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3. 1. 2005 
Televízia Markíza v úvode svojho tohtoročného pracovného vysielania venovala mimoriadnu pozornosť
nášmu mestu. Na obrazovke sa vystriedalo až 10 Štiavničanov na čele s primátorom, predstavitelia kultúrneho
a spoločenského života. Obsahom vysielania bola nielen minulosť a súčasnosť, ale aj vízie do budúcnosti. 

3. 1. 2005 
Navštívil naše mesto a Múzeum vo Svätom Antone PhDr. Milan Resutík, riaditeľ Kultúrneho inštitútu
Veľvyslanectva SR v Budapešti. Rokoval s primátorom mesta a predstaviteľmi kultúrneho života o rozvoji
kultúrno-spoločenských aktivít medzi Banskou Štiavnicou a Budapešťou.

7. 1. 2005 
Vyšlo jubilejné 550. číslo Štiavnických novín. Obnovené Štiavnické noviny začali vychádzať r. 1990, od r. 1997
ako týždenník.

17. 1. 2005 
Novým predsedom Hlavného banského úradu sa stal Ing. Milan Durbák.

18. 1. 2005 
V kine Akademik sa konal Veľký večer Literárno-dramatického odboru ZUŠ, na ktorom sa pod vedením 
Ing. Sone Lužinovej a Mgr. Zdenky Koreňovej predstavili všetky vekové kategórie detí a mládeže od najmen -
ších, prípravkárov až po absolventov.

27. 1. 2005 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
4. Správa o postupe prác na realizácii Územného plánu Banskej Štiavnice
5. Žiadosť Mestskej nemocnice, n.o., o schválenie otvorenia kontokorentného účtu
6. Voľba prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici
7. Správa o činnosti Mestskej turistickej informačnej kancelárie za II. polrok 2004
8. Informatívna správa o partnerských mestách v zahraničí
9. Informatívna správa o postupe prác na spracovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

10. Informatívna správa k ústavnému zákonu č. 357/2004 a návrh na zriadenie komisie 
11. Návrh na odpredaj pozemkov pre

– Dušana Kratoša s manželkou
– Lekáreň Lipa, spol. s.r.o.
– MVDr. Džugasa s manželkou
– Ladislava Doletinu

12. Rôzne
13. Záver

O kúpu objektu knižnice v konkurznom odpredaji prejavila záujem iba Ing. Valková z Bratislavy, ktorá ho
aj získala.
MsZ schválilo za prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici na obdobie štyroch rokov Mgr. Alenu
Šoučíkovú, bytom Dolná 27 v Banskej Štiavnici.
MsZ schválilo listiny o partnerstve s mestami Hunenberg a Olsztynek, listinu o priateľstve s mestom Ptuj.
Okrem toho existujú kontakty a mnohoročná spolupráca s mestami Soragna a Moravská Třebová.
MsZ zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu medzi verejným a osobným záuj -
mom v zložení: Ing. Ivan Gregáň, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ondrej Michna, MUDr. Martin Mačaj, Ing. Marian
Zimmermann, Ľubomír Barák. Za predsedu komisie bol zvolený Ing. Marian Zimmermann.

28. 1. 2005 
Na radnici sa uskutočnila celoslovenská porada k transformácii banských lokalít na strediská cestovného
ruchu. Nechýbal na nej ani minister životného prostredia László Miklós. 40 účastníkov porady sa zamýšľalo
nad tým, ako využiť bývalé banské prevádzky (technické pamiatky) pre potreby cestovného ruchu.

28. – 30. 1. 2005 
Na Štefultove sa uskutočnil hokejový turnaj štyroch družstiev. Napriek veľkej zime organizátori zaznamenali
výborné výkony a vysokú účasť divákov. Víťazom sa stalo družstvo zo Svätého Antona.
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30. 1. 2005 
ZŠ J. Horáka si pripomenula výročie narodenia spisovateľa Jozefa Horáka organizovaním súťaže v tvorbe
poézie a prózy pod názvom Horákova Štiavnica. Výborné výkony účinkujúcich, nápaditá scéna, zaujímavé
kostýmy boli odmenené zaslúženým potleskom obecenstva. 

Február
3. 2. 2005 
V obradnej sieni Mestského úradu bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety primátora mesta o naj lep -
šieho športovca za r. 2004. 
Víťazi:
Žiactvo: Zuzana Osvaldová – ľahká atletika
Dorast: Pavla Solivarská – ľahká atletika
Seniori:  Boris Zajvald – pretláčanie rukou
Veteráni: Daniel Matis – ľahká atletika
Boli odmenené i úspešné družstvá a tréneri (bez určenia poradia).

3. 2. 2005 
Konala sa vernisáž výstavy dvoch banskoštiavnických rodáčok – Lýdie a Heleny Gergely, ktoré v súčasnosti
žijú v nemeckom Buttelborne. V priestoroch výstavnej miestnosti CKM Rubigall ponúkli obrazy s rôznou
maliarskou technikou – oleje, pastely, akvarely, kresby ceruzou i uhľom. Na vernisáži sa osobne zúčastnila
p. Lýdia Gergely. Komisárkou výstavy bola Mgr. Brigita Herrmannová.

5. 2. 2005 
V bratislavskej hale Elán Paula Solivarská si vybojovala titul Majsterky Slovenska v behu na 3000 m v kate -
górii dorasteniek.

10. 2. 2005 
Na okresnom kole Olympiády nemeckého jazyka zvíťazil Ľubomír Oslanec zo Strednej priemyselnej školy
S. Stankovianskeho a postúpil do krajského kola.

11. 2. 2005 
Víťazom hokejového turnaja žiakov o Pohár primátora mesta sa stala ZŠ J. Kollára.

12. 2. 2005 
Na medzinárodnom mítingu Istropolitana Paula Solivarská v behu na 1000 m obsadila 3. miesto.

13. 2. 2005 
Na 32. ročníku lyžiarskych pretekov Biela stopa SNP na Skalke v kategórii žien na 25 km v silnej konkurencii
a za náročných poveternostných podmienok sa na 3. mieste umiestnila Banskoštiavničanka Alena Hollá.

13. – 17. 2. 2005 
V SPŠ S. Stankovianskeho sa uskutočnilo republikové kolo Chemickej olympiády v kat. A a F. Štiavnický
študent Marcel Repiský si vybojoval v kat. F 6. miesto a Zuzana Ivaničová 9. miesto.

14. 2. 2005 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zriadenie Regionálnej nemocnice v Banskej Štiavnici
3. Žiadosť Mestskej nemocnice, n. o., o zriadenie kontokorentného účtu
4. Záver

MsZ vzalo na vedomie návrh na zriadenie Regionálnej nemocnice, n. o., v Banskej Štiavnici a určilo pracovnú
skupinu na prípravu zriadenia tejto nemocnice v zložení: Ing. Marian Zimmermann, Ing. Ivan Gregáň,
MUDr. Oľga Ferienčíková, Ing. Juraj Čabák, Vladimír Poprac, primátor mesta Ing. Marian Lichner a pred-
nostka MsÚ Mgr. Nadežda Babjaková.

17. 2. 2005 
Na scéne medzinárodného veľtrhu Styl a Kabo v Brne slávnostným finále vyvrcholil nultý ročník súťaže 
v modelovej tvorbe Green Design. Prvé miesto získala Anka Šuhajová zo Strednej priemyselnej školy S. Stan-
kovianskeho za módnu kreáciu Nežná armáda. 
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18. – 20. 2. 2005 
Na XII. ročníku slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany v kategórii študentov si víťazstvo odniesla
Štiavničanka Alena Belková s textom Štefana Moravčíka Prvý bozk. Ďalšia Štiavničanka Miriam Kmeťová 
v kategórii dospelých získala II. miesto výberom z tvorby Valentína Beniaka.

20. – 22. 2. 2005 
Vo Voderadoch sa konalo Združené krajské kolo Slovenska v chemickej olympiáde. Študent SPŠ S. Stanko-
vianskeho Rasťo Baran zvíťazil a odniesol si cenu za najlepšie vypracovanú teoretickú časť súťaže.

21. 2. 2005 
V aule SPŠ S. Mikovíniho bolo slávnostné otvorenie 3. študijného programu EGEC (Európskeho geotech-
nického a environmentálneho vzdelávania). Zúčastnilo sa na ňom 15 záujemcov z Nemecka, Poľska,
Maďarska a Slovenska. Študijný program v Banskej Štiavnici sa orientoval na dva hlavné predmety – geotech -
nológiu a životné prostredie a zemské zdroje. Garanti – PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., a prof. Ing. Pavol
Rybár, Phd., – dekan fakulty BERG TU Košice.

21. 2. 2005 
Primátor mesta Ing. M. Lichner, vedúci oddelenia kultúry Mgr. P. Danáš a poslanec MsZ PhDr. J. Labuda
rokovali s predstaviteľmi českého mesta Svitavy. Obidve samosprávy pripravujú spoločný projekt medzi -
národnej kultúrnej výmeny.

25. 2. 2005 
POS, SOU lesnícke a Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so Súkromnou hotelovou akadémiou Joergesov
dom v rámci cyklu Stretnutie s umením pripravilo podujatie pod názvom Les – drevo – človek – umenie. 
Za najlepšieho športovca mesta v roku 2004 čitatelia Štiavnických novín zvolili Paulu Solivarskú (ľahká
atletika). Na ďalších miestach sa umiestnili Radoslav Dobrovič (pretláčanie rukou) a Boris Zajvald
(pretláčanie rukou).

Marec
2. 3. 2005 
Po okružnej trase mestom začal premávať 8-miestny minibus Jána Terena, majiteľa firmy Vino-Tranz. Nemá
presne stanovené zastávky, ani časový harmonogram. Občania si ho môžu stopnúť kdekoľvek, i privolať tele-
fonicky. Tento druh dopravy sľubuje zlepšiť dopravnú situáciu v meste.

