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PREHĽAD
Koncepcia Vlády Slovenskej republiky bola v duchu modernej vzdelávacej politiky pod názvom Milénium,
ktorý obsahuje konkrétne ciele, ktoré chce Slovensko dosiahnuť napr. v počte maturantov, v posilnení sektora
všeobecného vzdelávania na stredných školách, v predlžovaní školskej dochádzky, v počte vysokoškolákov,
ale i v obsahovej reforme vyučovania na základných a stredných školách. Jedným z cieľov bolo vytvorenie
systému celoživotného vzdelávania, udržanie vysokého počtu detí prechádzajúcich predškolskými zariade-
niami, ako aj vysokého počtu absolventov stredných škôl všetkých druhov. Preto v súvislosti s volebným pro-
gramom mesta Banskej Štiavnice bolo aj etablovanie vysokého školstva do Banskej Štiavnice.

Pod vedením riaditeľa Slovenského banského múzea PhDr. Jozefa Labudu, CSc. sa uskutočnili tieto podu-
jatia: Medzinárodný seminár a výstava Zlatá a strieborná cesta cisára Františka Lotrinského po banských
mestách Slovenska, expozične sa sprístupnila dedičná štôlňa Glanzenberg zo 16. stor., inštalovala sa minera -
logická expozícia po ukončení prác na 2. poschodí v budove Berggericht, inštalovali sa ďalšie expozičné celky
v Starom zámku a pod., okrem domácich prezentácií zbierok boli inštalované 4 výstavy v zahraničí.

Mimo rozpočtu mesta Banská Štiavnica prichádzalo ročne do Banskej Štiavnice zo štátnych zdrojov okolo
100 miliónov Sk.

Z investícií bola dokončená nová dlažba na Starozámockej ulici. Obnovu dlažby realizovala zvolenská firma
CMK, s.r.o. 

V tomto roku bolo zloženie Mestského zastupiteľstva zastúpené primátorom mesta Ing. Mariánom Lichne -
rom, CSc. a poslancami Mariánom Bačíkom, Ivanom Beňom, Mgr. Pavlom Brnčom, Ing. Jurajom Čabá kom,
Ing. Jánom Čamajom, MVDr. Stanislavom Ďurkanom, Ing. Jozefom Fabianom, JUDr. Evou Fajbíkovou, 
Ing. Ivanom Gregáňom, Antonom Gregussom, Mgr. Júliusom Hanusom, Kamilom Chovanom, Mgr. He -
lenou Chovanovou, Ing. Miroslavom Inglotom, Ing. Jozefom Ivaničom, Ing. Kornéliou Kiovskou, Júliusom
Kolekom, PhDr. Jozefom Labudom CSc., MUDr. Martinom Mačajom, MUDr. Marcelou Mačajovou, 
Ing. Pav lom Mojžitom, PhDr. RNDr. Jánom Novákom CSc., Jánom Petríkom, Vladimírom Popracom, 
Mgr. Karolom Rendlom, MUDr. Mariánom Streškom a Zdenkom Šimáškom.
Poslanci MsZ schválili VZN o nakladaní s odpadom, príslušné poplatky a rozpočet mesta na rok 2002. 

1. decembra sa konali voľby poslancov a predsedu zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
Za predsedu bol zvolený prof. RNDr. Milan Marčok DrSc. a poslanec za volebný obvod č. 2 Banská Štiavnica
Ing. Marián Zimmermann, za koalíciu HZDS a SMER. 

Posledný májový týždeň sa konalo na SOUL v Banskej Štiavnici 9. Medzinárodné sochárske sympózium 
v dreve a 6. Medzinárodný maliarsky plenér.

Banská Štiavnica má nedostatky s pitnou vodou v dôsledku častých porúch a krádeží vodného zariadenia.
To sa prejavilo nedostatkom vody v období od 24. 12. 2000 do 16. 1. 2001.

Rýchla zdravotná pomoc banskoštiavnickej Nemocnice s poliklinikou dostala novú sanitku značky Toyota
HIACE 2,4 TD 4WD v hodnote 1,5 mil. korún.

V tomto roku sa uskutočnilo na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov aj v meste Banská Štiavnica.

Štatistika:
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miestna časť                                          Mesto 
spoluB. Štiavnica Sitnianska Štefultov Poč. jazero Banky

BYTY:
Byty spolu 3617 68 400 2 60 4147
z toho obývané 3213 48 282 2 24 3569
neobývané 404 20 118 0 36 578

miestna časť                                          Mesto 
spoluB. Štiavnica Sitnianska Štefultov Poč. jazero Banky

DOMY:
Domy spolu 1486 67 361 9 60 1983
z toho obývané 1177 47 245 7 24 1500
neobývané 309 20 116 2 36 483



Január
1. 1. 2001 
Na Námestí sv. Trojice privítali občania a návštevníci mesta tretie tisícročie. Novoročné pozdravy predniesol
primátor mesta Ing. Marián Lichner CSc., vdp. Imrich Šišulák a evanjelický farár Daniel Šovc.
Rozhodnutím Mesta Banská Štiavnica v zmysle uznesenia MsZ č. 50/2000 dňom 31. 12. 2000 ukončil
podnikateľskú činnosť Mestský bytový podnik s.r.o. Banská Štiavnica. Činnosť Mestského bytového podniku
s.r.o. postupne preberala Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica.

2. 1. 2001 
Prvým novorodencom v banskoštiavnickej pôrodnici sa narodila Laura Hudecová z Vyhieň.

4. 1. 2001
Prvý Banskoštiavničan Marek sa narodil o 20-tej hodine, manželom Mojžíšovým z Banskej Štiavnice.

6. 1. 2001 
Prvá turistická akcia Klubu slovenských turistov Banská Štiavnica ako aj regiónu Žiar nad Hronom usku -
točnila výstup na Sitno od Počúvadlianskeho jazera, cez Tatársku lúku, hrad Sitno, Vlčiu jamu, Záholík 
a na chate Lodiar bolo vyhodnotenie a plán budúceho výstupu o rok.

10. 1. 2001
Pri MsZ sa uskutočnilo zasadnutie Športovej komisie, kde bolo rozdelené 300 000,- Sk na všetky športové
aktivity v meste.

11. 1. 2001
Prednosta OÚ Banská Štiavnica Ing. Peter Zorvan prijal Radoslava Dobroviča pri príležitosti jeho ocenenia
za športové výkony roku 2000.
Akademický sochár a maliar Jozef Mazan sa dožil 81 rokov. Pri svojej tvorivej sile pokračoval vo svojej práci
vo výtvarnom umení.

18. – 21. 1. 2001
V bratislavskej Inchebe sa konal 7. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu, kde sa prezentovalo mesto s po -
nukou v oblasti využitia v rámci cestovného ruchu.

19. 1. 2001
Minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš navštívil naše mesto. Rokoval s primátorom mesta Ing. Ma -
riá nom Lichnerom, CSc., navštívil výstavbu areálu SOUL a Fakultu ekológie a environmentalistiky TU 
Zvolen. Zaujímal sa o využívanie priestorov areálu, ako pokračuje výstavba čističky odpadových vôd 
a vodovodu Červená studňa – Klinger – Štefultov. Minister prisľúbil pomoc pri financovaní uvedených ob-
jektov.
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miestna časť Mesto 
spoluB. Štiavnica Sitnianska Štefultov Poč. jazero Banky

OSOBY:
Trvale bývajúci: 9602 152 871 20 72 10 717  
prítomní 8613 149 806 17 70 9655
dočasne neprítomní 989 3 65 3 2 1062
z toho muži 4623 70 433 10 40 5176
z toho ženy 4979 82 438 10 32 5541

Ekonomicky aktívni spolu: 4674 73 435 11 34
z toho muži 2290 36 228 6 24
z toho ženy 2384 37 207 5 10
Z toho nezamestnaní spolu: 824 6 86 1 13
z toho muži 487 5 61 0 9 
z toho ženy 337 1 25 1 4



22. 1. 2001
V dôsledku chrípkovej epidémie sa zavreli niektoré základné a stredné školy (ZŠ A. Sládkoviča, ZŠ J. Kollára,
ZŠ J. Horáka, Cirkevná základná škola s.v. Františka Assiského a Katolícke gymnázium).
Komisia kultúry MsZ v Banskej Štiavnici rozdelila finančné príspevky v čiastke 90 000,- Sk pre amatérske
umelecké súbory a jednotlivcom na rok 2001.

26. 1. 2001
V Hoteli Grand – Matej sa konal Ples podnikateľov a živnostníkov, kde vystúpili mažoretky a tanečníci 
z tanečnej školy pani Žarnovičanovej zo Žarnovice, do tanca hrali otec a syn Brzokoupilovci a skupina Ryt-
mus.

28. 1. 2001
K tomuto dňu ochorelo na chrípku 1110 pacientov. Chrípka postihla všetky vekové kategórie obyvateľov. 

Február
2. – 4. 2. 2001
Združenie Podsitnianskej mládeže SIPA usporiadalo zimný hokejový turnaj na miestnom štadióne na Šteful -
tove. Na turnaji sa zúčastnili Podsitnianska, Drieňová, Banská Belá a Zvolen C. Turnaj vyhral klub z Drie -
ňovej.

5. 2. 2001
Banskú Štiavnicu navštívila pracovne poslankyňa NR SR Doc. Ing. Mária Kadlečíková CSc. Prednosta OÚ 
v Banskej Štiavnici Ing. Peter Zorvan ju informoval o situácii v okrese, najmä o zamestnanosti a možnosti
podnikateľských príležitostí. Navštívila SOUL a pozitívne sa vyjadrila o učilišti, ktoré je na najvyššej úrovni
nielen v rámci rezortu pôdohospodárstva, ale aj na Slovensku vôbec. Potom navštívila Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, kde s novým generálnym riaditeľom hovorili o otázkach
programového vyhlásenia vlády.

