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PREHĽAD
Personálne obsadenie v tomto roku zastupovali mesto Banská Štiavnica, kde primátorom mesta vo volebnom
období bol Ing. Marián Lichner, CSc., zástupca primátora Ing. Jozef Ivanič, prednostka MsÚ Mgr. Nadežda
Babiaková, hlavný kontrolór Ing. Marián Láslo, vedúci jednotlivých oddelení MsÚ: zástupca prednostu 
a vedúci organizačného oddelenia Ing. Jaromír Piliar, vedúca ekonomického oddelenia Ing. Kamila Lievajová
a vedúci oddelenia výstavby Ing. Dušan Kavický.

V Mestskom zastupiteľstve pracovalo 27 poslancov: Marián Bačík, Ivan Beňo, Mgr. Pavol Brnčo, Ing. Juraj
Čabák, Ing. Ján Čamaj, MVDr. Stanislav Ďurkan, Ing. Jozef Fabian, JUDr. Eva Fajbíková, Ing. Ivan Gregáň,
Anton Greguss, Mgr. Július Hanus, Kamil Chovan, Mgr. Helena Chovanová, Ing. Miroslav Inglot, Ing. Jozef
Ivanič, Ing. Kornélia Kiovská, Július Kolek, PhDr. Jozef Labuda, CSc., MUDr. Martin Mačaj, MUDr. Marcela
Mačajová, Ing. Pavol Mojžita, PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., Ján Petrík, Vladimír Poprac, Mgr. Karol Rendla,
MUDr. Marián Streško, Zdeněk Šimášek.

Počet obyvateľov mesta Banská Štiavnica ku dňu 31. 12. 1999 bol 10 910 osôb, z toho 5510 mužov a 5400 žien.

Ku dňu 31. 12. 2000 bolo v okrese Banská Štiavnica 17 398 obyvateľov, z toho ekonomicky aktívnych 
7799 oby vateľov, z toho počtu Okresný úrad práce evidoval 1549 nezamestnaných (19,47%).  

Mesto Banská Štiavnica v zmysle prijatých zákonov NR SR očakávalo realizáciu reformy verejnej správy,
rozvoja mesta.

Do mesta Banská Štiavnica sa vrátilo vysoké školstvo. Etablovali sa tu Fakulta ekológie a environmentalistiky
TU Zvolen, so sídlom v Banskej Štiavnici a katedry ekomuzeológie a katedra krajinnej ekológie Fakulty
prírodných vied UMB Banská Bystrica so sídlom v Banskej Štiavnici.

Vo vedeckej, publicistickej a kultúrno-osvetovej oblasti sa uskutočnilo 50. výročie vzniku ŠUBA, prezentácia
a semináre regiónu na Slovensku, v zahraničí ale i v Banskej Štiavnici.

K 1. januáru 2000 je najstarším občanom mesta Katarína Kollárová, ktorá sa dožila 98 rokov.

V banskoštiavnickej pôrodnici sa narodilo prvé dieťa 3. 1. (z okolia Banskej Štiavnice) a 4. 1. prvý občan 
z Ban skej Štiavnice. 

V 6. kalendárnom týždni bolo v okrese Banská Štiavnica zaevidovaných 933 ochorení na chrípku. V porov-
naní s ostatnými okresmi (ZH, ZC) bola chrípková epidémie najhoršia v Banskej Štiavnici.

Počas zimnej turistickej sezóny boli snehové podmienky priaznivejší ako minulý rok. V zimnom období bola
návštevnosť v meste okrem domácich, rekreanti z Maďarska, Čiech, Talianska a iných štátov západnej Európy.

V Mestských kúpeľoch sa robila rekonštrukcia kotolni od 15. 9. – 31. 12. 2000.

Dňa 9. 8. 2000 bolo prijaté nariadenie vlády SR č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica,
ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR 31. 8. 2000. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. 9. 2000.
Týmto nariadením sa vymedzujú hranice územia pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Cieľom
vymedzenia hraníc rezervácie bolo zabezpečenie ochrany a využívanie historických, urbanistických, kraji -
nárskych a kultúrno–spoločenských hodnôt mesta Banská Štiavnica ako lokality zapísanej v Zozname sve-
tového kultúrneho dedičstva.

Na medzinárodnom poli bola pre mesto Banská Štiavnica opätovaná nominácia na Zeleného Oscara pre
rok 2000. Na počesť uznania zaviala v dňoch 30. 11. – 4. 12. 2000 vo Washingtone, USA slovenská zástava.
V Spojených arabských emirátov získalo mesto certifikát Centra OSN pre ľudské sídla za používanie naj -
lepších postupov pri spracovaní ľudského sídla smerom k trvale udržateľnému rozvoju. 

V rámci rekonštrukcie verejných priestranstiev v historickom centre Banskej Štiavnice sa uskutočnili úpravy
terás na Radničnom námestí a ul. A. Kmeťa.

Jeden z meštianskych domov, ktorý sa renovoval bude slúžiť ako detašované pracovisko pre Dom architektov.
11. 11. 2000 v Banskej Štiavnici v zmysle ústavy SR dopadlo referendum o predčasných parlamentných
voľbách za neplatné. Referenda sa zúčastnilo 22, 93% obyvateľov mesta.

Mesto Banská Štiavnica z prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia SR vo výške 250 000,- Sk zrea -
lizovalo výsadbu zelene na sídlisku Drieňová. Výsadba zelene sa uskutočnila podľa projektu SOU lesníckeho
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v Banskej Štiavnici, kde zodpovedný projektant bol Ing. Ľubomír Tyčiak. Práce zrealizovali Technické služby,
mestský podnik B. Štiavnica.

Vybudoval sa športový areál pri ZŠ Jozefa Kollára na ploche 90 x 90 m. V areáli je niekoľko športovísk pre
tenis, basketbal, volejbal, bežecká dráha a minifutbal.

V 5. ročníku ankety o najlepšieho športovca mesta Banská Štiavnica sa umiestnil Radoslav Dobrovič. Na 
2. mieste bol Boris Zajvald, obaja v pretláčaní rukou a 3. miesto obsadila Darina Gazdová v plávaní Viacboji
všestrannosti.

V tomto roku sa uskutočnilo 23 sobášov, 4 zlaté a 1 strieborný sobáš.

Do života bolo uvítaných 150 detí, 200 študentov bolo prijatých z príležitostí maturít na MsÚ.

Uskutočnilo sa 26 pohrebov.

Na MsÚ sa uskutočnilo 37 prijatí rôznych príležitostí v počte 2 500 ľudí. Mestský úrad navštívili poslanci
NR SR, predstavitelia vlády SR, zástupcovia štátnej správy, zahraničné návštevy z Rakúska, Japonska, Holand-
ska, Francúzska, Turecka, Maďarska, USA, Kanady a manželiek diplomatov akreditovaných na Slovensku.
Okrem toho boli za tento rok prijatí predstavitelia občianskych združení v oblasti športu, kultúry a iných
skupín a 120 brancov.

Nakoľko územie Banskej Štiavnice a jeho okolí je zapísané na Listine svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO, Slovenské banské múzeum rozširovalo v širokom historickom kontexte celoslovenskú
expozícii pod vedením riaditeľa SBM PhDr. RNDr. Jána Nováka, CSc., ktorý bol iniciátorom, aby mesto bolo
zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.   
Mestský bytový podnik, s.r.o. spravoval 10 033 bytov. 

Banskoštiavnickí hasiči sa zúčastnili hasenia požiarov za rok 2000 v okrese Banská Štiavnica 9-krát lesných
požiarov a ostatných majetkových požiarov 75-krát.

Podľa vedúceho Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Štiavnici npor. Mgr. Dušana Lukačka v okre -
se Banská Štiavnica bolo k 31. 12. 2000 evidovaných celkovo 5 840 vozidiel, z toho 4099 osobných mo-
torových vozidiel. 344 motocyklov, 326 nákladných motorových vozidiel, 18 autobusov, 168 špeciálnych
motorových vozidiel, 222 traktorov, 7 ťahačov a 656 prípojných motorových vozidiel.

Január
1. 1. 2000 
Na Silvestra a v prvých hodinách Nového roku sa stretli občania s vedením mesta, Okresným úradom, zástup -
cami cirkví, návštevníkmi a uvítali príchod roku 2000.

7. 1. 2000 
Na Okresnom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie s vedúcim Odštepného závodu SAD 01 v Žiari nad
Hronom Ing. Jánom Trubanom. Stretnutia sa zúčastnili prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan, zástupkyňa pred-
nostu OÚ JUDr. Eva Fajbíková a z odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov Ing. Ivan
Gregáň. Ing. J. Truban informoval prítomných, že rozsah dopravy bude ako na úrovni roku 1999. 
V nočných hodinách došlo k poškodeniu okenných výplní a rámov okien na budove Rubigall, predajni Mäsa
a kina Akademik na Nám. S. Trojice. Škoda bola vyčíslená vo výške viac ako 25 000,- Sk .

11. 1. 2000 
V CMK Rubigall sa konala výstava prác akad. sochára Jozefa Mazana pri príležitosti jeho 80. narodenín.

14. 1. 2000 
Na podnet pracoviska Pamiatkového ústavu v Banskej Štiavnici, za účasti Ministerstva kultúry SR, Pamiat -
kovej inšpekcie Ministerstva kultúry SR – Bratislava, regionálneho strediska PÚ – Banská Bystrica a pred -
staviteľov Okresného úradu v Banskej Štiavnici, sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Okresného Úradu 
v Banskej Štiavnici pracovné stretnutie k problematike spoločného postupu pri obnove pamiatok a objektov
v pamiatkovom prostredí. Okrem vyhodnotenia doteraz vykonaných opatrení zo strany zainteresovaných
odborov okresného úradu, predmetom stretnutia bola i výstavba na území ochranného pásma MPR Banská
Štiavnica, ktorej rozloha sa zhoduje s navrhovanými rozšírenými hranicami terajšej pamiatkovej rezervácie,
ako aj stavebných aktivít na území UNESCO v pôsobnosti OÚ. 
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18. 1. 2000 
Výbor FO Sitno Banská Štiavnica z dôvodov nedostatku financií odstúpil zo súťaže A mužstva. Zároveň
Mgr. Jozef Schingler abdikoval z postu trénera. V súťaži ostali len družstvá žiakov a dorastencov.