3. 3. 2005 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o stave mesta Banská Štiavnica
4. Rozpis dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B. Štiavnica na r. 2005
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta B. Štiavnica za druhý polrok 2004
6. Informatívna správa o stave zimnej údržby
7. Návrh na schválenie členstva zástupcov mesta do orgánov neziskovej organizácie Kúpele – plaváreň Ban-

ská Štiavnica
8. Voľba prísediaceho súdu
9. Ustanovenie za kronikára mesta Banská Štiavnica

10. Správa o spoločnosti Joergesov dom, a. s., Banská Štiavnica
11. Návrh na vyhlásenie konkurzného konania na odpredaj nehnuteľnosti na Ul. Obchodná 1 v Banskej

Štiav nici
12. Návrh na naloženie s majetkom mesta – bývalá budova polesia na p.č. C-Kn 1392/1 v k. ú. Vyhne
13. Správa k zámeru umiestnenia výstavby radových garáží na pozemku p.č. 5333/1 v k. ú. Banská Štiavnica

pod bytovým domom na Ul. Dr. Straku č. 1536
14. Správa o stave objektu ATC – Počúvadlianske jazero
15. Správa o výsledku konkurzného konania na odpredaj bývalej knižnice
16. Prerokovanie štúdie autobusových čakární na Križovatke
17. Návrh na zmenu sídla spoločnosti Mestské lesy B. Štiavnica, spol. s. r. o.
18. Žiadosť M. Čunderlíkovej – prevádzkovateľky podniku LA FLACA, o rozšírenie rozsahu činnosti
19. Návrh na zmenu predmetu činnosti Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica
20. Návrh na zmenu prevádzky zberne bielizne na Mládežníckej ulici
21. Interpelácie a dopyty poslancov
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22. Rôzne
23. Záver
MsZ schválilo Mgr. Jozefa Schinglera, poslanca MsZ v Banskej Štiavnici, za člena správnej rady n. o. Kúpe le
– plaváreň Banská Štiavnica, a Ľ. Baráka, poslanca MsZ v Banskej Štiavnici, za člena dozornej rady n. o.
Kúpele – plaváreň, B. Štiavnica.
MsZ zvolilo za prísediaceho Okresného súdu v Žiari nad Hronom na obdobie štyroch rokov JUDr. Alfonza
Lakoštíka, bytom 1. mája 11, Banská Štiavnica.
MsZ ustanovilo za kronikárku mesta PhDr. Eleonóru Bujnovú, CSc.
MsZ schválilo zmenu sídla spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol, s. r. o., z terajšieho sídla Pod
Kalváriou 4 na nové sídlo Šoltésovej 1.

4. – 6. 3. 2005 
Na prvých majstrovstvách sveta v zimnom triatlone, ktoré sa konali na Štrbskom plese, štartoval i Štiavničan
Bohuš Melicherčík. Vybojoval si bronzovú medailu. 

5. 3. 2005 
Na Top college – súkromnom inštitúte pre výučbu cudzích jazykov – v medzinárodnej súťaži (angl. jazyk)
študentka Katolíckeho gymnázia v Banskej Štiavnici Petra Solivarská obsadila 3. miesto a získala ročné
štipendium na uvedenej škole.

7. 3. 2005 
Primátor mesta Ing. M. Lichner v predvečer MDŽ prijal na radnici skupinu žien, aby sa im poďakoval za
prácu v prospech mesta. 

8. 3. 2005 
Primátor mesta Ing. M. Lichner navštívil primátora mesta Budapešť Gábora Demszkého a spolu s Ing. 
O. Michnom, Dr. J. Novákom a Dr. Mironom Breznoščákom aj riaditeľa Slovenského inštitútu v Budapešti
Milana Resutíka. Cieľom cesty do Budapešti bolo zviditeľnenie Banskej Štiavnice, jej atraktivít i celého
regiónu v Maďarsku.

10. 3. 2005 
V kine Akademik bolo slávnostné zhromaždenie členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri
príležitosti 60. výročia oslobodenia Banskej Štiavnice. Zúčastnil sa na ňom aj primátor mesta Ing. M. Lichner.
Kultúrny program zabezpečil p. T. Turčan.

11. 3. 2005 
Starobylé priestory kaviarne Libresso sa stali miestom slávnostného šachtágu so skokom cez kožu, ktorým
študenti vysokých škôl baníckeho zamerania z miest Miškolc, Freiberg, Berlín, Wroclav a Košice ukončili
trojtýždňový kurz v rámci medzinárodného vzdelávania EGEC.

12. 3. 2005 
Na konci Botanickej záhrady bola odhalená pamätná tabuľa na obnovenom dome J. Kollára, ktorý sa doňho
presťahoval r. 1966. Dom kúpila Stredná lesnícka škola na účely rozšírenia svojich učební pre študentov. Pe-
niaze na obnovu dal Banskobystrický samosprávna kraj.

15. 3. 2005 
V Galérii J. Kollára sa konala vernisáž 7. ročníka výtvarnej súťaže s tematikou ochrany prírody, ekológie 
a en vi ronmentálnej výchovy s názvom My sa nevieme sťažovať nahlas. Do súťaže sa zapojilo 391 žiakov so
425 prácami.

17. 3. 2005 
V bratislavskom Prezidentskom paláci sa uskutočnila vernisáž výstavy grafických diel Nade Rappensberge -
rovej Príbehy štiavnické a iné krásy sveta.

19. 3. 2005 
Na 4. ročníku Veľkonočných plaveckých pretekov v Žiari nad Hronom sa na stupienky víťazov postavili ban-
skoštiavnickí plavci Marián Adamský a Denisa Tenkelová.

22. 3. 2005 
V CKM Rubigall sa uvádzala do života kniha Ing. M. Lichnera, CSc., Existencia. Knihu predstavil početnému
pub liku vedúci oddelenia mestskej kultúry Mgr. Peter Danáš. Autor sa vyznal z problémov, ktoré ho znepoko-
jujú a nútia po celý život hľadať na ne odpovede. O knihu a autorov autogram bol medzi zúčastnenými veľký
záujem.
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Vyše stovky Štiavničanov na čele s primátorom, Náckom a Banskoštiavnicko-hodrušským spolkom sa vybralo
štiavnickou Ančou z Banskej Štiavnice do Zvolena, aby podporilo zachovanie osobnej železničnej dopravy.
Na zvolenskej stanici vystúpil spevokol Štiavničan s baníckymi piesňami, Nácko so štiavnickými vtipmi 
a diváci si mohli pozrieť predstavenie Banícky orloj. Vyzbierané peniaze účastníci cesty navrhli investovať
ako základ do postavenia sochy Nácka.

2. 4. 2005 
V reštaurácii Barbora si členovia Pohrebného podporného združenia pripomenuli 70. výročie založenia tohto
spolku. Jeho cieľom je pomáhať si navzájom finančnou podporou pri úmrtí členov rodiny.

4. 4. 2005 
V obradnej sieni Mestského úradu sa slávnostne odovzdávali ceny primátora mesta a komisie kultúry pri
MsZ vybraným jednotlivcom, súborom a všetkým tým, ktorí sa v minulom roku zaslúžili o šírenie dobrého
mena nášho mesta. Ocenení boli: manželia Lužinovci, Berešíkovci, Bachratí, Ing. Jozef Šimeček, Anton
Pižurný, Mgr. Brigita Herrmannová, Mgr. Taťjana Protopopová, Ing. Dalma Štepáneková, Ing. Marián Číž,
Peter Ivaška, Zoltán Egry, Juraj Červenák, Mgr. Andrea Kočalková, Jozef Varga a Vlasta Ličková. Pri príležitosti
jubilea: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Dominik Kútnik, JUDr. Jozef Beneš, Ján Ličko, Ing. Dušan Fraňo,
Ing. Richard Kaňa, Ing. Jozef Karabelly st. a Elena Joklová. Súbory: tanečný súbor Texasky, obč. združenie
Talia, spevokol Štiavničan, dychová hudba Sitňanka, folklórny súbor Sitňan.

6. 4. 2005 
Slovenské banské múzeum v priestoroch Berggerichtu pripravilo výstavu Mini ZOO, na ktorej si návštevníci
mohli okrem motýľov, pavúkov, hadov prezrieť aj mnohé zaujímavé exotické živočíchy.

6. 4. 2005 
Na ART SALON Nitra – Nestle Cullinary – v kulinárskej súťaži získala II. miesto Veronika Šušková, žiačka
Združenej strednej školy obchodu a služieb v Banskej Štiavnici.

13. 4. 2005 
V Libresse sa na podujatí Náckova Štiavnica zišli milovníci Náckovho humoru na súťaži o najlepšiu interpre -
táciu svojráznych Náckových vtipov. Súčasťou podujatia bol i kvíz zo štiavnického nárečia. Vydarené poduja -
tie zorganizovalo Pohronské osvetové stredisko – pracovisko Banská Štiavnica a Ban sko  štiavnicko-hodrušský
banícky   spolok.

15. 4. 2005 
Rokoval okresný snem ĽS – HZDS. Zúčastnilo sa na ňom 32 delegátov z okresu Banská Štiavnica a hostia –
poslankyňa NR SR Dana Podracká, poslanec NR SR Milan Urbáni. Pracovná časť sa sústredila na kreovanie
okresných orgánov. Novozvolené okresné predstavenstvo bude na ďalšie dva roky viesť Naďa Kvaková. 

18. – 24. 4. 2005 
Na jubilejnom X. ročníku Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej s veľkým úspechom vystúpil spevácky
zbor Štiavničan a folklórny súbor Sitňan.

19. 4. 2005 
Certifikačná spoločnosť SGS United Kingdom Ltd. Systems and Certifikation oficiálne odovzdala spoloč -
nosti Eduard Rada, a. s. pivovar Steiger Vyhne certifikát HU 05/1103 pre systém manažérstva kvality podľa
ISO 9001:2000 v činnostiach Výroba piva a nealkoholických nápojov. Certifikát odovzdal riaditeľ SGS pre
Slovensko Ing. Ladislav Papík. Na oficiálnom odovzdaní sa zúčastnil aj predseda BBSK prof. Milan Marčok,
primátori miest a starostovia okolitých obcí.

19. 4. 2005 
V budove Berggerichtu – priestory Geoparku – bola otvorená výstava Strom človeku, ktorá dokumentuje
nezastupiteľné miesto stromu v živote človeka. Komisárka výstavy – Mgr. Anna Ďuricová.

20. – 23. 4. 2005 
V medzinárodnej súťaži v Nitre – Murár 2005 – v konkurencii 15 škôl získali žiaci zo Združenej strednej
školy obchodu a služieb v Banskej Štiavnici 5. miesto.
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21. 4. 2005 
Pracovníčky Mestskej knižnice pripravili pre žiakov 13. ročník literárno-vedomostnej súťaže. Ak vieš,
odpovieš. Deviataci zo siedmich škôl si preverili svoje vedomosti z literatúry, z oblasti vynálezov a všeobec-
ných poznatkov. Najlepšie obstáli zástupcovia Spojenej katolíckej školy sv. Františka Assiského pred žiakmi
kvinty z Gymnázia A. Kmeťa a žiakmi ZŠ v Banskej Belej.

23. 4. 2005 
Ministerstvo hospodárstva SR udelilo cenu TOP výrobok (odevy z pletenín) Združenej strednej škole ob-
chodu a služieb v Banskej Štiavnici, ktorá súťažila s kolekciou Do koča i do voza.

23. 4. 2005 
Na Starom zámku bola otvorená výstava Andrej Sládkovič, Marína a Banská Štiavnica. Komisárky výstavy
Mgr. Adriana Matejková a Mgr. Eva Lovásová.

25. 4. 2005 
V aule SPŠ S. Mikovíniho sa konal Veľký večer divadiel poézie, na ktorom sa predstavili členovia DS Stro -
máčik a staršie žiačky Kleopatry pri Literárno-dramatickom odbore ZUŠ v Banskej Štiavnici, Alica Belková,
tohtoročná víťazka celoslovenského festivalu v umeleckom prednese poézie slovenských básnikov Beniakove
Chynorany a Viktória Matušovová, držiteľka hlavnej ceny celoslovenskej súťaže v prednese rozprávky
Rozprávkové vretienko.

27. 4. 2005 
Uskutočnil sa územný snem Územného spolku SČK v Banskej Štiavnici. Za predsedu tohto spolku bola opä-
tovne zvolená MUDr. Marcela Mačajová, ktorá bude zároveň aj delegátkou na celoslovenskom sneme SČK. 