6. 2. 2001
V SBM, kaplnke sa konal autorský večer Márie Petrovej, na ktorom vystúpili v hudobnom sprievode učitelia
ZUŠ.

7. 2. 2001
V Nitrianskej galérii sa uskutočnila vernisáž výstavy Jozefa Kollára – Retrospektíva, kurátorkou podujatí
bola Mgr. Mária Čelková z Galérie Jozefa Kollára z Banskej Štiavnice.

12. 2. 2001
V CMK Rubigall sa uskutočnilo vyhodnotenie 11. ročníka týždenníka Štiavnické noviny za účasti členov
redakčnej rady a pozvaných hostí.

14. 2. 2001
Prednosta OÚ Banská Štiavnica Ing. Peter Zorvan prijal Antona Gregussa, Jozefa Klimku a Pavla Popraca
pri príležitosti ich ocenenia za mimoriadny čin roku 2000 – záchranu ľudského života.
V NsP v Banskej Štiavnici sa uskutočnil odber krvi s názvom „Valentínska kvapka“. Zo 147 prihlásených dar-
cov pre nedostatok odberných vakov bola krv odobratá 110 darcom.

15. 2. 2001
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. prijal najlepších športovcov Banskej Štiavnice za rok 2000.

16. 2. 2001
Prednosta OÚ Banská Štiavnica Ing. Peter Zorvan prijal Rudolfa Veselého pri príležitosti jeho ocenenia za
mimoriadny čin roku 2000 – záchranu ľudského života.
V dedičnej štôlni Glanzenberg sa uskutočnilo slávnostné začatie zabezpečovacích prác. Na prácach sa zú -
častnili minister životného prostredí SR Lázslo Miklós, predseda Slovenskej banskej komory a generálny
riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. Ing. P. Čičmanec, predseda Hlavného banského úradu 
Ing. M. Lutonský, prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan, primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., predseda
BŠHBS Dr. Ing. Jozef Karabelly, predstavitelia firmy Combin a Slovenského banského múzea.

17. 2. 2001
V jedálni OÚ Banská Štiavnica sa uskutočnil III. Pletiarsky ples a. s. Pleta Plus.
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17. – 27. 2. 2001
Na pozvanie primátora slovinského mesta Ptuj sa zúčastnila delegácia z mesta Banská Štiavnica vedená
primátorom Ing. Mariánom Lichnerom, CSc., na 41. tradičnom karnevale.

21. 2. 2001
SBM usporiadalo v budove Kammerhofu prednášku na tému „Historicko – architektonický vývoj nášho
regiónu“ a prehliadku exponátov SBM.

22. 2. 2001
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli prítomní primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a poslanci
MsZ. Program rokovania MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Správa o stave mesta za rok 2000
3. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2000
4. Správa o činnosti Mestskej turistickej informačnej kancelárie za II. polrok 2000
5. Správa o zdravotníckych službách v Banskej Štiavnici
6. Návrh kritérií pre stanovenie ročnej odmeny riaditeľa TS m.p. na rok 2001
7. Návrh dodatku č. 7 k VZN mesta č. 1/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov
8. Návrh dodatku č.1 k VZN mesta č. 2/1999 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo vlastníctve mesta
9. Návrh na zmenu člena redakčnej rady týždenníka Štiavnické noviny

10. Návrh na odpredaj objektu synagógy
11. Návrh na priamy odpredaj pozemkov

a/ pre Jána Sokoloviča s manželkou
b/ pre RNDr. Mariána Skaviniaka
c/ pre Vladimíra Dobroviča s manželkou
d/ pre Milana Zichu
e/ pre Ing. Juraja Bálika s manželkou
f/ pre Jozefa Lajčiaka s manželkou
g/ pre Evu Volfinauovú
h/ pre Annu Lievajovú
ch/ pre Jozefa Žarnovičana s manželkou
i/ pre Karola Bukovčana s manželkou
j/ pre Jána Šemodu s manželkou
k/ pre Františka Povinského
l/ pre Mareka Peťka
m/ pre Františka Gardiana

12. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania mesta
13. Návrh finančného plánu pre hospodársku činnosť Mesta Banská Štiavnica
14. Návrh na prenájom ATC Počúvadlianske jazero
15. Návrh na voľbu prísediaceho Krajského súdu
16. Interpelácie a dopyty poslancov
17. Diskusia
18. Záver
MsZ prerokovalo a schválilo správu o stave mesta za rok 2000.
Na základe žiadosti Ing. Mariána Číža, ho odvolala redakčná rada Štiavnických novín z členstva a menovalo
za členku Andreu Kočálkovú. 

23. 2. 2001
V priestoroch Galérie Jozefa Kollára sa uskutočnila vernisáž výstavy „10 rokov Štiav nického A divadla“. Vý -
stava zahŕňa bulletiny, pozvánky, plagáty, vstupenky, diplomy, ocenenia, medaily a fotografie.
V Národnom múzeu v Budapešti bola otvorená medzinárodná výstava fajok, kde boli vystavované aj bansko -
štiavnické fajky „Štiavničky“ a zbierky SBM Banská Štiavnica.

24. 2. 2001 
S podporou denníka Národná obroda sa v Banskej Štiavnici uskutočnil I. ročník futbalového turnaja 
s názvom Lámanie ľadov. S myšlienkou uskutočniť túto akciu prišiel primátor Ing. Marián Lichner, CSc. 
a jeho zástupca Ing. Jozef Ivanič.

25. 2. 2001
Okresný snem HZDS v Banskej Štiavnici zvolil do funkcie predsedníčky RNDr. Nadeždu Kvakovú.
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3. 3. 2001
Volejbalisti STJ Drieňová v II. lige, skupiny Juh, vyhrali na súperovej palubovke v Hriňovej.

7. 3. 2001
Na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo pracovné stretnutie s neprispôsobivými občanmi
ohľadne nepovoleného výrubu stromov na Šobove.

8. 3. 2001
Na OÚ v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde sa jednalo o riešení Nemocnice s polikli -
nikou v Banskej Štiavnici. Na stretnutí boli prítomní poslanec NR SR MUDr. Peter Finďo, za NsP v Banskej
Štiavnici MUDr. Mikuláš Nagy, zástupca primára chirurgického oddelenia MUDr. Miroslav Sasko a vrchná
sestra Remencová, za Štátny zdravotný ústav v Žiari nad Hronom vedúca odboru epidemiológie MUDr. Eva
Striežová a Ing. Jana Štoffová, za OÚ prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan, vedúca vnútornej správy Mgr. Jana
Parničanová a štátny okresný lekár MUDr. Milan Kortiš. 
Otvorila sa mestská plaváreň, ktorej kotolňa bola rekonštruovaná s nákladom 6,2 mil. Sk. Rekonštrukciu
zabezpečovala firma Enex, s.r.o. Prievidza.

10. 3. 2001
V rámci regionálnej prehliadky divadelných ochotníckych súborov „Tajovského divadelné dni“ v priestoroch
Domu kultúry v Banskej Bystrici sa predstavil Divadelný súbor Andrea Sládkoviča pod režijným vedením
Štiavničanky Kataríny Burdovej.

14. 3. 2001
V CMK Rubigall sa uskutočnila diskusia študentov ekomuzeológie a krajinnej ekológie s misijnou sestrou
Máriou Florkovou o jej zážitkoch z pôsobenia v Papui Novej Guinei. Súčasne boli premietnuté jej autentické
videoreportáže.

15. 3. 2001
V kinosále levického kultúrneho domu Družba bolo slávnostné vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej
prehliadky videofilmov s tematikou poľovníctva a prírody Levice 2001. V kategórii metodicko-náučných fil-
mov film Vábenie jeleňov získal I. miesto a Cenu TV Markíza.
V kine Akademik sa uskutočnila konferencia o kultúre v meste Banská Štiavnica. Primátor Ing. Marián Lich-
ner, CSc. odovzdal ďakovné listy reprezentantom dobrovoľných súborov v meste Jánovi Koreňovi a Ing.
Anto novi Kollárikovi za dlhoročný rozvoj kultúry v meste, Mgr. Andrei Kočálkovej za úspešnú reprezentáciu
mesta na súťaži v zahraničí.

18. 3. 2001
V Trámovej miestnosti CMK Rubigall sa konal Okresný snem KDH, kde boli aj poslanec NR SR RNDr. Peter
Muránsky a sekretárka Rady KDH RNDr. Mária Homolová. Delegáti snemu kritizovali neplnenie Progra -
mového vyhlásenia vlády SR a podporili program KDH v sociálnych otázkach.

19. 3. 2001
V reštaurácii KAMI založil Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Jozefovskú tradíciu, kde slávnostne
inštalovali plastiku sv. Jozefa.

25. 3. 2001
Ing. Jozef Lackovič, bývalý profesor na SLŠ v Banskej Štiavnici, insitný maliar s tematikou z prostredia
baníctva, lesníctva, poľovníctva a vinohradníctva, ktorý čerpal námety z historickej doby v Banskej Štiavnici
sa dožil 80 rokov.

29. 3. 2001
ZŠ J. Horáka zorganizovala v rámci okresu Banská Štiavnica skladanie Lega. Z 22 zúčastnených žiakov sa
najviac darilo Martinovi Kopálovi a Marekovi Krunkovi zo ZŠ J. Horáka.

