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Dajte si pozor na to, do ktorého
školského obvodu patrí Vaše dieťa

Foto: V. Veverka

Zdroj: MsÚ BB
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Ak máte doma budúceho škôlkara alebo školáka, mali by ste si poznačiť niekoľko dátumov do kalendára. Zápisy do materských
a základných škôl sa blížia a my poznáme ich presné termíny. Pozrite si aj nové rozdelenie školských obvodov, ktoré budú pre prvákov
platiť od školského roka 2018/2019. V téme mesiaca nájdete aj užitočné informácie k zápisu.
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Samospráva

Zo športu

Aj tento rok spolu vyčistíme naše mesto pri
jarnom upratovaní. Pridajte sa k nám!

K významným osobnostiam nášho mesta
pribudli ďalšie zvučné mená. Ktoré sú to?

Olympijský úspech Anastasie Kuzminovej si
uctili Banskobystričania i návštevníci!
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Kvalitné prostredie pre zdravý vývoj detí

Foto: MsÚ BB

Milí Banskobystričania, s potešením Vás in
formujeme, že nadobudnutím právoplatnos
ti kolaudačného rozhodnutia dňa 5. marca
2018 boli ukončené dva projekty realizované
v rámci Operačného programu Kvalita život
ného prostredia: Zvyšovanie energetickej
efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica
a Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na
Lúčkach 2, Banská Bystrica. Stavebné práce
na oboch škôlkach sa zamerali na zateplenie
objektov, striech, stropov, stien či spojovacích
chodieb. Zrealizovala sa výmena okien a dve
rí, zdrojov osvetlenia a svietidiel, elektrických
rozvodov a rozvodových skríň, komplexná
obnova systému ústredného kúrenia a teplej
vody. V oboch prípadoch sa vybudovali bez

MŠ Tatranská

bariérové vstupy. V nasledujúcom
období sa zameriame na podpor
né aktivity projektov s cieľom ich
úspešného finančného ukonče
nia. Cieľom projektov je zníženie
spotreby energie pri prevádzke
verejných budov. Zrealizovaním
energetických opatrení dosiahne
me úsporu energie na vykurovanie,
čím sa zabráni neustálemu zvyšo
vaniu prevádzkových výdavkov
MŠ Na Lúčkach
na opravu a údržbu týchto ma
terských škôl. Ušetrené finančné
prostriedky tak budeme môcť investovať do
eur investovala samospráva z prebytku roz
ďalších rozvojových projektov mesta. Obno
počtu na vyvolané investície. Materská škola
Na Lúčkach funguje v Podlaviciach od sep
va bola financovaná vďaka eurofondom zís
kaným z Operačného programu
tembra 1989 a po takmer 30 rokoch sa dočkala
Kvalita životného prostredia zame
rozsiahlej rekonštrukcie. Celkové oprávnené
výdavky projektu po verejnom obstarávaní
raného na zvyšovanie energetickej
sa pohybujú vo výške 658 610 eur, pričom sa
efektívnosti. Celková oprávnená
podarilo ušetriť cca 162 000 eur. Spolufinanco
suma projektu v MŠ Tatranská
predstavuje približne 1 079 426
vanie mesta tvorí 32 931 eur a nevyhnutné ne
eur, pričom vo verejnom obstaráva
oprávnené výdavky sú takmer 40 597 eur. Ďal
ní sa podarilo ušetriť cca 275 000
ších 100 000 eur bolo vyčlenených z prebytku
eur. Finančná spoluúčasť mesta je
rozpočtu na obnovu vnútorných priestorov.
vo výške takmer 55 202 eur a ne
vyhnutné neoprávnené výdavky sú
Oddelenie investičnej výstavby
takmer 19 752 eur. Ďalších 130 000
a riadenia projektov