28. 4. 2005 
V sídle rektorátu Technickej univerzity vo Zvolene, kde zasadal Akademický senát, protestovali poslucháči
Fakulty ekológie a environmentalistiky proti odsťahovaniu fakulty z Banskej Štiavnice do Zvolena. 75 % štu-
dentov a 77 % zamestnancov je za zachovanie sídla fakulty v Banskej Štiavnici.

28. – 29. 4. 2005 
V aule fakulty ekológie a environmentalistiky sa organizoval seminár na tému Aktuálne problémy v ochrane
lesa 2005. Zúčastnili sa na ňom odborníci zo SR, ČR, Maďarska a Poľska. Na seminári boli prítomní aj pred-
stavitelia Ministerstva pôdohospodárstva SR na čele s generálnym riaditeľom sekcie lesníckej Ing. Dr. Jánom
Ďurským, CSc. 

29. 4. 2005 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozbor hospodárenia mesta
4. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2004
5. Návrh VZN č. 2/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v meste Banská Štiavnica
6. Návrh VZN č. 4/2005 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta 
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 o miestnych daniach, týkajúci sa spôsobu parkovania a poplatkov za uží-

vanie verejného priestranstva
8. Súborné stanovisko a vyhodnotenie pripomienok ku konceptu ÚPD mesta
9. Správa k návrhu na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta

10. Návrh na rozvoj aktivít cestovného ruchu v historickom meste Banská Štiavnica
11. Výkon lekárskej služby prvej pomoci v regióne Banská Štiavnica
12. Správa k predloženej koncepcii realizácie strediska cestovného ruchu SKI PARK Banská Štiavnica
13. Prevod obchodného podielu spoločnosti 5P, s. r. o.
14. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a BBSK
15. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní medzi Mestom Banská Štiavnica a p. Romanom Štenclom
16. Správa o stave objektov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie
17. Návrh na opakovaný odpredaj majetku mesta – bývalé zdravotnícke zariadenie v Hodruši-Hámroch
18. Návrh na odpredaj majetku mesta - Pitukov dom
19. Návrh na odpredaj majetku mesta – kotolňa a prístrešok na Zigmund šachte
20. Návrh na prerokovanie odpredaja pozemkov pre p. Cypriána Rusnáka s manželkou
21. Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Ing. Štefana Orolína s manželkou
22. Návrh na odpredaj nehnuteľností pre p. Pavla Zátureckého
23. Návrh na odpredaj domu na Ul. Dolná ružová
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24. Návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy p. Ing. Vladimírom Bártom
25. Žiadosť o zriadenie neštátnej stanice záchrannej zdravotnej služby
26. Návrh na pridelenie bytu na Ul. Exnára č. 3 v Banskej Štiavnici
27. Správa o pripravovanej výstavbe 25 bytových jednotiek na Povrazníku
28. Pravidlá zapojenia občanov do riešenia rozvojových problémov mesta
29. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v B. Štiavnici
30. Umiestnenie drobnej stavby – letnej terasy na p.č. 5847 prevádzkovateľom Penziónu na Trojici p. Štefa -

nom Markom
31. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 99/2004 zo dňa 31. 8. 2004
32. Žiadosť o poskytnutie príspevku – Kúpele – plaváreň, n. o.
33. Žiadosť o poskytnutie príspevku – FK Sitno
34. Návrh na vyhlásenie Pamätného lesa Milana Kapustu
35. Doplnenie Dodatku č. 1/2005 k VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach č. 3/2004
36. Rôzne
37. Interpelácie a dopyty poslancov
38. Záver

Poslanci MsZ schválili podmienky prenájmu parkoviska (na základe výberového konania) pod Novým
zámkom a pred Skanzenom. Pre výberové konanie vymenovalo komisiu:
Predseda: Ing. O. Michna, členovia: Ján Petrík, Juraj Foltán
MsZ vzalo na vedomie správu k návrhu na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta 
B. Štiav nica a uložilo šéfredaktorovi Štiavnických novín vytvoriť priestor na diskusiu pre občanov a Pamiat -
kový úrad.
MsZ schválilo žiadosť o poskytnutie priestorov pre LSPP za 1 Sk MUDr. Dane Kindernayovej na organizo-
vanie LSPP na dobu neurčitú.
MsZ neschválilo žiadosť spoločnosti ERSTE SAVM, spol. s. r. o., Komárno, o vydanie stanoviska k zriadeniu
neštátnej záchrannej zdravotnej služby.
MsZ schválilo výstavbu 25 bytových jednotiek – rekonštrukciou nebytových priestorov na byty i spôsob fi-
nancovania stavby.
V rôznom sa prerokúval problém rušenia nočného pokoja podnikmi s hudobnou produkciou, podávania
alkoholu mladistvým, hroziaceho odchodu vysokých škôl z mesta, nedostatku pitnej vody v bytovke Pod
Klingerom, pretransformovania Mestskej nemocnice na Regionálnu.

Máj
1. 5. 2005 
Smer – Sociálna demokracia usporiadal v Kysihýbli tradičné prvomájové oslavy spojené so zaujímavým pro-
gramom – vystúpením hudobných a tanečných súborov, módnou prehliadkou a tombolou. Na oslave bol
prítomný aj poslanec NR SR M. Číž.

3. 5. 2005 
Z rúk ministra výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszkého prevzal zástupca primátora Ing. Ivan
Gregáň a prednostka Mestského úradu Mgr. Nadežda Babjaková diplom spolu s finančnou odmenou za 
II. miesto v celoštátnej súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2004. Ocenená bola obnova objektu na
bývanie – 10 bytových jednotiek na Kammerhofskej ul. č. 9. Investorom bol MsÚ B. Štiavnica, projektantom
Ing. arch. Marta Ščepková a realizátor Simkor, s. r. o.

5. 5. 2005 
V obradnej sieni Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom bolo slávnostné vyhlásenie najúspešnej -
ších športovcov okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Organizátorom tejto akcie bolo
mesto Žiar nad Hronom. V kategórii jednotlivcov bolo odmenených 11 športovcov, medzi nimi 2 Bansko -
štiavničania: Boris Zajvald, z AWK B. Štiavnica, ktorý sa na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou umiestnil
na II. mieste a Petra Solivarská, členka klubu Horáčik, ktorá na Majstrovstvách Slovenska obsadila II. miesto
v behu na 3000 m v hale, aj v cezpoľnom behu.

6 . 5. 2005 
Kultúrne dedičstvo – neobnoviteľný zdroj. Pod týmto názvom sa v Art Café konala verejná diskusia, na ktorej
sa stretli pamiatkari, poslanci MsZ na čele so zástupcom primátora Ing. I. Gregáňom, zástupcovia cirkví,
nezávislí odborníci a občania mesta. Organizovalo ju Slovenské banské múzeum, Mesto B. Štiavnica a Art
Café. Diskutovalo sa o štiavnickej Kalvárii, výstavbe nového hotela a Návrhu ochranného pásma Pamiatkovej
rezervácie v Banskej Štiavnici.
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8. 5. 2005 
Banskoštiavnickú radnicu navštívila delegácia Svetového centra židov so sídlom v Bruseli. 20-člennú delegá-
ciu tvorili zástupcovia židovských obcí zo siedmich štátov. Hostí prijal primátor mesta Ing. M. Lichner, ktorý
ich oboznámil s históriou mesta, s rozvojovými plánmi i s vývojom židovskej komunity v Banskej Štiavnici.
Zdôraznil potrebu spolupráce pri skultúrnení prostredia židovského cintorína a ochrane pred vandalmi. Pri
návšteve cintorína sa na mieste dohodli ďalšie kroky pri záchrane a udržiavaní cintorína.

10. 5. 2005 
V priestoroch Informačného centra Geoparku bola otvorená výstava Strom človeku, ktorá dokumentuje his-
torický, úžitkový, zdravotný a estetický význam stromu.

13. 5. 2005 
Už po tretí raz za sebou na Sládkovičovej Radvani zvíťazil štiavnický súbor Stromáčik, ktorý predviedol pred-
stavenie na motívy poézie Štefana Moravčíka, a postúpil na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.
Aj súťaž jednotlivcov bola úspešná pre naše mesto. 1. miesto v I. kat. poézie si odniesol Gregor Petrikovič, 
1. miesto v II. kat. poézie obsadil Adam Paučula, 1. miesto vo IV. kat. poézie Michaela Gallusová a 2. miesto
vo IV. kat. prózy Lenka Krnáčová.

18. 5. 2005 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Akadémia životného prostredia v B. Štiavnici
3. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Regionálna nemocnica
4. Návrh rozpočtu Technických služieb, m.p., na rok 2005
5. Rozbor hospodárenia TS, m.p., k 31. 12. 2004
6. Návrh cenníka služieb TS, m.p., poskytovaných mestu B. Štiavnica na r. 2005
7. Návrh riešenia zabezpečenia mechanizmov na verejnoprospešné služby pre mesto B. Štiavnica
8. Záver

MsZ navrhlo založenie neziskovej organizácie s názvom Akadémia životného prostredia, n.o., dňom 1. 6. 2005,
schválilo jej Zakladaciu listinu a Štatút a poverilo prednostku MsÚ Mgr. Nadeždu Babiakovú jej vedením
do doby uskutočnenia výberového konania na funkciu riaditeľa n. o.
MsZ zriadilo neziskovú organizáciu Regionálna nemocnica, n. o., od 1. 9. 2005, schválilo. Výpoveď zo Zmluvy
o výpožičke majetku Mesta Banská Štiavnica, uzavretej medzi Mestom Banská Štiavnica a Mestskou nemoc-
nicou Banská Štiavnica, n. o., ktorá začína plynúť 1. 6. 2005 a končí 31. 8. 2005, schválilo Zakladaciu listinu
a Štatút Regionálnej nemocnice, n. o., a prenájom majetku Mesta Banská Štiavnica neziskovej organizácii
Regionálna nemocnica a poverilo prednostku MsÚ Mgr. Nadeždu Babiakovú vedením Mestskej nemocnice,
n. o., do doby vzniku Regionálnej nemocnice, n. o.
Poslanci MsZ schválili Zakladaciu listinu a štatút novej neziskovej organizácie s názvom Akadémia životného
prostredia v Banskej Štiavnici, n. o. Na tejto súkromnej vysokej škole prisľúbilo svoje pôsobenie 11 vysoko -
školských profesorov a 8 docentov. Škola by mala sídliť v priestoroch SOUL na Kolpašskej ulici, k čomu dal
súhlas VÚC B. Bystrica.

19. 5. 2005 
Certifikačná spoločnosť SGS United Kingdom Ltd. Systems and Certifikation oficiálne odovzdala
spoločnosti Eduard Rada, a. s. Pivovar Steiger Vyhne, certifikát kvality v činnostiach Výroba piva a nealko-
holických nápojov.

20. 5. 2005 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Živena – spolok slovenských žien usporiadali v hoteli Grand Ma -
tej tradičný Banícky majáles.

