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9. 1. 2015
V priestoroch hotela Grand Matej sa konalo tradičné novoročné stretnutie predstaviteľov inštitúcií, organi -
zácií, riaditeľov škôl, firiem, starostov obcí a poslancov MsZ so samosprávou mesta Banská Štiavnica.

19. 1. 2015
V zasadacej miestnosti historickej radnice v Banskej Štiavnici sa konalo slávnostné zasadnutie Redakčnej
rady Štiavnických novín spojené s vyhodnotením Štiavnických novín za rok 2014 za účasti Mgr. Nadeždy
Babiakovej, primátorky mesta, Ing. Ivany Ondrejmiškovej, prednostky MsÚ, Ing. Mariana Zimmermanna,
zástupcu primátorky mesta, členov redakčnej rady a čitateľov.

19. 1. 2015
Prvé ekumenické zhromaždenie v rámci „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2015“, do ktorého sa zapojili
všetky registrované cirkvi – za účasti veriacich konfesií: katolíkov, evanjelikov, baptistov, veriacich zo Slova
života sa konalo na pôde evanjelického kostola, pokračovalo v modlitebni Bratskej jednoty baptistov na Aka-
demickej ulici, v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie a opäť v modlitebni Bratskej jednoty
baptistov. Hlavné príhovory mali predstavitelia cirkví a náboženských spoločenstiev – Tomáš Valášik, Miloš
Pikala, Jozef Píš, Tomáš Štefina a Marián Hesoun.

23. 1. 2015
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici sa uskutočnila vernisáž výstavy Františka Prefektusa: Štiavnické im-
presie. Výstava mala veľmi dobrý ohlas medzi občanmi.

24. 1. 2015
Konal sa nultý ročník stretnutia „Tabačiarov“ v Lesníckom internáte v Banskej Štiavnici, devätnásť rokov po zatvo -
rení Tabakovej továrne v Banskej Štiavnici. Organizátorom podujatia bol bývalý zamestnanec p. Kamil Chovan. 

27. 1. 2015
Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Mestskou políciou zorganizovalo v Rómskom klube na Šobove stret-
nutie a preventívno-bezpečnostnú prednášku pre obyvateľov danej lokality. Na stretnutí sa zúčastnili: so-
ciálna pracovníčka MsÚ Bc. Eva Gregáňová, náčelník MsPo Mgr. Vladimír Kratoš a inšpektorka MsPo
Mar tina Bačíková.

30. 1. 2015
V Galérii Jozefa Kollára bola otvorená výstava štiavnického insitného maliara Jozefa Lackoviča pod názvom
„GENIUS LOCI“.

30. 1. 2015
Výstava o fenoméne aušusníkov v Banskej Štiavnici a okolí pod názvom „Nezabudnutí aušusníci“ sa inštalo-
vala na Starom zámku v Banskej Štiavnici.

Február
4. 2. 2015
Oficiálne otvorenie Zberného dvora na Antolskej ulici v Banskej Štiavnici. Zúčastnila sa na ňom primátorka
mesta Mgr. Nadežda Babiaková, zástupca primátorky Ing. Marian Zimmermann, prednostka MsÚ Ing. Ivana
Ondrejmišková, riaditeľ TS, m. p. Peter Heiler, predstavitelia spoločnosti Combin Banská Štiavnica, s. r. o.,
poslanci MsZ a ostatní občania.

4. 2. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadnutie MsZ. Najdôležitejším bodom bolo schválenie
rozpočtu mesta na rok 2015 a výhľadové rozpočty na roky 2016 a 2017.
MsZ zvolilo predsedov, podpredsedov a členov komisií
MsZ odvolalo: 
– Ing. arch. Petra Mravca z členstva v predstavenstve spoločnosti Joergesov dom, a. s. Banská Štiavnica, Ing.

Slavomíra Paloviča z členstva v dozornej rade spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., JUDr.
Gejzu Volfa z členstva v dozornej rade spoločnosti Bytová správa, s. r. o., Ing. Juraja Ča báka z člen stva 
v dozornej rade spoločnosti Bytová správa, s. r. o., členov redakčnej rady Štiavnických novín Mgr. Nadeždu
Babiakovú, Ivana Beňu a Vladimíra Popraca 

MsZ schválilo: 
– Ing. Mariána Zimmermanna za člena predstavenstva spoločnosti Joergesov dom a. s. Banská Štiavnica,
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Ing. Jána Čamaja za člena dozornej rady spoločnosti Joergesov dom a. s. Banská Štiavnica, Mgr. Mi ku láša Pála
za člena dozornej rady spoločnosti Mestské lesy B. Štiavnica, spol. s r. o., Mgr. Jána Kružlica za člena dozornej
rady spoločnosti Bytová správa, s. r. o., Ivana Beňu za člena dozornej rady spo lo čnosti Bytová správa, s. r. o. 

MsZ vymenovalo: 
– členov redakčnej rady Štiavnických novín – Mgr. Nadeždu Babiakovú, Ivana Beňa, Janku Bernáthovú, Filipa

Goliana, Mgr. Ingrid Kosmeľovú, Ing. Ivanu Ondrejmiškovú, Mgr. Zuzanu Paškayovú

6. 2. 2015
V hoteli Grand Matej sa uskutočnil 23. Reprezentačný banícky ples – jubilejný a 15. obnovený celoslovenský.
Slávnostné otvorenie plesu vykonal zaklopaním na banícku klopačku Ing. Kaňa, moderátorom podujatia
bol Ing. Milan Durbák.

6. 2. 2015
Na pôde SPŠ Samuela Mikovíniho privítal Ing. Ján Totkovič, učitelia, školskí pracovníci a žiaci ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera v sprievode svojich spolupracovníkov.

7. 2. 2015
V čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. sa konalo Referendum o rodine. Z celkového počtu 8207 oprávnených
voličov zapísaných v zozname na hlasovanie využilo svoje právo hlasovať 1270 občanov t. j. 15,48 %.

7. 2. 2015
V sále komorských grófov v Kammerhofe sa uskutočnil slávnostný ceremoniál pri príležitosti imatrikulácie
študentov prvého ročníka externého bakalárskeho vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Verejná
politika a udržateľný rozvoj“ a otvorenie činnosti Katedry udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici ako de-
tašovaného pracoviska Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zriadeného dňa 
22. 9. 2014.

8. 2. 2015
Na medzinárodnej tanečnej súťaži Dansovia Grand Gala v Malinove pri Bratislave získal 1. miesto v kat. junior
v latinsko-amerických tancoch Banskoštiavničan Michal Chovan s tanečnou partnerkou Rebekou Dudášovou.

14. 2. 2015
V priestoroch Starého zámku sa odohralo divadelné predstavenie „Kráska a červený rytier“ spracované podľa
dobovej legendy. Divadelné predstavenie bolo niekoľkokrát denne opakované za veľkej účasti domácich 
i iných návštevníkov. 

14. 2. 2015
Uskutočnil sa prvý ročník podujatia Štyavnyckye krňačke so štartom na Červenej studni a cieľom v centre
mesta. Organizátorom bolo Mesto Banská Štiavnica a nezisková organizácia Barbora.

14. – 15. 2. 2015
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v súvislosti s predstavením „Kráska a červený rytier“ pripravilo
romantickú prehliadku nočného Starého zámku.

15. – 18. 2. 2015
Na Slovenskom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatur v Bratislave sa prvýkrát prezentoval aj samostatný
stánok z Banskej Štiavnice s názvom Magický región Štiavnica. S vlastným stánkom sa prezentoval aj na Re-
giontour 2015 v Brne. Návštevníkov zaujal.

16. 2. 2015
V reštaurácii Gallery zazneli najkrajšie myšlienky, verše a piesne v podaní členov a priateľov Autorského klu -
bu literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici.

18. 2. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadnutie MsZ.
Do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica bol zvolený na polovičný úväzok Ing. Marián Láslo.
MsZ vzalo na vedomie správu o prenájme Amfiteátra pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici, zámer na
prevod nehnuteľností a kúpu nájomných bytov na Ulici budovateľská 13 v Banskej Štiavnici.

20. – 22. 2. 2015
Konal sa 4. ročník zimnej verzie tradičného filmového seminára „4 živly“, pestrý mix filmových absurdít 
a zábavných sprievodných podujatí, zastrešených témou „Nezmysly“. Indickú snímku „Rytmus“ uviedol in -
dický veľvyslanec J. E. Param Jit Mann, ktorý na chvíľu navštívil zasneženú Banskú Štiavnicu.
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22. 2. 2015
Plavecký bazén v nedeľu patril celé popoludnie všetkým zábavychtivým deťom a ich rodičom, ktorí sa zabávali
vo Vodníkovom svete v rámci akcie Zimomravenie 2015.

25. 2. 2015
V ZUŠ v Banskej Štiavnici sa konalo vyhodnotenie 17. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Salamander očami
detí a mládeže. Vyhlasovateľmi súťaže sú každoročne BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
– Pra covisko Banská Štiavnica a Mesto Banská Štiavnica. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl s vyše 200 súťažnými
prácami. Najlepšie práce boli ocenené.