21. 1. 2000 
Okresný úrad v Banskej Štiavnici navštívil podpredseda NR SR PhDr. Igor Presperín, CSc. so svojimi
spolupracovníkmi. Na stretnutí sa riešila problematika sociálno – ekonomickej situácie obyvateľstva v okrese,
podpora už existujúcich malých a stredných podnikateľov, rozvoj výrobných programov pletiarskeho, strojá -
renského, hutníckeho a drevospracujúceho priemyslu, rozvoj vidieku, rozvoj vysokého školstva v Banskej
Štiavnici, rozvoj infraštruktúry. Predmetom stretnutia bola i otázka reformy štátnej správy.

Február
7. 2. 2000 
Okres Banskú Štiavnicu navštívil poslanec Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport
Prof. Ing. arch. Štefan Šľachta, CSc. V rámci poslaneckého dňa ho prijal primátor Mesta Ing. Marián Lichner,
CSc. a prednosta Okresného úradu Ing. Peter Zorvan. Okrem toho navštívil výrobný podnik Svetro s. r. o.,
Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen - pracovisko Banská Štiavnica, detašo-
vané pracovisko Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici, Fakultu prírodných vied, katedry ekológie, envi -
ronmentálnej výchovy a ekomuzeológie.

10. – 14. 2. 2000
V japonskom meste Hamamatsu za účasti 28 nominovaných finalistov v piatich kategóriách podľa počtu
obyvateľov sa prezentovalo mesto Banská Štiavnica vo finále súťaže „Národy v rozkvete ´99“, kde získalo
prestížnu cenu „Zeleného Oscara“. Mesto zastupoval primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., kde si prevzal
cenu. Ako tlmočník ho sprevádzal Mgr. Miron Breznoščák..

11. 2. 2000 
V CMK Rubigall sa konala výročná členská schôdza ZO SZV v Banskej Štiavnici. Tajomník ZO SZV Dr. Mi -
chal Lunter oboznámil členov, že v regióne Banská Štiavnica obhospodaruje 101 organizovaných včelárov 
1365 včelstiev a asi 10 – 12 neorganizovaných včelárov má 40 včelstiev. Na schôdzi vystúpil s prednáškou
Ing. Kostrian na tému „Chov matiek“.
V Banskom dome sa uskutočnil 8. reprezentačný banícky ples. Zábavnou atrakciou bol, že dámy museli
vystúpiť na drevený sud a absolvovať z neho skok cez kožu.

11. – 13. 2. 2000 
Na ZŠ Jozefa Horáka sa konal celoslovenský seminár o tvorbe choreografií. Podujatie pripravili súbory Texas -
ky, Niagara a Centrum voľného času v spolupráci s Českomoravskou asociáciou country tancov. Zúčastnilo
sa ho 80 vedúcich i členov country súborov z Českej republiky a Slovenskej republiky. Prednášajúcou lek-
torkou bola zo súboru Niagara Otka Hirnerová. Technicky seminár a priestory zabezpečila ZŠ Jozefa Horáka
a Nadácia F. J. Turček, ktorá v Programe malých grantov seminár finančne podporila.

14. 2. 2000 
Poslankyňa NR SR, členka výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport navštívila mesto. Bola prijatá pred-
nostom OÚ Banskej Štiavnice Ing. Petrom Zorvanom, zástupkyňou OÚ B. Štiavnice JUDr. Evou Fajbíkovou
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a s vedúcim odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Mgr. Minkom. Na pracovnom obede rokovala 
s riaditeľmi ZŠ o právnej subjektivite.

16. 2. 2000 
Slovenský červený kríž a sekretariát Územného spolku SČK v Banskej Štiavnici zorganizoval odber krvi 
v rámci 5. ročníka humanitnej akcie „Valentínska kvapka krvi“. Odber sa konal na stanici lekárskej služby
prvej pomoci pri Nemocnici s poliklinikou v Banskej Štiavnici. Odberu sa zúčastnilo 114 darcov.

17. 2. 2000 
V Galérii Jozefa Kollára v rámci podujatia „Človek – prostredie – tvorba“ sa predstavili vo svojom programe
členovia divadelného klubu „Salamandry“ a jej hostia. Popoludnie program pokračoval diskusným klubom
o tvorivej fotografii.
V relácii Ranné ladenie na Rádiu Devín redaktorka košického rozhlasu Ivana Jachymová rozprávala s Rút
Lichnerovou o jej najnovšej tvorbe a o tom, čo práve prebieha v Galérii Jozefa Kollára.

18. 2. 2000 
Na katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom
zástupca Slovenského pozemkového fondu v Bratislave – Ing. Stanko, spolu so zástupcami Eurosense, s. r. o.
Bratislava a riaditeľom CGS, s. r. o. Bratislava Dr. Cibulkom a Ing. Múdrym z Ekotrust Banská Štiavnica,
odovzdali sadu digitálnych ortofotomáp. Účastníkov prijal i prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan.
Poslanec NR SR Mgr. Milan Ištván (bydlisko Krupina), člen výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež 
a šport besedoval so žiakmi Strednej lesníckej školy a Gymnázia A. Kmeťa. Poslanca potom prijal prednosta
OÚ v Banskej Štiavnici Ing. Peter Zorvan, kde diskutovali o možnostiach využitia štátnych fondov podporu-
júcich mládež a o efektívnom využívaní voľného času mladých ľudí.  
Výbor FO Sitno rokoval a hľadal východisko vo fungovaní FO Sitno v V. lige dospelých. Po finančnej analýze
dospel výbor k odhláseniu FO Sitno zo súťaže na rok 1999 – 2000.

20. 2. 2000 
Martin Prokein z klubu Pepola Banská Štiavnica na Majstrovstvách Slovenska v ľahkej atletike v športovej
hale zvíťazil v behu na 3000 m časom 9:40:04 min.

23. 2. 2000 
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica v spolupráci so SBM a ZŠ 
J. Horáka pripravilo odbornú prednášku pre vyučujúcich dejepisu s PhDr. Jozefom Labudom, CSc. na tému:
„Archeologicko – historický vývoj regiónov v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom od
praveku po koniec stredoveku“. Beseda sa konala v priestoroch SBM, v Kaplnke.
V Dennom centre Sociálneho strediska SČK pripravili a uskutočnili zamestnanci pre mentálne postihnuté
deti karneval. 

24. 2. 2000 
Na zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli prítomní primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a poslanci
MsZ.
Program rokovania MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Informácia primátora mesta o udelení ceny mestu Banská Štiavnica v medzinárodnej súťaži Národy 

v rozkvete
3. Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 1999
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 1999
5. Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra
6. Návrh finančného plánu TS m.p. Banská Štiavnica na rok 2000
7. Rozbor hospodárenia PP š.p. v likvidácii Banská Štiavnica k 31. 12. 1999, správa o postupe likvidácie 

a Protokol o výsledku kontroly vykonanej v PP š. p. v likv.
8. Správa bytovej komisie o výsledku preverenia žiadosti o pridelenie sociálneho bytu
9. Správa o postupe prác a vysporiadanie sa so stavbou Doplňujúci vodný zdroj Antol

10. Pravidlá pre poskytovanie príspevkov mestám a obciam na výstavbu nájomných bytov
11. Návrh na priamy odpredaj pozemkov
12. Správa o činnosti Dozornej rady pri MsBP s.r.o. Banská Štiavnica
13. Informácia o spôsobe zániku spol. s.r.o. Banská Štiavnica ako spoločníka súdom § 148 Obch. zák.
14. Interpelácie a dopyty poslancov
15. Diskusia
16. Záver
MsZ schválilo a vzalo na vedomie s pripomienkami poslancov uvedené body programu rokovania.
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26. 2. 2000
Páter Bartolomej Kubík sa zúčastnil v CMK Rubigall diskusnej relácie s redaktorom V. Štefanikom z Rádia
Lumen.
Jozefovi Hoffreiterovi z Banskej Štiavnice na 3. ročníku celoslovenskej súťaži neprofesionálnych filmov
Rodinné foto v Liptovskom Hrádku udelila porota 1. cenu za film Mont Blanc o náročnom výstupe naň.

29. 2. 2000
V kine Akademik sa uskutočnila mestská konferencia o kultúre.

Marec
4. 3. 2000 
Na železničnej stanici v Banskej Štiavnici sa uskutočnil krst zbierky poézie Milana Suchého, Karola Bugára
a Antona Pižurného „Veľa šťastia pán Gorsky“ s kultúrnym programom. 
Banskoštiavnickí dobrovoľní hasiči bilancovali na „Výročnom valnom zhromaždení“ dobrovoľného verej -
ného požiarneho zboru. 9-členný výbor vedie Vladimír Poprac, Imrich Ozank, Vladimír Slezák, Anna Be-
dešová, Dana Ozanková, Júlia Popracová, Alena Husinová, Pavol Poprac, Milada Ostrihoňová a 3-členná
revízna komisia v zastúpení Soni Ivaničovej, Jozefa Letkoviča a Františka Bedeša. Organizácia DPZ mala ku
dňu 14. 3. 2000 129 členov z toho 46 žien a 51 činných členov.

6. – 7. 3. 2000 
Na SPŠ S. Stankovianskeho sa konal 36. ročník Republikového kola chemickej olympiády žiakov stredných
škôl pod záštitou Ministerstva školstva SR, Slovenskej komisie chemickej olympiády, bratislavskej Juventy 
a Slovenskej chemickej spoločnosti. Súťažilo 63 žiakov v troch kategóriách: A (gymnázia), E a F (SŠ 
s chemickým zameraním). 2. miesto v kategórii F obsadili žiaci tretieho ročníku SPŠ S. Stankovianskeho
Ján Pigoš, 10. miesto obsadil Michal Karabin.

9. 3. 2000
Klub dôchodcov v mestskej časti Štefultov zhodnotil svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi za rok 1999.
Zároveň si pripomenul MDŽ a životné jubilea Gizely Kolpaskej, Jozefíny Oravcovej a Heleny Ladzianskej –
85 rokov, Heleny Foltánovej – 75 rokov, Eduarda Mytta – 65 rokov, Anny Debnárovej a Aleny Kmetíkovej –
60 rokov.