20. 5. 2005 
Galéria J. Kollára sprístupnila výstavu textára a básnika Kamila Peteraja a skladateľa, speváka a hudobníka
Pavla Hammela. Kamil Peteraj sa predstavil modernou umeleckou fotografiou a Pavol Hammel modernou
maľbou.

20. – 21. 5. 2005 
Na Starom zámku sa konal VIII. roč. Festivalu kumštu, remesla a zábavy, na ktorom sa predstavili remeselníci
(košikári, hrnčiari, nožiari, kováči, rezbári, medovnikári, kamenári). Súčasťou festivalu boli aj vystúpenia
sokoliarov, hudobno-dramatické predstavenia žiakov základných a stredných škôl.
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21. – 22. 5. 2005 
V krytom bazéne v Handlovej sa konali Majstrovstvá Slovenska žiactva kat. C. Úspešne si počínali Štiav ni -
čan ky Denisa Tenkelová, ktorá získala 5 medailí, z toho 2 zlaté, a Monika Maruniaková – 1 zlatú.

22. 5. 2005 
V historickom centre Kremnice sa konal 20. roč. Festivalu Dychových hudieb J. L. Bellu. Štiavnická Sitňanka
vycestovala naň s 12 hudobníkmi a 4 spevákmi a v súťažnej prehliadke malých dychových súborov si vybo-
jovala historicky prvý postup na celoslovenskú súťaž. Kapelníkom Sitňanky bol Pavol Macák ml.

25. 5. 2005 
Súťaž družstiev Prvej pomoci, ktorú usporiadal SČK, vyhrali dievčatá zo Združenej strednej školy obchodu
a služieb a postúpili do krajského kola vo Zvolene.

26. 5. 2005 
Uskutočnil sa okresný kongres strany ANO. Hodnotila sa činnosť za posledný rok a vytýčili sa úlohy na 
r. 2006. Za predsedu novej Okresnej rady bol zvolený Ing. Anton Vančo.

Symbolická svadba Andreja Sládkoviča a jeho múzy Maríny Pischlovej odštartovala Festival lásky. Jeho
súčasťou bol aj študentský Valetantský sprievod. Oživenie tradícií banskoštiavnickej akademickej obce
pripravilo občianske združenie Paradajz.

Jún
1. 6. 2005 
V CMK Rubigall sa konala vernisáž 11. roč. výstavy Svetové dedičstvo očami detí. Zúčastnila sa na nej
riaditeľka Regionálnej kancelárie Organizácie miest svetového dedičstva v Budapešti – p. Katalin Kissová,
ktorá ocenila vysokú kvalitu. vystavovaných prác vo všetkých kategóriách. Porota ocenila 1. miestom v II. kat.
Kristínu Mocpajchelovú z Cirkevnej školy F. Assiského v B. Štiavnici.

1. 6. 2005 
Vo výstavných priestoroch geológie SBM bola otvorená výstava Krása z ríše rastlín. Výstavu pripravilo Sloven-
ské múzeum ochrany prírody a rastlín v Liptovskom Mikuláši.

2. 6. 2005 
Na Starom zámku bola inštalovaná výstava 10 rokov existencie umeleckých odborov na SPŠ S. Stanko-
vianskeho. Komisári výstavy Ing. Ján Totkovič a Mgr. Eva Lovásová.

3. 6. 2005 
V Galérii SOU lesníckeho bol otvorený jubilejný – 10. roč. Sympózia mladých rezbárov. Zúčastnilo sa na
ňom 16 stredoškolákov, zastupujúcich 5 slovenských škôl, a hostia z maďarského Mátrafuredu. Na otvorení
bol prítomný prednosta Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Marčok, kurátorom sympózia bol
Bohumír Bachratý.

3. 6. 2005 
Na štadióne v Banskej Štiavnici sa uskutočnil 24. roč. Malého behu Trate mládeže. Štartovala na ňom 
88 pre tekárov.

4. 6. 2005 
Na 25. roč. cestného behu Trate mládeže Hr. Breznica – Banská Štiavnica sa postavilo na štart 43 pretekárov
a pretekárok. Záštitu nad týmto behom prevzal minister životného prostredia SR László Miklós. Zo Štiav -
ničanov si najlepšie počínali Daniel Matis – 2. miesto v kat. mužov 40 – 49-ročných a Juraj Cengel – 3. mies -
to v kat. mužov 60 – 69-roč.

7. 6. 2005 
V Budapešti bola otvorená výstava Svetové dedičstvo očami detí, ročník 2004, kompletne prevzatá z Banskej
Štiavnice.

11. 6. 2005 
Na Starom zámku sa uskutočnil Rozprávkový Starý zámok, ktorý nahradil tradičný Rozprávkový les. Detský
súbor Stromáčik, ktorý oslávil 10. výročie založenia, predviedol spolu so súborom Yemelo svoje najúspešnej -
šie predstavenie. Konala sa aj vernisáž výstavy 10 rokov Stromáčika. Dospelí členovia A-divadla sa predsta -
vili klasickými rozprávkami O Šípkovej Ruženke a O Nebojsovi, v žonglérskej dielni si záujemcovia mohli
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vyskú šať tento druh zručnosti. Organizátormi akcie boli ZUŠ, SBM a Mesto Banská Štiavnica. Finančne ju
podporil Banskobystrický samosprávny kraj a firma Combin, s. r. o.

17. – 19. 6. 2005 
Na Majstrovstvách Slovenska v plávaní žiactva kat. B v Trnave získal Marian Adamský 6 medailí (3 strieborné
a 3 bronzové).

17. – 19. 6. 2005 
V maďarskej dedine Tárján sa konal 7. roč. pretekov Kráľ hôr. Po tri dni pretekári zabehli denne 12 km. 
V ka te górii M 40 Daniel Matis obsadil I. miesto a získal aj ocenenie Najlepší zahraničný pretekár.

18. 6. 2005 
Na 32. roč. Majstrovstiev Slovenska veteránov na dráhe v ľahkej atletike v Nových Zámkoch v kat. MG 55 na
100 m, 200 m, 800 m a 1500 m zvíťazil Juraj Cengel. Ďalší Štiavničan Mikuláš Nagy bol prvý v behu na 
5000 m.

18. 6. 2005 
V amfiteátri pod Novým zámkom vystúpilo 50 profesionálnych umelcov, členov najznámejšieho slovenského
folklórneho súboru SĽUK s novonaštudovaným programom Sen. Takmer zaplnený amfiteáter odmenil
umenie tanečníkov, spevákov a hudobníkov dlhotrvajúcim potleskom.

22. 6. 2005 
Mladý štiavnický autor Michal Švec (30 r.) za svoju zbierku poviedok Príliš málo paranoje si prevzal Cenu
Ivana Krasku, ktorú Literárny fond udeľuje debutujúcim autorom.

24. 6. 2005 
V amfiteátri pod Novým zámkom sa konal benefičný festival Štiavnický hudobný tajch. Program Hudci 
a speváci z Podpolania mal veľmi dobrú úroveň a zaujal publikum. Výťažok z koncertu poputoval na zá -
chranu pamiatok Banskej Štiavnice.

27. 6. 2005 
V kine Akademik sa uskutočnil Večer víťazov – vystúpenie víťazov regionálnych, krajských a celoslovenských
kôl v umeleckom prednese poézie a prózy a víťazov hudobných a speváckych súťaží. Organizátormi boli
POS B. Štiavnica, ZUŠ, Živena, Centrum voľného času a Centrum mestskej kultúry Rubigall.

30. 6. 2005 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na zriadenie ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby
4. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Domova Márie
5. Návrh úpravy rozpočtu Mesta B. Štiavnica na r. 2005
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
7. Návrh na konanie verejnej zbierky
8. Návrh Dodatku č. 13/2005 k VZN Mesta B. Štiavnica č. 1/96 o predaji bytov a nebytových priestorov
9. Návrh Dodatku č. 1/2005 k VZN Mesta B. Štiavnica č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady 

a spôsobu platenia úhrady za opatrovateľskú službu
10. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica č. 3/2005, ktorým sa vydáva Poriadok na cintorínoch v meste B. Štiavnica
11. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2005
12. Správa z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra mesta B. Štiavnica v Mestskej nemocnici B. Štiavnica,

n. o.
13. Návrh na schválenie projektu Mestskej knižnice
14. Koncepcia bytovej politiky do r. 2010
15. Informatívna správa o právach a povinnostiach samosprávy pri zabezpečení podmienok držania psa
16. Návrh na odpredaj nehnuteľností na Nám. sv. Trojice č. 5 – Limpacherovský dom
17. Návrh na schválenie konkurzu – dom na Ul. A. Sládkoviča č. 5
18. Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a Regionálnou správou

ciest, Žiar nad Hronom
19. Návrh na prerokovanie odpredaja pozemkov pre p. C. Rusnáka
20. Návrh na výkup pozemku pre Mesto B. Štiavnica
21. Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Mgr. J. Krátkeho s manželkou a p. Mgr. P. Piteka s manželkou
22. Vzdanie sa písania kroniky mesta 

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
0

0
5

319



23. Interpelácie a dopyty poslancov
24. Rôzne
25. Záver
MsZ schválilo zriadenie ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta B. Štiavnica a zloženie zábezpeky 700 tisíc Sk ako základného vkladu pre zriadenie pozemnej záchran-
nej zdravotnej služby z rozpočtu mesta.
MsZ schválilo konanie verejnej zbierky na zhotovenie sochy štiavnického Nácka, ktorá by mala byť umiest-
nená na hornom trotuári.
MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa písania kroniky mesta B. Štiavnica Doc. Ireny Roháčovej.

Júl
16. 7. 2005 
Centrum mestskej kultúry Rubigall na Námestí sv. Trojice pripravilo ojedinelý projekt LUSUS ANIMATUS
(Živé šachy). Aktérmi šachového súboja boli veľmajstri Igor Štohl a Sergej Movsesian (hrali so zaviazanými
očami). Súboj sa skončil nerozhodne, o prvom štiavnickom šachovom kráľovi, ktorým sa stal S. Movsesian,
rozhodla blesková partia. Súčasťou podujatia bola prezentácia výrobkov remeselníkov, vystúpenia šermiarov,
sokoliarov a žonglérov. V budove Berggerichtu bola k podujatiu otvorená výstava Šachovnice sveta a obrazy
šachových figúr spolu s výberom bohatej šachovej literatúry.

17. 7. 2005 
Uskutočnil sa IV. roč. Národného výstupu na Sitno. Organizátormi boli Dom Matice slovenskej v Leviciach
a miestne odbory MS v Banskej Štiavnici, Žarnovici a Prenčove. Na Sitno vystúpilo 700 účastníkov, medzi
nimi správca MS Miroslav Bielik, tajomník MS Alexander Števík, predseda Svetového kongresu Slovákov 
a čestný predseda Združenia Slovákov v Austrálii Imrich Zapletal.

21. 7. 2005 
Na 12. ročníku cestného behu Drieňovský okruh štartovalo 87 pretekárov a pretekárok.