Marec
2. 3. – 7. 3. 2015
V holandskom Arnheme sa konali Majstrovstvá Európy v streľbe zo vzduchových zbraní. V súťaži vzduchová
puška 60 výstrelov v stoji obsadil Patrik Jány 6. miesto, čo je najlepšie umiestnenie z celej slovenskej streleckej
reprezentácie na ME.

5. 3. 2015
Pri Pamätníku osloboditeľov sa zišli účastníci spomienkových osláv pri príležitosti 70. výročia oslobodenia
mesta Banská Štiavnica. Spomienkový akt zorganizovalo Mesto Banská Štiavnica a Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Štiavnici.

6. 3. 2015
V sále Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konali oslavy MDŽ, ktoré tradične pripravila Živena – spolok
slovenských žien, Smer – SD a Mesto Banská Štiavnica.

12. 3. 2015
Primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadnutie MsZ.
MsZ vzalo na vedomie:
– Aktualizáciu pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske Jazero“ – zmeny a doplnky
– Spracovanie zadania Urbanistickej štúdie obytne j zóny v lokalite „Pod Drieňovou“ v Banskej Štiavnici
– Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica – odpredaj akcií spoločnosti Prima banka, a. s., pozemkov a prevod

nehnuteľností

18. 3. 2015
V konferenčnej sále hotela Salamandra v Hodruši-Hámroch sa konalo celoslovenské podujatie baníkov. Val-
ného zhromaždenia sa zúčastnilo 70 osôb z Banskej Štiavnice, Hodruše-Hámrov, Kremnice, Pezinka, Han -
dlovej, Banskej Bystrice, Novej Bane a Bratislavy. Prerokovávali sa otázky týkajúce sa slovenského ba níctva.

23. 3. 2015
V Galérii Jozefa Kollára sa stretlo 37 mladých umelcov zo základných škôl, aby si pripomenuli 116. výročie
narodenia Jozefa Kollára. Toto podujatie zorganizovala ZŠ Jozefa Kollára ako výtvarnú súťaž pod názvom
„Kollárova Štiavnica očami detí“.

25. 3. 2015
V jedálni SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici sa uskutočnil ďalší ročník prehliadky záujmovo – ume -
leckej činnosti mládeže Art pódium mladých 2015. Riaditeľka školy PhDr. Viera Gregáňová a Mgr. Mária
Petrová z POS vyjadrili radosť z toho, že Art pódium mladých sa stalo neodmysliteľnou súčasťou štu-
dentského života v Banskej Štiavnici.

26. 3. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdala pedagógom banskoštiav -
nických škôl ďakovné listy za celoročnú prácu vo výchove a vzdelávaní, za vedenie kolektívu pracovníkov 
a žiakov škôl, za prínos pre obnovu vysokého školstva a udržiavanie študentských tradícií. Podujatie sa usku-
točnilo v priestoroch Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici.

28. 3. 2015
V Senci sa konala prestížna medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou. Medzi 110 súťažiacimi boli aj borci 
z Banskej Štiavnice – Milan Fáber, Pavel Gettler, Michal Kyjovský, Roman Tenkel, Rado Dobrovič. Všetci nás
úspešne reprezentovali.
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2. 4. 2015
Schemnitz Gallery privítala obdivovateľov súčasného výtvarného umenia na vernisáži výstavy: Jarný výber
2015. Tvorcov i hostí privítal riaditeľ galérie Ivan Ladziansky. Medzi hosťami boli: Laco Kerata, režisér, herec,
spisovateľ a skvelý zabávač Michel de Maulne, riaditeľ XI. ročníka festivalu Cap á l'Est, ktorý sa konal 2. au-
gusta 2014.

5. 4. 2015
V priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici sa konal koncert umeleckej skupiny Diabolské husle,
pod vedením Jána Berkyho Mrenicu. Diváci si vypočuli rôzne žánre: klasiku, filmovú a ľudovú hudbu, do -
konca i džez.

7. 4. 2015
V jedálni Spojenej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici sa konala prezentácia novej knihy Márie Petro-
vej s ilustráciami Stanislava Remeselníka s veľavravným názvom: Veselosti.

8. 4. 2015
Vo výtvarnej súťaži Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie porota udelila 57 cien. Súťaže
sa zúčastnilo 10 ZUŠ a 4 ZŠ z celého Slovenska.

9. 4. 2015
V Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici si žiadatelia verejne losovali nové nájomné byty na Povrazníku. By-
tový dom Budovateľská 13 má 40 bytov. 

9. 4. 2015
Deň Zeme: Mini ZOO VIII Exotické druhy živočíchov a kolekcia motýľov v Berggerichte. Organizuje Sloven-
ské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

14. 4. 2015
Uskutočnil sa už 11. ročník Náckovej Štiavnice – humoristického podujatia zameraného na propagáciu
nenáročného kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice, na udržanie štiavnického dialektu formou propagácie
postavy štiavnického Nácka, ktoré tohto roku bolo venované pánovi Jánovi Koreňovi, významnej osobnosti
štiavnického a hodrušského baníctva a kultúry druhej polovice 20. storočia v jeho jubilejnom roku.

15. – 16. 4. 2015
V Banskej Štiavnici sa uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom „Husqvarna Drevorubač Junior“. Je to
celoslovenská súťaž mladých pilčíkov. Vyhlasovateľom súťaže je firma Husqvarna a spoluorganizátorom 
i hostiteľom Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Víťazom dvoch súťažných disciplín
sa stal Kristián Žoviak zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici.

16. – 20. 4. 2015
Dvadsiateho ročníka „Dni slovenskej kultúry“ v Moravskej Třebovej sa zúčastnila aj oficiálna delegácia nášho
mesta v zastúpení: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Marian Zimmermann a Mgr. Karol Palášthy.

17. 4. 2015
„Buď pozdravená Štiavnica“. Touto úvodnou piesňou otvoril spevokol Štiavničan svoje 43. narodeniny.
Okrem spevokolu vystúpil v hre na organ Jozef Chládek – učiteľ ZUŠ v Banskej Štiavnici, Mgr. art. Stanislav
Bartko s opernými skladbami, za klavírneho sprievodu Mgr. art. Martina Jánošíka. Programom účinkujúcich
sprevádzala Mgr. Mária Petrová. Hlavným hosťom bol spevácky zbor mesta Brezna pod vedením prof. Milana
Pazúrika.

20. 4. 2015
V kine Akademik sa konala verejná prezentácia štúdie využiteľnosti územia Červená studňa. Štúdia bola
vypracovaná Ing. arch. Ľubou Paučulovou. Toto územie má vytvárať jedno z centier rekreácie a turizmu.

21. 4. 2015
V evanjelickom kostole sa uskutočnil koncert Vyšehradského violončelového kvarteta. Vystúpili špičkoví vio -
lončelisti: Adam Javorkac – Maďarsko, Peter Nouzavský – Česko, Tomasz Szezeny – Poľsko a Eugen Procház
– Slovensko.
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22. 4. 2015
Oficiálne bol otvorený náučný chodník po Starom meste
(Glanzenberg). Tento symbolický akt uskutočnila primátorka
mesta Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková klepnutím
pravej bronzovej sekery zo Sitna na prvú posterovú tabuľu na
Červenej studni.

25. 4. 2015
V štiavnických kaviarňach sa uskutočnilo podujatie – Vôňa
kávy, oslavy kávy, čaju a čokolády. Zapojili sa kaviarne: Pen-
zion Kachelman, Čajovňa Klopačka, Cosmopolitan vežička,
Kaviareň 4 sochy.

29. 4. 2015
Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici usporia -
dala ďalší vydarený „Lesnícky deň“ v Botanickej záhrade, pre
deti, mládež a širokú verejnosť pri príležitosti konania
celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktorý nadväzuje na
tradíciu Apríl – mesiac lesov a Deň Zeme.

29. 4. 2015
Koncertná sála ZUŠ sa zaplnila rodičmi, deťmi i priateľmi
banskoštiavnickej ZUŠ, aby znela „Veľkonočným koncertom“,
v ktorom vystupovali žiaci hudobného, tanečného i literárno-
dramatického odboru.

Máj
1. 5. 2015
Vítanie jari. Otvorenie Schmidtovej brány a predajných štiavnických trhov, banícke piesne a zvyky, fotografo-
vanie v kostýmoch na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici, večerná prehliadka Nového zámku a iné ak-
tivity.

1. 5. 2015
Večerná prehliadka Nového zámku s prekrásnym výhľadom na Banskú Štiavnicu a prehliadka expozície spo-
jenej s prezentáciou knihy „Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov na Slovensku“. Expozíciou sprevádzal
autor knihy Miroslav Eliáš. Organizátor – Slovenské banské múzeum.

2. – 12. 5. 2015
V kine Akademik v Banskej Štiavnici na 7 m plátne sa prvýkrát v HD kvalite a s Dolby zvukom premietali MS
v hokeji.