10. 3. 2000 
Študenti banskoštiavnickej Fakulty environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen si informačnou 
a petičnou akciou pripomenuli 41. výročie povstania tibetského ľudu proti čínskej nadvláde. Pred potravi -
nami Križovatka uskutočnili od 8:00 do 11:00 hod. informačnú a petičnú akciu.

11. 3. 2000 
STV na druhom programe odvysielala program Magazín životného prostredia o udelení Zeleného Oscara
pre Banskú Štiavnicu.

15. 3. 2000 
V televíznej relácii STV 1 „Varím, varíš, varíme...“ vystúpil Ing. Marián Lichner, CSc., kde ponúkal svoj recept
– kapra na zelenine.

16. 3. 2000 
Na Základnej umeleckej škole sa uskutočnil autorský večer „Dajme deťom lásku a istotu“ s pani Julianou
Geškovou zo Žiaru nad Hronom, autorkou knihy „Nie, vojnu už nikdy nie!“.

19. 3. 2000 
Vo veku nedožitých 68 rokov svojho života zomrel dlhodobý riaditeľ Strednej priemyselnej školy baníckej 
a hutníckej v Banskej Štiavnici (Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho) Ing. Mikuláš Lalúch.

21. 3. 2000 
Prvá slovenská stávková spoločnosť NIKÉ – pobočka bola otvorená na Ul. Križovatka 5 (Reštaurácia Barbora).

25. 3. 2000 
Viac ako 100 pretekárov štartovalo na Zimných majstrovstvách Slovenska vo viacboji všestrannosti. 
V skupinových kategóriách sa umiestnil, Radek Šály na 1. mieste, Karol Palášthy na 3. mieste, Ján Minka na
5. mieste, Vladimír Nemčok na 4. mieste, Ľubomír Polóny, Monika Palášthyová na 3. mieste, Jana
Potančoková na 1. mieste, Anna Lepáčeková na 5. mieste, Darina Cesnaková na 2. mieste (TJ Sitno).
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V Banskej Bystrici sa uskutočnili Majstrovstvá Banskobystrického kraja mládežníckych kategórií v stolnom
tenise. Mesto reprezentovali dorastenci Roland Grega (Pružnosť) a Martin Mečiar (Ransan), ktorí sa umiest -
nili na 4. mieste. Potom hrali spolu vo štvorhre a obsadili 3. miesto.

28. 3. 2000 
Komisia Slovenského výboru UNICEF navštívila gynekologicko – pôrodnícke oddelenie NsP v Banskej Štiav -
nici a zhodnotila prácu a podmienky podľa stanovených požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) a posúdila navrhnúť svetovej organizácii UNICEF udelenie štatútu Baby Friendly Hospital pre ban-
skoštiavnickú nemocnicu.

29. – 30. 3. 2000 
V priestoroch SBM v Kaplnke Kammerhofu začali oslavy 180. výročia narodenín štúrovského básnika Andre -
ja Braxatorisa Sládkoviča, ktoré pokračovali v nasledujúci deň v kine Akademik. Herečka Mária Kráľovičová,
ako hosť recitovala úryvky z poézie A. Sládkoviča.

31. 3. 2000 
V zasadacej miestnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici, prednosta Ing. Peter Zorvan prijal pri príležitos -
ti Dňa učiteľov najlepších pedagogických pracovníkov materských a základných škôl okresu Banská Štiav -
ni ca. 

A príl
1. 4. 2000 
Nemocnica v Banskej Štiavnici otvorila rehabilitačné oddelenie.

6. 4. 2000 
SBM v Banskej Štiavnici v priestoroch Starého zámku otvorilo výstavu „Kresťanské motívy v zbierkach SBM“.

7. 4. 2000 
Na SOUL sa uskutočnila výročná členská schôdza ZZO SZTP a ZPCCH za účasti 310 členov.

7. – 8. 4. 2000 
Banskú Štiavnicu navštívil Leopold J. Danihels, exprezident Svetového kongresu Slovákov, s manželkou Mimi
z Kalifornie v USA. Počas prijatia u primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. daroval Leopold J. Danihels
rímsko – katolíckej cirkvi v Banskej Štiavnici 1 000 000,- Sk na rekonštrukciu Kalvárie.

11. 4. 2000 
V aule FEE TU Zvolen (areál SOUL v Banskej Štiavnici) sa uskutočnilo stretnutie občanov banskoštiavnic -
ké ho regiónu a študentov banskoštiavnických stredných a vysokých škôl s poslancom NR SR a predsedom
Smeru Robertom Ficom. 120 prítomných poslucháčov si vypočuli prednášky o ľudských právach v náväz -
nosti na právny systém Európskej únie.
V ten deň, ako bolo stretnutie s Robertom Ficom, sa uskutočnil ustanovujúci snem regionálnej organizácie
Smeru. Bola zároveň skonštituovaná regionálna rada. Regionálnym koordinátorom bol menovaný Ing. Ma -
rián Zimmermann.

14. 4. 2000 
Na slávnostnom ceremoniáli v priestoroch Slovenského banského múzea v Kammerhofe prevzal Ing. Martin
Lutonský z rúk Mgr. Pavla Kravca, riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov Ministerstva hospodárstva
SR, menovací dekrét od ministra hospodárstva SR za nového predsedu Hlavného banského úradu v Banskej
Štiavnici.

15. 4. 2000 
V Žarnovici zorganizovali Slovenská asociácia v pretláčaní rukou, Kresťanská športová únia, mesto Žarnovica
a ŠK AWK Žarnovica Majstrovstvá Slovenska v pretláčaní rukou. V kategórii mužov do 90 kg vyhral Rado -
slav Dobrovič, nad 90 kg bol Rastislav Tomaga druhý a do 80 kg Boris Zajvald druhý (všetci z Banskej Štiavni -
ce).

16. 4. 2000 
Okolo 17:00 hodiny vypukol požiar na streche domu na Ul. Dolnej č. 11. V dôsledku požiaru sa stal dom
neobývateľný a 3 rodiny dostali náhradné ubytovanie. Z historického hľadiska bol to dom najvyššieho ban-
skoštiavnického rabína.
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18. 4. 2000 
Z prevádzkových dôvodov bola zatvorená prevádzka mestských kúpeľov a plavárne.
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnilo výstavné podujatie „My sa nevieme sťažovať nahlas“, spojené s kvízom
a besedami ku Dňu Zeme. Výstava študentských a školských prác trvala do 30. 4. 2000.

19. 4. 2000 
Na oddelení geológie SBM bola sprístupnená po tretíkrát výstava exotických zvierat – Mini ZOO III, kde sa
vystavovali v teráriách rôzne druhy hadov, pavúkov, gekončíkov, korytnačiek, žiab a iné druhy drobných
živočíchov. Vystavovali sa aj rôzne druhy vypreparovaného hmyzu, farebné fotografie a minerály z exotických
krajín.

22. 4. 2000 
V Trámovej sieni CMK Rubigall sa hral veľkonočný šachový turnaj. Víťazom sa stal Milan Maroš.

23. – 30. 4. 2000 
V týchto dňoch na Sitno vystúpilo okolo 1 500 turistov. Veľká skupina boli turisti z Maďarska.

26. 4. 2000 
V priestoroch Nemocnice s poliklinikou sa uskutočnil tretí odber krvi zorganizovaný Slovenským červeným
krížom a sekretariátom Územného spolku SČK v Banskej Štiavnici. Odberu sa zúčastnilo 25 darcov krvi.

27. 4. 2000 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva viedol Ing. Jozef Ivanič, zástupca primátora mesta. Program rokovania
MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 1999
3. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 1999
4. Návrh kritérií pre stanovenie ročnej odmeny na rok 2000 pre riaditeľa TS m.p.
5. Informačná správa o priebehu a výkone zimnej údržby MK v sezóne 1999 – 2000
6. Širší koncept dopravy v Mestskej pamiatkovej rezervácii B. Štiavnica
7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 1999/2000 v meste a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero
8. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ v Banskej Štiavnici za rok 1999
9. Informatívna správa o stave a postupe budovania technickej infraštruktúry na území mesta v roku 2000

zabezpečovania rekonštrukcie a nového bývania Mestom Banská Štiavnica
10. Informatívna správa o stave zabezpečovania rekonštrukcie a nového bývania Mestom Banská Štiavnica
11. Správa o spôsobe financovania rekonštrukcie sociálno-prevádzkovej budovy na sociálne byty
12. Správa o spôsobe financovania stavby „Banská Štiavnica – plynofikácia ms. kúpeľov“
13. Správa o zámere firmy PLUS-DISCONT s.r.o. v Banskej Štiavnici
14. Informatívna správa – súdny spor o mestské lesy
15. Žiadosť R. Paloviča o predlženie termínu na vydanie stavebného povolenia
16. Návrh na odpredaj rod. Domu č. s. 1306 a priľahlých pozemkov
17. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
18. Správa hlavného kontrolóra z prešetrenia postupov štatutárnych zástupcov mesta ako aj jej doterajšou

činnosťou
19. Interpelácie a dopyty poslancov
20. Diskusia
21. Záver
V zasadačke Mestského úradu v Banskej Štiavnici sa v zmysle zákona SNR č. 369/90Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Okrem
priebežných informačných správ boli body rokovania o plynofikácii mestských kúpeľov, súdnom spore 
o mestských lesoch a širšej koncepcie dopravy Mestskej pamiatkovej rezervácii.
Zároveň MsZ uznesením čísla 36/2000 schválilo zámer výstavby obchodného strediska na Križovatke firmou
Plus Discount s.r.o. Bratislava.

28. 4. 2000 
V rakúskom zámku Schallaburgu sa uskutočnila vernisáž veľkej európskej výstavy pod názvom Lotrhingens
Erbe – Franz Stephan von Lothringen (1708 – 1765) und sein Wirken in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst
der Habsburgermonarchie. Témou výstavy bola súvislosť stredoslovenských banských miest, ktoré mali úzke
vzťahy k cisárskemu dvoru vo Viedni. Výstavné exponáty pochádzali z múzeí a galérií Rakúska, Maďarska,
Holandska, Talianska, Francúzska, Nemecka a zo Slovenska z Banskej Štiavnice, Sv. Antona, Kremnice 
a Bratislavy.
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28. – 30. 4. 2000 
Country súbor Texasky sa zúčastnil na 10. ročníku country tanečného festivalu v Českom Krumlove a v Písku.