26. 7. 2005 
V Galérii J. Kollára sa konala vernisáž výstavy maliara Milana Lukáča Botanické sny. Kurátorkou výstavy
bola Mgr. Rút Lichnerová.
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29. – 31. 7. 2005 
Uskutočnil sa 6. roč. medzinárodného Festivalu peknej hudby. Na Starom zámku i v barokovom kaštieli vo
Svätom Antone sa predstavili umelci zo Švajčiarska, Slovinska, Portugalska, Česka a Slovenska. V Rytierskej
sále Starého zámku bola vernisáž obrazov insitného maliara 75-ročného Jula Považana, ktorý sa na nej osob -
ne zúčastnil.

30. 7. 2005 
Členovia nohejbalového oddielu pri sídliskovej TJ Drieňová pripravili 13. roč. nohejbalového turnaja 
o Putovný pohár primátora mesta. Jeho účastníci si pripomenuli aj 15. výročie NO TJ Drieňová. Turnaj otvo-
ril primátor mesta Ing. M. Lichner, na vyhlasovaní výsledkov sa zúčastnil poslanec VÚC Ing. M. Zimmer-
mann. Víťaz: Inter (J. Mego, V. Mego, V. Černý).

30. – 31. 7. 2005 
V Tate na otvorených medzinárodných majstrovstvách Maďarska veteránov v atletike v kat. 40 – 44-ročných
mužov v behu na 5 km zvíťazil Daniel Matis, ktorý sa umiestnil na I. mieste i v behu na 88 m a na trati 2 km
cez prekážky.

A ugust
6. 8. 2005 
Na Námestí sv. Trojice sa pod názvom NEZABUDNUTEĽNÉ REMESLÁ uskutočnilo podujatie venované
tradičným remeslám a výrobkom spolu s ukážkami prác remeselníkov, spojené s predajom. Nechýbal auten -
tický ľudový folklór, sokoliari, tradičné jedlá a medovina.

6. – 13. 8. 2005 
Pod názvom Noc na Starom zámku sa konal III. roč. atraktívnych nočných divadelných prehliadok, tento
raz s témou Shakespearových hier. Okrem štiavnických hercov vystúpila skupina historického šermu Bojník
z Bojníc.

6. 8. 2005 
Organizátori pripravili už VIII. roč. Banskoštiavnického horského cyklomaratónu. Na pretekoch sa zúčast -
nilo 302 štartujúcich (265 mužov a 37 žien).
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7. 8. 2005 
V mikroregióne Koprivnica, okr. Veľký Krtíš sa konal II. roč. cestného behu na 14,4 km. V kat. mužov nad
40 rokov Štiavničan Daniel Matis obsadil 3. miesto.

13. 8. 2005 
Štiavnická hudobná skupina TRAMONTANA sa predstavila s novonaštudovaným programom pod názvom
Augustové adagio v barokovej kaplnke Múzea vo Svätom Antone.

13. 8. 2005 
Po takmer trojhodinovom zásahu sa podarilo štiavnickým hasičom zlikvidovať požiar na Mestskej nemocnici.
Vďaka rýchlemu zásahu k väčším škodám na objekte nedošlo.

16. 8. 2005 
Majiteľ Peter Ernek na Ul. A. Kmeťa po takmer ročnej rekonštrukcii otvoril novú meštiansku krčmu KELT
s 58 miestami, v ktorej plánuje organizovať množstvo zaujímavých akcií.

16. 8. 2005 
Na Ul. A. Kmeťa bola otvorená Zámocká cukráreň. Útulné zariadenie, aké v centre mesta chýbalo, prevá dz -
ku je p. Marián Čierny.

18. – 21. 8. 2005 
Pod názvom Premeny tela sa uskutočnil VII. roč. letného filmového festivalu 4 živly s prezentáciou filmov
zo zlatého fondu svetovej kinematografie. Súčasťou festivalu bol aj koncert bratislavskej hudobnej skupiny
Živé kvety v kaviarni Art Café.

19. 8. 2005 
Slovenské banské múzeum v objektoch Berggerichtu pripravilo výstavu Skvosty Banskej Štiavnice zo zahra -
ničných múzeí. Na vernisáži sa zúčastnil minister životného prostredia László Miklós, primátor mesta Ma -
rián Lichner, zástupcovia muzeálnych inštitúcií z Česka a Maďarska. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Mária
Čelková.

19. – 24. 8. 2005 
Po tretí raz (oficiálne II. roč.) sa konal Európsky festival poézie, divadla a hudby Cap á l´Est. Festival orga-
nizuje spoločnosť L Athanor divadlo poézie a hudby, podporuje ho Ministerstvo kultúry FR, Riaditeľstvo
medzi národných vzťahov, Asociácia Cap á l´Est – Cesta na východ Slovensko, finančne podujatie podporili
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Mesto Banská Štiavnica a ďalší sponzori.
Spoluorganizátormi boli Literárno-informačné centrum Bratislava, Slovenské banské múzeum, Francúzsky
inštitút v Bratislave a Centrum francúzskej kultúry v Bejrúte.    

Po prvý raz sa na festivale predstavili aj menšinové kul -
túry – rómske divadlo Romathan z Prešova a mentálne
postihnutí herci Divadla z Pasáže (Banská Bystrica). 
Na festivale účinkovali hudobníci z Francúzska, Grécka
a Libanonu. Celkovo sa na festivale zúčastnilo 15 krajín,
poetické čítania odzneli v dvanástich jazykoch. Časť
svojho programu festival ponúkol aj okolitým obciam
v projekte Cesta vidiekom.

20. 8. 2005 
V Behu SNP ulicami Ráztočna sa štiavnickí veteráni –
Juraj Cengel (muži nad 60 rokov) a Daniel Matis (muži
nad 40 rokov) umiestnili na 2.mieste.

21. 8. 2005 
Naše mesto navštívil generálny riaditeľ UNESCO Koi -
chiro Matsuura s manželkou. Na radnici ho prijal pri -
mátor mesta. Vzácny hosť si v sprievode Ing. K. Voškovej
prezrel historickú časť mesta, navštívil štátny ústredný
banský archív a sfáral do štôlne Glanzenberg. Manžel-
ský pár so svojím sprievodom, štátnou tajomníčkou
Ministerstva zahraničných vecí – Magdou Vášáryovou 
a zástupcami mestskej samosprávy si vypočul v evanje -
lickom kostole barokový koncert Tria non Troppo  
z Francúzska.
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29. 8. 2005 
V obci Svätý Anton okresné organizácie Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS a KSS pripravili okresné oslavy 61. vý -
ročia SNP. 

30. 8. 2005 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2005 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta B. Štiavnica za I. polrok 2005
5. Návrh na udelenie výročných cien mesta
6. Stanovisko Mesta B. Štiavnica k materiálu Zvýšenie kapacity regionálneho rozvojového partnerstva 

a vypracovanie stratégie a priorít rozvoja regiónu B. Štiavnica a jej okolie, vypracovanému firmou VVMZ,
s. r. o. Bratislava

7. Rozbor hospodárenia TS, m. p., B. Štiavnica k 30. 6. 2005
8. Návrh cenníka poskytovaných služieb pre mesto B. Štiavnica
9. Návrh zvozu zmesového komunálneho odpadu

10. Návrh VZN č. 4/2005 o vodení a pohybe psa na verejných priestranstvách
11. Postup samosprávy pri zabezpečovaní podmienok držania psa
12. Požiarny poriadok mesta
13. Správa o plnení investičnej výstavby realizovanej mestom B. Štiavnica v r. 2005
14. Správa o vyhodnotení možnosti vykurovania budovy MsÚ, Radničné námestie 1
15. Návrh na schválenie predmetu podnikania pre Regionálnu nemocnicu, n. o., so sídlom Bratská 17, Banská

Štiavnica
16. Správa k zámeru rekonštrukcie objektu na Ul. Trúchleho-Sitnianskeho 2. B. Štiavnica, k jeho zmene

funkčného využitia a k zámeru výstavby športových plôch prislúchajúcich k objektu
17. Správa k zámeru rekonštrukcie a nadstavby objektu za „Hríbom“ na Ul. A. Kmeťa 3 v B. Štiavnici
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti na Ul. Úvozná č. 4
19. Spracovanie komplexného orientačného a informačného systému Geopark v B. Štiavnici
20. Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Ľubomíra Kopčana
21. Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre MUDr. Evu Luptákovú
22. Prerokovanie žiadosti o stanovenie ceny za odkúpený pozemok pre p. Vincenta Halčáka
23. Interpelácie a dopyty poslancov
24. Rôzne
25. Záver 

MsZ schválilo udelenie čestného občianstva mesta Banská Štiavnica PhDr. Ester Plickovej, CSc., slovenskej
etnografke, ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Mgr. Ľubomírovi Krnovi, redaktorovi
Slovenského rozhlasu, Igorovi Lackovičovi, ilustrátorovi a karikaturistovi, JUDr. Ing. Jozefovi Karabellymu,
predsedovi Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, výročných cien mesta B. Štiavnica Karolovi
Melcerovi za celoživotnú organizátorskú prácu v športe, doc. Ing. Vladimírovi Konrádovi, CSc., dekanovi
Fakulty ekológie a environmentalistiky, za rozvoj vysokého školstva v Banskej Štiavnici , čestných uznaní
Dr. Józsefovi Bohmovi, dekanovi Baníckej fakulty TU v Miškolci, za propagáciu a zviditeľnenie B. Štiavnice
v Maďarsku, Viliamovi Bauerovi za osobnú angažovanosť pri šírení a podpore banskoštiavnických aka-
demických tradícií, Zdenke Prednej za úspešnú reprezentáciu mesta v speváckej súťaži SuperStar a Michelovi
de Maulne za organizovanie festivalu Cap á l´Est.
MsZ odvolalo Slavomíra Ostrihoňa z funkcie veliteľa MHZ na jeho vlastnú žiadosť.
MsZ schválilo za člena správnej rady Regionálnej nemocnice MUDr. Ivana Vojtáša.

September
5. – 16. 9. 2005 
Spolok Banská Štiavnica 91 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zorganizoval medzinárodný
seminár a kurz pre remeselníkov na tému Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok. Ústrednou
postavou praktického kurzu bol reštaurátor Hannes Weisenbach zo Spolkového pamiatkového úradu 
v Mauerbachu pri Viedni. Súčasťou kurzu bola aj stavba pece a pálenie vápna v záhrade pod Starým zámkom.
Účastníci kurzu pracovali na obnove domu č. 5 na Remeselníckej ulici.

5. 9. 2005 
Na poľovníckych oslavách Dní sv. Huberta vo Svätom Antone sa prvýkrát volila hájnikova žena. Išlo o najsym -
patickejšiu poľovníčku. Stala sa ňou 21-ročná Zuzana Repková z Bratislavy.
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7. – 9. 9. 2005 
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky
TU Zvolen so sídlom v Banskej Štiavnici usporiadala jubilejnú – X. medzinárodnú konferenciu Kultúra 
a životné prostredie. Hlavná téma – Kto tvorí krajinu. Prednášali odborníci zo siedmich krajín. Na rokovaní
sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Miklós.

7. – 9. 9. 2005 
SBM, Mesto B. Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia v B. Štiavnici a Banskoštiavnicko-hod -
rušský banícky spolok usporiadali medzinárodný seminár Montánna archeológia na Slovensku – 25 rokov
výskumu lokality Staré mesto (Glanzenberg) v B. Štiavnici. Na seminári odzneli referáty renomovaných
archeológov a geológov, domácich i zahraničných (Nemecko, Česko).