30. 3. 2001 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo v aule Vysokej školy – EF v Banskej Štiavnici a následne v zasada -
cej miestnosti OÚ Banská Štiavnica slávnostné prijatie ocenených učiteľov MŠ a ZŠ z okresu Banská Štiav -
nica. Prítomní boli prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan a vedúca odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry
Mgr. Božena Bačíková.
V kine Akademik a v hotely Grand – Matej sa uskutočnila prehliadka poézie pod názvom „Deň poézie“.
33 členov Zväzu telesne postihnutých z Banskej Štiavnice navštívilo výstavu pomôcok pre zdravotne 
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postihnutých v Slovenskej národnej galérií v Bratislave. Výstavu pod názvom „Dizajn pre telo každého“ us-
poriadal Švédsky konzulát v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých v Bratislave.

31. 3. – 6. 4. 2001
Na pozvanie Európskej komisie sa zúčastnilo 20 slovenských primátorov a starostov študijného pobytu 
v Bruseli k problematike integrácie v Európe. Na základe odporučenia MZV SR a ZMOS členom delegácie
bol i primátor nášho mesta Ing. Marián Lichner, CSc. Primátori a starostovia sa zoznámili s úlohou samo-
správ v integrovanej Európe, s politickými a hospodárskymi cieľmi Európskej únie ako i možnosťami využitia
finančnej pomoci EÚ pre kandidátske krajiny. V rámci pobytu sa zoznámili s prácou samosprávy mesta
Overijse. Na záver pobytu prevzal primátor Banskej Štiavnice z rúk primátora Overijse pamätnú medailu. 

A príl
2. 4. 2001
Z dôvodov evidenčných a technických nedostatkov sa plaváreň zatvorila.

4. 4. 2001
Centrum voľného času „Fafrkáreň“ v Banskej Štiavnici uskutočnilo za pomoci OÚ Banská Štiavnica, Odboru
školstva, mládeže a telesnej kultúry v sále kina Akademik okresné kolo súťaže v „Prednese poézie a prózy“.

6. 4. 2001
Žiaci 8. A triedy ZŠ J. Horáka pod vedením triednej učiteľky Miroslavy Dobrovičovej ku Dňu narcisov pre
konto Ligy proti rakovine vyrobili 681 narcisov z krepového papiera, za ktoré vyzbierali 2900,- Sk.

7. 4. 2001
Banskoštiavnickí volejbalisti sa zúčastnili v Martine turnaja s možnosťou postupu do I. ligy, kde obsadili
posledné 4. miesto.

9. – 11. 4. 2001
Mestská turistická informačná kancelária usporiadala kurz v zmysle VZN č. 11/1995 o sprievodcovskej
činnosti v meste Banská Štiavnica a kvalifikačné skúšky turistických sprievodcov mesta Banská Štiavnica. 
Z celkového počtu 77 uchádzačov a 34 členov pôvodných sprievodcov mesta sa skúšok zúčastnilo 39 uchá -
dzačov. Z toho počtu 31 uchádzačov vyhovelo skúške odbornej spôsobilosti.

11. 4. 2001
Štátny fond životného prostredia zaslal na OÚ Banská Štiavnica tlačivá žiadosti o nenávratné financovanie
na II. polrok 2001 pre 22 programov.

18. 4. 2001
V zasadacej sieni na OÚ v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo pracovné stretnutie týkajúce sa riešenia prob-
lematiky rušenia nočného kľudu a vandalizmu v historickom centre mesta a v oblasti Počúvadlianskeho
jaze ra. Účastníkmi pracovného stretnutia boli zástupca prednostu OÚ Ing. Štefan Šulek, riaditeľ Obvodného
oddelenia PZ SR npor. Vladimír Kratoš, náčelník mestskej polície Ing. Ivan Kopál a zástupcovia obyvateľov
historického centra mesta Banská Štiavnica. Zúčastnení sa dohodli na ďalšom postupe, ktorý by mal viesť
k zamedzeniu rušenia verejného poriadku v meste.

19. 4. 2001 
V Galérii Jozefa Kollára pri SBM sa konalo slávnostné sprístupnenie výstavného podujatia „My sa nevieme
sťažovať nahlas“ v spolupráci s Pohronských osvetovým strediskom. Uvedené podujatie bolo zamerané 
s prednáškami o životnom prostredí ku Dňu Zeme.
V kaplnke Kamemmerhofu SBM uskutočnila banskoštiavnická Katedra ekomuzeológie Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odborný seminár „Pojem prírodného a kultúrneho dedičstva“.
Z prednášajúcich vystúpili doc. Stránsky, ktorý kriticky analyzoval súčasné chápanie pojmu prírodného 
a kultúrneho dedičstva a Ing. Marcel Lalkovič zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Ďalší
prednášajúci boli Pavol Fabian zo Strednej školy S. Mikovíniho a prof. Hubert Hilbert. Hosťami seminára
boli : dr. Viera Mocková z MK SR, dekan FEE Technickej univerzity vo Zvolene so sídlom v Banskej Štiavnici,
prof. Ivan Vološčuk a primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý zastupoval aj Združenie historických
miest na Slovensku.

20. – 21. 4. 2001
Združenie súkromných neurológov Slovenska uskutočnilo v Banskej Štiavnici svoju IV. celoslovenskú
odborno-pracovnú konferenciu.
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20. 4. 2001
V Galérii Jozefa Kollára pri SBM sa konala vernisáž výstavy „Ochrana prírody v karikatúre“, za účasti
predstaviteľov MsÚ, SBM, autorov a ďalších pozvaných hostí. Cenu Milana Kapustu za netradičné stvárnenie
získal Bruno Horecký z Martina.

21. 4. 2001
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Sitno a Slovenské banské múzeum vyhlásili XIII. Ročník
celoslovenskej súťaže Ochrana prírody v karikatúre, venovanej svetovému Dňu vody a ku Dňu Zeme 2001.
Banské múzeum v prírode navštívili pracovníci firmy Sony Slovakia s. r. o. z Trnavy, kde očistili areál skan -
zenu od odpadkov a náletových drevín. Náklady spojené s touto aktivitou plne hradil japonský investor 
v rámci svojho environmentálneho programu.
Banskoštiavnickí volejbalisti sa zúčastnili turnaja v Detve, kde proti Martinu prehrali 0 : 2, proti Detve 1 : 2
a s Dubovou B vyhrali 2 : 1.

23. 4. 2001 
Za prítomnosti riaditeľa Literárneho informačného centra Jána Vilikovského a ďalších predstaviteľov sloven-
ského literárneho a kultúrneho života Rút Lichnerová prevzala ocenenie v bratislavskom Klube spisovateľov.
V čitateľskej ankete Kniha roka 2000 obsadila nová kniha Rút Lichnerovej 2. miesto.

24. 4. 2001 
V Banskej Štiavnici sa uskutočnila regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie „Sládkovičova Štiavnica“.
V 4. kategórii súťaž vyhrala 17-ročná Anna Mária Kovaľová z Kremnice. 

27. 4. 2001 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli prítomní primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a poslanci
MsZ. Program rokovania MsZ bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2000
3. Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2000
4. Rozbor hospodárenia PP š. p. (OPP) v likvidácii k 30. 12. 2000
5. Správa o inventarizácií majetku mesta k 31. 12. 2000
6. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za rok 2000
7. Dodatok č. 2 k VZN mesta č. 3/1999 o miestnych poplatkoch
8. Správa o činnosti v investičnej výstavbe iných investorov na území mesta a o zabezpečení stavebných

akcií rozpočtu mesta v roku 2001
9. Správa o stave športu v Banskej Štiavnici

10. Úlohy obce pri usmerňovaní chovu psov
11. Správa o zámere firmy HOPI INVEST spol. s.r.o. vybudovať obchodné zariadenie na Križovatke v Banskej

Štiavnici
12. Návrh na odpredaj rodinného domu na Úvoznej 4 terajšiemu užívateľovi
13. Návrh na odpredaj rodinného domu č.s. Obchodná ul. 1 s príslušenstvom a pozemkom
14. Žiadosť obyvateľov domu Križovatka č. 15, č. 16 o prevod bytov do osobného vlastníctva
15. Návrh na odpredaj administratívnej budovy a priľahlých pozemkov bývalého areálu MsBP s.r.o. dražbou
16. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
17. Správa k žiadosti o poskytnutie pozemku pod výstavbu detského dopravného ihriska
18. Transformácia štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce
19. Návrh na vytvorenie centra prvého kontaktu pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
20. Zakúpenie prístroja EKG Holter
21. Návrh na kandidáta na funkciu prísediaceho pri Krajskom súde v Banskej Bystrici na funkčné obdobie

2001 – 2004
22. Žiadosť bytového spoločenstva Centrum o predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie objektu 60/1
23. Projekt TV štúdia káblovej televízie
24. Návrh na zmenu prevádzky Ms. Kúpeľov – plavárne v Banskej Štiavnici a návrh na rozšírenie predmetu

podnikania mesta
25. Interpelácie a dopyty poslancov
26. Diskusia
27. Záver
Zasadanie viedol primátor mesta. Najviac pripomienok v diskusii odznelo k hospodáreniu TS m. p. Banská
Štiavnica za rok 2000, prevádzkovaniu mestských kúpeľov, kde boli zistené nedostatky najmä v oblasti in-
vestícií a údržbe. Mesto poverilo dočasným vedením mestských kúpeľov Ing. Eugéniu Klaučovú.
300 členov ZZO Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Banskej Štiavnici sa zišlo 
na členskej výročnej schôdzi, ktorá sa konala na SOUL. O kultúrny program sa postarali deti z Červeného
kríža. 
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1. 5. 2001 
V Kysihýbli sa uskutočnili oslavy 1. mája.

2. 5. 2001 
V nemocnici s poliklinikou v Banskej Štiavnici sa uskutočnil odber krvi. Zúčastnilo sa ho 95 dobrovoľných
darcov. Krv bola odobratá len od 82 darcov.