29. – 30. 4. 2000 
V Brezne sa uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Country cross – Enduro. Za AMK Ban skú
Štiavnicu v triede seniorov pretekal Vladimír Bosák na Yamahe 250 cm3, ktorý obsadil 1. miesto a Ján Krát -
ky na Honde 250 cm3 obsadil 2. miesto. V triede 125 cm3 – Prebor Slovenska bol Maroš Potančok tretí  
a Vladimír Stračina na Yamahe bol víťaz v triede juniorov do 21 rokov a v kubatúre 250 cm3 obsadil tretie
miesto.

30. 4. 2000 
V rámci Envirojari 2000 vystavovalo SBM na Nám. Sv. Trojice výstavu víťazných plagátov s tematikou život-
ného prostredia. Na výstave bolo viac ako 50 kusov plagátov.
Podľa informácií pracoviska Národného úradu práce v Banskej Štiavnici dosiahol počet nezamestnaných 
v okrese 1624 osôb, t. j. 20,82 %.

Máj
1. 5. 2000 
V areáli SOU – lesníckeho v Kysihýbli sa uskutočnil desiaty ročník tradičných prvomájových stretnutí
občanov mesta a okolia za podpory Strany demokratickej ľavice. V kultúrnom programe sa predstavili: dy-
chová hudba Sitňanka, banskoštiavnické mažoretky, rómska kapela, kynológovia, hasiči, módna prehliadka,
umelecké tance zo Základnej umeleckej školy Žarnovica a nakoniec bola bohatá tom bola.

5. 5. 2000 
Okresný úrad v Banskej Štiavnici navštívil Dpt. Vincent Šlahučka - vedúci investičného oddelenia, sekcie
verejnej správy, Ing. Ján Dvorský – odborný pracovník investičného oddelenia, sekcie verejnej správy, PhDr.
Peter Zoričák – odborný pracovník odboru archívnictva a spisovej služby, všetci z Ministerstva vnútra SR 
a Mgr. Mikuláš Čelko – riaditeľ ŠOKA v Banskej Štiavnici. Predmetom stretnutia bolo umiestnenie Štátneho
okresného archívu v Banskej Štiavnici do nových priestorov.

7. – 12. 5. 2000 
Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici navštívili partnerskú školu v ne-
meckom Neuhaus am Inn. Návšteva sa uskutočnila v rámci programu Sokrates, z ktorého sú financované
podobné projekty s cieľom poznávania kultúry, histórie a zvyklostí národov v krajinách Európskej únie.

9. 5. 2000
V kine Akademik sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie z príležitosti 55. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
Predseda OV SZPB Ján Cibulka privítal zástupcov škôl okresu Banská Štiavnica. Prednostka Mgr. Nadežda
Babiaková predniesla slávnostný príhovor.
V rozhľadni na Sitne bola otvorená expozícia Múzea vo Sv. Antone, zastúpeného Oľgou Kuchtovou o rodoch
Koháryovcoch a Coburgovcoch, ktorým patrilo sitnianske panstvo.

12. 5. 2000
Na mimoriadnom MsZ, ktoré viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a kde sa jednalo v Programe
rokovania:
1. Otvorenie
2. Správa o stave nedoplatkov na úseku bytového hospodárstva a riešenie súčasného stavu ekonomickej situá-

cie MsBP s. r. o. Banská Štiavnica
3. Rozbor hospodárstva za rok 1999
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
Ing. Marián Lichner odporučil riešiť kritickú situáciu zaplatením záväzkov MsBP s.r.o. Banská Štiavnica voči
SPP š.p. vzatím prevádzkového úveru Mesto Banská Štiavnica a úhradou 209 kusov dlhopisov. Návrh
poslanci jednomyseľne schválili.
Banskoštiavnickí študenti – maturanti zo stredných škôl sa lúčili ulicami mesta so spevom. 

13. 5. 2000 
Na Počúvadlianskom jazere sa zišlo 127 rybárov, ktorí súťažili o pohár primátora mesta Banskej Štiavnice.
V kategórii mužov vyhral Miroslav Kováč a v kategórii žien vyhrala Iveta Gáliková. Cenu za najväčší úlovok
si odniesol Boris Krutek.
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Športový klub Banská Štiavnica, mladých karatistov sa zúčastnil súťaže v Trenčíne na Majstrovstvách Sloven-
ska. Pekné umiestnenie dosiahli Veronika Sásiková – kata, mladšie žiačky – 3. miesto, Peter Jánošík – kata –
2. miesto a Martin Jánošík – 1. miesto, starší žiaci.

17. 5. 2000
V MŠ na Bratskej ul. sa konal metodický deň z výtvarnej výchovy. Na účasti boli aj učiteľky i riaditeľky 
z MŠ. Ako hostia boli prítomní PaeDr. J. Jochlík, zástupca vedúceho odboru školstva, M. Koreňová,
pracovníčka pre MŠ, PaedDr. N. Dobrovičová, riad. ZŠ J. Kollára a riaditeľka MŠ O. Krippnerová.
Okresný úrad v Banskej Štiavnici – odbor školstva, mládeže a tel. kultúry, Okresná rada Slovenskej asociácie
športu na školách a CVČ v Banskej Štiavnici usporiadali Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok základných
škôl.

18. – 20. 5. 2000 
Na Starom zámku sa konal 2. ročníku Festivalu kumštu, remesla a zábavy, kde bývalí baníci pod vedením
autora Milana Šestáka vytvorili scénky Živý banícky orloj. Na festivale vystúpili okrem remeselníkov, žiaci
CZŠ sv. F. Assiského s detským muzikálom, SOUP Nová Baňa, SLTŠ Banská Štiavnica, SOUL Banská Štiav -
nica a iní dobrovoľníci.

19. 5. 2000 
V hoteli Grand – Matej sa uskutočnil 4. banícky majáles, s prívlastkom „miléniový“, kde sa predviedol
tradičný banícky šachtág.

21. 5. 2000 
Zástupcovia športovcov z Banskej Štiavnice navštívili družobné talianske mesto Soragna, čo bolo medializo -
vané v okresných novinách Parma.

22. 5. 2000
Na mimoriadnom MsZ, ktoré viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a kde sa jednalo v Programe
rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh na vzatie prevádzkového úveru a spôsobu jeho splácania
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta pre rok 2000
4. Návrh dodatku č. 5 VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/1996
5. Záver
MsZ schválilo pre Mesto Banská Štiavnica vzatie strednodobého prevádzkového úveru vo výške 7,5 mil. Sk,
na úhradu záväzkov MsBP s.r.o. Banská Štiavnica, voči SPP, StVaK, Sociálnej zdravotnej poisťovni, Fondu
zamestnanosti a Daňovému úradu, od PKB a.s., s dobou na 5 rokov.
MsZ schválilo ručenie úveru budovou Mestský kúpeľov, v hodnote 13 111 530,- Sk.

24. – 26. 5. 2000 
V hlavnom meste Maďarska v Budapešti sa uskutočnila v poradí 3. regionálna konferencia členských miest
Organizácie miest svetového dedičstva (OMSD) zo strednej a východnej Európy. Za Banskú Štiavnicu bol
prítomný primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.

25. 5. 2000 
V priestoroch SBM – Kammerhofe vyhodnotilo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko
Banská Štiavnica a Salamandra literárnu súťaž z vlastnej tvorby pod názvom „Slovo“.

26. 5. 2000 
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Únia žien Slovenska, Mestská
knižnica a Základná umelecká škola uskutočnili na ZUŠ pásmo ľúbeznej poézie „Láska nie je len slovo...“. 
Banskoštiavnický veteráni sa zúčastnili na Spojárskom decimaratóne vo Veľkom Krtíši. Na prvom mieste
skončil MUDr. Mikuláš Nagy a druhý bol Ing. Juraj Cengel.

27. 5. 2000 
V kaviarni Art Café na Akademickej ulici 2 sa uskutočnil turnaj v tradičnom anglickom športe – šípky. Prvé
miesta obsadili v poradí Michal Durbák, Peter Poprac a Peter Ihring.

27. – 28. 5. 2000 
Banskú Štiavnicu navštívil Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Doc. ThDr. Július Filo,
riaditeľ Evanjelickej DIAKONIE ECAV na Slovensku Ing. Ondrej Buzalka, ThMgr. Miroslav Dudek, novozvo -
lený senior Hontianskeho seniorátu (so sídlom v Krupine a ďalší hostia z domova, z Nemecka i z USA. Dele -
gácia si prezrela budovy v majetku Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Banskej Štiavnici, výstavnú expozíciu
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z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Delegáciu prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a riaditeľ SBM
PhDr. RNDr. Ján Novák. CSc.

28. 5. 2000 
ZO MO SRZ a CVČ v Banskej Štiavnici zorganizovali detské rybárske preteky na Počúvadlianskom jazere,
kde sa zúčastnilo 90 mladých pretekárov. Na prvých miestach sa umiestnili Marek Gabona, Ladislav Sikula
a Vladimír Hanus. Najväčší úlovok chytil L. Sikula - kapra 35 cm.

31. 5. 2000 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. viedol mimoriadne MsZ. Program rokovania bol:
1. Otvorenie
2. Návrh na likvidáciu MsBP s.r.o. Banská Štiavnica a založenie novej spoločnosti Bytová správa s. r. o. Banská

Štiavnica
3. Záver
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici schválilo zmeny v správe mestského
bytového fondu. Schválilo založenie novej obchodnej spoločnosti s názvom Bytová správa, s.r.o. so základným
imaním 200.000,- Sk a vstup Mestského bytového podniku s.r.o. do likvidácie od 1. 9. 2000, nové obchodné
stanovy Bytovej správy, s.r.o. a menovali novú Dozornú radu tejto spoločnosti.