4. 5. 2015
Konala sa v kine Akademik verejná prezentácia OZ Červená studňa k zámeru využiteľnosti územia Červená
studňa.

6. 5. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala zasadanie MsZ.
Informatívna správa:
– o činnosti Štiavnických novín v roku 2014
– o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 2014 a plánované stavebné akcie 

v roku 2015
– o podaných projektoch Mesta Banská Štiavnica za rok 2014 a projektoch v realizácii
– o stave prenájmu Amfiteátra pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici
MsZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení:
– o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v katastrálnom území v Banskej

Štiav nici a v Bankách

6. 5. 2015
Spolok slovenských žien Živena už tradične zorganizoval oslavy MDŽ v priestoroch Kultúrneho centra 
v Banskej Štiavnici.
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7. 5. 2015
Mesto Banská Štiavnica a SZPB Banská Štiavnica usporiadali dôstojnú spomienkovú slávnosť venovanú 
70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Medzi zúčastnenými bol aj veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku
J. E. Alexey Leonidovič Fedotov, primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková, bývalý veľvyslanec
SR v Rusku Jozef Migaš, predseda Oblastnej organizácie SZPB Jaroslav Bulko a bývalá poslankyňa NR SR
novinárka a spisovateľka Gabriela Rotmayerová. 

7. 5. 2015
Študenti SPŠ S. Mikovíniho pod vedením učiteľa Martina Prokeina sa zúčastnili celoštátnej olympiády stred-
ných škôl Gaudeamus igitur v Trnave, kde obhájili skvelé 3. miesto.

8. 5. 2015
V priestoroch futbalového štadióna v Banskej Štiavnici sa konalo tradičné stretnutie zamestnancov bývalej
Plety. Stretnutie zorganizovala firma Svetro, s. r. o. v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica.

10. 5. 2015
Centrum voľného času pod vedením riaditeľky Janky Machilovej zorganizovalo v ZUŠ Okresné kolo celo -
slovenskej speváckej súťaže pod záštitou operného speváka Petra Dvorského a za pomoci Mgr. Ireny Cho -
vanovej, riaditeľky ZUŠ. Víťazi: Lenka Doletinová, Danielka Kminiaková, Dominika Luptáková, ktoré
postúpili do krajského kola.

11. 5. 2015
V obradnej sieni Mestského úradu sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania plakiet MUDr. Jana Janského
a medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického darcom krvi.

13. 5. 2015
O 18. hod. údery vežových hodín odštartovali v poradí už siedmy ročník podujatia Noc literatúry, do ktorého
sa zapojilo 75 miest z 13 krajín. Vďaka Českému centru v Bratislave a Antikvariatiku p. Tomáša Lazara sa aj
v Banskej Štiavnici čítala literatúra v učebni kaligrafie a reštaurovania knižnej väzby v SPŠ Samuela Mi -
kovíniho (Ľuboš Kostelný), v historickom podkroví za evanjelickým kostolom (evanj. kaplán Tomáš Valašík),
vo vzácnej expozícii dejín knižnej kultúry v Kammerhofe (riad. Slovenského banského múzea a archeológ
Jozef Labuda), v Baumgantnerovom dome na Námestí sv. Trojice (česká spisovateľka Hana Lundiaková), 
v ro botníckej šatni pod vežou starobylej radnice (Peter Machava), na priestranstve „Za hríbom“ (Slavomír
Ben cko).

13. 5. 2015
V obradnej sieni banskoštiavnickej radnice sa konalo prijatie Jána Koreňa – významnej osobnosti rudného
baníctva štiavnicko-hodrušského rudného regiónu, štiavnickej kultúry a športu druhej polovice 20. storočia
pri príležitosti 90. výročia narodenia. 

16. 5. 2015
Slovenské banské múzeum si pre návštevníkov podujatia pod názvom Noc múzeí a galérií 2015 pripravilo
jedinečný program v troch svojich expozíciách pod spoločným názvom „Z každého rožku trošku“ a to v Ga -
lérii Jozefa Kollára, v Kammerhofe a na Novom zámku.

22. – 23. 5. 2015
OZ Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum a Mesto Banská Štiavnica zorganizovali už 18. ročník
Festivalu kumštu, remesla a zábavy na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Témou festivalu bolo včelárstvo.

22. 5. 2015
Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov z Banskej Štiavnice sa vydal po stopách liptovských umel-
cov do Liptovského Mikuláša, Závažnej Poruby a Kráľovej Lehoty.

23. 5. 2015
Na nominačných pretekoch v behu do vrchu Vyšná Boca – Čertovica o účasť na MS v behu do vrchu do 
17 ro  kov sa prebojovala zverenkyňa trénera Roba Petra Hanka Hudecová, žiačka ZŠ J. Horáka.

23. 5. 2015
Vigília „Zoslania Ducha Svätého“ a po nej celonočná adorácia vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie
v Banskej Štiavnici.
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27. 5. 2015
V hoteli Grand Matej sa konalo diskusné stretnutie žiakov banskoštiavnických stredných škôl a samosprávy
mesta. Podujatie realizovala Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg v SR  v zložení z viacerých
mládežníckych organizácií pod názvom Za jedno lano.

27. 5. 2015
Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie pri MsÚ v Banskej Štiavnici a Mestská knižnica pripravili
pre verejnosť stretnutie so známou autorkou ženských románov a majiteľkou vydavateľstva Evitapress –
Evou Urbaníkovou v reštaurácii Penziónu Kachelman.

28. 5. 2015
V bývalej budove chemických laboratórií banskoštiavnickej Baníckej akadémie a v Štátnom ústrednom banskom
archíve v Banskej Štiavnici sa konal odborný seminár „Život a dielo profesora Baníckej akadémie Anto na
Leopolda Ruprechta“ za účasti 30 odborníkov v oblasti chémie, hutníctva, baníctva a histórie z celého Sloven-
ska.

28. 5. 2015
V Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra BBSK – Pohronské osvetové
stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Banskej Štiavnici
a Mesto Banská Štiavnica pripravili nesúťažnú prehliadku v speve slovenských ľudových piesní.

29. 5. 2015
Pri príležitosti podujatia Noc kostolov boli už po štvrtýkrát otvorené všetky kostoly a modlitebne v našom
meste. Každý kostol ponúkal iný program, napr. seminár, gospelový koncert, poéziu, výstavu biblií a pod. 

30. – 31. 5. 2015
Slovenské banské múzeum, historické hudobné a divadelné združenie Tormen a skupina historického šermu
Ricasso organizovali netradičné víkendy na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Prehliadka Starého zámku
bola prepletená vtipným príbehom o kaprálovi, jeho žene, záhradníkovi, o vojakoch a živote na zámku. 

Jún
1. 6. 2015
V Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici sa konalo slávnostné otvorenie športového ihriska. Finančne
prispel zriaďovateľ – Okresný úrad v Banskej Bystrici. 

3. 6. 2015 
Na multifunkčnom športovom ihrisku Spojenej katolíckej školy sv. Františka Asisského sa konal 1. ročník
športového podujatia pod názvom Františkova olympiáda.

5. 6. 2015
Svetový deň životného prostredia, z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu prevzala Ing. Magdaléna
Sombathyová, vedúca odboru pre múzejné činnosti a vedúca oddelenia banskej techniky Slovenského ban-
ského múzea v Banskej Štiavnici v historickej budove bratislavskej Reduty rezortné vyznamenanie – Čestné
uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environ-
mentalistiky.

5. 6. 2015
31. ročník Malého behu Trate mládeže sa konal za krásneho slnečného počasia a rekordnej účasti malých 
a mladých pretekárov materských, základných a stredných škôl nielen z Banskej Štiavnice a okolia, ale aj 
z Prie vidze, Banskej Bystrice, Levíc, Žiaru nad Hronom, Zvolena a Demandíc na futbalovom štadióne v Ban -
skej Štiavnici. Riaditeľom pretekov bol Mgr. Bohuslav Melicherčík.

6. 6. 2015
Uskutočnil sa 29. ročník Cestného behu Trate mládeže. Po registrácii na futbalovom štadióne v Banskej
Štiav nici sa pretekári presunuli autobusom do Hronskej Breznice. Pretekov sa zúčastnilo 37 pretekárov. Ceny
víťazom jednotlivých kategórií odovzdali: Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka Mestského úradu v Banskej
Štiavnici a Mgr. Bohuslav Melicherčík, riaditeľ pretekov. Celkové poradie víťazov Cestného behu Trate
mládeže: Michal Valkovič, Dušan Beňo, Ľubomír Hrmo, Milan Ivan.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

5

574



6. 6. 2015
Mesto Banská Štiavnica zorganizovalo na Šobove v Rómskom klube a okolí podujatie k príležitosti Medzi -
národného dňa detí. Pre deti bola pripravená opekačka, občerstvenie, množstvo zábavných súťaží a špor-
tových hier.

8. – 9. 6. 2015
Prebiehal 12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky „Mladých organistov“ v Kostole sv. Šimona a Júdu 
v Námestove. Prvé miesto v 2. kategórii získala žiačka ZUŠ v Banskej Štiavnici Lucia Švecová.