Deťom chutia tradičné raňajky

Filozofia tradičných raňajok v základných
a materských školách funguje napr. v Slovin
sku, Rakúsku i Bavorsku. Riaditeľ SOŠ Pod
Bánošom sa pred niekoľkými rokmi inšpiro
val práve v Slovinsku, kde školy spolupracujú
s miestnymi včelármi, farmármi i pekármi. Tí
do škôl dodávajú med, maslo, mlieko a peká
renské výrobky. „Naše slovenské deti jedia najlacnejší tovar z hypermarketov. Fakticky, je to prvá
generácia, ktorá neje produkty svojich rodičov a začíname to považovať za niečo normálne. Som rád,
že na základe múdreho rozhodnutia mesta sme sa
stali dodávateľom pre mestské škôlky a detské jasle.
Garantujeme čerstvý chlieb, ktorý nie je rozmrazený a nedopeká sa, a tak isto med. Ako jediní na
Slovensku sme urobili krok k prirozdeným raňaj-

www.banskabystrica.sk
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Banská Bystrica ako jediná samospráva na Slovenku urobila pred niekoľkými rokmi krok k podávaniu tradičných raňajok z miestnych
surovín pre deti. Vďaka Strednej odbornej škole Pod Bánošom si najmenší Banskobystričania vo všetkých 28 materských školách
a detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta môžu pochutnávať na zdravých potravinách.

Aj zdravé jedlo zmizlo z tanierov rýchlo
kám z miestnych surovín, z čistých regionálnych
produktov,“ objasňuje riaditeľ SOŠ Pod Báno
šom Pavel Fiľo. „Som presvedčený, že ide o veľmi
dobrý pilotný projekt inšpiratívny aj pre iné mestá.

V súčasnosti odoberáme od SOŠ Pod Bánošom pekárenské výrobky a med. Naším cieľom je projekt
rozšíriť a nájsť v najbližšom období partnera na
dodávku kvalitného masla a mlieka. Výhodou je, že
naše deti jedia čerstvé potraviny od regionálnych
výrobcov, čím zároveň podporujeme rozvoj farmárstva,“ dopĺňa primátor Ján Nosko. Stredná
škola sa môže pochváliť aj malou mäsiarskou
výrobou, preto nie je vylúčené, že v budúcnos
ti sa spolupráca rozšíri aj o tento segment.
„Tradičné raňajky majú ďalekosiahly význam. Deti
dostanú skutočne živé potraviny, farmári môžu
predávať za konečné ceny do škôl a  rodičom sa nič
nezdraží. Zároveň sa ľuďom na vidieku otvorí trh
a začne sa im dariť,“ dodáva Fiľo.
mar

Foto: MsÚ BB

Škôlky po tridsiatich rokoch v krajšom šate
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Banskobystričania, spojme sily Za krajšie mesto

Tradičná celomestská akcia „Za krajšie mesto
2018“ už klope na dvere. Jarné upratovanie sa
spája s prvými lúčmi slnka, a preto ju odštar
tujeme hneď po veľkonočných sviatkoch. Do
skrášľovania okolia sa pravidelne zapájajú aj za
mestnanci a vedenie mesta. Inak to nebude ani
tento rok a po čistení Urpína, lokality Pod Ryba
či parčíka pri kaštieli Radvanských sa tento
krát stretneme v Sásovej. Prvú zo štyroch etáp
odštartujeme v piatok, 6. apríla 2018 čistením
Jelšového hájika. „Teší ma, že o toto podujatie je
v Banskej Bystrici vždy veľký záujem. Ľudia sa zapájajú a pomáhajú. Mnohí dokonca dbajú na čistotu
a skrášľovanie okolia svojich domovov počas celého
roka. Vlani nám pri upratovaní pomáhali aj rôzne
inštitúcie či žiaci zo základných škôl. Verím, že ani
teraz to nebude inak a opäť sa iniciatívne zapojí čo
najviac obyvateľov,“ hovorí primátor mesta Ján
Nosko. Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčis
tenie verejných priestranstiev, najmä medziblo
kovej zelene na sídliskách, od rôznych komu
nálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním
a sezónnym zberom biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu zo záhrad. Organizačné
zabezpečenie má na starosti Oddelenie odpa
dového hospodárstva a údržby verejných prie
stranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici
(tel. č. 048/433 0454). Pri realizácii sa počíta
s aktívnym zapojením obyvateľov, základných

ETAPA

6. – 7. apríl 2018

Centrum, Fortnička, Graniar, Uhlisko a Ma
jer (zapožičanie pracovného náradia: Stredisko
Centrum, Horná 24/A, tel. č. 0903 566 641)
ETAPA