10. 5. 2001 
Mužský spevácky zbor Štiavničan vystúpil na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti v rámci prezentácie
regiónu Stredné Pohronie, kde sa predstavil v kultúrnom programe.

11. 5. 2001 
Veľprepošt – kanonik Emanuel Schubert zomrel vo veku nedožitých 98 rokov. V Banskej Štiavnici žil posled-
ných 11 rokoch svojho života.

12. 5. 2001 
Na Počúvadlianskom jazere sa konali rybárske preteky. Zúčastnilo sa ich 169 rybárov. I. miesto vyhral Jaroslav
Ivaška s 2 517 bodmi, ktorý ulovil 18 kaprov. Predseda rybárskej organizácie Ing. Vladimír Mecho a hlavný
rozhodca Ing. Marián Lichner odovzdali ďalším pretekárom, ktorí sa umiestili do desiateho miesta vecné
ceny v hodnote viac ako 20 tis. Sk, pričom víťaz získal pohár primátora mesta.
V priestoroch oddelenia geológie SBM prebehlo okresné kolo súťaže Poznaj a chráň – odbor geológia pre
žia kov základných škôl. Najlepšie vedomosti preukázali žiaci III. ZŠ v Banskej Štiavnici.
Banskoštiavnickí volejbalisti sa zúčastnili turnaja v Poltári. Z 8 súťažných družstiev obsadili 5. miesto.

15. 5. 2001 
Členky Klubu dôchodcov v Banskej Štiavnici sa zúčastnili v kine Akademik osláv matiek, kde ich pozdravil
primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a kultúrny program im predviedli žiaci Cirkevnej školy sv. Fran-
tiška z Assisi, pod vedením učiteľky Chovanovej.

17. 5. 2001 
Na bratislavskom hrade bola otvorená celoslovenská výstava „Cesta dejinami“, na ktorej sa prezentoval dote -
rajší vývoj Slovenska zo zbierok slovenských múzeí a galérií. Samostatnú časť expozície tvorili zbierky zo
Slovenského banského múzea dokumentujúceho svetoznámy význam slovenského baníctva a Banskej Štiav -
nice.

20. 5. 2001 
Mužský spevácky súbor Štiavničan vystúpil s tradičným repertoárom v programe baníckeho majálesu v hoteli
Grand Matej. 
Žiaci ZŠ J. Horáka sa zúčastnili 4. ročníka volejbalového turnaja „Športom proti drogám“ na Sliači, kde už
po tretí krát zvíťazili.

22. 5. 2001 
V spoločenskom dome v Trnávke bola otvorená výstava Slovenského banského múzea pod názvom „Zlatá
minulosť – nádejná budúcnosť“, dokumentujúca niekdajší historický význam Banskej Štiavnice a predpokla -
dy jej ďalšieho rozvoja.
V Národnej rade SR bola otvorená výstava rezbárskych prác študentov SOUL v Banskej Štiavnici. 

24. 5. 2001 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli prítomní primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a poslanci
MsZ. Program rokovania MsZ bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Návrh na odpredaj rodinného domu na Úvoznej 4 terajšiemu užívateľovi
3. Návrh na priamy odpredaj domu na Obchodnej ul. 1 s príslušenstvom a pozemkom
4. Návrh na priamy odpredaj administratívnej budovy a priľahlých pozemkov bývalého areálu MsBP s.r.o.

dražbou
5. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
6. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy na pozemky
7. Správa k žiadosti o poskytnutie pozemku pod výstavbu detského dopravného ihriska
8. Doplnok k Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
9. Správa o postupe prác na spracovaní územného plánu mesta Banská Štiavnica

10. Správa o zámere firmy HOPI INVEST spol. s.r.o. vybudovať obchodné zariadenie
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11. Transformácia štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce 
12. Návrh na vytvorenie centra prvého kontaktu pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
13. Zakúpenie prístroja EKG Holter
14. Žiadosť bytového spoločenstva Centrum o predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie obj. 60/I
15. Projekt TV štúdia káblovej televízie
16. Dodatok č. 8 k VZN mesta č. 1/1996 – návrh na odpredaj bytov na ul. Mládežnícka 1
17. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Banská Štiavnica prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi
18. Interpelácie a dopyty poslancov
19. Diskusia
20. Záver
Zasadanie viedol primátor mesta. Najviac pripomienok bolo k návrhu na udelenie čestného občianstva mesta
Banská Štiavnica prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, kde nakoniec pri hlasovaní boli 3 poslanci proti, 
7 poslancov sa zdržalo hlasovania a 12 poslancov hlasovalo za udeleniu čestného občianstva.

25. 5. 2001 
V podkroví CMK Rubigall sa uskutočnil koncert českej hudobnej legendy Vladimíra Mišíka a hudobnej
skupiny ETC.
Mužský spevácky súbor Štiavničan koncertoval v programe Festivalu kumštu a remesla, ktorý sa uskutočnil
na Starom zámku.

25. – 26. 5. 2001
Na Starom zámku sa uskutočnil „Festival kumštu, remesiel a umení“.
Učitelia, deti a ich rodičia zo základnej školy J. Horáka uskutočnili výstup na Sitno.

27. 5. 2001
Dychová hudba Sitňanka z Banskej Štiavnice, pod vedením kapelníka Timona Turčana sa zúčastnila XVIII.
ročníka Festivalových dychových hudieb Jána Levoslava Bellu v Kremnici.

27. – 31. 5. 2001
Zástupcovia Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky navštívili Štrasburg a 29. 5. sa zú -
častnili otvorenia výstavy „Historické mestá a obce Slovenska“. Výstavu otvorila vedúca stálej misie Slovenskej
republiky Eva Garajová, prezident Európskeho združenia historický miest a regiónov Louis Roppe a predseda
ZHMOS primátor mesta Banská Štiavnica Marián Lichner. Na výstave sa prezentovalo 25 historických miest
a obcí na 60 paneloch s celkovou plochou 150 m2.

28. 5. 2001
Na Nám. sv. Trojice sa uskutočnil „3. Folkový padláš“, v podaní hostí Martina Chrobáka, Mariana Jaslov -
ského i domácich Zuzky Knezovičovej, Jana Jakubíka, ml. a Erika Píša. 

Jún
1. 6. 2001
V CMK Rubigall bola slávnostne otvorená výstava VII. ročníka „Svetové dedičstvo očami detí 2001“, kde sa
zú častnilo 43 detí zo Spišského Podhradia. Prihlásených bolo 2 990 prác pohľadnicového formátu z 12 štá -
tov (Veľká Británia, Česká republika, Ekvádor, Holandské Antily, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko,
Sri Lanka, Turecko, Slovenská republika), z 19 miest a 93 škôl.
Na štadióne v Banskej Štiavnici sa konal 20. ročník Malého behu Trate mládeže detských kategórií. Celkovo
sa zúčastnilo 142 pretekárov a pretekárok.
Na niektorých priestranstvách v Banskej Štiavnici nastala zmena parkovania a platenia na vyhradených
priestoroch pre motorové vozidlá.

2. 6. 2001
Z Hronskej Breznice do Banskej Štiavnice sa uskutočnil 21. ročník Cestného behu trate mládeže v počte 
37 pretekároch z celého Slovenska. V hlavnej kategórii mužov do 39 rokov vyhral Robert Petro z Pepola Ban-
ská Štiavnica.

3. 6. 2001
V Rudne nad Hronom sa konal II. ročník streleckej súťaže o Pohár prednostu OÚ Žarnovica. Zo ZO SZTŠ
Liba Banská Štiavnica sa stal absolútnym víťazom Ľubomír Drbohlav.
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5. 6. 2001
V Kaplnke SBM v Banskej Štiavnici Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská
Štiavnica vyhodnotilo literárnu súťaž. Do súťaže prispelo celkom 46 autorov, hodnotených bolo 101 prác.
Cenu Autorského klubu Salamandra získal Banskoštiavničan Vojtech Petr, študent FEE TU Zvolen.

6. 6. 2001 
Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Banskú Štiavnicu. Ako druhý prezident po T. G. Masarykovi navštívil
odvodňovaciu štôlňu Glanzemberg, kde bola na jeho počesť umiestnená pamätná tabuľa. Návšteva prezi-
denta republiky sa v Banskej Štiavnici uskutočnila pri príležitosti medzinárodného seminára s názvom „Zlatá
a strieborná cesta cisára Františka Štefana Lotrinského po stredoslovenských banských mestách“. V kostole
sv. Kataríny ho slávnostne prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., kde mu odovzdal cenu Združenia
historických miest a obcí Slovenska za ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva.
Manželka prezidenta SR Irena Schusterová navštívila Domov dôchodcov na Ul. Špitálskej 3 v Banskej Štiav -
nici a na každú izbu odovzdala každému dôchodcovi darčekový balíček.

8. 6. 2001
V Kaplnke SBM bola otvorená výstava VI. ročníka sympózia mladých rezbárov s účasťou umeleckých škôl 
z Bratislavy, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Prešova, Rajca nad Rajčiankou a Banskej Štiavnice zameraných
na rezbárstvo.

9. 6. 2001
V Banskom múzeu v prírode prebehol kultúrny program, najmä pre deti Rozprávkový les v podaní 80 účin -
kujúcich. Na podujatí sa zúčastnilo 1 700 divákov.
V Senci sa konal 15. ročník triatlonových pretekov „Senec Triatlon 2001“. V súťaži kategórii dorastov obsadil
Tomáš Nemčok z Banskej Štiavnice 5. miesto.
Na štadióne TJ Sitno sa uskutočnil 7. ročník minifutbalového turnaja o pohár primátora mesta Banská Štiav   -
nica.

10. 6. 2001
Na vnútornom nádvorí Starého zámku sa zišlo 38 súťažiacich zo Slovenska na 24. celoslovenskej súťaži 
v hre na lesnice. 1. miesto si získal Marián Bugoš z Košíc.