11. 6. 2015
Galéria Jozefa Kollára privítala deti z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa zapojili do 2. ročníka výtvarnej tvorby
detí predškolského a školského veku: Pikolíkove veselé pastelky 2015.

12. 6. 2015
Spolok priateľov Banskej Štiavnice z partnerského mesta Hünenberg zorganizoval zbierku hudobných
nástrojov pre nadané deti z nášho mesta. 

13. – 14. 6. 2015
115-ročné Lesnícke arborétum v Kysihýbli po prvýkrát otvorilo svoju bránu širšej verejnosti vďaka celosloven-
skému podujatiu „Víkend otvorených parkov a záhrad“, ktorého garantom je Národný Trust, u. o. a Mini s -
ter stvo kultúry SR. Podujatie zabezpečilo Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene, ktorému Les  nícke
arborétum v Kysihýbli patrí.

13. 6. 2015
Uskutočnil sa ďalší ročník podujatia „Budenie sitnianskych rytierov“, ktorý symbolicky otvára hlavnú turis -
tic kú sezónu pri jazere Počúvadlo.

15. – 20. 6. 2015
Slovenské banské múzeum hostilo medzinárodné sympózium pod názvom 13. Erbe Sympózium. Organizá-
tori: Slovenské banské múzeum, Mesto Banská Štiavnica, Štátny ústredný banský archív, Banskoštiavnic- 
ko-hodrušský banícky spolok, pod záštitou ministra životného prostredia SR Petra Žigu a v rámci Európ -
skeho roka priemyselného a technického dedičstva. Hlavná myšlienka sympózia: „Zachráňme banícku mi -
nulosť, získame budúcnosť“. Zameriavalo sa na kultúrne dedičstvo v geológii, baníctve a hutníctve, ale aj na
poznatky z oblasti knižníc, archívov a múzeí. Bolo to stretnutie odborníkov z viacerých disciplín ako geológie,
baníctva, archeológie a ďalších odborov súvisiacich s montánnou históriou.

16. 6. 2015
V priestoroch Terra Permonia sa uskutočnilo otvorenie výstavy najlepších prác súťaže pod názvom: Svetové
dedičstvo očami detí 2015. Do 21. ročníka súťaže prišlo 953 prác z 25 miest svetového dedičstva zo 16 krajín
sveta. Otvorenia sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, Dr. Katalin Kiss, bývalá riaditeľka
Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej
Európy a pravidelný účastník otvorenia výstavy Ákos Capdebo, súčasný riaditeľ Regionálneho sekretariátu
OMSD pre členské mestá strednej a východnej Európy, ako aj deti ZŠ J. Horáka.

16. 6. 2015
V Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici si literárno – hudobným pásmom pripomenuli 3 významné osob -
nosti: Andreja Braxatorisa Sládkoviča, Pavla Emanuela Dobšinského a Emila Boleslava Lukáča. Podujatie
pripravili: BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Evanjelický
cirkevný zbor a. v. v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica, Mestská knižnica a A – klub v Banskej Štiav nici.

17. 6. 2015
Na futbalovom štadióne Sitno Banská Štiavnica sa konal už 8. ročník „Športového dňa“, ktorého usporia-
dateľom bol miestny Slovenský zväz telesne postihnutých za spoluúčasti Mestského úradu a Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.

19. 6. 2015
Vernisáž výstavy XI. Trienále malého objektu a kresby s podtitulom „Reset 2015“ v Galérii Jozefa Kollára.
Výstavný projekt realizovalo Slovenské banské múzeum v spolupráci s O.Z. Banská Štiavnica. Projekty
združenia sú zamerané na podporu tvorby mladých umelcov.

19. 6. 2015
Štiavnickí bežci obhájili 2. miesto v štafetovom behu v partnerskom meste Ptuj v Slovinsku. Banskú Štiavnicu
reprezentovalo družstvo: Roman Šlúch, Bohuš Melicherčík, Michal Valkovič, Dano Matis.
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20. 6. 2015
Na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici sa konal 3. ročník akcie Umenie na Trojici. Hudba, výtvarné ume-
nie, literatúra, divadlo a film uviedli návštevníkov do Štiavnického kultúrneho leta 2015.

24. 6. 2015
Rozlúčka so školským rokom na Starom zámku. 7. ročník tradičného podujatia Slovenského banského
múzea, ktoré je venované koncu školského roka, ponúklo bohatý program, v rámci ktorého si deti potrápili
hlavy a prsty pri hlavolamoch a stavebniciach, vyskúšali si výrobu hlinených fajok “Štiavničiek“, ale si aj vy-
chutnali predstavenie banskobystrického divadla Bez opony „O siedmich kozliatkach“. 

Júl

1. 7. 2015
Kánonické prevzatie farnosti Banská Štiavnica novým farárom Mgr. Ing. ICLic. Ľudovítom Frindtom vo
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 18:00 hod. 

7. – 11. 7. 2015
Letná škola v múzeu. Dielnička, Kammerhof – letné prázdninové dielne pre malých aj veľkých návštevníkov,
ponúkajúce širokú paletu zaujímavých tvorivých aktivít. Ďalšie termíny: 14. – 18. júl, 5. august, 11. – 15. au-
gust 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. 7. 2015
Nočné prehliadky na Starom zámku. Organizátor Slovenské banské múzeum. Netradičné sprevádzanie na
Starom zámku v podaní historického hudobného a divadelného združenia TORMEN a šermiarov z juhový-
chodnej bašty Zvolenského zámku RICASSO. Následné prehliadky: 31. júl, 28. august, 12. september.

11. 7. 2015
Banská Štiavnica patrila šachu a histórii. Novinkou v programe bolo krátke divadielko: Ako Barbora Rösslová
návštevu hostila. Pre potreby podujatia hru napísal Juraj Červenák a herecky ju dotvorili Karin Haydu, Júlia
Horváthová, Jana Lieskovská a Dominika Kavaschová. V Banskej Štiavnici sa zišli najlepší šachisti, aby si
zmerali sily na Majstrovstvách Slovenska. 102 hráčov z 5 krajín súťažilo v dvoch turnajoch. Titul „Majster
Slovenska“ si tretíkrát za sebou vybojoval Peter Michalík. V medzinárodnom otvorenom turnaji si celkové
víťazstvo vybojoval Vladimír Talla z Českej republiky. Víťazom v súboji Sergej Movsesian a Peter Michalík
bol Sergej Movsesian. Monika Motyčáková sa stala majsterkou Slovenska v kategórií žien. Zo šachového
klubu Opevnenie Banská Štiavnica najlepšie súťaž zvládol Rudolf Toma (44. miesto). Najstarším účastníkom
bol 83 ročný Ivan Paulička a najmladšou hráčkou 9 ročná Lucia Ševčíková. Po živom šachu nasledovala
fakírska šou, Aratron Aspis, šermiari z trenčianskeho Wagustu a ich tance, ukážky streleckého spolku v réžii
Bojníka, sokoliari sv. Bavora a svetelno – ohňová šou Aratron Aspirs. Súčasťou podujatia bol jarmok.

15. – 19. 7. 2015
V Banskej Štiavnici sa uskutočnila hlavná časť 7. ročníka Letnej školy manažmentu svetového dedičstva 
v kra jinách V4. Hlavným organizátorom boli: Pamiatkový úrad SR, Medzinárodné centrum kultúry Krakov,
Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum a obec Štiavnické Bane. Počas štyroch dní sa účastníci
oboznámili s lokalitou svetového dedičstva UNESCO: Historické mesto Banská Štiavnica a technické pa -
miatky v jeho okolí.

16. 7. 2015
Mesto Banská Štiavnica a Základná škola Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici spolu s Danielom Matisom us-
poriadali XVIII. ročník tradičného Drieňovského okruhu. Súťažilo sa v 21 kategóriách. Súťaže sa zúčastnilo
143 detí a 56 dospelých.

17. 7. 2015
Odhalenie „Pamätnej tabule“ Jozefovi Vášárymu, propagátorovi vtipov štiavnického Nácka na nádvorí Joer -
gesovho domu, na Námestí sv. Trojice, kde býval s rodinou v čase, keď žil a pracoval v Banskej Štiavnici.

18. 7. 2015
V tento deň sa konal Náckov štiavnický pochod. V kalendári je meno Ignác, ktoré má štiavnický slangový
výraz – Nácko. Nácka stvárnil Ján Furinda, jeho brata Lojza Karol Turoň. Moderátorom podujatia bol Milan
Durbák. Po príhovoroch, piesňach, vtipoch a občerstvení v Baníckej krčme, prešli účastníci pochodu 6 zastá -
vok, ktoré sú spojené so životom Nácka a baníctva. Pochod bol ukončený vo dvore pred Štiavnickým betle-
hemom, kde účastníkov pochodu čakala druhá socha Nácka z dielne kremnického výtvarníka Jána Konuša.
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23. – 26. 7. 2015
16. ročník Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.