Jún
2. 6. 2000 
V CMK Rubigall bola zahájená VI. Medzinárodná súťažná výstava - Svetové dedičstvo očami detí. Na výstave
bolo 2 889 prác z 10-ich štátov, 14-ich miest a 112-ich škôl. Medzi 26 Čestnými uznaniami v II. kategórii
bola i Haike Ivaničova z CZŠ sv. F. Assiského v B. Štiavnici a dve Čestné uznania za kolekcie prác dostala ZŠ
A. Sládkoviča v B. Štiavnici. Výstava trvala do konca júla 2000.

4. 6. 2000 
Absolventi Učiteľskej akadémie spolu s rodinnými príslušníkmi sa stretli po 50. rokoch. Medzi absolventov
patril dopisovateľ a publicista Štefan Kinka, Marta Lunterová a iní.
V Art Café udelili výročnú cenu pracovníkovi SBM, geológovi, šachistovi Petrovi Jancsymu.

4. 6. 2000 
V maďarskom meste Tisaniváros súťažili najlepší triatlonisti z Európy. Tomáš Nemčok z KMT B. Štiavnica.
Slovenské družstvo obsadilo siedme miesto.

6. – 8. 6. 2000 
V čínskom meste Šenjang zasadal technický výbor Centra OSN pre ľudské sídla. Zo 765 najlepších postupov
v zlepšovaní ľudských sídiel bola Banská Štiavnica vybraná medzi najlepších 40 postupov.

8. 6. 2000 
V Banskom dome sa konalo slávnostné zasadnutie - 50. výročie založenia Štátneho ústredného banského
archívu v Banskej Štiavnici, ktorý sídli vo Fritzovom dome. Prítomní boli zástupcovia z Ministerstva vnútra,
významných celoslovenských inštitúcií, štátnych archívov, múzeí, banských závodov, spolkov a závodov, škôl,
predstavitelia mesta a okresu. Pamätnú Krížkovu medailu za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva obdr -
žal aj primátor mesta Marián Lichner, CSc.

9. – 11. 6. 2000 
CVČ – Fafrkáreň, súbor Texasky a Slovenská asociácia country tancov za podpory MŠ SR a Pohronského
osvetového strediska v Žiari nad Hronom zorganizovali festival pod názvom Heel and Toe Show po druhý -
krát. Zúčastnilo sa ho 25 súborov zo Slovenska, Čiech a Poľska.

10. 6. 2000 
Pri príležitosti osláv 655. výročia udelenia mestských práv Novej Bani sa uskutočnilo stretnutie siedmich
stredoslovenských banských miest. Banskú Štiavnicu reprezentoval primátor mesta Ing. Marián Lichner,
CSc. 
Na Starom zámku sa konal Rozprávkový les pod vedením Ing. Soni Lužinovej. ZUŠ sa predstavila s divadel-
nými scénkami (Les rozprávok, Divoko).
Na štadióne v Banskej Štiavnici sa konala okresná previerka pripravenosti Dobrovoľných požiarnych zborov.
V Bratislave sa konal Európsky pohár mládeže v karate. Za Banskú Štiavnicu sa zúčastnili Peter a Martin
Jánošikovci. Peter sa prebojoval do semifinále a obsadil 15. miesto a Martin do finále a skončil na 8. mieste.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
0

0
0

213



12. 6. 2000
Zástupca prednostu Okresného úradu v Banskej Štiavnici Ing. Štefan Šulek prijal na pracovnom stretnutí
ministra kultúry Milana Kňažka so svojimi pracovníkmi. Rokovali o probléme záchrany a obnove kultúrnych
pamiatok v regióne, novelizácii zákona o štátnej pamiatkovej starostlivosti, opravy kalvárie a rozvoja kul túr -
neho života v Banskej Štiavnici.

13. 6. 2000
Konala sa spoločná exkurzia študentov banskoštiavnického a brnianskeho gymnázia venovaná poznávaniu
prírody Štiavnických vrchov, ktoré slávili 20. výročie vyhlásenia za CHKO.
Prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan odovzdal hasičom cvičnú vežu. Následne sa uskutočnil IV. Ročník súťaže 
v požiarnom športe hasičov z povolania. Súťaže sa zúčastnili jednotky Zboru PO z celého regiónu stredného
Pohronia (od Hronského Beňadiku po Žiar nad Hronom, včítanie Banskej Štiavnice). Potom na štadióne TJ
Sitno súťažili v behu na 100 m cez prekážky.

17. 6. 2000 
V expozícii SBM Banskom múzeu v prírode sa uskutočnil 2. banícky juniáles, ktorý organizovalo SBM, Mesto
Banská Štiavnica – CMK Rubigall a Banskoštiavnicko–hodrušký banícky spolok spojený prehliadkou Ondrej
šachty a kultúrnym programom.
V Slovenskej Ľupči sa konalo krajské kolo hasičov, hry Plameň 2000. Banskoštiavnické družstvo sa umiestilo
na 7. mieste.

18. 6. 2000
Mestský úrad a ŠAC Banská Štiavnica usporiadal 4. ročník behu do vrchu „Beh Štiavnickými vrchmi“. V ka -
tegórii do 50 rokov na 10 km obsadil Bohuš Melicherčík 2. miesto a nad 50 rokov Juraj Cengel obsadil 
2. miesto.

22. 6. 2000 
Na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici sa prejednávali pripomienky a požiadavky k cestovnému poriadku
železničnej dopravy so zástupcami Železníc Slovenskej republiky, divízie osobnej dopravy Zvolen. Hlavným
bodom programu bolo znovu obnovenie vlakového spoja po 21:00 hod. medzi Hronskou Dúbravou a Ban-
skou Štiavnicou.  
V divadle na Novej scéne dostala banskoštiavnická stavebná firma Stavasta pri príležitosti 10. výročia založe-
nia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a 6. ročníka národnej verejnej neanonymnej súťaže o Stavbu
roka 2000 za prítomnosti ministra výstavby Ištvána Harnu, zahraničných a domácich kapacít v stavebníctve
cenu „Asociácie súkromných stavebných podnikateľov Slovenska“, ktorú prevzal riaditeľ firmy Ing. Jozef
Chovan za vysokú kvalitu rekonštrukcie stavby Meštianskeho domu 148/1 v Banskej Štiavnici.

24. 6. 2000
Na IV. ročníku Festivalu dychových hudieb v Žarnovici sa predstavila dychová hudba z Banskej Štiavnice
Sitňanka. 
V Žiari nad Hronom sa konal 4. ročník Streetballového turnaja dorastencov a mužov v basketbale. Banskú
Štiavnicu reprezentovali 3 družstvá.

24. – 25. 6. 2000
Na banskobystrických Štiavničkách sa uskutočnil dorastenecký šampionát v atletike. Martin Prokein z BK
Pepola Banská Štiavnica obsadil v behu na 1 500 m 5. miesto a na 3 000 m 2. miesto.

25. 6. 2000 
Družstvo „Priateľov basketbalu Banská Štiavnica“ sa zúčastnilo turnaja „O pohár primátora mesta
Námestova“ a obsadilo 2. miesto.

26. 6. 2000 
V Pohronskej Polhore obsadil MUDr. Mikuláš Nagy v cestnom behu 2. miesto.

28. 6. 2000 
V rámci výjazdového zasadnutia vlády SR v Banskobystrickom kraji navštívil Okresný úrad v Banskej Štiavnici
podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí Eduard Kukan
so svojimi pracovníkmi. Jednali o problémoch technickej infraštruktúry ciest, vodovodov, kanalizácií a čisti -
čiek odpadových vôd.
V kaplnke Kammerhofu sa uskutočnila prezentácia knihy spomienok GENIUS LOCI insitného umelca Ing.
Jozefa Lackoviča.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
0

0
0

214



29. 6. 2000 
Konalo sa zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol Ing. Jozef Ivanič. Program rokovania
MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia TS m.p. Banská Štiavnica za rok 1999
3. Návrh na vysporiadanie straty TS m.p.
4. Návrh cenníka služieb TS m.p. Banská Štiavnica pre rok 2000
5. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2000
6. Návrh na udelenie Výročnej ceny mesta a Ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská

Štiavnica
7. Príprava mesta a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero na LTS 2000
8. Kronika mesta Banská Štiavnica
9. Správa k umiestneniu čerpacej stanice PHM a LPG v priestore Hájik

10. Správa k sanácii havarijného stavu časti objektu č. 5 na Ul. Sládkoviča
11. Správa k návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na objekt 201/II na Nám. sv. Trojice
12. Žiadosť o prenájom ATC
13. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
14. Rôzne
15. Interpelácie a dopyty poslancov
16. Diskusia
17. Záver
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prejednávalo tieto body: rozbor hospodárenia TS m.p. Banská
Štiavnica za rok 1999, kde TS m.p. boli stratové, návrh na udelenie Výročnej ceny mesta a Ceny za záchranu
kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta Banská Štiavnica, kroniku mesta a iné.

Júl
1. 7. 2000
Na antukových kurtoch v II. ZŠ J. Horáka sa uskutočnil 10. ročník nohejbalového turnaja o Putovný pohár
primátora mesta. Zvíťazilo družstvo Bolumi.

1. – 15. 7. 2000 
Združenie pre medzinárodné výmeny mládeže a turistiky – INEX Slovakia zorganizovalo pracovný tábor –
Workcamp v Banskej Štiavnici. Účastníkmi campu boli študenti z Anglicka, Nemecka, Francúzska, Belgicka,
Českej republiky, Talianska, Japonska a Estónska, ktorí pomáhali pri obnove banskoštiavnickej Kalvárie.

3. 7. 2000
Veterán klub Bratislava pod záštitou Asociácie historických vozidiel Slovenskej republiky a Múzea dopravy
v Bratislave zorganizovali 23. ročník automobilovej súťaže na Slovensku „500 km slovenských“. Z jedných
etáp bola i Banská Štiavnica, kde na Námestí sv. Trojice sa zhromaždilo veteránskych 36 motorových vozidiel
a 4 motoriek Najstarším motorovým vozidlom bol automobil Laurin – Klement z roku 1923.

8. 7. 2000 
V Čajovni Klopačka sa uskutočnila prezentácia knižky Antona Pižurného „Nebo Peklo Raj“.