8. 9. 2005 
Z iniciatívy Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku sa podpísala Dohoda o vytvorení Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska. Cieľom Združenia je udržiavanie, rozvíjanie a prezentácia baníckych
tradícií na Slovensku. Prvým predsedom sa stal JUDr. Ing. Jozef Karabelly.

8. 9. 2005 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok usporiadal v aule SPŠ S. Mikovíniho slávnostný šachtág. Bolo
naň zvedavých vyše 260 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Nemecka, Maďarska a Poľska. „Skok
cez kožu“ (prijatie za čestných členov BŠHBS) absolvoval Peter Baco, prof. Alexander Rutkay, riaditeľ Arche-
ologického ústavu SAV v Nitre, Ing. František Michvocik, riaditeľ odboru MH SR, Milan Mráz, riaditeľ KÚ
v Banskej Bystrici, prof. Hubert Hilbert a predseda Baníckeho spolu z nemeckého Freibergu. Hlavní sponzori
podujatia – Pivovar Steiger a Concop, p. Čunderlík.

9. 9. 2005 
V kostole sv. Kataríny sa udeľovali ceny a uznania osobám navrhnutým Mestským zastupiteľstvom 30. 8. 2005.

9. 9. 2005 
Europoslancovi Petrovi Bacovi, čestnému občanovi Banskej Štiavnice, bola odhalená za jeho prítomnosti
pamätná tabuľa v štôlni Glanzenberg. Tejto pocty sa mu dostalo za jeho zásluhy o rozvoj Banskej Štiavnice.

9. 9. – 10. 9. 2005 
Konali sa tradičné Salamandrové dni. Okrem večerného sprievodu banícky sviatok sprevádzali početné po-
dujatia na Námestí sv. Trojice. Atrakciou bola výstava amerických vojenských džípov, súťaže pre deti, vystú -
penie 40-členného detského folklórneho súboru z Fínska. V rámci piatkového programu na Nám. sv. Trojice
vystúpilo 179 účinkujúcich v 33 programových blokoch. Sobotný program mal 11 samostatných častí so
125 účinkujúcimi. Podujatiu prialo aj počasie. Oficiálnu delegáciu tvorili 540 Maďarov, 50 Nemcov a hosť
zo Senegalu.

17. – 23. 9. 2005 
Múzeum vo Svätom Antone spolu so Slovenským komitétom medzinárodnej rady múzeí ICOM realizova -
lo výročnú konferenciu kultúrno-výchovnej komisie ICOM CECA. Zúčastnilo sa na nej 80 odborníkov 
z 30 kra jín sveta. Jej nosnou témou bolo Partnerstvo vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom múzeí. Cez
sprievodný program a exkurzie sa účastníci zoznámili s históriou, kultúrou a tvorivosťou ľudí banskoštiav -
nického regiónu. Záštitu nad konferenciou prevzala prezidentova manželka p. Silvia Gašparovičová.

19. 9. 2005 
V priestoroch evanjelického kostola sa konal slávnostný koncert pri príležitosti konferencie Medzinárodnej
rady múzeí ICOM CECA, ktorá po Kórei, Mexiku a Nairobi tohto roku zasadala v našom meste. Na koncerte
vystúpil súbor Tramontana, Petra Weissová, Irena Chovanová a Zborík. 

30. 9. 2005 
V kostole sv. Kataríny v rámci Medzinárodného hudobného festivalu PONTES 2005 vystúpili pražskí ko-
morní speváci, členovia orchestra Virtuosi di Praga pod taktovkou O. Vlčeka. Podujatie nieslo názov Eu-
rópske Te Deum.
Takmer 50 účinkujúcich z Banskej Štiavnice predviedlo pred Divadlom A. Bagara v Nitre – ako sprievodné
podujatie Divadelnej Nitry – svoje predstavenie Živých šachov, ktoré sa stretlo s mimoriadnym ohlasom.
V mesiacoch júl, august, september sa v Starom zámku konali nočné predstavenia Variácie na Shakespeara.
Byť, či nebyť? Piť, či nepiť? Cieľom tohto podujatia bolo spropagovať Starý zámok a podporiť rozvoj ces-
tovného ruchu. Hlavnou organizátorkou a režisérkou predstavení bola Ing. Soňa Lužinová. 
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1. 10. 2005 
Mestská nemocnica, n. o. sa uznesením MsZ zmenila na Regionálnu nemocnicu, n. o. Jej riaditeľom sa stal
Ing. Štefan Šulek.

1. 10. 2005 
V Mestskom kultúrnom stredisku v Leviciach bola otvorená výstava banskoštiavnického insitného maliara
Jozefa Lackoviča. Návštevníci si môžu prezrieť 65 obrazov s tematikou vinohradníctva a baníctva. Komi sár -
kou výstavy je Mgr. Mária Čelková.

2. – 7. 10. 2005 
V tirolskom meste Schwaz sa konalo medzinárodné sympózium venované histórii strieborného baníc tva 
a 500. výročiu vydania 12 kníh o baníctve od Juraja Agricolu. Na sympóziu prednášal aj riaditeľ SBM 
Dr. J. La buda, odborná pracovníčka Galérie J. Kollára Mgr. M. Čelková a Mgr. E. Kašiarová, riaditeľka ŠÚBA 
v Banskej Štiavnici, ktorá získala ocenenie za organizáciu 4. Erbe v r. 1998.

3. 10. 2005 
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a ZO postihnutých civilizačnými chorobami v hoteli Grand Ma -
tej zorganizovali pre svojich členov slávnostné stretnutie jubilantov spolu s pohostením a kultúrnym progra -
mom. Jubilantov prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. M. Lichner.

5. 10. 2005 
V hoteli Grand Matej tím Ing. P. Múdreho z neziskovej organizácie F. J. Turčeka predstavil Marketingovú
stratégiu pre rozvoj turizmu v okrese Banská Štiavnica. Jej cieľom je zlepšiť propagáciu a pritiahnuť do štiav -
nického regiónu viac návštevníkov.

5. 10. 2005 
Zišlo sa valné zhromaždenie Mestských lesov, s. r. o., Banská Štiavnica, aby zhodnotilo hospodárenie spoloč -
nosti za prvý polrok 2005. Hospodárenie bolo plusové vo výške 227 000 Sk.

5. 10. 2005 
Banskoštiavnický minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Ľudovít Kaník oznámil svoju rezignáciu.
Dôvodom bola žiadosť o financie z európskych fondov na rekonštrukciu hotela, o ktoré sa uchádzala jeho
manželka.

6. 10. 2005
V kaviarni Libresso sa konala prezentácia esejistických kníh Dany Podrackej Pani Cogito a Zielpunkt a knižo -
čiek Nade Kvakovej Pre teba a Epigramy spolu s besedou s autorkami.

8. 10. 2005 
Zasadal OV Strany rómskej koalície v mestskej časti Banská Śtiavnica – Šobov. Na zasadnutí bol prítomný
aj predseda rómskeho parlamentu Mgr. Ladislav Fízik. SRK sa dohodla, že do volieb do VÚC pôjde samostat -
ne a kandidátom za okres B. Štiavnica bude Mgr. Mária Didiová.

13. – 14. 10. 2005 
V našom meste sa stretli rektori technických univerzít z ČR, Maďarska, Rakúska a Slovenska. Okrem odbor -
ného programu sa v Baníckej krčme uskutočnil súboj v pití piva. Víťazom sa stal rektor TU Viedeň.

18. 10. 2005 
Živena – spolok slov žien, Pohronské osvetové stredisko – pracovisko B. Štiavnica a Mestská knižnica usporia -
dali kultúrne podujatie pre seniorov Nielen rokmi je človek mladý, na ktorom vystúpili seniori mesta i re -
giónu a ich hostia.

19. 10. 2005
V bratislavskom divadle Astorka v rámci Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka odzneli ukážky
z tvorby banskoštiavnickej prozaičky Rút Lichnerovej. Festival zorganizoval Svetový kongres básnikov v spo -
lupráci s MK SR, Švédskou akadémiou, Dánskou kultúrnou radou, Rakúskym kultúrnym fórom a do mácimi
i zahraničnými spisovateľskými organizáciami.

19. – 20. 10. 2005 
V Strednej priemyselnej škole S. Mikovíniho sa konalo medzinárodné sympózium Samuel Mikovíni a jeho
odkaz dnešku pri príležitosti osláv 270 rokov baníckeho školstva v Banskej Štiavnici. Zúčastnili sa na ňom
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hostia z Poľska, Maďarska, Nemecka a Nórska. Sympózium bolo spojené s výstavou v Kammerhofe a slávnost -
ným šachtágom.

21. 10. 2005 
Pri príležitosti osláv 270 rokov baníckeho školstva v B. Štiavnici sa v SPŠ S. Mikovíniho stretli absolventi
tejto školy.

22. – 23. 10. 2005 
V krytom bazéne v B. Štiavnici sa konal jubilejný 25. ročník plaveckých pretekov – Štiavnický kahanec. Štar-
tovalo na ňom 212 pretekárov z 18 klubov Slovenska a Čiech. Primátor mesta prijal na radnici zakladajúcich
členov týchto pretekov, vedúcich družstiev a rozhodcov.

24. 10. 2005 
Banskoštiavnickému publiku sa v podkroví Rubigallu predstavil alsaský folklórny súbor Berstett z Matzen-
heimu.

27. 10. 2005 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na sezónu 2005/2006
4. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie
5. Žiadosť Mestských lesov, s. r. o., Banská Štiavnica, o krytie úveru
6. Návrh na priamy odpredaj objektu bývalého zdravotného strediska v Hodruši-Hámroch
7. Návrh na priamy odpredaj haly bývalej lisovne na Zigmund šachte v B. Štiavnici
8. Návrh na odpredaj fínskeho domu pre Milana Šopoňa
9. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vieru Balážovú

10. Návrh na odpredaj domu pre Ivetu Kováčovú s manželom a bytu pre Ingrid Glónerovú
11. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Slezáka (objekt Poľovnícka 1)
12. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Mesta B. Štiavnica
13. Správa k predloženej štúdii výstavby polyfunkčného objektu na Križovatke
14. Správa o postupe prác na stavbe Úprava verejných priestranstiev v MPR B. Štiavnica, Ul. Novozámocká

a Strieborná
15. Návrh na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy spoločnosti FABA, s. r. o.
16. Návrh zápisu do kroniky mesta za r. 1991
17. Správa k iniciatíve občanov Ul. Lintich k úprave časti tejto ulice – asfaltový povrch
18. Žiadosť Regionálnej nemocnice, n. o., B. Štiavnica, o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
19. Interpelácie a dopyty poslancov
20. Rôzne
21. Záver

MsZ schválilo Mestským lesom, s. r. o., B. Štiavnica, vzatie a krytie úveru nehnuteľným majetkom Mesta 
B. Štiavnica vo výške 115-násobku výšky poskytnutého úveru, t. j. 6 miliónov Sk, a to časťou majetku Mest-
ských lesov. Peniaze budú použité na financovanie prác projektu Lesné cesty v Štiavnických vrchoch.
MsZ schválilo predaj fínskych domov ich užívateľom za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom za
každý dom osobitne so zľavou 50 %, odpredaj pozemkov – zastavaná plocha a priľahlé pozemky za 150 Sk/m2

MsZ schválilo poskytnutie účelovej návratnej finančnej výpomoci vo výške 3 milióny Sk Regionálnej nemoc-
nici na vyplatenie miezd zamestnancom a odvodov za mesiac október s tým, že výpomoc sa bude splácať 
v r. 2006 v 12 splátkach po 250 000 Sk.
MsZ schválilo návrh na zrušenie Mestskej nemocnice, n. o., B. Štiavnica k 15. 11. 2005 a vymenovala za jej
likvidátora Ing. Štefana Šuleka. Návrh bude predložený na Krajský súd v Banskej Bystrici, s výnimkou zruše-
nia RZP, ktorú bude Mestská nemocnica naďalej vykonávať.
MsZ vyslovilo plnú podporu projektu výstavby lyžiarskeho areálu SKI CENTRUM v Hodruši-Hámroch 
a požiadalo Ministerstvo hospodárstva o uzatvorenie zmluvy v zmysle výberového konania projektov ces-
tovného ruchu na jeho výstavbu.