13. – 14. 6. 2001
Na pozvanie prednostu OÚ Banská Štiavnica Ing. Petra Zorvana prišla poľská delegácia z okresu Przysucha,
ktorá navštívila okres Banskú Štiavnicu. Z okresu Przysucha boli hostia: starosta okresu Miroslaw Pilipczuk,
člen vedenia okresného úradu Mieczyslav Wrzesleň a vedúci školstva, kultúry, telesnej kultúry a turistiky
Jaroslaw Bernarsky. Predmetom rokovania boli možnosti nadviazania medzinárodných vzťahov na úrovni
komunálnej politiky. Hostí prijal aj primátor mesta Banská Štiavnica Ing. Marián Lichner, CSc. Pri tejto
príležitostnej návšteva si prehliadla expozície SBM v Banskej Štiavnici, Múzeum vo Sv. Antone a výstavu 
v CMK Rubigall „Svetové dedičstvo očami detí“.

15. 6. 2001
Deti zo školského klubu ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici sa zúčastnili Dňa polície v Žiari nad Hronom, kde
videli ukážky z činnosti základných útvarov OO PZ, Okresného dopravného inšpektorátu, Červeného kríža,
Jednotky útvaru rýchleho nasadenia, parašutistov letky MV a ukážky pilotáže bojového lietadla Leteckého
útvaru zo Sliače.

16. 6. 2001
V Banskom múzeu v prírode pri príležitosti 50. výročia činnosti bane Rozália v Hodruši, ako aj ukončenia
ťažby v tejto oblasti bola zahájená výstava dokumentárnych fotografií Ing. Richarda Kaňu. Výstava trvala
do konca septembra.
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v športovej streľbe sa zúčastnil Ľubomír Drbohlav (Liba Banská 
Štiavnica). V súťaži štandartná malokalibrovka 30 rán ležmo v kategórií seniori vyhral s počtom bodov 287
(I. výkonnostná trieda) a stal sa Majstrom SR.

18. 6. 2001
Poslanec NR SR František Mikloško v rámci poslaneckého dňa klubu poslancov KDH v NR SR navštívil
Banskú Štiavnicu. Sprevádzali ho predseda OC KDH Štefan Legény a podpredseda OC KDH Juraj Čabák.
Navštívil správcu Rím. – kat. farnosti vdp. Imricha Šišuláka, kde sa zaujímal o havarijný stav Kalvárie, o kato -
lícke školy v Banskej Štiavnici. Stretol sa s riaditeľmi CZŠ a Katolíckeho gymnázia Dr. Vargom a Ing. Sivákom.
Poobede rokoval s primátorom mesta Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. a prednostkou MsÚ Mgr. Nadeždou
Babiakovou a zaujímal sa aj o rozvoj mesta.
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19. 6. 2001
Rakúske kultúrne fórum a Slovenský kultúrny inštitút na veľvyslanectve SR predstavil tvorbu spisovateľky
Rút Lichnerovej dielom „Prúdenie“.
V Klube spisovateľov v Bratislave sa udelila prémia z Literárneho fondu spisovateľke Rút Lichnerovej za
knihu poviedok „Rieka“ a „Príbeh bielej ružovej a tyrkysovej“.

21. 6. 2001
Na Starom zámku bola slávnostná vernisáž výstavy „Krása fajok“. Zároveň výstava prezentuje fajčiarske do-
plnky (tabatierky, stojany na fajky, dózy, mešce).
V podkroví vystúpili z divadelného združenia „Všetci musia“ veršovanou paródiou s prvkami muzikálu 
„O Hlade“, v réžii Moniky Hricovej, spievajúcej a tancujúcej.

23. 6. 2001
V Revišskom Pozámčí sa uskutočnil žarnovický festival dychových hudieb, kde vystupovala i banskoštiav -
nická dychovka Sitňanka, ktorá zvíťazila.

26. 6. 2001
Vo Svätom Antone sa uskutočnila regionálna prehliadka country. Prehliadky sa zúčastnila hudobná skupina
„Melodyzona“, zo ZUŠ v Banskej Štiavnici.

27. – 29. 6. 2001
V botanickej záhrade, v objekte bývalej elektrárne Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, sa uskutočnila
výsta va ročníkových a absolventských prác študentov odboru konzervátor a reštaurátor zo Strednej priemy-
selnej školy S. Mikovíniho. 

28. 6. 2001
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Program rokovania bol nasledujúci:

1. Otvorenie 
2. Informačná správa o bezpečnostnej situácii v okrese Banská Štiavnica za II. štvrťrok 2001
3. Návrh na udelenie čestného občianstva a cien mesta Banská Štiavnica
4. Dodatok č. 3 k VZN mesta č. 3/99 o miestnych poplatkoch
5. Návrh na priamy odpredaj pozemkov
6. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2001
7. Správa o úhradách a využívaní ihrísk v areáli ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová
8. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania mesta
9. Návrh na zmenu uznesenia k financovaniu stavby Rekonštrukcia soc.- prev. budovy Šobov na sociálne

byty
10. Interpelácie a dopyty poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Zasadanie viedol primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo navrhlo udelenie čestného občianstva Cenu za
záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica pani Laure Jarnej, občianke mesta Bratislava,
prof. RNDr. Láslovi Miklósovi, DrSc., ministrovi životného prostredia SR, Ing. Pavlovi Koncošovi, ministrovi
pôdohospodárstva SR, Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica Mgr. Ulrike Babiakovej, občianke mesta Banská
Štiavnica a za mimoriadne zásluhy o rozvoj mesta Banská Štiavnica pri výstavbe areálu SOUL, kde sa etablo-
vala aj Fakulta ekológie Technickej univerzity Zvolen, Ing. Jánovi Ivaničovi, občanovi mesta Banská Štiavnica.
Poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodli na svojom zasadnutí o zmene v parkovaní v historickej časti
mesta. Cena na 1 hod. je 40,- Sk.
Mestské zastupiteľstvo schválilo cenník za používanie športovísk v areáli ZŠ J. Kollára na Drieňovej. V areáli
je tenisový kurt, basketbalové ihrisko, minifutbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko.

30. 6. 2001
Po viac ako siedmich rokoch ukončil svoju aktívnu činnosť v banskoštiavnickom ev. a. v. cirkevnom zbore
jeho zborový farár Daniel Šovc.

30. 6. – 1. 7. 2001
Na banskobystrickom tartane sa konali juniorské majstrovstvá SR v atletike, kde súťažil Rado a Martin
Prokein z Banskej Štiavnice. Martin sa stal vicemajstrom Slovenska s umiestením na 2. mieste v disciplíne
na 500 m. 
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1. 7. 2001
Do funkcie zástupcu prednostu Okresného úradu v Banskej Štiavnici pre vnútorný chod úradu bol meno-
vaný Bc. Jaroslav Kubinský.

10. – 11. 7. 2001
Okres Przysucha v Poľskej republike navštívila na pozvanie delegácia z OÚ Banská Štiavnica vedená pred-
nostom OÚ Banská Štiavnica Ing. Petrom Zorvanom. Program návštevy bol zameraný na prehliadku potra -
vinárskych podnikov, múzeí a podpísanie Zmluvy o medzinárodnej spolupráci.

11. 7. 2001
V záhradnej reštaurácii Steingrubeň sa uskutočnil koncert „Jazz and rock festival“ piatich hudobných zosku-
pení.

15. 7. 2001
V Kysihýbli sa uskutočnila vatra zvrchovanosti, ktorú usporiadala strana HZDS.

15. – 21. 7. 2001
V Banskej Štiavnici prebiehal 6. Medzinárodný seminár a workshop o doprave a stavbe miest, ktorého sa
zúčastnilo 60 vysokoškolských učiteľov a študentov z 10 univerzít a vysokých škôl z Českej republiky, Litvy,
Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Slovenska. Seminár organizovala Katedra dopravných
stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava pod vedením doc. Ing. Bystríka Bezáka, PhD., v spolupráci MsÚ
Banská Štiavnica, pod záštitou primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc.

20. – 21. 7. 2001
V Banskej Štiavnici sa uskutočnila prehliadka hudobných skupín pod názvom Strunobranie 2001. Jednotlivé
skupiny sa predstavili v CMK Rubigall a v amfiteátri pod Novým zámkom. Súčasne prebiehali na Nám. sv.
Trojice ukážky tradičnej remeselníckej výroby, maliarsky plenér, sokoliarstvo, strelba z kuší, pokus o svetový
rekord v pití piva, súťaž v pretláčaní rukami.

21. 7. 2001
Na Suchom tajchu v miestnej časti Štefultov sa uskutočnil III. ročník futbalového turnaja o putovný pohár. 

22. 7. 2001
Slovenský rozhlas odvysielal zostrih verejnej nahrávky Otváranie studničiek, venovaného osobnosti a lite -
rárnemu dielu banskoštiavnického rodáka Antona Hykischa.

28. 7. 2001
Na štadióne TJ Sitno sa uskutočnil futbalový finálový turnaj o Putovný pohár redakcie Hontiansky aperitív.
Pohár vyhrali Štiavnické Bane.

28. – 29. 7. 2001
V priestoroch SBM na Starom zámku sa uskutočnil festival peknej hudby.
Na Suchom tajchu, v mestskej časti Banská Štiavnica – Štefultov hosťoval cirkus Slovakia.
V Banskej Štiavnici sa konali I. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a prebor Slovenskej republiky v Coun-
try Crosse. Na štart nastúpilo 155 štartujúcich. Z Banskej Štiavnice sa umiestnili pretekári: Maroš Potančok
v 2. výkonnostnej triede 125 cm3 obsadil 2. miesto; Róbert Takáč v 2. výkonnostnej triede 250 cm3 obsadil 
6. miesto a v triede Super Senior Ján Krátky 1. miesto.