13. 7. 2000 
Banskoštiavnicko–hodrušsko banícky spolok uskutočnil v centre mesta Náckov tretí štiavnický pochod.

14. – 16. 7. 2000 
V amfiteátri pod Novým zámkom sa konal 4. ročník celoštátneho festivalu folku, country, bluegrass 
a trampskej hudby „Strunobranie 2000“.

19. 7. 2000 
V podaní tínnedžerov zo Skalice sa uskutočnil v amfiteátri pod Novým zámkom muzikál Srdce na dlani.
Vznikol z projektu s podporou Protidrogového fondu a fondu mládeže pri MsÚ v Skalici.

22. - 23. 7. 2000
V Rytierskej sieni na Starom zámku sa konal Medzinárodný festival violončelistov v rámci Festivalu peknej
hudby 2000. 
TJ Dvory nad Žitavou usporiadala preteky v šprint triatlone – 750 m plávanie, 20 km cyklistika, a 5 km beh
– nonstop. Súťažilo sa o Stredoeurópsky pohár, Slovenský pohár a zároveň medzinárodné majstrovstvá
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Slovenska pre rok 2000. Banskú Štiavnicu a Klub moderného trojboja reprezentoval dorastenec Tomáš
Nemčok. 
V mestskej časti Štefultov na ihrisku Suchý tajch sa uskutočnil II. ročník púťového minifutbalového turnaja,
kde sa zúčastnilo 6 mužstiev z Banskej Štiavnice a okolia.

26. 7. 2000 
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnilo spomienkové matiné spojené s vernisážou výstavy k 105. výročiu na -
rodenia banskoštiavnického maliara Edmunda Gwerka, pod názvom „Sám kráčam hore k výšinám...“.   

A ugust
1. 8. 2000 
Pri tréningu sa smrteľne zranil a neskôr (2. 8.) skonal nádejný slovenský countrycrossár, občan Banskej Štiav -
nice vo veku 19 rokov Vladimír Stračina.

4. 8. 2000 
Slovenský cykloklub Hámrik Banská Štiavnica a Stredné odborné učilište na Povrazníku v Banskej Štiavnici
usporiadali 3. ročník Banskoštiavnického horského cyklomaratónu. V rôznych vekových kategóriách mužov
a žien a dĺžky trate štartovalo do 200 pretekárov.
MUDr. Mikuláš Nagy na medzinárodných veteránskych pretekoch v Dolnom Kubíne vyhral v behu na 3000 m
a 1000 m.

6. 8. 2000 
V čajovni na Klopačke sa konala vernisáž výstavy Arpáda Pála. Výstava prác predstavovala do 20 sôch,
drevených interiérových plastík v kombinácii s kovom.

9. 8. 2000 
Vláda SR prijala návrh č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.

16. 8. 2000 
Okres Banská Štiavnica navštívil podpredseda výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Ing. Ján Šimko. Cieľom pracovného stretnutia u prednostu Okresného úradu bolo riešenie otázok týkajúcich
sa podpory rozvoja malého a stredného podnikania okresu Banská Štiavnica. Ing. Ján Šimko navštívil Pletu
– Móda a.s., Svetro, spol. s.r.o. v Banskej Štiavnici a Dinas a.s. Banská Belá.

17. – 20. 8. 2000 
Vo Filmovom klube Entrée, na letnom amfiteátri pod Novým zámkom, v podkroví CMK Rubigall a v čajovni
Klopačka sa uskutočnil druhý ročník letnej filmovej prehliadky Štyri živly, tento krát pod názvom Štyri živly
Kult 13. Organizátormi boli Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav v spolupráci
s CMK Rubigall. 

24. 8. 2000 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. 
a prí tomní poslanci MsZ. Program rokovania MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia Priemyselného podniku š.p. v likvidácii a správa o postupe likvidácie k 30. 6. 2000
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
4. Štúdia riešenia dopravy v MPR Banská Štiavnica
5. Správa o činnosti Mestskej turistickej informačnej kancelárie za I. polrok 2000
6. Prevod majetku medzi MsBP s. r. o., Mestom a Bytovou správou, s. r. o.
7. Návrh na zrušenie VZN mesta č. 6/1992 o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat 
8. Návrh na zrušenie VZN mesta č. 2/1998, ktorým sa ustanovujú pravidlá a dopravný režim v zóne s do-

pravným obmedzením
9. Návrh na zrušenie VZN mesta č. 1/1999 o ochrane verejného poriadku

10. Návrh na zrušenie VZN mesta č. 5/1999 o poplatkoch za úkony alebo konania vykonané MsÚ v Banskej
Štiavnici
11. Návrh na odpredaj administratívnej budovy a priľahlých pozemkov areálu MsBP s. r. o.
12. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov

a/ pre Ing. Zuzanu Haľamovú
b/ pre Petra Luptáka s manželkou
c/ pre Ivana Celdera
d/ pre Slávku Podobnú
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e/ pre Antona Sýkoru s manželkou
f/ pre Jozefa Halaja s manželkou 

13. Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania pracovníkov Mesta Banská Štiavnica
14. Správa o postupe rokovaní MsÚ k problematike výstavby obchodných stredísk v Banskej Štiavnici
15. Informácia o poskytnutí finančného daru a jeho použití
16. Klub dôchodcov na Višňovského ulici v Banskej Štiavnici
17. Správa o havarijnom stave strechy na objekte č. 15 a 16 na Križovatke v Banskej Štiavnici
18. Interpelácie a dopyty poslancov
19. Diskusia
20. Záver
MsZ prejednávalo rozbor hospodárenia Priemyselného podniku š. p. a správu o postupe likvidácie k 30. 6.
2000 a poverilo Milana Javorského ako likvidátora PP š.p. na rokovanie k uzatváraniu mimosúdnych dohôd
na odpredaj pohľadávok, prevody majetkov a iné organizačné zmeny týkajúce sa mesta.
MsZ schválilo koncepciu k riešeniu parkovania na Nám. sv. Trojice, kde parkovacie plochy budú za Morovým
stĺpom a mobilná zeleň s lavičkami bude umiestená pred Morovým stĺpom na Nám. sv. Trojice a schválilo
aktualizáciu internetových stránok pre prezentáciu mesta.

30. 8. 2000 
V kaplnke SBM sa konalo literárno – hudobné pásmo pre členov Seniorklubu, kde sa stretli knihovníci –
dôchodcovia zo Slovenska.

September
4. 9. 2000 
Na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici sa konalo pracovné stretnutie, zamerané na prípravu prezentácie
okresu Banská Štiavnica na medzinárodnú konferenciu „Financovanie komunálnej a ekologickej infraštruk-
túry“, ktorá sa konala následne 3. 10. 2000 v Žiline.

6. 9. 2000 
V rámci „Salamandrových dní 2000“ sa uskutočnilo v obradnej sieni banskoštiavnickej radnice slávnostné
vyhodnotenie miestneho kola medzinárodnej výtvarnej súťaže „Mesto kultúry za mier“, sponzorovanou Or-
ganizáciou miest svetového dedičstva (OMSD) a predstavovala jedno z podujatí „Medzinárodného roka za
kultúru mieru“ vyhláseného OSN. Víťazom sa stal žiak 7. triedy ZŠ A. Sládkoviča Peter Michálek, ktorý
postúpil do medzinárodného kola súťaže.

6. 9. 2000 
Vydavateľstvo Juga v Klube spisovateľov v Bratislave predstavilo novú knižku od Rút Lichnerovej Rieka.
V rámci Salamandrových dní sa konal „Koncert vďaky“ v evanjelickom kostole.

8. 9. 2000 
V evanjelickom kostole sa uskutočnil koncert vďaky na počesť Laury Jarnej, ktorá darovala mestu na inš-
talovanie zvonkohry vo veži radnice, na opravu organu v evanjelickom kostole, na úpravu lavíc a interiéru 
v evanjelickom kostole a na propagáciu mesta 900 993,80 Sk.
V rámci Salamandrových dní sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie v kostole sv. Kataríny, kde bola prí-
tomná i ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ceny boli udelené za rozvoj mesta Banská Štiavnica 
a zá chranu svetového dedičstva Ing. Dušanovi Palkovi, generálnemu riaditeľovi Slovenského vodohospo -
dárskemu podniku, š.p. a prof. RNDr. Milanovi Marčokovi, Dr. Sc., rektorovi Technickej univerzity vo Zvo-
lene. Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica za rok 1999 dostali Jozef Osvald a Ing. Jozef Lackovič.

9. 9. 2000 
V rámci „Salamandrových dní 2000“ sa uskutočnil aj Pivovarnícky deň, kde bol 7. ročník pretekov v pití piva
na rýchlosť. Z 8 pretekárov a 5 pretekárok vyhral za 7,6 sek. Jaroslav Jaroslav.

10. 9. 2000 
Na strelnici v Kysihýbli sa uskutočnila verejná strelecká súťaž o Zlatú pušku, ktorú usporiadali Regionálna
organizácia SPZ Žiar nad Hronom, Stredná lesnícka škola a Školské lesy v Banskej Štiavnici. Súťaže sa
zúčastnilo 41 strelcov. Víťazom sa stal Ján Šima z Prenčova.

11. 9. 2000 
Vo FK Sitno pôsobí futbalová prípravka mladších žiakov vo veku od 6 – 10 rokov.
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13. 9. 2000 
Na prípravy medzinárodnej konferencie „Financovanie komunálnej a ekologickej infraštruktúry“ sa vytvorila
pracovná skupina, ktorej členovia sa dohodli na spoločnej prezentácii okresu a ekologického dlhu, s cieľom
prilákania investícií na budovania infraštruktúry s ohľadom na ochranu životného prostredia.

18. 9. 2000 
Firma ENEX, s. r. o. Prievidza zahájila rekonštrukciu kotolne a jej plynofikácii v náklade 5,4 mil. Sk.

20. 9. 2000 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. rokoval s ministrom pôdohospodárstva SR Ing. Pavlom Koncošom
o finančnom zabezpečení výstavby vodovodu Červená studňa – Klinger – Štefultov a čističky odpadových
vôd.