29. 10. 2005 
V podkroví Rubigallu sa konal hudobno-poetický večer, na ktorom vystúpili zoskupenia Padlášový utorok
(Michal Pigoš a Ľudmila Klimková), Teleso z Košíc s pásmom hudby, spevu a poézie, a Hologram (študenti
Dalibor Kopál a Jakub Šuták). Sponzorsky prispeli firmy Orange, Prospekt a anonymní sponzori. Organizá-
torom bolo CMK Rubigall.
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29. – 30. 10. 2005 
Plavecký klub UMB B. Bystrica usporiadal medzinárodné preteky O pohár rektora Univerzity Mateja Bela.
Na najvyšší stupienok sa postavili aj Štiavničania Marián Adamský a Marek Konečný.

November
9. 11. 2005 
Slovenský zväz telesne postihnutých a OV Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami pripravili pre svojich
členov II. roč. kultúrneho podujatia Od srdca k srdcu.

11. 11. 2005 
V Brhlovciach rokovala rada Združenia historických miest a obcí SR, ktorú viedol primátor mesta Ing. 
M. Li ch ner, predseda tohto združenia. Rada sa zaoberala i prípravou zákona o cestovnom ruchu, ktorý by
mal výraznejšie podporiť aktivity v turisticky zaujímavých oblastiach Slovenska.

12. 11. 2005 
V Libresse sa konal hudobno-slovný recitál skupiny IMPRESIA. Dvaja hlavní protagonisti – Zdenka Koreňová
a Jozef Varga – predstavili publiku prevažne vlastnú hudobnú a literárnu tvorbu.

12. 11. 2005 
Naše mesto a Strednú priemyselnú školu S. Stankovianskeho navštívila delegácia Univerzity v Miškolci.
Súčasťou delegácie boli aj vedúce osobnosti z oblasti priemyslu, vedenie maďarského zväzu zlievarní,
predseda celoštátneho maďarského spolku baníctva a hutníctva a vedúci odborníci z banských múzeí. Hostia
si prezreli historické a pamiatkové budovy, ktoré boli súčasťou Baníckej a lesníckej akadémie, súčasné vy-
bavenie školy. Dekan Fakulty baníctva a environmentalistiky – prof. Bohm prisľúbil ďalšiu spoluprácu 
a part nerstvo v rámci projektu INTERREG.

12. 11. 2005 
V krytom bazéne v Púchove v záverečnom kole Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní žiactva 
kat. „B“ a „C“ 7 pretekári PK Banská Štiavnica získali 17 medailových umiestnení – 6 zlatých, 6 strieborných, 
5 bronzových medailí. Najlepšie plávali: Denisa Tenkelová, Monika Maruniaková, Marian Adamský a Marek
Konečný.

14. 11. 2005 
V obradnej sieni MsÚ primátor mesta Ing. M. Lichner prijal členov ZO Únie nevidiacich a slabozrakých pri
príležitosti Dňa nevidiacich. Bol pre nich pripravený aj krátky kultúrny program.

14. 11. 2005 
V priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci sa konala vernisáž výstavy umeleckých odborov
SPŠ S. Stankovianskeho. Na otvorení výstavy okrem vedenia školy – Ing. Jána Totkoviča a Mgr. Boženy Ky-
selovej, riaditeľky Novohradského múzea a galérie Ivety Kaczarovej bol prítomný aj primátor mesta Lučenec 
Ing. Milan Marko a podpredseda BBSK Mgr. Peter Csúsz.

21. 11. 2005 
V Berggerichte sa hodnotil VIII. roč. celoslovenskej súťaže O najkrajšiu dovolenkovú fotografiu. Bol spojený
s vernisážou výstavy zo súťažných prác.

21. 11. 2005 
Na Starom zámku bola inštalovaná výstava Odbor konzervátorstva a reštaurátorstva SPŠ S. Mikovíniho, na
ktorom študenti prezentovali svoje práce z odborných predmetov. Komisár výstavy – akad. maliar Marian
Ruman.

21. – 25. 11. 2005 
Štátna školská inšpekcia vykonala kontrolu stavu a hodnotenia úrovne pedagogického riadenia, procesu 
a podmienok výchovy a vzdelávania v Združenej strednej škole obchodu a služieb v B. Štiavnici. Školu navšte-
vuje 471 žiakov v 21 triedach. Celková úroveň vyučovania, podmienky výchovy a vzdelávania a riadenie školy
dosiahli nadpriemerné hodnotenie.

22. 11. 2005 
Na Námestí sv. Trojice sa v mrazivom počasí občanom nášho mesta predstavili kandidáti na post župana
BBSK MUDr. Viliam Soboňa a poslanca BBSK Mgr. Patrik Fuzák.
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22. – 23. 11. 2005 
Gymnázium A. Kmeťa zorganizovalo VII. roč. Dní Andreja Kmeťa, venovaný prezentácii činnosti školy a mi -
mo vyučovacích aktivít, zameraných na výchovu k ochrane životného prostredia.

23. – 27. 11. 2005 
V Liptovskom Mikuláši sa konal Festival pantomímy a pohybového divadla PAN. 3. miesto získal bansko -
štiavnický súbor DS Panika s predstavením Juggling street story. Trojčlenný výber tohto súboru obsadil 
3. miesto v tradičnej súťaži v improvizácii O pohár primátora mesta L. Mikuláš a súbor Gymnazistky pri
svo jej divadelnej premiére si vybojoval 4. miesto.

24. 11. 2005 
V celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese slovenskej prózy Timravina studnička zvíťazila Štiav -
ničanka Lenka Krnáčová s úryvkom z knihy Rút Lichnerovej Rieka.

24. 11. 2005 
V Galérii J. Kollára sa uskutočnilo stretnutie Rút Lichnerovej s členmi Slovenského zväzu telesne postih-
nutých, ktorí sa zaujímali o tvorbu úspešnej slovenskej spisovateľky, najmä o jej pripravovanú novú knihu.
Zároveň si v sprievode odbornej pracovníčky galérie Mgr. G. Markovej prezreli vystavené obrazy a sochárske
diela.

24. 11. 2005 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Finančná prognóza Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica
3. Zámer rekonštrukcie a modernizácie Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica
4. Záver
MsZ schválilo zámer rekonštrukcie a modernizácie Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica , a uložilo
MsÚ v spolupráci so Správnou radou Regionálnej nemocnice pripraviť projektovú dokumentáciu a predložiť
to do grantovej schémy.

25. 11. 2005 
V kaviarni Libresso Andrea Kočalková prezentovala svoju novú knihu Senníkové zápisky. Prezentácia bola
spojená s výstavou fotografií Kataríny Fremalovej.

25. 11. 2005 
V Banskom dome sa uskutočnili valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Za
predsedu spolku bol opätovne zvolený JUDr. Ing. Jozef Karabelly, ktorý je na čele tohto spolku nepretržite
od roku 1992.

25. 11. 2005 
Exkluzívna medzinárodná výstava Skvosty Banskej Štiavnice sa z výstavných priestorov SBM v B. Štiavnici
presťahovala do Ústredného banského archívu v maďarskom Šoproni.

26. – 27. 11. 2005 
Na Majstrovstvách Slovenska v plávaní žiactva kat. “C“ talentované pretekárky PK Banská Štiavnica Monika
Maruniaková a Denisa Tenkelová zaplávali osobné rekordy a získali 5 zlatých medailí, 4 strieborné a 4 bron-
zové.

26. 11. 2005 
Na voľbách kandidátov na post župana a poslanca VÚC sa v našom meste a okrese zo 13 347 zapísaných
voličov zúčastnilo 1857 ľudí, čo je 13,91 % oprávnených voličov. V našom meste najviac hlasov 365 – získal
Ing. M. Zimmermann, v 14 obciach banskoštiavnického volebného obvodu najviac hlasov 694 – dostal Ondrej
Binder. B. Štiavnicu bude v nasledujúcom období v BBSK zastupovať Ondrej Binder. Na post župana sa na
I. mieste umiestnil doc. Ing. Milan Murgaš, na druhom Ing. Jozef Mikuš. Ani jeden z kandidátov však ne zís -
kal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

30. 11. 2005 
Na celoslovenskej súťaži študentov stredných škôl JUVYR v oblasti módnej tvorby, ktorá sa konala pod zášti-
tou Ministerstva školstva SR, sa na 3. mieste umiestnila banskoštiavnická študentka Združenej strednej školy
obchodu a služieb Veronika Filusová.
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1. 12. 2005 
MUDr. Rišňovský, vedúci zdravotného odboru BBSK, uviedol do funkcie riaditeľa Domova dôchodcov 
v Ban skej Štiavnici Dr. Jána Hrčku. Na slávnostnom akte sa zúčastnil primátor mesta Ing. M. Lichner, pred-
nostka MsÚ Mgr. N. Babiaková a poslanec VÚC Ing. M. Zimmermann.

1. 12. 2005 
Minister hospodárstva SR vymenoval za predsedu Hlavného banského úradu v B. Štiavnici JUDr. Ing. Petra
Kukelčíka. 

6. 12. 2005 
Vo výstavných priestoroch Starého zámku bola sprístupnená výstava Vianoce v Starom zámku. Prezentujú
sa betlehemské súbory z Banskej Štiavnice, Štefultova, Sv.Antona, Štiavnických Baní, Hornej Rovne, Banskej
Hodruše, Banskej Belej, Vyhní i Banského Studenca v časovej postupnosti od polovice 19. st. po súčasnosť.
Komisárka výstavy – Mgr. Eva Lovásová.

6. 12. 2005 
Centrum mestskej kultúry Rubigall pripravilo tradičný Batoh mikulášskych prekvapení.

9. – 11. 12. 2005 
V Dolnom Kubíne sa konali Majstrovstvá Slovenska v plávaní žiactva kat. “B“. Pretekári PK Banská Štiavnica
získali 8 medailí – 2 zlaté, 1 striebornú a 5 bronzových. Marian Adamský sa stal dvojnásobným majstrom
Slovenska.