23. 7. 2015
V Kostole sv. Kataríny sa predstavil klavirista Marián Lapšanský, ktorý pravidelne hosťuje na mnohých
prestížnych koncertných platformách po celom svete, kde účinkuje s renomovanými orchestrami.

24. 7. 2015
Vernisáž grafík a rukopisov Tadeáša Salvu. Účinkovali: Ján Berky Mrenica ml., Milan Paľa, Eugen Prochác.
Starý zámok, Rytierska sála.

24. 7. 2015
Večer s Tadeášom Salvom. Capella Istropolitana a sólisti. Kostol sv. Kataríny.

24. – 25. 7. 2015
Pod šírym nebom v prírodnom amfiteátri pri Počúvadlianskom tajchu sa konal festival zameraný najmä na
bluesovú tvorbu – Sitno Blues. Predstavili sa interpreti: Peter Lipa, Marián Čekovský, Banda Americano,
Polemic a mnoho ďalších.

24. – 27. 7. 2015
Obľúbený bazár (ne)potrebných vecí, ktorý ponúkol staré veci, súčiastky, riad, sklo, náradie, kroje, hračky,
knižky, ale aj zberateľské unikáty, starožitnosti... Organizuje Slovenské banské múzeum v Kammerhofe.

25. 7. 2015
LOTZ TRIO – Kaštieľ vo Sv. Antone – Baroková kaplnka. Čítanie z autobiografickej prózy Tadeáša Salvu
„Nuž tak“. Kaviareň Divná pani, „TALES FROM MY DIARE LIVE“ – Miroslav Vitouš (Polajka), Nikolaj
Nikitin. Starý zámok, Lapidárium.

25. 7. 2015
4 Noci z Nového zámku. Letné podujatie Slovenského banského múzea pripravené pre Štiavničanov a náv -
števníkov mesta zamerané na večerný a nočný výhľad na mesto.

25. 7. 2015
Mesto Banská Štiavnica a sponzori zorganizovali 3. ročník preteku Štiavnický kros triatlon. Konal sa v re   kreač   -
nej oblasti Kolpašské jazerá a v ich okolí. Výťažok zo štartovného bol venovaný na dobročinné účely Nadácii
OZ Deťom pre život a zvyšok finančnej hotovosti bol použitý na rozvoj cyklistiky v regióne Banská Štiavnica.

26. 7. 2015
NOTHING BUT SWING TRIO – Hudobný altánok, Sklené Teplice. 

A ugust
1. 8. 2015
Po 30 rokoch bola na Sitne opäť otvorená chata Andreja Kmeťa. Chatárom sa stal Branislav Cengel.

5. 8. 2015
Banskú Štiavnicu navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J. E. Pan Weifang s manželkou a asistentom.
S primátorkou mesta diskutovali o možnostiach partnerskej spolupráce na poli cestovného ruchu a investícií,
ale aj možnosti výučby čínskeho jazyka, alebo liečenia tradičnou čínskou medicínou v našom meste.

5. 8. – 9. 8. 2015
Filmový festival 4 živly priniesol aj tento rok množstvo kvalitných filmov a sprievodných podujatí, zastre -
šených ústrednou témou – Zmysly.

8. 8. 2015
V Kežmarku sa konali medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo volejbale veteránov. V kategórii 40 – 50 rokov
bronz získali Štiavničania – Roman Katrinec, Miroslav Jáger, Marián Helej, Ladislav Bednář, Jozef Beňo, Ró -
bert Rus a Hubert Bucha. 

8. 8. 2015
Vladimír Bárta – Ladislav Khandl uviedli na Sitne novú knihu: História turistiky na Slovensku od štúrovcov
po dnešok. Podujatie zorganizovali autori a Turistický klub Edmunda Téryho v Banskej Štiavnici.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
01

5

577



10. 8. 2015
Pietne podujatie pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky – 10. august Deň obetí banských
nešťastí na Slovensku, ktoré sa konalo pri štôlni Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Organizátori: Banskoštiav -
nicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica.

12. 8. 2015
V evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici predstavila slovenská speváčka a herečka Szidi Tobias v komornej
úprave piesne svojho dvorného textára Petra Lipovského a autora hudby Milana Vyskočániho, v sprievode
hudobníkov Andreja Gála a Milana Osadského.

12. – 15. 8. 2015
Festival Cap á l'Est 2015 – stretnutia a debaty, filmové predstavenia, poézia, próza, vernisáž fotografií, baby-
lon jazykov, autorské čítanie, CAP deťom, okrúhly stôl a pod. Festival je otvorený pre všetkých, všetkým
jazykom, kultúram, vierovyznaniam a všetkým formám prejavu. 

14. 8. 2015
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej
Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica zorganizovali 4. ročník obnovenej Šmitorínskej púte pred kaplnkou pri
Šmitorín štôlni na Hornej Resle v Banskej Štiavnici.

16. 8. 2015
Na majstrovstvách SR v behu do vrchu – Horský kros Pruské – Vršatec, Ján Marko v kategórii juniorov z klu -
bu Atléti BS získal bronzovú medailu.

19. 8. 2015
Milovníci vážnej hudby, slovenského folklóru a netradičných hudobných spojení mali jedinečnú možnosť
vypočuť si naživo v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici ojedinelý koncert, v ktorom odzneli skladby
Vladimíra Godára a Bélu Bartóka. Predstavila sa česká huslistka, speváčka a herečka Iva Bittová a slovenské
sláčikové Muchovo kvarteto.

19. 8. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala rokovanie MsZ.
MsZ schválilo:
– plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií
– plnenie rozpočtu technických služieb
– návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2014 
MsZ udelilo Čestné občianstvo:

Richardovi Aeschlimannovi
Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklósovi, DrSc
Cenu mesta Banská Štiavnica:
Rút Lichnerovej
RNDr Emilovi Mázikovi
MUDr. Irene Višňovskej
Cenu primátora mesta Banská Štiavnica:
Jozefovi Bosákovi
Vladimírovi Stračinovi

V ďalších bodoch bol prerokovaný prevod niektorých nehnuteľností mesta a príprava Salamandrových dní
2015.

20. – 23. 8. 2015
18 hudobníkov z Čiech, Slovenska, Rakúska, Iránu, Holandska a Poľska vystúpilo na festivale Zvuk For Štiav -
nica. Aktéri festivalu menia pohľad na jazz, posúvajú ho bližšie k ľuďom a dávajú ho do netradičnej podoby.
Program festivalu bol obohatený aj o Jazzovú poviedkáreň, diskusie na tému súčasnej jazzovej hudby, im-
provizovaný hlasový workshop a pod. Koncerty prebehli v sakrálnych, klubových a industriálnych priestoroch.

21. 8. 2015
Slovenské banské múzeum pripravilo v Galérii Jozefa Kollára výstavu k 120. narodeninám štiavnického ma -
liara Edmunda Gwerka.

22. 8. 2015
Na Belházyovskom dome v Banskej Štiavnici bola odhalená pamätná tabuľa vedcovi CH. A. Dopplerovi, ktorý
zásadne ovplyvnil mnohé oblasti vedy, vrátane ultrazvukovej diagnostiky. Pôsobil ako profesor matematiky
a fyziky na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici v rokoch 1847 – 1849. Po odhalení tabule sa
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konal odborný workshop, ktorého program pripravili lekári reprezentujúci Slovenskú spoločnosť pre ultra-
zvuk v medicíne a Slovenskú spoločnosť cievnej chirurgie, Slovenskú angiologickú spoločnosť a Slovenskú
rádiologickú spoločnosť. 

23. 8. 2015
Konalo sa slávnostné odovzdanie nových hasičských vozidiel v Banskej Štiavnici, v miestnej časti Štefultov,
v obci Ilija a Banský Studenec. Na slávnostnom odovzdávaní hasičskej techniky sa zúčastnili: predseda 
NR SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák, podpredseda NR SR
Miroslav Číž, prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý a iní hostia.

23. 8. 2015
Na amfiteátri v Banskej Štiavnici sa konal 6. ročník festivalu Osmidiv. Vystúpenie na dvoch pódiách patrilo
známym umelcom, ale aj mladým kapelám a dvom moderátorom. Význam festivalu spočíva v prepojení zdra -
vých a hendikepovaných ľudí.

27. 8. 2015
Medzi Štiavničanov opäť zavítala slovenská spisovateľka žijúca v Saudskej Arábii – Soňa Bulbeck-Lužinová.
V kaviarni Divná pani predstavila novinky zo svojej tvorby.

28. 8. 2015
Obyvatelia Banskej Štiavnice si pripomenuli 71. výročie SNP. Oslavy sa konali pri Pamätníku SNP za účasti
primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, členov MsZ, členov organizácie Protifašistických bojovníkov 
a občanov mesta.

September
2. 9. 2015
V mestskej časti Banskej Štiavnice – Štefultov na Námestí padlých hrdinov sa konalo slávnostné otvorenie
novovybudovaného detského ihriska. Otvorenia sa zúčastnila primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková,
prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková a zamestnanci Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komu-
nikácie pod vedením Ing. Rastislava Marka.

