bazéne v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo záverečné 6. kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti
v plávaní žiactva kategórie A a dorastu. Technickým usporiadaním bol poverený Plavecký klub Banská Štiavnica.
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Štartovalo 182 pretekárov a pretekárok z 13 plaveckých klubov. Štiavnickí plavci získali 3 zlaté, 4 strieborné
a 4 bronzové medaily.

11. 11. 1998 
Na MsÚ v Banskej Štiavnici sa konalo jednanie zástupcu primátora Ing. J. Ivaniča s Jakobom Andersenom,
riaditeľom Dánskeho obchodného zastupiteľstva v Bratislave, ohľadom možnosti rozvinutia dánskych aktivít
v našom meste. V ten istý deň sa konalo aj rokovanie s Larsom Isagerom Hedegaardom, programovým ko-
ordinátorom divízie pre východnú Európu Dánskej agentúry environmentálnej ochrany.

12. 11. 1998 
Po 80 rokoch sa v Banskej Štiavnici uskutočnila prvá imatrikulácia vysokoškolákov. Imatrikulačný list spolu
s indexom, ale aj certifikát o prijatí do Akademickej študentskej obce si prevzalo 41 študentov. Odovzdalo
im ich „Slávne, najvyššie a neomylné prezídium“, zložené z členov Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho
spolku.

12. 11. 1998 
V tento deň bol vládou SR Mgr. Peter Pitek poverený riadením Okresného úradu v Banskej Štiavnici.

14. – 15. 11. 1998 
Uskutočnilo sa už v poradí štvrté sedenie s holandskými skautmi s cieľom vypracovania dohody o vzájomnej
spolupráci medzi oboma skautskými organizáciami. Rozhovory viedol Jozef Šteffek – náčelník slovenského
skautingu.

24. 11. 1998 
Na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici bol skolaudovaný ďalší z obnovených meštianskych domov 196/II.
Tento krásny objekt zrekonštruovalo Mesto Banská Štiavnica.

27. 11. 1998 
V Rakúskom Kitsse predstavili antológiu slovenskej a rakúskej poviedky Zbližovanie. Slovenské autorky
predstavovala Eva Maliti – Fraňová a Štiavničanka Rút Lichnerová.

December
3. 12. 1998 
V Banskom dome sa konalo zhromaždenie Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku. V správe 
o činnosti bolo za najväčší úspech v roku 1998 označené prijatie zákona o zriadení Slovenskej banskej ko-
mory. Účastníci valného zhromaždenia zvolili nové riadiace orgány. Za predsedu bol opäť zvolený JUDr.
Jozef Karabelly.

6. 12. 1998 
Centrum mestskej kultúry Rubigall pripravilo poučno – zábavné popoludnie s Mikulášom. Na „Batohu
mikulášskych prekvapení“ sa zúčastnili nielen deti, ale aj dospelí Štiavničania. Pieklo sa drobné pečivo, robili
sa chuťovky, piekli sa oblátky, rezbári predvádzali svoje umenie, spievalo sa, tancovalo, hralo sa aj bábkové
divadlo.

12. 12. 1998 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. sa stretol s predsedom parlamentu Jozefom Migašom. Predmetom
rokovania bolo prijatie zákona o svetovom dedičstve, ktorý by dlhodobo riešil problematiku štátnej podpory
lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva.

18. – 19. 12. 1998 
Konali sa komunálne voľby. Za primátora bol zvolený Ing. Marián Lichner, CSc. s počtom hlasov 2 105. Na
druhom mieste skončil Ing. Juraj Čabák s 1 004 hlasmi, 3. miesto obsadil Dr. Ján Novák, CSc. s 296 hlasmi
a 4. miesto Ing. Marián Coplák s 136 hlasmi. Komunálnych volieb sa zúčastnilo 3 610 voličov zo 7 896 za-
písaných v zoznamoch, čo je 45,72% účasť.

21. 12. 1998 
V kine Akademik pripravili pracovníci CMK Rubigall vianočný koncert. Príjemnú atmosféru dopĺňala vkusná
dekorácia, vianočná výzdoba, výber poézie, vianočné vinše, vystúpenie mužského speváckeho zboru
Štiavničan, dychovej hudby Sitňanka a pod.
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24. 12. 1998 
Ako každý rok aj tento rok na Božie narodenie už tradične dychová hudba Sitňanka v popoludňajších hodi -
nách koncertovala na rôznych miestach v Banskej Štiavnici. Hrali rôzne vianočné piesne a koledy.