11. 12. 2005 
V druhom kole regionálnych volieb za župana BBSK zvíťazil rozdielom 981 hlasov Milan Murgaš pred Joze-
fom Mikušom. Účasť voličov v okrese Banská Štiavnica – 13,9 %.

14. 12. 2005 
Nezávislá Akademická rankingová a ratingová agentúra vydala oficiálnu správu, zameranú na hodnotenie
slovenských vysokých škôl a ich fakúlt za r. 2005. V skupine prírodovedných odborov sa na výbornom 
4. mies te umiestnila banskoštiavnická Fakulta ekológie a environmentalistiky. 

14. 12. 2005 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica č. 5/2005 o dani z nehnuteľnosti na rok 2006-06-17
4. Návrh VZN č. 6/2005 o miestnych daniach
5. Návrh VZN č. 7/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh VZN č. 8/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

mesta B. Štiavnica
7. Návrh rozpočtu mesta na r. 2006
8. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta B. Štiavnica č. 2 na rok 2005
9. Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B. Štiavnica

10. Racionalizácia ZŠ v meste – štatistický prehľad počtu žiakov v ZŠ
11. Správa z vykonanej kontroly akcionárskych práv Mesta B. Štiavnica v spol. Joergesov dom, a. s.
12. Plán práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2006
13. Návrh spoluúčasti Mesta B. Štiavnica na mestskom informačnom televíznom vysielaní
14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – ubytovne súp. č. 306 s príslušenstvom a prislúchajúcich pozemkov 

v k. ú. Vyhne
15. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi MUDr. A. Žoltickou s manž. a Mestom B. Štiavnica
16. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre Lekáreň Lipa, spol. s. r. o.
17. Návrh na priamy odpredaj pozemku pre bytové spoločenstvo Centrum
18. Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ľubomíra Gregu s manž.
19. Žiadosť o odkúpenie výrobnej haly formou splátok – Ing. Ladisla Maďar
20. Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Zámočníctvo Ruckschloss
21. Návrh riešenia požiadavky Andreja Eberta, bytom B. Štiavnica, o oplotenie pozemku p. č. 3042 v k. ú.

Ban ská Štiavnica
22. Interpelácie a dopyty poslancov
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23. Rôzne
24. Záver

MsZ schválilo poplatok za psa chovaného v bytových domoch v sume 1000 Sk, pre právnickú alebo fyzickú
osobu – podnikateľa – 1500 Sk
MsZ schválilo Plán práce MsZ a jeho orgánov na 1. polrok 2006
MsZ vymenovalo komisiu pre konkurzné konanie vo veci odpredaja nehnuteľnosti – ubytovne súp. č. 306 
s príslušenstvom a prislúchajúcich pozemkov v k. ú. Vyhne v tomto zložení:
predseda: Ing. M. Zimmermann
člen komisie: Vladimír Poprac
člen komisie: Ing. Jaroslav Dudík
licitátor: JUDr. Emília Jaďuďová
zapisovateľka: Oľga Nigríniová

16. – 17. 12. 2005 
Na nádvorí Kammerhofu sa uskutočnil II. roč. Štiavnického vianočného jarmoku. Zámerom bolo spro pago -
vať expozície Kammerhofu a podporiť zimnú turistickú sezónu. Súčasťou jarmoku bol aj kultúrny program.
Organizátor – Slovenské banské múzeum. 

22. 12. 2005 
V zaplnenom kine Akademik si účastníci vypočuli tradičný Vianočný koncert. Jeho ozdobou bolo vystúpenie
violončelistu Eugena Procháca a akordeonistu Raymonda Kákonyho. Po skončení sa na Námestí sv. Trojice
predstavil Banícky orloj a Sitňanka, podával sa vianočný grog a varené víno.
Solventné štiavnické rodiny sa spojili a vytvorili Štiavnické kultúrne fórum, ktoré sa bude zameriavať na
cha ritatívne a kultúrne akcie v meste. Prvou lastovičkou bola štiavnická kapustnica pre „núdznych“ a via -
nočné balíčky. Primátor mesta označil túto akciu za pokračovanie mestskej tradície.

26. 12. 2005 
V kaplnke Kaštieľa vo Sv. Antone odznel Štefanský koncert. V pásme starých slovenských ľudových zvykov,
kolied a liturgických piesní sa predstavila Irena Chovanová, Helena Chovanová a Monika Hricová.

26. 12. 2005 
Vianočný beh mestom Lučenec (38. roč.) na 12 km trati v kat. mužov nad 40 rokov vyhral Štiavničan Daniel
Matis.

26. 12. 2005 
V priestoroch Reštaurácie pod Galériou sa uskutočnil tradičný vianočný šachový turnaj. Zúčastnilo sa na
ňom 14 šachistov. Poradie: 1. Milan Maroš ml., 2. Vladimír Kráľovič, 3. Ján Čilík.

29. 12. 2005 
V Libresse občianske združenie KRUH predstavilo novú publikáciu autoriek A. Nižňanskej a I. Chovanovej
Detail (B. Štiavnica a jej skrytá krása).

30. – 31. 12. 2005 
Husté sneženie na celom území Slovenska malo za následok kalamitu aj v našom meste. Popadané stromy
a snehové záveje zahatali prístupové cesty a spôsobili výpadok elektrického prúdu a nedostatok vody. 

31. 12. 2005 
Na IX. roč. Silvestrovského behu na Horehroní v kat. veteránov nad 65 rokov zvíťazil Štiavničan Mikuláš
Nagy. 
V decembri na sídlisku Drieňová bola skolaudovaná 15 rokov rozostavaná budova lekárne. Na tomto akte
sa zúčastnil primátor mesta a prednostka MsÚ.
Najstaršia občianka Banskej Štiavnice, bývajúca v Domove Mária, sa v decembri dožila 104 rokov. Prijala gra -
tu lácie nielen od najbližších príbuzných a zamestnancov Domova Mária, ale aj od primátora mesta Ing. 
M. Lich nera.
Na predvianočnom trhu sa zjavil hudobný album štiavnickej SuperStar Zdenky Prednej. Je v ňom 11 piesní
– 7 slovenských a 4 anglické. Zdenka ich nielen naspievala, ale je aj ich spolutvorkyňou.
Na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou , ktoré boli v Tokiu, štartoval aj pretekár AWG Banská Štiavnica
Radoslav Dobrovič. V pretláčaní pravou rukou obsadil 4. miesto, v pretláčaní ľavou rukou 5. miesto. Na tejto
súťaži štartovalo 650 pretekárov z 32 krajín sveta.
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Poznámky:
Obyvateľstvo
K 31. 12. 2005 mala Banská Štiavnica 10 468 obyvateľov:
z toho muži 5327    
z toho ženy 5141
počet narodených: 109
počet zomretých: 134
miera nezamestnanosti: 17,85 %

Samospráva
Majetok mesta: 1 331 294 433, 73 Sk k 31.12. 2005
Príjmy mesta: 143 404 tis. Sk
Výdavky: 89 578 tis. Sk
Dotácie pre školy: 44 138 tis. Sk
Mestské zastupiteľstvo pracovalo v 17-člennom nezmenenom zložení
Počet zasadnutí MsZ – 11, z toho 4 mimoriadne
% účasti poslancov na zasadnutiach – 92,5 %
Počet prijatých uznesení – 157

V r. 2005 pôsobili v našom meste tieto politické strany a hnutia

Školstvo
Základná škola A. Sládkoviča
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Koštial
Počet žiakov: 206

Základná škola J. Horáka
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Maruniak
Počet žiakov: 478

Základná škola J. Kollára
Štatutárny zástupca: PaedDr. Nadežda Dobrovičová
Počet žiakov: 260

Základná umelecká škola
Štatutárny zástupca: Pavol Macák
Počet žiakov: 355

Centrum voľného času
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Berešík
Počet žiakov: 190
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Názov                 Predseda
Okresné centrum KDH Ing. Juraj Čabák
Kresťansko-demokratický klub Mgr. Monika Tisovičová
Okresná org. SNS Ing. Jozef Karabelly
Mestská org. SNS MUDr. Martin Mačaj
Okresná org KSS Ing. Pavol Mojžita
Mestská org. KSS Ján Petro
Okresná org. ĽS – HZDS RNDr. Nadežda Kvaková
Mestská org. ĽS – HZDS Marta Borošková
Okresná org. SDKÚ Ing. Ondrej Michna
Okresná org. Smer – SD Ing. Marian Zimmermann
Okresná org. DS Norbert Kaník
Mestská org. DS Mgr. Vladimír Nemčok
Okresná org. ANO Ing. Anton Vančo
Okresná org. SRK Ján Ličko
Mestská org. SRK Miroslav Bartoš



Materská škola, 1. mája
Štatutárny zástupca: Marta Gašparová
Počet detí: 116

Materská škola, Bratská 9
Štatutárny zástupca: Jana Kruteková
Počet detí: 106

Materská škola, Mierová 2
Štatutárny zástupca: Jana Trilcová
Počet detí: 38

Mat. škola, Nám. Padlých hrdinov 2, miestna časť Štefultov
Štatutárny zástupca: Eleonóra Luptáková
Počet detí: 20

Stredné školy:
Gymnázium Andreja Kmeťa
Riađiteľ školy: PaedDr. Milan Klauz
Počet žiakov:
Klasické gymnázium: 216
Osemročné gymn.: 225

Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho
Riaditeľka školy: RNDr. Mária Gubrianska
Počet žiakov: 339

Stredná priemyselná škola S. Stankovianskeho
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Počet žiakov: 215

Stredná lesnícka škola
Riaditeľ školy: Ing. Rudolf Valovič, CSc.
Počet žiakov: 281
Vyššie odb. štúdium: 56

Združená stredná škola obchodu a služieb
Riaditeľ školy: RNDr. Pavel Bačík
Počet žiakov: 471

Stredné odborné učilište lesnícke
Riaditeľ školy: Ing. Koloman Šmondrk
Počet žiakov: 238

Škola v prírode pod Sitnom
Riaditeľ školy: Mgr. Pavol Michal
Kapacita: 75 lôžok

Špeciálna základná škola
Riaditeľka školy: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 40

Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy
Počet žiakov
Základná škola: 170
Klasické gymnázium: 101

Súkromné školy:
Súkromná materská škola, Dolná ružová 22
Počet detí: 24
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Súkromná hotelová akadémia
Riaditeľka školy: Ing. Jaroslava Marušková, CSc
Počet žiakov: 145

Vysoké školy:
Pracovisko FPV UMB Banská Bystrica
Katedra krajinnej ekológie
Vedúca: RNDr. Zdenka Zupková
Katedra ekomuzeológie
Vedúci: Ing. Karol Herian, PhD.
Počet študentov: 495

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen
Dekan: doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
Počet študentov: 529

Šport
Futbalový klub 
Družstvo dospelých v sezóne 2004/2005 skončilo v 1. tr. medziokresnej súťaže na 2. mieste a v polovici 
roč. 2005/2006 je tiež na 2. mieste

Plavecký klub
Družstvo mužov skončilo v r. 2005 v II. lige na 2. mieste, žien na 4. mieste
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