28. 7. – 4. 8. 2001
Karatisti klubu SOUL v Banskej Štiavnici sa zúčastnili XXX. Medzinárodného letného sústredenia v karate
v Panoráme Kováčov pri Štúrove.

31. 7. 2001
Členovia Baníckeho spolku si pripomenuli nielen meniny štiavnického Nácka (Ignác je 31. 7.), ale aj usku -
točnili 4. Náckov pochod, ktorý začal v baníckej reštaurácii, pokračoval v SBM, Kammerhofe, kde v jeho bý-
valej kaplnke sv. Ignáca sprievod prijal riaditeľ SBM RNDr. PhDr. Ján Novák, CSc. Potom pokračoval sprievod
ulicami mesta a svoju cestu ukončil v hoteli Grand Matej. 
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11. 8. 2001
V kaplnke budovy SBM – Kammerhof sa uskutočnil program pod názvom „Stretnutie s poéziou Daniela Šovca“.

15. 8. 2001
Do evanj. cirkevného zboru a.v. v Banskej Štiavnici nastúpil nový kaplán Ján Lichanec s manželkou Líviou,
ktorá ako kaplánka bude slúžiť omše v Prenčove a v Beluji.

17. 8. 2001
Na Starom zámku štiavnické divadlo A – divadlo pod vedením Ing. Soni Lužinovej v spolupráci s mestom
Banská Štiavnica a SBM vystúpilo v nočných hodinách s rôznymi strašidelnými scénkami s programom
„Rozprávkovom Starom zámku pre dospelých“.

19. 8. 2001
Štiavnické divadlo „A“ pod vedením Ing. Soni Lužinovej vystúpilo na kultúrnom lete v Bratislave s hrou
„Evanjelium podľa Judáša“.

23. 8. 2001 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. Program rokovania bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta pre rok 2001
3. Stanovenie nájomného za prenájom nehnuteľností bytového fondu a strediska, tepelné hospodárstvo

Bytovej správe s. r. o. Banská Štiavnica za rok 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. Návrh na vzatie úveru a spôsob jeho úhrady
5. Zásady riadenia organizácií zriadených Mestom a výberu štatutárnych zástupcov
6. Návrh na pristúpenie do obchodnej spoločnosti vytvorením Združenia zamestnancov
7. Návrh na zmenu a doplnenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Banská Štiavnica
8. Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra
9. Správa o výsledku prieskumov ohľadom výstavby obchodného zariadenia firmy Hopi Invest

10. Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2001
11. Interpelácie a dopyty poslancov
12. Diskusia 
13. Záver
Zasadanie viedol primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo navrhlo úpravu rozpočtu pre rok 2001 najmä na
výstavbu sociálnych bytov v mestskej časti Šobov a na dokončenie ČOV (čistička odpadových vôd) smerom
na Sv. Anton.

23. – 25. 8. 2001
Mladší žiaci Banskej Štiavnice sa zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja o Pohár mesta Moravské
Třebové, kde obsadili 2. miesto.

26. 8. 2001
Banskú Štiavnicu reprezentoval Tomáš Nemčok z Klubu moderného trojboja, ktorý sa zúčastnil v Žiline na
triatlone v Slovenskom pohári a obsadil 2. miesto.

30. 8. 2001
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli prítomní poslanci MsZ. Primátor mesta sa zasadnutia MsZ
nezúčastnil, bol ospravedlnený. Program rokovania MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2001
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2001
4. Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za 1. polrok 2001
5. Rozbor hospodárenia PP š. p. v likvidácii k 30. 6. 2001 a správa o postupe likvidácie
6. Návrh na odpredaj bývalého areálu MsBP na Ul. Mládežnícka 6 v Banskej Štiavnici
7. Návrh na priamy odpredaj pozemkov
8. Návrh na priamu kúpu pozemkov v prospech Mesta Banská Štiavnica
9. Správa o zámene časti pozemku p. č. 995 za časť pozemku p. č. 5630

10. Správa o činnosti Mestskej turistickej informačnej kancelárie za 1. polrok 2001
11. Správa o plnení rozpočtu mesta v investičnej výstavbe ku dňu 1. 8. 2001
12. Interpelácie a dopyty poslancov
13. Diskusia
14. Záver

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
0

01

238

A ugust



Zasadnutie MsZ viedol zástupca primátora Ing. Jozef Ivanič. V uzneseniach MsZ bolo schválené odvolanie
Ing. Ľubomíra Polónyho z funkcie riaditeľa TS m.p. Banská Štiavnica a MsZ poverilo zastupovaním riaditeľa
TS m.p. Banská Štiavnica Ing. Miroslava Fojtíka do doby vymenovania nového riaditeľa do výberového kona -
nia v termíne 15. 9. 2001. MsZ schválilo rozbor hospodárenia TS m.p. Banská Štiavnica za 1. polrok 2001, kde
zisk činil 512 tis. Sk Cena za predaj nehnuteľností bola od 20,- Sk do 150,- Sk. Dom a záhrada na Ul. Mlá -
dežnícka 6 v Banskej Štiavnici sa predal MUDr. Dušanovi Hricovi, ktoré využije na vybudovanie zubného
strediska.
MsZ odsúhlasilo zmenu názvu katastrálneho územia Banky pri Vyhniach na názov katastrálneho územia
Banky.
MsZ schválilo účasť dvojčlennej delegácie mesta vo finále celoslovenskej súťaže Národy v rozkvete pre rok
2001, ktoré sa uskutočnilo v Číne od 29. 11. do 3. 12. 2001.

September
6. 9. 2001
Na OÚ v Banskej Štiavnici bola podpísaná medzinárodná spolupráca medzi okresmi Przysucha v Poľskej
republike a Banskou Štiavnicou. Za poľskú stranu ju podpísal starosta OÚ Przysucha Miroslav Pilipczuk 
a pred nosta OÚ Ing. Peter Zorvan.
SBM v priestoroch Starého zámku uskutočnila vernisáž výstavy venovanej 250. výročiu posvätenia dominan -
ty mesta – Kalvárie.
Na budove chemických laboratórií SPŠ Samuela Stankovianského pri príležitosti 90. výročia uvedenia budo -
vy laboratórií do prevádzky sa uskutočnil akt odhalenie pamätnej tabule.

6. – 8. 9. 2001
V týchto dňoch prebiehali v Banskej Štiavnici celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov a naftárov. Sú čas -
ťou osláv bolo kultúrne a spoločenské podujatie s neodmysliteľným Salamandrovým sprievodom.

7. 9. 2001
V kostole sv. Kataríny udelil primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. v mene poslancov MsZ čestné občian -
stvo Mesta Banskej Štiavnice Ing. Jánovi Ivaničovi za zásluhy a osobnú angažovanosť pri výstavbe areálu
SOUL. Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica dostali Laura Jarná (za
finan čný dar poskytnutý mestu Banskej Štiavnice), prof. RNDr. László Miklós, DrSc., minister životného
prostredia SR (okrem toho za ústretovosť a pomoc mestu pri zabezpečení finančného krytia investičných
akcií, za znovusprístupnenie dedičnej štôlne Glanzenberg a záchranu múzejného fondu v Banskej Štiavnici),
Ing. Pavol Koncoš, minister pôdohospodárstva SR (za pomoc pri záchrane historického vodohospodárskeho
systému, pri budovaní vodovodu v starom baníckom osídlení a ústretový prístup pri budovaní priestorov
pre potreby vysokého školstva v Banskej Štiavnici). Výročná cena mesta bola udelená Mgr. Ulrike Babiakovej,
astronómke a astrofyzičke, ktorá je spoluobjaviteľkou planétky , ktorú nazvala podľa svojho rodiska Banská
Štiavnica.
Na tohtoročnom Salamandrovom sprievode sa zúčastnilo 500 zástupcov zo 16 baníckych miest a obcí na
Slovensku. Z toho 360 účinkujúcich hudobníkov a 200 zástupcov maďarských baníckych spolkov a baníc -
kych škôl. Sprievod tvoril 500 masiek.
Krajská robotnícka rada SDĽ na svojom zasadaní v Banskej Štiavnici zhodnotila priebeh osláv 57. výročia
SNP, činnosť KRR za tretí štvrťrok 2001 ako aj sociálnu a ekonomickú situáciu v jednotlivých okresoch Ban-
skobystrického kraja. Podporila kandidáta na predsedu SDĽ Pavla Koncoša.

9. 9. 2001
Pod záštitou primátora mesta sa uskutočnil XXIV. ročník verejnej streleckej súťaže o Zlatú pušku Mesta
Banská Štiavnica na strelnici Strednej lesníckej školy v Drieňovej. 1. miesto získal Stanislav Littva z Ružom -
berku.

15. – 16. 9. 2001
Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa konala vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie už 250. jubilej -
ná púť k Povýšeniu sv. Kríža. Púte sa konali na Kalvárii v Banskej Štiavnici. 1. deň celebroval svätú omšu
Mons. Th. Dr. Vojtech Nepšinský, rektor kňazského seminára v Badíne a druhý deň pomocný biskup bra ti -
slavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Th. Dr. Štefan Vrablec.

19. 9. 2001
Základná škola Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici uvítala 28 učiteľov a 22 žiakov ZŠ z Pivnice – Vojvodiny.
Hostia si prehliadli mesto. Chlapci a dievčatá si zahrali medzinárodný futbal a basketbal. Učitelia ZŠ sa
oboznámili s vyučovacími metódami, učebnicami, technikami, ktoré využívajú aj v mimoškolskej činnosti.
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21. 9. 2001
Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach si pripomenula 60. výročie vzniku tejto fakulty. Pri tejto
príležitosti prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. odovzdal primátorovi mesta Banskej Štiavnice Ing. Mariánovi Lich-
nerovi, CSc., zlatú pamätnú medailu.
Na základe výberového konania sa stal riaditeľom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici PhDr.
Jozef Labuda, CSc.