22. 9. 2000 
Na Ministerstve výstavby a RR SR sa uskutočnilo rokovanie s generálnym riaditeľom sekcie bývania. Roko-
vania sa zúčastnili prednostka MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková a Ing. Dušan Kavický, vedúci oddelenia výs-
tavby. Predmetom rokovania boli financovanie rekonštrukcie objektu Kammerhofská 9 a možnosť
financovania rekonštrukcie objektov sociálno – prevádzkovej budovy bývalých Rudných baní na Šobove.

22. 9. 2000 
Bývalí absolventi reálneho gymnázia A. Kmeťa sa stretli po 55. rokoch v Banskej Štiavnici. Zároveň ich prijal
primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
Zuzana Klaučová z AŠK Dukla Banská Bystrica a Plaveckého klubu Banská Štiavnica vyhrala v modernom
päťboji na plaveckých pretekoch v kategórii „A“ 18-ročných v Banskej Bystrici a stala sa majsterkou Sloven-
ska.

25. 9. 2000 
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnila beseda so spisovateľom, človekom osobnosťou kultúrneho, verejného,
ale i politického života Ing. Antonom Hykischom so žiakmi Gymnázia a Strednej školy Samuela Mikovíniho
v Banskej Štiavnici.

28. 9. 2000 
V Kaplnke SBM v Banskej Štiavnici sa stretli učitelia vyučujúci dejepis, zemepis, kartografiu a príbuzné pred-
mety a ostatní záujemcovia, kde sa konala spomienková slávnosť k 300. výročia narodenia a 250. výročia
úmrtia slovenského polyhistora Samulea Mikovíniho. Organizátormi boli Pohronské osvetové stredisko 
v Banskej Štiavnici, mesto Banská Štiavnica, Mestská knižnica a SPŠ S. Mikovíniho.

30. 9. 2000 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Banskej Štiavnici si pripomenuli 56. výročie Slovenského
národného povstania. Členovia OV SZPB v Banskej Štiavnici páni Václavek a Cibulka pripomenuli, že SNP
sa zúčastnili aj občania z okresu Banská Štiavnica Exnár, Jusko, Paškay, Dolinský a iní.

Október
5. 10. 2000 
V CMK Rubigall sa konala vernisáž výstavy Edity Varinskej pod názvom „Erotograme“.

8. 10. 2000 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. navštívil ministra školstva SR Milana Ftáčnika a jednal s ním 
o finančnom doriešení prevádzky pracoviska Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica v Banskej Štiav -
nici – katedry ekomuzeológie a katedry environmentálnej výchovy.
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. rokoval s ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou o za bez -
pečení finančných prostriedkov pre pokračovanie realizácie projektu úprav verejných priestranstiev v MPR
Banská Štiavnica pre rok 2001.

10. 10. 2000 
V priestoroch farského kostola Nanebovzatia Panny Márie sa konalo otvorenie novozriadeného Katolícke -
ho gymnázia sv. Františka Assiského. Škola bola zriadená ustanovujúcim dekrétom, ktorý vydal Bratislav -
 sko–tr navský arcibiskupský úrad 4. apríla 2000.  
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorú Slovenské banské múzeum – Galéria J. Kollára
v Banskej Štiavnici pripravili v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Na výstave sa prezentovalo
64 exponátov od 9 pedagógov.
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13. 10. 2000 
Seminár k spomienke k 100. výročiu narodenia spisovateľa Emila Boleslava Lukáča sa konal v Kaplnke SBM
v Banskej Štiavnici. Prítomná bola i jeho dcéra Eva Richterová. Na druhý deň 14. októbra pokračovali oslavy
v jeho rodisku v Hodruši – Hámroch.

14. 10. 2000 
V Rytierskej sále na Starom zámku predviedli študenti z Akadémie umenia poetické pásmo „Komu kuvik?“
z knižky básní od Antona Pižurného.

15. 10. 2000 
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. prijal v sobášnej sieni na mestskej radnici jubilantov.

17. 10. 2000 
K mesiacu úcty starším sa uskutočnil kultúrny program v kine Akademik, kde primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc. poďakoval spoluobčanom mesta za prácu, ktorú vykonávali v čase svojho života.

18. 10. 2000 
V Bratislave bol podpísaný štatút Literárnej ceny Banskej Štiavnice predsedom Spolku slovenských spi so -
vateľov Jánom Tužinským a zástupcom primátora mesta Banskej Štiavnice Ing. Jozefom Ivaničom. Držiteľovi
Literárnej ceny Banskej Štiavnice podľa štatútu bude odovzdaná odmena vo výške 25 000,- Sk.
K 250. výročia smrti Johanna Sebastiana Bacha sa konal koncert v evanjelickom kostole. Na koncerte účin -
kovali žiaci a učitelia zo ZUŠ.

21. 10. 2000 
V Rytierskej sále na Starom zámku zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur pri príležitosti imatrikulácii
študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bela – katedry ekomuzeológie a katedry environmen-
tálnej výchovy. Slávnosti sa zúčastnil prorektor UMB doc. Ing. Kamil Macejka, PhDr. a dekan Prírodovedeckej
fakulty prof. RNDr. Stanislav Ondrejko, DrSc. a primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
Regionálna veterinárna správa v Žiari nad Hronom nariadila mimoriadne veterinárne opatrenia pre občanov,
ktorí chovajú psy a mačky v meste Banská Štiavnica a vyhlásila, že mesto Banská Štiavnica je ohniskom
besnoty s pozorovacou dobou do 20. januára 2001. Preto každý pes a mačka nad tri mesiace veku musia sa
zaočkovať. Dôvodom pre toto nariadenie bol pohyb besnej líšky.

25. 10. 2000 
Pri príležitosti osláv 300-tého výročia narodenia slovenského kartografa Samuela Mikovíniho a stého výročia
múzea, sprístupnilo Slovenské banské múzeum v objekte Kammerhof expozíciu „Baníctvo na Slovensku“
na ploche 990 m, kde je vystavené do tritisíc exponátov.
V Art Café otvorili výstavu fotografií, kde vystavovali Banskoštiavničania Michaela Oravcová, Marián Vlašič,
Juraj Belluš, Miroslav a Ladislav Doletina, Kamil Babiak, Jozef Klimko a Ján Sedílek.

26. 10. 2000
Konalo sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner,
CSc. Program rokovania MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2000
3. Návrh úpravy č. 3 rozpočtu mesta pre rok 2000 a racionalizačné opatrenia
4. Rozbor hospodárenia TS m.p. za I. polrok 2000
5. Návrh zmeny cien cenníka služieb a prác poskytovaných TS m.p. pre Mesto Banská Štiavnica
6. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2000 – 2001
7. Správa o zmene odvozu TKO z Nám s. Trojice 
8. Návrh na úpravu platu riaditeľa TS m.p. Banská Štiavnica
9. Správa o príprave mesta na zimné vykurovacie obdobie a návrh opatrení na zamedzenie zhoršovania pla-

tobnej disciplíny nájomníkov mestských bytov a vlastníkov bytov, ktorým sú poskytované služby spojené
s užívaním bytov

10. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica 
11. Návrh na odpredaj nehnuteľností na Ul. Višňovského 8 v Banskej Štiavnici
12. Návrh na odpredaj objektu pekárne na Železničiarskej ul. terajšiemu nájomcovi 
13. Návrh na priamy odpredaj bytu na Ul. Hviezdoslava 1
14. Návrh na odpredaj bytu na Mládežníckej ul. 20
15. Predaj bývalej Židovskej synangógy v Banskej Štiavnici
16. Zápis do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1998
17. Správa o budovaní technickej infraštruktúry v meste v roku 2000
18. Návrh poradovníka na pridelenie sociálnych bytov pre II. polrok 2000 a I. polrok 2001
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19. Žiadosť o odpustenie nájmu za bytové priestory
20. Správa o nominácii mesta Banská Štiavnica na Zeleného Oscara pre rok 2000
21. Interpelácie a dopyty poslancov
22. Diskusia
23. Záver
MsZ v Banskej Štiavnici okrem prejednania hospodárenia mesta za 1. polrok prejednalo predaj Židovskej
synagógy spoločnosti Inforama a.s. Bratislava, aj iné nehnuteľnosti a prijalo správu o budovaní technickej
infraštruktúry v meste v roku 2000.

29. 10. 2000 
Zástupcovia mesta, STVaK š.p. Banská Bystrica a dodávateľa stavby firma Bačíkstav sa dohodli o postupe
výstavby vodovodu Červená studňa – Klinger – Štefultov.
Na 8. bežeckých pretekoch „Prievidzská jeseň“ v terénnom behu na 8,2 km zvíťazil vo svojej kategórie MUDr.
Mikuláš Nagy.

November
1. 11. 2000 
Nemocnica s poliklinikou v Banskej Štiavnici otvorila doliečovacie oddelenie.

7. 11. 2000
Študenti FEE spolu so Spoločnosťou priateľov Zeme (so sídlom v Košiciach) uskutočnili v Banskej Štiavnici
„Kompostovací deň“. Akcia sa uskutočňovala propagáciou plagátov, poradenstva a využívania biokompostu
v praxi.

9. 11. 2000 
Pohronské osvetové stredisko v Banskej Štiavnici, Evanjelický a.v. úrad, Mestská knižnica a ZUŠ v Banskej
Štiavnici pripravilo program Literárno-hudobné pásmo o živote a diele Emila Boleslava Lukáča pri príleži-
tosti 100. výročia narodenia autora, v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici.

10. 11. 2000 
Okresný úrad v Banskej Štiavnici, Odbor všeobecnej vnútornej správa povolil predĺžiť konanie zbierky 
na zís kanie finančných prostriedkov na zakúpenie ultrazvukového zariadenia pre banskoštiavnickú pô -
rodnicu o ďalší rok, teda do 15. 10. 2001. Do dnešného dňa sa vyzbieralo 125 114 Sk pre konečnú sumu 
cca 400 000,- Sk.

11. 11. 2000 
V Banskej Štiavnici, v zmysle ústavy SR referendum o predčasných parlamentných voľbách bolo neplatné.
Galériu Jozefa Kollára navštívili vedúci katedry a rektor Akadémie Prof. Sztuk Pieknych vo Varšave Rafal
Strent a prorektori Prof. Jacej Dyrzyňski a Prof. Adam Styka, vedúci katedry maliarstva a grafiky. Cieľom
návštevy bola prehliadka mesta, stálej expozície starého umenia a Výstavy 2000 – Pedagógovia FVU z Banskej
Bystrice.