25. 12. 1998 
Obyvateľom Banskej Štiavnice pripravili deti najmä z Cirkevnej školy malé divadelné predstavenie so známym
príbehom Ježiškovho narodenia. Každé dieťa dostalo vďaka p. farárovi Šišulákovi malý darček.

28. 12. 1998 
V podkroví CMK Rubigall koncertovala vokálno – inštrumentálna skupina Venusta s vianočným progra -
mom.

30. 12. 1998 
V Trámovej sieni Centra mestskej kultúry Rubigall sa stretli priatelia dobrej literatúry pri predstavovaní kníh
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Riaditeľ vydavateľstva -  literárny kritik Alexander Halvoník
tu v Banskej Štiavnici predstavil dve najnovšie eseje: O historickom bezvedomí od Andreja Ferka a Slepú
rybku od Rút Lichnerovej.

VYBRANÉ UKAZOVATELE

Počet obyvateľov Banskej Štiavnice k 1. 1. 1998
spolu:           11 023
z toho: muži 5611

ženy       5412
narodení:            67
prisťahovaní: 208
odsťahovaní: 142
zomretí:        100

Školstvo

Materské školy: celkový počet 5, s počtom detí 367 v 17 triedach, z toho 3 štátne MŠ, 1 súkromná pri Eko-
centre Strom života
Riaditeľka školy: O. Krippnerová - MŠ Bratská, J. Trilcová – MŠ Mierová, M. Gašparová – MŠ 1. mája, E. Lup-
táková – MŠ Štefultov 

Základné školy: celkový počet 4 s počtom žiakov 1 513 v 67 triedach, z toho 3 štátne ZŠ, 1 Cirkevná ZŠ 
Riaditeľ školy: Mgr. P. Koštial – ZŠ A. Sládkoviča, Mgr. J. Maruniak – ZŠ J. Horáka, Mgr. T. Szendrei, PaedDr.
N. Dobrovičová – ZŠ J. Kollára, PaedDr. M. Varga – Cirkevná ZŠ

Základná umelecká škola mala 300 žiakov v 4 odboroch. Riaditeľkou školy bola Mgr. Z. Koreňová.

Centrum voľného času malo 25 záujmových krúžkov, v ktorých pracovalo 319 žiakov a študentov. Riaditeľka
školy: Mgr. A. Bačová, J. Machilová

Špeciálna základná škola poskytovala vzdelávanie 43 žiakom v 5 triedach
Všetky tieto výchovno-vzdelávacie inštitúcie riadil Okresný úrad v Banskej Štiavnici – odbor školstva.

Stredné školstvo:

V roku 1998 sa na území mesta nachádzali:

Gymnázium, s počtom 177 študentov v 6 triedach, 200 študentov 8 ročného GMN v 7. triedach a 77 štu-
dentov Jazykovej prípravky v 3 triedach. Riaditeľ školy: RNDr. Emil Mázik, Mgr. Irena Polónyová

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho: 415 študentov v 15 triedach. Riaditeľ školy: PaedDr. Jozef
Matoš

Stredná priemyselná škola Samuela Stankovianskeho: 360 žiakov v 16 triedach. RŠ: Ing. Teodor Pálka

Stredná lesnícka škola: 318 študentov v 10 triedach. Riaditeľ školy: Ing. R. Valovič, CSc.

Súkromná Hotelová akadémia: 107 študentov v 7 triedach. Riaditeľ školy: Ing. A. Svitana
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Dievčenská odborná škola: 130 žiakov v 4 triedach. Riaditeľ školy: RNDr. P. Bačík

Stredné odborné učilište lesnícke: 267 žiakov v 10 triedach. Riaditeľ školy: Ing. J. Ivanič

Stredné odborné učilište: 284 žiakov v 12 triedach. Riaditeľ školy: RNDr. P. Bačík

V 4 Domovoch mládeže bolo ubytovaných celkom 803 žiakov, najviac 410 v Domove mládeže Budovateľská
ul. – 410 študentov.

Vysoké školstvo:

UMB v Banskej Bystrici – Detašované pracovisko FPV B. Štiavnica:
Katedra ekomuzeológie: – 17 študentov denného magisterského štúdia, 50 študentov bakalárskeho
dištančného štúdia – Múzejná konzervácia. 
Katedra environmentálnej výchovy: – 32 študentov denné magisterské a 44 študentov bakalárske dištančné
štúdium.
Štatutárnym zástupcom dekana pre DP bol Doc. RNDr. H. Hilbert, CSc., prodekan FPV UMB.

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
V akademickom roku 1998/99 – bol otvorený 1. ročník, s počtom 106 študentov.
Dekanom fakulty bol Prof. Ing. Imrich Beseda, DrSc.  
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