3. – 6. 9. 2015
Vo Fiľakovských Kľačanoch sa konali FIA Majstrovstvá Strednej Európy v autokrose. Štiavničania – Martin
Tokár v kat. D6 obsadil 3. miesto a Richard Tóth ml. v kat. D6 junior 2. miesto.
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4. 9. 2015
V Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici sa konal výnimočný koncert pod názvom Pútnici.
V melodráme pre dvoch recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov
účinkovali: Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský filharmonický zbor
Bratislava. Dirigenti: Rastislav Štúr a Chelsea Gallo, zbormajster Jozef Chabroň. Publikum pozdravil aj autor,
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, slovenský skladateľ, pedagóg,
hudobný vedec prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

4. – 7. 9. 2015
V poľskej dedinke Dabrowa sa konal prvý jarmok zameraný na poľnohospodárstvo z projektu Joy Neet –
Job Opportunities for Youth with the Network of Europeau Townst. Je to príležitosť pre mladých ľudí
zamestnať sa prostredníctvom siete európskych miest. Z Banskej Štiavnice sa projektu zúčastnil Ing. Stanislav
Mlynarčík, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Banskej Štiavnici a Mgr. Henrieta
Godová, koordinátorka projektu.

6. 9. 2015
V Banskej Bystrici sa bežal maratón. Atléti BS bežali štafetu v poradí Marko, Petro, Gibala, Kačáni a získali
3. miesto.

6. 9. 2015
Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica, SOŠL v Banskej
Štiavnici a Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou, usporiadali XXXVII. ročník verejnej
streleckej súťaže „Zlatá puška Mesta Banská Štiavnica“ v malokalibrovom štvorboji M-800 a III. ročník
Memo riálu Ing. Lamberta Jokla v OS 80 na strelnici SOŠL Drieňová v Banskej Štiavnici.

11. 9. 2015
Pred slávnostným šachtágom Salamander 2015 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici uve-
denie druhého rozšíreného vydania publikácie Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka.

11. 9. 2015
Na veľkej hrádzi Richňavského tajchu sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej vodnej stavby
Veľká Richňava. Tejto slávnosti sa zúčastnil minister životného prostredia Ing. Peter Žiga, PhD., generálny
riaditeľ SVP, š. p. Ing. Marian Supek, primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková, starosta
obce Štiavnické Bane Stanislav Neuschl a ďalší.

11. 9. 2015
V Banskej Štiavnici sa začali Salamandrové dni, ktoré sprevádzajú mnohé akcie ako napr. Oslavy Dňa baníkov,
geológov, hutníkov a naftárov v Kultúrnom centre, Slávnostný šachtág, Valné zhromaždenie Slovenskej
banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici, Deň otvorených dverí v Štátnom ústrednom banskom archíve,
Burza minerálov, Salamandrové pódium na Námestí sv. Trojice, Salamandrový jarmok, Haraburdy, Dielnička
SBM, Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou, Salamandrové detské pódium Kaprálova truhlica,
divadelné predstavenie SBM, Mušketieri, výstava K dejinám drôtených lán v SBM a pod. Vyvrcholením Sala-
mandrových dní je Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici,
ktorého sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska, predchádzajúci prezident SR a čestný občan mesta Banská
Štiavnica Ivan Gašparovič, europoslanec za Smer Vladimír Maňka, minister životného prostredia SR Peter
Žiga, minister školstva, vedy a športu SR Juraj Draxler, ako aj štátni tajomníci ministerstva životného prostre-
dia, hospodárstva, ale aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci NR SR. Záštitu nad tohoroč -
nými salamandrovými dňami mal predseda vlády SR a čestný občan nášho mesta Róbert Fico a podpredseda
NR SR Miroslav Číž.
Banícka časť Salamandrových dní 2015 sa začala dvoma podujatiami. Prvým podujatím bol podpis Memo-
randa národných baníckych a hutníckych združení Maďarska, Poľska, Česka, Slovenska, Rakúska a Slovin-
ska, ktorý sa uskutočnil v sále komorských grófov Slovenského banského múzea. Druhým podujatím bol
slávnostný šachtág v sále Kultúrneho centra za účasti významných baníckych osobností z celej SR a zo za -
hraničia. Úspešný a vydarený bol aj tradičný Salamandrový sprievod. 

11. 9. 2015
Súčasťou slávnostného zasadnutia MsZ v Banskej Štiavnici v Kostole sv. Kataríny bolo slávnostné uvedenie
do života už tretieho vydania publikácie o Salamandri – Banskoštiavnický Salamander. Autori: Dr. Ján Novák,
CSc., Ing. Dalma Štepáneková a Daniel Harvan.

12. 9. 2015
V priestoroch amfiteátra pod Novým zámkom sa konal reprezentačný program umeleckého súboru Lúčnica,
ktorý očaril všetkých divákov.
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12. – 13. 9. 2015
Netradičné prehliadky Starého zámku prepletené vtipným príbehom o Kaprálovi, jeho žene, záhradníkovi, voj -
sku a jeho živote na zámku (hrade), ale aj o túžbe stať sa mušketierom. Organizuje Slovenské banské mú zeum.

17. 9. 2015
Seniorské talentárium, nesúťažná prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti v hudbe, speve, tanci, v ume -
leckom prednese poézie a prózy a vlastnej tvorby. Organizátori: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica, Klub dôchodcov v Banskej Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica.

19. 9. 2015
Turci idú – podujatie sa konalo na lúkach pod kalváriou, ktorú organizovalo Mesto Banská Štiavnica a SHS
Bojník z prostriedkov EÚ. Návštevníkov čakal malý jarmok, historický tábor, ukážky zbraní používaných 
v bojoch s Turkami, ochutnávka pravej tureckej kávy, historický šerm, orientálny tanec a pod.

23. 9. 2015
Medzi banskoštiavnické deti a študentov zavítal neobyčajný hosť – biológ, vedecký pracovník, spisovateľ,
publicista a cestovateľ RNDr. Gustáv Murín, CSc. So študentmi si pobesedoval okrem cestovateľskej témy
aj o bohatstve slovenského jazyka, chemických procesoch a pod.

Október
1. – 4. 10. 2015
Jesenné maliarske sústredenie pre začiatočníkov aj pokročilých. Akciu každoročne organizuje Združenie pre
integrálne vzdelávanie. Program: Maľovanie pohľadov na mesto, kurzy kreativity pre začiatočníkov, pred-
nášky o umení a pod.

1. 10. 2015
Na cestovateľskom bloku Kami a zvyšok sveta, ktorý patrí k 25 najlepším cestovateľským blokom, sa Banská
Štiavnica objavila ako najkrajšie mesto v strednej Európe. Do zoznamu 29 najkrajších miest sa zaradila
okrem Banskej Štiavnice aj Špania Dolina a Bardejov.

2. 10. 2015
Na radnici v Banskej Štiavnici sa konalo pracovné stretnutie primátorky nášho mesta Mgr. Nadeždy Babia -
k ovej s predsedom SNS JUDr. Andrejom Dankom v sprievode predsedu Okresnej rady SNS v Banskej Štiav -
nici Ing. Petrom Zorvanom, PhD. o možnostiach spolupráce a pomoci pre okres a mesto Banská Štiavnica.

6. 10. 2015
V súkromnej hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo slávnostné stretnutie s jubilantmi, ktoré
zorganizovali: Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Okresné centrum Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých v Banskej Štiavnici.

6. 10. 2015
55. ročník najstarších atletických žiackych pretekov na Slovensku – Horehronské hry sa konal v Banskej
Bystrici. Veľmi pekne sa umiestnili aj Štiavničania. Na pretekoch starších žiakov – 1500 m zvíťazil Ján Marko,
Matúš Červenák v behu na 1000 m dobehol na 7. mieste a Barbora Švenková na 600 metrovej trati sa umiest -
nila na 5. mieste, Hanka Hudecová na 800 m na 3. mieste.

9. 10. 2015
Slovenské banské múzeum privítalo stotisíceho návštevníka, ktorým bol Samko z Myjavy v sprievode svojich
rodičov, ktorého privítal riaditeľ múzea PhDr. Jozef Labuda, CSc., zástupca riaditeľa Ing. Peter Zorvan, PhD.,
vedúci oddelenia Banského múzea v prírode Ing. Ondrej Michna.

9. – 11. 10. 2015
V Banskej Štiavnici na SOŠL sa konal 5. ročník Medzinárodného seminára trubačov. Na ňom sa zúčastnilo
viac ako 100 trubačov. Tu prvýkrát v histórii zaznela aj banskoštiavnická fanfára v bravúrnom podaní 70-tich
trubačov so zvukom klopačky, melódiu skomponoval Ing. Michal Olos zo SLŠ v Liptovskom Hrádku.