13. 11. 2000 
V kaviarni hotela Grand – Matej sa uskutočnilo stretnutie s jubilantmi zdravotne ťažko postihnutými. Jubi-
lantov bol pozdraviť primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., prednosta Okresného úradu Ing. Peter Zor-
van, za sponzorov, ktorí poskytli finančnú čiastku zástupcovia z Duslo Šala, a.s., Slovenský vodohospodársky
podnik a rodina L. Kaníka, ktorá poskytla hotelové priestory.

16. 11. 2000 
V CMK Rubigall sa otvorila výstava publicistu a zároveň fotografistu Jozefa Rusňáka pod názvom Reportážna
fotografia.

25. 11. 2000 
V zasadacej miestnosti Mestského úradu sa uskutočnil vzdelávací seminár „Diplomatický protokol, biznis
protokol, spoločenské správanie a etiketa“. Organizátorom podujatia bolo Regionálne združenie žien v Ban -
skej Štiavnici. Odborným garantom bola Mgr. Adela Makovinská.

26. 11. 2000 
V rámci 500. výročia posviacky kostola sv. Kataríny sa konala sv. omša za účasti biskupa Štefana Vrableca 
z Trnavy. Na záver bola prednesená historická prednáška.
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28. 11. 2000 
Pohronské osvetové stredisko v Banskej Štiavnici v spolupráci s Mestským a Okresným úradom v Banskej
Štiavnici pripravilo „galaprogram seniorov“, kde vystupovali v kultúrnom pásme občania tretieho veku.

29. 11. – 3. 12. 2000 
V Dome umenia v Bratislave sa konal II. ročník veľtrhu „Nostalgia Expo“. Veľtrh bol smerovaný laickej i od -
bornej verejnosti a prezentoval dominantné múzea, galérie, vysoké školy, reštaurátori, starožitníci, staveb -
no-dodávateľské firmy orientované na obnovu pamiatok, štátne a mimovládne organizácie, ktoré sú svojou
činnosťou zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva, kde sa zúčastnilo banskoštiavnické pracovisko Pa -
miatkového úradu so svojou prezentáciou.
ZŠ J. Horáka a kluby ZŠ A. Sládkoviča pripravili pre svojich kamarátov malý kultúrny program.

30. 11. 2000 
V Banskom dome sa konalo 9. valné zhromaždení Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku. Zo
125 členov sa zúčastnilo 65. Správu o činnosti za rok 2000 predniesol predseda spolku JUDr. Ing. Jozef Kara-
belly, kde zhodnotil veľkú aktivitu na poli spoločenskom, kultúrnom, kde prezentoval spolok mesto v udržia -
vaní baníckych tradícií.
Členovia Zväzu protifašistických bojovníkov hodnotili svoju činnosť v zasadačke mestského úradu. Disku-
tovalo sa aj o odškodnení obyvateľov okresu Banská Štiavnica za nútené práce v nemeckom zajatí a pobyt 
v koncentračných táboroch, ktoré financovala nemecká vláda.  

December
1. 12. 2000
Zamestnanci SBM, jeho partneri a priaznivci si pripomenuli storočnicu vzniku prvej muzeálnej inštitúcie 
v meste. Minister životného prostredia Láslo Miklós udelil ocenenia viacerým jednotlivcom a reprezentantom
inštitúcií.
Za generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. so sídlom v Banskej Štiavnici bol
ministrom pôdohospodárstva SR Pavlom Koncošom vymenovaný Ing. Aleš Mazáč, doterajší riaditeľ Povodia
Bodrogu a Hornádu v Košiciach.
Pri oslavách 100. výročia vzniku múzejníctva v Banskej Štiavnici bola na Starom zámku otvorená výstava
pod názvom „Baníci prichádzajú ...“.

2. 12. 2000 
Mužský spevácky zbor Štiavničan sa zúčastnil prehliadky cirkevných zborov v Žarnovici pod názvom „Chrá-
mová pieseň 2000“.

4. 12. 2000
Vo Waschingtone, v USA Prof. Yoritaka Tashiro, vedúci katedry na japonskej univerzite, ako člen poroty sve-
tovej súťaže Národy v rozkvete odovzdal primátorovi mesta Banskej Štiavnice Ing. Mariánovi Lichnerovi,
CSc. hlavnú cenu – Zeleného Oscara za spravovanie kultúrneho dedičstva v roku 2000.
Mestskú radnicu navštívil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a jednal s predstaviteľmi mesta 
o príprave zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice. Zároveň prisľúbil ďalšie financovanie stavby
čistiarne odpadových vôd a poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu distribučných vodovodných
sietí. 
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6. 12. 2000 
V CMK Rubigall prebiehala výstava s vianočnou tematikou „Batoh Mikulášskych prekvapení“. Súčasťou
tohto programu bolo podujatie jazda v koči Mikuláša, čerta, anjela a Snehulienky. Uvedený tandem navštívil
okrem Námestia sv. Trojice sídlisko Pod kalváriou, Drieňovú, Križovatku a opäť historické jadro mesta.
V Štátnej galérii v Banskej Bystrici na námestí Š. Moyzesa sa uskutočnila vernisáž reprezentatívnej výstavy
banskoštiavnického maliara Jozefa Kollára.
V ZUŠ sa konalo literárno – hudobné pásmo a zároveň sa prezentovala kniha Rút Lichnerovej „Príbeh bielej,
ružovej a tyrkysovej“.

9. 12. 2000 
Združenie Podsitnianskej mládeže SIPA uskutočnilo v kultúrnom dome na Štefultove Mikulášsky večierok
pre deti.

15. 12. 2000 
Na radnici sa konalo MsZ, ktoré viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. Na základe odporučenia
Mestskej rady rokovalo MsZ podľa programu:

1. Otvorenie
2. Informácia primátora o udelení ceny mestu Banská Štiavnica v medzinárodnej súťaži Národy v rozkvete
3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2001
4. Návrh finančného plánu TS m.p. Banská Štiavnica na rok 2001
5. VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2000 – dani z nehnuteľností
6. Návrh dodatku č. 6 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov 

v Banskej Štiavnici
7. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta o miestnych poplatkoch
8. Plán práce MsZ v Banskej Štiavnici a jeho orgánov na I. polrok 2001
9. Správa o spôsobe zabezpečenia úveru na financovanie stavby Banská Štiavnica – dôvody a postupy

10. Správa o spôsobe zabezpečenia úveru na financovanie stavby Banská Štiavnica – rekonštrukcia sociál no-pre -
 vádzkovej budovy na Šobove na sociálne byty

11. Správa o výsledku jednania so SAD š.p. Zvolen ohľadom premiestnenie koncovej a východzej zastávky
autobusov do priestoru parkoviska pod Novým zámkom

12. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti objektu 201/II
13. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
14. Interpelácie a dopyty poslancov
15. Diskusia
16. Záver 
Na základe uznesenia MsZ bola uzatvorená kúpna zmluva na odpredaj objektu 201/II na Nám. sv. Trojice
č. 5 Hlavnému banskému úradu v Banskej Štiavnici za účelom zabezpečenia jeho rekonštrukcie, s následným
využitím na zriadenie sídla Hlavného banského úradu.

17. 12. 2000 
Banskoštiavnickí skauti priniesli Betlehemské svetlo k Morovému stĺpu na Nám. sv. Trojice, kde ho potom
rozdávali záujemcom.

21. 12. 2000 
CMK Rubigall usporiadal Vianočný koncert v duchu banskoštiavnických baníckych tradícií, ktorý sa konal
v kine Akademik. Zazneli tu pod vedením Jozefa Radianského v podaní mužského speváckeho zboru Sitňan
a v podaní dychovej hudby Sitňanka pod vedením Timona Turčana vianočné koledy. Ďalej vystúpila pani
Báliková so spevom v hudobnom doprovode Jozefa Radianského.
Na koncerte boli odovzdané aj ceny pre víťazov detskej výtvarnej súťaže „Zima, zima zimička...“. Ceny získali
za 1. miesto Lucia Kružlicová, Timotej Hudec 2. miesto a 3. miesto obsadila Ninka Šebeňová (3-ročná). Mi-
moriadnu cenu získala Katarína Ujčeková.

27. 12. 2000 
V evanjelickom chráme sa konalo v prevedení A divadla predstavenie ľudovej hry Štiavnický Betlehem.

28. 12. 2000 
V evanjelickom kostole sa predstavila ZUŠ z Banskej Štiavnice v hudobnom pásme svojich žiakov a učiteľov
koncertom, ktorý mal vysokú umeleckú hodnotu. Hlavnými interpretmi boli Jozef Klimko (gitara), I. Lukáč
(moderátor), P. Macák (trubka), M. Mesiar (trubka), P. Weissová (spev), I. Chovanová (klavír), H. Kruteková
a F. Preis (gitara), Z. Ladzianská (flauta), T. Koreňová, M. Olhová a J. Surovičová (husle).
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28. – 29. 12. 2000 
V Astronomickom ústave AV ČR v Ondřejove pri Prahe objavili Peter Kušnirák a Banskoštiavničanka Ulrika
Babiaková v severovýchodnej časti súhvezdia Orión novú planétu. Pomenovali ju Štiavnica.

30. 12. 2000 
Bežeckí veteráni MUDr. Mikuláš Nagy a Ing. Juraj Cengel sa zúčastnili na Silvestrovskom behu v Žiari nad
Hronom, kde obsadili 4. a 5. miesto vo svojej kategórii.

31. 12. 2000 
Bežeckí veteráni MUDr. Mikuláš Nagy a Ing. Juraj Cengel sa zúčastnili na Silvestrovskom behu ulicami
Michalovej a Pohronskej Polhory na 8 km, kde M. Nagy zvíťazil a J. Cengel obsadil 2. miesto.

31. 12. 2000 
Na Silvestra sa zišli v centre mesta občania mesta i návštevníci, predstavitelia mesta, okresu, cirkví a iných
inštitúcií, ktorý čakali na pozdravenie nového roku.  
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