25. 9. 2001
V Galérii Jozefa Kollára a Kaplnke, objektoch SBM sa uskutočnili prednášky o kultúrnych dejateľoch regiónu.
Hlavný organizátori boli Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica 
a ďalší spolupracovníci. Prednášky spojené s besedou sa uskutočnili v rámci cyklu „O duchovnom dedičstve
slovenského národa“.

28. 9. 2001
V rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce navštívil OÚ v Banskej Štiavnici starosta Mestského úradu Svitavy
Václav Koukal. Na pracovnom rokovaní sa jednalo o možnostiach budúcej spolupráce medzi okresmi Ban-
skou Štiavnicou a Svitavami.

28. 9. 2001
V mineralogickej expozícii SBM v Banskej Štiavnici sa uskutočnila vernisáž výstavy „Zachráňte románske
kostoly z 13. storočia!“.
Juraj Cengel zvíťazil v lesnom behu v Španej Doline v kategórii nad 60 rokov. 

Október
3. – 7. 10. 2001
V mexickom meste Pueble na 5. Valnom zhromaždení OMSD (Organizácie miest svetového dedičstva) boli
pozvaní zástupcovia banskoštiavnickej samosprávy, ktorú reprezentoval primátor mesta Ing. Marián Lichner,
CSc. Banská Štiavnica prezentovala propagačné materiály. Primátor sa stretol a jednal bilaterálne s generál-
nym tajomníkom OMSD Denisom Racardom, predstaviteľom hostiteľského Puebla a hlavným organizá-
torom celého podujatia Eduardom Macipom, primátormi resp. reprezentantmi miest Toleda, Luang
Prabangu, Bath, Vilnusu, Rodosu, Safranbolu, Ilha de Mozambique, Budapešti, Cusca, Saint Louis, Granady,
Cuenca, Querétara, Guanajuata, atď.
Súčasťou tejto udalosti bola odovzdaná cena víťazovi medzinárodnej výtvarnej súťaže „Mestá kultúry za
mier“, ktorá sa uskutočnila v priebehu roku 2000 v rámci siete miest svetového dedičstva, kde víťazom ban-
skoštiavnického kola sa stal Peter Michalek.

6. 10. 2001
Juraj Cengel zvíťazil v Hronovciach na 6. ročníku Zelenayákovej trinástky v kategórii nad 60 rokov. 

10. 10. 2001
Pri hrobe prof. Emila Nevyjela, banského odborníka a vysokoškolského pedagóga, na banskoštiavnickom
cintoríne pri Piarskej bráne sa konal spomienkový akt. Prítomní boli manželka Eva Nevyjelová a jej dcéry,
delegácia BERG fakulty Košice, vedená dekanom prof. Pavlom Rybárom, delegácie baníckych spolkov 
z Rudňan, Rožňavy a z Banskej Štiavnice, zástupcovia Slovenského banského múzea, Univerzity Mateja Bela
a mesta Banská Štiavnica.
Plavecký klub Banská Štiavnica zorganizoval plavecké štafety 500 x 100 metrov v krytom bazéne v Banskej
Štiavnici a zapojil sa medzi 22 miest na Slovensku na Konto nádeje STV. Usporiadateľom štafety bola Sloven-
ská televízia, primátori štartujúcich miest, zástupcovia ZMOS-u, Slovenského olympijského výboru, s mediál-
nou spoluprácou Slovenského rozhlasu. Štafetu odštartoval zástupca primátora Banskej Štiavnice Ing. Jozef
Ivanič. Štartovalo celkom 519 účastníkov. Mesto skončilo na 7. mieste.

12. 10. 2001
V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnila vernisáž tvorby v technike pastelu, kresby, maľby, drevenej plastiky
Evy Bachratej Linhartovej z Bratislavy.
Pod záštitou ministra kultúry Českej republiky sa v Divadle Komedie v Prahe otvoril nultý ročník minifes-
tivalu s názvom „To najlepšie zo slovenského humoru“, kde vystúpil Jozef Osvald, alias štiavnický Nácko.
Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica pod garanciou firmy Dividend Manufacturing pripravil s ďalšími
organizátormi futbalový turnaj základných banskoštiavnických škôl.
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11. – 13. 10. 2001
Na pozvanie starostu Okresného úradu v Przysuche Miroslava Pilipczuka navštívili okres Przysucha riaditelia
stredných škôl z okresu Banská Štiavnica: RNDr. Mária Gubrianska – riaditeľka Strednej priemyselnej školy
S. Mikovíniho, Ing. Jozef Sivák – riaditeľ Katolíckeho gymnázia sv. Františka Assiského a Mgr. Pavol Michal
– riaditeľ Školy v prírode pod Sitnom.

13. 10. 2001
Mária a Ján Babiakovci oslávili 50 rokov spoločného života – zlatú svadbu.

16. – 17. 10. 2001
Banskoštiavnicko-hodrušký banícky spolok v Banskej Štiavnici uskutočnil v týchto dňoch 32. zasadnutie
pred náškovej sekcie „Utorkových popoludní“, na ktorom odznela prednáška poslanca NR SR Ing. Júliusa
Bindera na tému „Voda na Slovensku a jej využívanie“. Po prednáške sa uskutočnil šachtág, na ktorom bol
J. Binder prijatý skokom cez kožu do baníckeho stavu a zároveň mu bolo udelené čestné členstvo v baníckom
spolku. Druhý deň sa konal šachtág, kde boli prijatí do baníckeho stavu Ing. Pavol Janči, bývalý riaditeľ
závodu Rudné bane v Banskej Štiavnici v rokoch 1981 – 1990 pri príležitosti jeho životného jubilea 70. rokov
života u primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. Krstným otcom obidvom aktérom skoku cez kožu
bol Ing. Ladislav Sombathy.

22. 10. 2001
Kabinet dejín baníctva Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v rámci cyklu kolokvia uskutočnil
prednášku Dr. Jána Nováka, CSc. na tému „Historický význam Banskej Štiavnice z hľadiska národného, eu-
rópskeho a svetového“.

25. 10. 2001
Banskú Štiavnicu navštívila delegácia českého mesta Svitavy na čele so starostom Václavom Koukalom, vices-
tarostkou Marcelou Sezemskou a vedúcim odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí Jiřím Petrom.
V CMK Rubigall sa uskutočnil koncert skupiny Padlášový výber, kde bol aj krst nového hudobného nosiča
– CD, pod názvom „Minulo sa mydlo“.
V budove SBM, Kammerhof sa uskutočnil kultúrno-spoločenský program pod názvom „Nie len rokmi
človek mladý“.

26. 10. 2001
SOUL v Banskej Štiavnici pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku otvorilo novú budovu s učebňami, kde je
aj galéria umenia. Súčasť Galérie umeleckých sympózií je expozícia 43 obrazov od 18 autorov a 8 sôch od 
7 autorov z Anglicka, Českej republiky, Indie, Írska, Rakúska a Slovenska.
V zasadačke Mestského úradu sa uskutočnila schôdza základnej organizácie Zväzu protifašistických bo-
jovníkov.

27. 10. 2001
V krytom bazéne v Banskej Štiavnici sa uskutočnil 21. ročník plaveckých pretekov o „Štiavnický kahanec“,
kde štartovalo 226 pretekárov a pretekárok.

28. 10. 2001
Kabinet dejín baníctva Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v rámci cyklu kolokvia uskutočnil
prednášku Ph.Dr. Jozefa Labudu, CSc. na tému „Najstaršie osídlenie a počiatky ťažby nerastných surovín
Štiavnických vrchov vo svete archeologických vykopávok“.
V hoteli Grand Matej sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pod názvom „Salamander 2001“.

30. 10. 2001
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli prítomní primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a poslanci
MsZ. Program rokovania MsZ bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2001/2002
3. Správa o stave likvidácie MsBP s. r. o. v likvidácii Banská Štiavnica
4. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2001/2002
5. Výberové konanie na funkciu riaditeľa TS m.p. Banská Štiavnica
6. Správa žiadosti o prevod správy bytov Šobov 8, 9, 10
7. Návrh dodatku č. 9 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/1996 o predaji bytov
8. Správa o zmene č. 1 Územného plánu sídla Banská Štiavnica v priestore Križovatka
9. Súhlas Mesta Banská Štiavnica k zmene názvu katastrálneho územia Banky pri Vyhniach

10. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
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11. Správa k žiadosti o užívanie spoločných priestorov s následným právom kúpy manželov Kmeťových, Nám.
sv. Trojice 11

12. Správa o ponuke vlastníkov darovať mestu dom č.s. 849
13. Správa o výsledku prieskumu záujmu občanov o výstavbu bytov na sídlisku Drieňová
14. Správa o činnosti iných investorov vo výstavbe na území mesta v roku 2001
15. Správa o zabezpečení masérskych služieb a služieb fitnes centra v Ms. kúpeľoch
16. Správa o realizácii stavby „Plynofikácia kotolne mestských kúpeľoch“
17. Správa o výmene vodovodného potrubia v Banskej Štiavnici, miestna časť Štefultov
18. Návrh na odkúpenie objektu
19. Žiadosť Bytovej správy s.r.o. o súhlas na zmenu spôsobu dodávky vody pre bytové domy Šobov 8, 9, 10
20. Správa o nominovaní Banskej Štiavnice do finále celosvetovej súťaže Národy v rozkvete pre rok 2001
21. Interpelácie a dopyty poslancov
22. Diskusie
23. Záver
MsZ jednalo najmä o pláne zimnej údržby a schválilo a vzalo na vedomie uvedené body programu rokovaní. 