9. 10. 2015
Akademici v Banskej Štiavnici. Slávnosť sa začala pred historickou radnicou baníckou hymnou spevokolu
Štiavničan a príhovorom primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej a pokračovala prečítaním odporúčania
o založení akadémie cisárovnej Márie Terézie Tadeášom Peithnerom a prečítaním rozhodnutia Márie Terézie
o založení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Potom nasledovalo slávnostné položenie venčekov k plastike
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venovanej Baníckej akadémii a bývalému primátorovi mesta Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc. a po ňom sa
sprievod pohol k budovám alma mater.

10. – 11. 10. 2015
Plavecký klub v Banskej Štiavnici v spolupráci s Mestským úradom a primátorkou mesta Banská Štiavnica
usporiadali medzinárodné plavecké preteky „Štiavnický kahanec“. Súťaži sa zúčastnilo 28 plaveckých klubov.
Banskoštiavnickí plavci získali 10 medailí a veľa osobných rekordov.

11. 10. 2015
Vo Veľkých Uherciach sa konalo ukončenie sezóny slovenského a regionálneho autokrosového pohára pre
rok 2015. Banskú Štiavnicu zastupoval Martin Tokár, ktorý v kategórii D6 v SAP obsadil 3. miesto. Richard
Tóth v kategórii juniorov obsadil 1. miesto a stal sa juniorským majstrom Slovenska a Stanislav Legény 
v kategórii D1 RAP v rozjazdoch bol tretí, no do finále nemohol nastúpiť pre poruchu na aute.

11. 10. 2015
V Štiavnických vrchoch pribudla nová unikátna cyklotrasa typu Flow Trail. Je určená pre horských cyklistov
a obsahuje rôzne zábavné prvky vo forme klopených zákrut, gravitačných jám a vĺn.

14. 10. 2015
Do Galérie osobností kultúry regiónu v Žiari nad Hronom bola prijatá in memoriam aj bývalá obyvateľka
Banskej Štiavnice PaedDr. Eleonóra Bujnová, PhD., ktorá pôsobila dlhé roky ako vedúca Katedry odbornej
jazykovej prípravy, bola členkou Redakčnej rady Štiavnických novín a kronikárkou mesta Banská Štiavnica. 

18. 10. 2015
Výstava záhradkárov na Štefultove, hlavne starých i nových odrôd hrušiek i jabloní. Návštevnosť výstavy
bola vysoká a odozva veľmi dobrá. V súťaži o najlepšie jablko Štiavnického regiónu vyhrali bratia Povinskí
– odroda Rubín. Druhé miesto získal Jozef Maruniak s odrodou Slovakia a tretie miesto Maximilián Balážfy
s odrodou Rubinola. V súťaži o najlepšiu hrušku získal prvé miesto Karol Palášthy s odrodou Lukasova,
druhé miesto Stanislav Palášthy s odrodou Parížanka a tretie Bohumír Mojžiš s odrodou Konferencia.

21. 10. 2015
Zasadnutie MsZ
Vypustenie bodu č. 7: Prerokovanie petície občanov mesta Banská Štiavnica, vyjadrujúcej sťažnosť pod-
písaných občanov na rušenie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier.
MsZ schválilo:
– povolenie prekročenia výdavkov na spolufinancovanie projektu 
– modernizáciu osvetlenia v meste Banská Štiavnica
– operačný a krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií
MsZ zriadilo: 
– dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica
– dobrovoľný hasičský zbor Štefultova
MsZ sa uznieslo:
– na dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohre-

bísk v meste Banská Štiavnica
Prerokovávali sa majetkové veci mesta Banská Štiavnica.

21. – 23. 10. 2015
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici konalo kultúrne podujatie,
ktoré pripravilo Mesto Banská Štiavnica. Na podujatí nechýbala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková
a viceprimátor Ing. Marian Zimmermann. Všetkých prítomných privítala Jarmila Simonidesová, bohatý
kultúrny program odštartovali so spevom Renata Horváthová a Diana Krnová za sprievodu Timona Turčana.

22. 10. 2015
V evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici si návštevníci mohli pozrieť literárno – hudobné pásmo o živote
a diele Sládkoviča, Bottu, Kmeťa, Horáka, Lukáča a iných, ktorí mali vzťah k nášmu regiónu, pri príležitosti
Roka Ľudovíta Štúra: Hlasy slávnych nezaniknú. Spomienkové pásmo o Ľudovítovi Štúrovi zostavila Mária
Petrová. Spoluusporiadatelia: BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Autorským klubom. Hosťom podujatia bol ekumenický
spevokol Efata z Ostrej Lúky.

23. 10. 2015
V Múzeu vo Svätom Antone sa konala prezentácia knihy Milana Augustína: Ľudská tvár vo výtvarnom prejave
doby kamennej.
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24. 10. 2015
V Rytierskej sále banskoštiavnického Starého zámku sa konal ojedinelý koncert Hilaris Chamber Orchestra
pod vedením Alana Vizváryho, ktorý predstavil hudobné diela svetových skladateľov ako R. Bergera, E. H.
Griega, A. Dvořáka. 

28. 10. 2015
V komornej atmosfére koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici sa konal literárno-hu -
do b ný večer v rámci cyklu Poetické mosty, pričom vzniklo nové tvorivé priateľstvo medzi autormi z Banskej
Štiavnice a Šale. Pozvanie autorského klubu prijali hostia: Dana Janebová a Jozef Javurek.

28. 10. 2015
Na pôde SOŠ služieb a lesníctva sa uskutočnila Verejná prezentácia medzinárodného projektu „Nech žije
les“, ktorý bol realizovaný v spolupráci s nórskou Solor videregäeude skole Sousterud – v rámci grantov Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru s podporou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol zamera -
ný na zvýšenie bilaterálnej spolupráce medzi našimi dvoma inštitúciami – strednými odbornými školami.

29. 10. 2015
Spisovateľka Ľubomíra Romanová otvorila svojim čítaním novú sériu stretnutí so súčasnými autormi
slovenskej literatúry v banskoštiavnickom Antikvariátiku. Ľubomíra Romanová pôsobí ako prednostka
Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny v Prešove. Moderovala Zuzana Tkáčiková, hudobne sprevádzala
Katarína Koščová (spev) a Dano Špiner (klavír).

November
2. 11. 2015
Na deň Pamiatky zosnulých v Dome smútku Frauenberg si samospráva Mesta Banská Štiavnica pietnou
spomienkou uctila všetkých tých, ktorí už nie sú medzi nami a opustili nás v tomto roku.

3. – 13. 11. 2015
Slovenské banské múzeum sa prostredníctvom svojej expozície Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe zapo-
jilo do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Pre návštevníkov pripravilo skladanie originálnych puzzlí, ktoré
im svojimi obrázkami viac prezradili o spôsobe získavania zlata a striebra.

4. 11. 2015
V Bratislave sa konali Majstrovstvá republiky v plávaní základných a stredných škôl. Dievčenský tím v zložení:
Timea Potančoková, Barbora Švenková a Lola Soldanová vybojovali strieborné medaily a stali sa vicemaj -
sterkami Slovenska. V chlapčenskej kategórii dominoval Ján Marko. Majstrami Slovenska v družstvách sa
stali žiaci ZŠ J. Horáka.
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4. 11. 2015
V skúšobnej prevádzke v zrekonštruovaných priestoroch v budove Okresného úradu v Banskej Štiavnici Kri -
žovatka 4 bolo otvorené nové Klientske centrum.

6. 11. 2015
Čarovná vežička penziónu Cosmopolitan 2 v Banskej Štiavnici ponúkla vernisáž diel neprofesionálnych
umelcov, ktoré vznikli počas jesenného maliarskeho sympózia Ars Urbum. Obľúbené maliarske sympózium
organizuje výtvarník Július Ciglan z Detvy. 

8. 11. 2015
V Brezne sa konala tanečná súťaž pod názvom Brezniansky tanečný pohár, kde Nela Slančíková a Roman
Takáč vyhrali prvé miesto v kategórii M1 – deti do 10 rokov. Na tejto tanečnej súťaži sa zúčastnili pod vede -
ním Fáber Dance Team. 

8. 11. 2015
Mesto Banská Štiavnica ukončilo druhú etapu vzdelávacích kurzov v rámci projektu s názvom „Vzdelávanie
seniorov v meste Banská Štiavnica“ financovaného z operačného programu Vzdelávanie.

12. 11. 2015
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v atraktívnom prostredí Rytierskej sály na Starom zámku us-
poriadalo 7. ročník akcie Stretnutie generácií. „Tradičné stretnutie seniorov a juniorov“ prinieslo okrem
vzdelávacej časti, pozostávajúcej z návštevy výstavy v Galérii Jozefa Kollára aj hodnotný kultúrny program 
a príjemné posedenie pri občerstvení.

17. 11. 2015
Kino Akademik uviedlo film Eva Nová, za prítomnosti hlavnej predstaviteľky filmu Emílie Vášáryovej,
režiséra a scenáristu Marka Škapa, kameramana Jána Meliša a ďalších. V besede s divákmi pred zaplneným
kinom pútavo rozprávali o natáčaní filmu. Dve projekcie videlo viac ako 210 divákov.