V budove Štátneho ústredného banského archívu (ŠUBA) v Banskej Štiavnici bola odhalená pamätná tabuľa
Jozefa Gindla, CSc. Bol to prvý riaditeľ ŠUBA, archivár, múzejník, bibliograf a znalec banskoštiavnickej
minu losti.
V koncertnej sále ZUŠ sa konal koncert pre občanov, bývalých učiteľov a pracovníkov ZUŠ.

31. 10. 2001
Prednosta OÚ v Banskej Štiavnici Ing. Peter Zorvan zvolal pracovné stretnutie riaditeľov stredných škôl
okresu Banská Štiavnica za účelom rozvíjania ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania medzi regiónmi Banská
Štiavnica a Przysucha. 

November
5. 11. 2001
Kabinet dejín baníctva Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v rámci cyklu kolokvia uskutočnil
prednášku Mgr. Petra Jancsyho na tému „Ložiská nerastných surovín Štiavnických vrchov“.

8. 11. 2001
Prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan prijal Andreu Žáčkovú z Conseil Général dela Haute Saône vo Francúzsku.
Cieľom jej návštevy bolo predstavenie projektu departementu Haute Saône s okresmi Banská Štiavnica, Zvo -
len, Detva a Brezno. Obsahom bola spolupráca v oblasti cestovného ruchu, turizmu a vzdelávania.

10. 11. 2001
V hoteli Grand Matej sa uskutočnil spoločenský večer, kde v programe vystúpila hudobná skupina Melody-
zona. Program bol spojený s módnou prehliadkou.

10. – 11. 11. 2001
Ústredie Živeny, spolku slovenských žien zorganizovalo podujatie Šoltésovej v Martine, kde sa zúčastnili aj
banskoštiavnické spisovateľky Mariana Grznárová a Rút Lichnerová.

15. 11. 2001
Banskoštiavnickú nemocnicu navštívil v sprievode primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. prednosta
Krajského úradu v Banskej Bystrici Ing. Pavol Sečkár, PhD. a odovzdal do rúk riaditeľa MUDr. Ivana Vojtáša
dar 50 tisíc Sk na zakúpenie prenosného EKG.
V kruhu rodiny, detí, vnúčat, pravnúčat, ale i štátnych inštitúcií, oslávila svoje významné životné jubileum
100. narodeniny, obyvateľka Domova dôchodcov v Banskej Štiavnici, pani Katarína Kollárová.

15. 11. 2001
Banskú Štiavnicu navštívila delegácia Výboru pre ochranu životného prostredia parlamentu Maďarskej re-
publiky. Členovia výboru boli prijatí na pôde radnice a prehliadli si historické mesto.
V objekte SBM, Kammerhof sa uskutočnila literárna súťaž z vlastnej tvorby pod názvom „Inšpirácie spod
Sitna“.

15. 11. 2001
Z iniciatívy Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku sa uskutočnilo na Dekanáte Fakulty BERG
Technickej univerzity v Košiciach rokovanie s dekanom fakulty prof. Ing. Pavlom Rybárom, DrSc. o zriadení
detašovanej katedry tejto fakulty v Banskej Štiavnici.
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Na konferencii na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity lingvista prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. venoval
úvodný referát jazykovej stránke literárnych diel Rút Lichnerovej.

25. 11. 2001
V Liptovskom Mikuláši sa konal VIII. ročník celoslovenskej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel
PAN 2001, kde sa zúčastnil súbor DDS Stromáčik pod vedením Ing. Soni Lužinovej.

27. 11. 2001
Na SPŠ S. Stankovianskeho v Banskej Štiavnici sa konala tlačová beseda k projektu Socrates. Prítomní boli
banskoštiavnickí pedagógovia SPŠ S. Stankovianského, Gymnázia A. Kmeťa, II. ZŠ, vybraní žiaci uvedených
škôl a hostia. Tlačovú besedu moderovala PhDr. Darina Ambrošová – výchovná poradkyňa SPŠ S. Stanko-
vianskeho.

29. 11. 2001
SBM na Starom zámku v rámci výstavy „Štiavnické Vianoce“ otvorilo výstavu keramický betlehem pochádza-
júci zo Zacharovej fajkárskej dielne.
Na 10. jubilejnom valnom zhromaždení Banskoštiavnicko–hodrušského baníckeho spolku bol opäť zvolený
predseda JUDr. Ing. Jozef Karabelly a 23 členný výbor.

29. 11. – 3. 12. 2001
V čínskej zóne voľného obchodu Šen – žen sa uskutočnilo finále svetovej súťaže miest v environmentálnom
rozvoji pod značkou Národy v rozkvete. Banská Štiavnica v kategórii A – miest s najnižším počtom obyvateľov
získala bronzovú cenu.

30. 11. 2001
Zástupca primátora Ing. Jozef Ivanič sa zúčastnil v Košiciach slávnostného podpisu „Deklarácie pokra čo va -
teľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
V Zlievárenskom múzeu v Budapešti sa uskutočnila vernisáž výstavy SBM pod názvom „Z klenotnice zbierok
SBM“. 
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1. 12. 2001
Aj v Banskej Štiavnici sa otvorili volebné miestnosti, kde občania volili predsedu Banskobystrického samo-
správneho kraja a poslanca do krajského parlamentu.

2. 12. 2001
Tomáš Nemčok si prevzal v Bratislave z rúk prezidenta STÚ A. Ihringa Slovenský pohár v triatlone za rok
2001.

4. – 5. 12. 2001
Televízia Markíza natáčala upútavku štiavnické zákutia s motívom vianočného anjela pri vodnej nádrži
Klinger.

6. 12. 2001
V CMK Rubigall sa konal „Batoh Mikulášskych prekvapení“, kde sa prezentovali rôzne vianočné zvyklosti,
napr. vianočné ozdoby, vianočné jedlá a prestieranie.
V mestskej časti Šobov sa uskutočnil pre rómske deti Mikuláš, pod názvom „Aj k nám príde Mikuláš“

7. 12. 2001
SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici oslavovala 50. výročie svojho osamostatnenia, kde sa stretli aj jej absol -
venti. Zároveň sa uskutočnil krst publikácie Samuel Mikovini – slovenský Leonardo da Vinci.

13. 12. 2001
Konalo sa zasadnutie MsZ, program rokovania bol nasledujúci:

1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2002
3. Finančný plán TS m.p. Banská Štiavnica na rok 2002
4. VZN mesta č. 1/2001 – k dani z nehnuteľnosti
5. VZN mesta č. 2/2001 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunál-

nych odpadov
6. Návrh na odpredaj tzv. lektorských bytov na ul. Križovatka 7 v Banskej Štiavnici
7. Návrh na odpredaj dvojizbového bytu na Ul. Hviezdoslava 1
8. Návrh na priamy odpredaj pozemkov

a) pre Irenu Martonovú
b) pre MUDr. Jozefa Markoviča s manželkou
c) pre Štefana Müllera s manželkou
d) zámenná zmluva pre Jozefa Molleka

9. Plán práce MsZ v Banskej Štiavnici a jeho orgánov na I. polrok 2002
10. Informačná správa k prechodu niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
11. Správa o spôsobe financovania stavby „Banská Štiavnica 6/III Kammerhofská ul. obnova objektu na bý-

vanie – nájomné byty“
12. Správa o postupe prác na územnom pláne mesta Banská Štiavnica
13. Obnovenie a pochovávanie na cintorínoch na Zvonovom vŕšku
14. Petícia za zriadenie vodovodnej siete na uliciach Pod Paradajzom, Václavekovej a Mikovíniho v Banskej

Štiavnici.
15. Návrh na zníženie nájmu pre Bytovú správu s. r. o. Banská Štiavnica
16. Informatívna správa o príprave transformácie zdravotníctva v Banskej Štiavnici
17. Interpelácie a dopyty poslancov
18. Diskusia
19. Záver
MsZ schválilo rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2002 s príjmom 77 576 tis. Sk a výdavkom 77 576 tis. Sk.
MsZ schválilo finančný plán Technických služieb m. p. Banská Štiavnica pre rok 2002 ako vyrovnaný pri
nákla doch 22 261 tis. Sk, výkonoch 22 261 tis. Sk, z toho vlastné 7658 tis. Sk.
MsZ schválilo nariadenie o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunál-
nych odpadov.
MsZ schválilo s doplnkami plán práce MsZ v Banskej Štiavnici a jeho orgánov na I. polrok 2002.
MsZ zobralo na vedomie správu o postupe prác na územnom pláne mesta Banská Štiavnica.
MsZ požiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR aby pri trans-
formácií vlastníckych vzťahov NsP v Banskej Štiavnici bol uprednostnený záujem mesta Banská Štiavnica
pred záujmami iných právnických a fyzických subjektov.
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14. 12. 2001
V rámci riešenia projektu „Podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu v strednej a východnej Európe –
demonštračný model aplikovaný na prírodné a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice“ pod záštitou primátora
Ing. Mariána Lichnera, CSc. sa zišli na Mestskom úrade členovia riešiteľského tímu so zástupcami samo-
správy, odborných organizácií a podnikateľov mesta a jeho blízkeho okolia.

19. 12. 2001
V kine Akademik sa uskutočnil vianočný koncert.

20. 12. 2001
V evanjelickom kostole sa uskutočnil vianočný koncert, kde vystúpili učitelia a žiaci zo ZUŠ.

23. – 24. 12. 2001
Banskoštiavnickí skauti rozdávali Betlehemské svetlo občanom mesta a okolia.

31. 12. 2001
Banskoštiavnickí občania sa stretli na Nám. sv. Trojice, aby oslávili koniec roku a pozdravili nový rok 2002. 
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