18. 11. 2015
Občianske združenie OZ 89 usporiadalo verejné podujatie pod názvom „Čo nám priniesol november 89“.
Iniciatívu podporila aj Konfederácia politických väzňov Slovenska, Kresťansko-demokratické hnutie a Demo -
kratická skupina DS – SDKÚ. Osobitné poďakovanie patrí Jurajovi Čabákovi a rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti Banská Štiavnica. Po svätej omši sa ďalší program preniesol do podkrovných priestorov kaviarne
Art Café.

19. 11. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková pri príležitosti Dňa študentstva prijala v Obradnej miestnosti
MsÚ študentov banskoštiavnických škôl, ktorých ich školy navrhli na ocenenie za vynikajúci prospech a prí -
stup k štúdiu, ale aj za široké spektrum ich činnosti, ktorými úspešne reprezentovali svoju školu a naše mesto.

19. 11. 2015
V rámci Mesiaca fotografie v Múzeu vo Svätom Antone sa konalo vyhodnotenie už 18. ročníka celoslovenskej
súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia, spojená s vernisážou výstavy zo súťažných prác. Prítomných priví-
tal riaditeľ múzea Ing. Marián Číž. Podujatie otvorila a viedla Mária Petrová. Zo Štiavničanov boli ocenení:
Emília Kumpfová, Norbert Píš, Martin Balog, Martin Lutonský a kolektív žiakov zo Špeciálnej základnej
školy v Banskej Štiavnici.

20. 11. 2015
V priestoroch Denného stacionára OZ Margarétka na sídlisku Drieňová bol odovzdaný do užívania nový re-
habilitačný prístroj Motomed viva 2 s príslušenstvom, v celkovej hodnote 3999 Euro na zlepšenie zdravotné -
ho stavu a mobility klientov stacionára. Symbolické prestrihnutie pásky urobil správca nadácie COOP
Jednota Ing. Ján Bilinský a predseda družstva COOP Jednota Žarnovica Ing. Ábel Tužinský.

21. – 22. 11. 2015
Na 10. Zjazde záhradkárov, ktorý sa konal v Nitre v Kongresovej hale Agroinštitútu, bol Bohumír Mojžiš,
vynikajúci záhradkár zo Štefultova, zvolený do predsedníctva Slovenského výboru záhradkárov. 

24. 11. 2015
Uvedenie knihy Vladimíra Bártu „My Štiavničania 3“ v aule SPŠ S. Mikovíniho za účasti Emílie Vášáryovej.
Je v nej množstvo fotografií a rôznych príbehov ľudí žijúcich v Banskej Štiavnici. Kniha sa uvádzala v pries -
toroch bývalej chemickej školy, dnes SPŠ S. Mikovíniho, v ktorej dlhé roky pôsobil otec Milky Vášáryovej
ako stredoškolský profesor a v lete tohto roku sme si spomenuli na jeho nedožitých 100 rokov.
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25. 11. 2015
Primátorka mesta zvolala rokovanie MsZ.
MsZ schválilo:
– návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1998
– rozšírenie živnostenského oprávnenia Mesta Banská Štiavnica o poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

v spojení s predajom na priamu konzumáciu
MsZ odmietlo:
– petíciu občanov mesta Banská Štiavnica vyjadrujúcu sťažnosť podpísaných občanov na rušenie verejného

poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier na území mesta Banská Štiavnica z dôvodu nesplnenia
záko nom stanovených podmienok

MsZ sa uznieslo:
– na všeobecne záväznom nariadení o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií

na území mesta Banská Štiavnica

26. 11. 2015
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok usporiadal v Slovenskom banskom múzeu v Kammerhofe dva
semináre. Prvý s názvom Život a dielo profesora Banskej akadémie A. Ruprechta k 200. výročiu jeho úmrtia,
ktorému bola osadená aj pamätná tabuľa na budovu Belházyovského domu. Druhý seminár mal názov:
Baníctvo v Štefultovskej doline a bol venovaný 600. výročiu prvej písomnej zmienky o Štefultove. Predseda
spolku Ing. Richard Kaňa sa poďakoval Jozefovi Osvaldovi, ktorý ukončil svoju činnosť vo výbore spolku 
a poďakoval sa mu i za dlhoročné vedenie spolkovej kroniky. Účastníci si zvolili nový 26 – členný riadiaci
výbor, ktorého staronovým predsedom sa stal Ing. Kaňa.

26. 11. 2015
V Slovenskom banskom múzeu v Kammerhofe sa predstavovala nová publikácia „Nárečie banskoštiavnické“,
ktorej autorom je Jozef Vášáry, bývalý Štiavničan a profesor bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej 
v Banskej Štiavnici. Na predstavovaní novej publikácie sa zúčastnila aj jeho dcéra Magda Vášáryová.

26. 11. 2015
Odhalenie pamätnej tabule profesorovi Mikulášovi Podovi z Katedry matematiky a hydrauliky Baníckej aka -
démie vo vestibule Slovenského banského múzea.

27. 11. 2015
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v Galérii J. Kollára inštalovalo výstavu Eva B. Linhartová –
Ma liarske spomienky.

December
1. 12. 2015
Tak ako každoročne, aj tento rok Mesto Banská Štiavnica v objekte mestských kúpeľov sprístupnilo a pre-
vádzkovalo priestor na prenocovanie pre občanov bez domova v čase nepriaznivých klimatických podmie -
nok.

4. 12. 2015
Výstava pod názvom „Neobyčajné príbehy obyčajných vecí“ na Starom zámku, ktorú zorganizovalo Slovenské
banské múzeum v Banskej Štiavnici, ukázala 9 obyčajných i neobyčajných príbehov, množstvo pamiatok,
desaťročia odpočívajúcich na policiach starozámockého depozitára, príbehy ľudí, ktorí už dávno nie sú medzi
nami.

5. 12. 2015
Do Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici aj tento rok zavítal Mikuláš s čertom. Na stretnutí všetkých priví-
tala prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, najviac sa samozrejme tešili deti, ktoré Mikulášovi pred-
nášali básničky, spievali pesničky a za prejavy dostávali sladkú odmenu. Slávnosť zorganizovalo Mesto Banská
Štiavnica. 

10. 12. 2015
Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala MsZ.
MsZ schválilo:
– rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2016
MsZ vzalo na vedomie:
– výhľadový viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií mesta na roky 2017 

a 2018 
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MsZ sa uznieslo na:  
– dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014 o miestnych daniach, miest -

nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
MsZ prerokovalo:
– majetkové veci mesta Banská Štiavnica

10. 12. 2015
Vo vyzdobených priestoroch ZŠ Jozefa Kollára na Drieňovej sa konala vernisáž knihy Zimné vyznania, ktorú
predstavila dvojica autorov – poetka Mária Petrová a fotograf Ľubomír Lužina.

11. – 12. 12. 2015
„Štjavnycký vjanočný jarmok“ organizovalo ako každý rok Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
vo svojich priestoroch na nádvorí Kammerhofu. Vianočnú atmosféru umocňovali vianočné piesne a koledy
v podaní ZUŠ v Banskej Štiavnici a „Živý betlehem“ v prevedení študentov Akadémie umení v Banskej
Bystrici, koledníci zo Spojenej katolíckej školy sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, deti z Materskej
školy Nezábudka v Banskej Štiavnici a pod. Nechýbali vianočné špeciality, predaj vianočných stromčekov,
originálnych výrobkov z rúk šikovných remeselníkov a pod.

15. 12. 2015
Na konferencii záhradkárov v Bratislave boli záhradkári zo Štefultova ocenení najvyšším vyznamenaním
Slovenského republikového výboru Záhradkárskeho zväzu, kde bolo udelené Michaele Mojžišovej ocenenie
3. stupňa, Milanovi Fáberovi ocenenie 3. stupňa a Bohumírovi Mojžišovi ocenenie 2. stupňa. 

17. 12. 2015
Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici sa konal krásny adventný koncert ZUŠ 
v Banskej Štiavnici. Na vysokej úrovni sa predstavili žiaci a učitelia tejto školy v úlohách spevákov, tanečníkov
a hudobníkov.

18. 12. 2015
V priestoroch Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici sa konala prezentácia ročenky
Montánna história 7. Publikácie vychádzajú od roku 2008 a vydáva ich Slovenská spoločnosť pre sociálne 
a hospodárske dejiny, o. z.

26. 12. 2015
V kine Akademik v Banskej Štiavnici sa premietala prvá banskoštiavnická filmová rozprávka Ako baník 
k zla tu prišiel. Autori: Šimon Martin Šafařík, Michal Číž, kameramani a fotografi: Marian Garai, Slavomír
Červeň, hudobník Slavomír Michna a ďalší. Natáčalo sa v Banskej Štiavnici, ale tiež v Prenčove, Svätom An-
tone, Štiavnických Baniach a pod. Na rozprávke sa podieľalo 58 dobrovoľníkov – hercov, niekoľko členov
štábu a veľa ďalších.
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