13. – 14. apríl 2018

Radvaň, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šal
ková, Senica, Pršianska terasa (zapožičanie
pracovného náradia: Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642)
ETAPA

20. – 21. apríl 2018

Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch
(zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642)
ETAPA

27. – 28. apríl 2018

Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka (zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Východ, Pod
Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643)

V spolupráci s Lesmi SR obnovujeme porast

V uvedených termínoch samospráva zabezpečí
pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk a na
informačných plagátoch na bytových domoch.
V prípade potreby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad
a pod. počas akcie, nás môžete kontaktovať každý
týždeň od pondelka do soboty na telefónnom čísle
0905 940 847.

Upozorňujeme
Za nepriaznivých poveternostných podmie
nok bude stanovený náhradný termín, o čom
Vás budeme informovať na stránke mesta
www.banskabystrica.sk. Termíny etáp si mô
žete potvrdiť na: 048/433 0454, 0905 940 875,
separovanyzber@banskabystrica.sk. Žiadame
obyvateľov mesta, aby počas akcie nevyko
návali rezy a výruby kríkov či stromov a za
merali sa len na vyhrabávanie trávnikov od
lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu,
čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia
s vegetáciou rastúcou na verejných plochách
vo vlastníctve alebo správe mesta má výlučne
ZAaRES. Nepovolený výrub stromov a ich po
škodzovanie je priestupkom, za ktorý môže
byť uložená finančná sankcia.
Oddelenie odpadového hospodárstva
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Pripomíname si

ký vek, niektoré sú napadnuté drevo
kaznými hubami a ohrozujú majetok,
zdravie a život ľudí. Ich zlý zdravotný
stav potvrdila aj Štátna ochrana príro
dy SR. Mesto Banská Bystrica plánuje
v tejto lokalite v jarných mesiacoch
začať s realizáciou plánovanej cyklo
trasy Hušták – Podlavice. Poškodené
a staré dreviny nachádzajúce sa pria
mo v trase plánovanej stavby sa nále
žite ošetria a niektoré následne aj vy
rúbu. Zdôrazňujeme, že v spolupráci
so správcom vodného toku (Lesy SR,
š. p. Odštepný závod Slovenská Ľupča) sa sta
rostlivo vyberú iba tie dreviny, ktoré by mohli
spôsobiť zdravotnú alebo majetkovú ujmu
ľudí prechádzajúcich daným úsekom pešo
alebo na bicykli. Výrub bude zrealizovaný
v zmysle platných predpisov, preto dopredu
informujeme verejnosť, aby nedošlo k nedo
rozumeniam.
Oddelenie životného prostredia
Foto: MsÚ BB
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i stredných škôl, mimovládnych neziskových
organizácií a občianskych iniciatív. K čisteniu
verejných priestranstiev (Mestský park, Jelšo
vý hájik, Park pod Pamätníkom SNP, Urpín,
atď.) prizveme aj environmentálne zamerané
miestne dobrovoľné organizácie. Dočistenie
týchto lokalít zabezpečí správca verejnej zelene
ZAaRES Banská Bystrica a aktivační pracovnící.

Spomínaný breh potoka Tajovka
Správa vodného toku je všestranne zameraná
starostlivosť o zachovanie a rozvoj všetkých
jeho funkcií. Správca je povinný brehové po
rasty vo vodných tokoch a aj na pobrežných
pozemkoch riadne udržiavať. V lokalite na
Štiavničkách na brehoch potoka Tajovka pre
to dôjde k výrubom starých a krehkých dre
vín, ktoré sú v zhoršenom zdravotnom stave.
Stromy sú prestarnuté, presiahli svoj biologic

www.banskabystrica.sk
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Nezabudnite Vaše dieťa zapísať do školy
Čo všetko potrebujete vedieť?
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je Všeobecne záväzným nariadením
určený na prvý pracovný utorok v apríli. Tento rok teda rodičia zapíšu svojich malých prvákov do školských lavíc dňa 10. apríla 2018
v čase od 13:00 do 18:00 hod. Bližšie informácie zverejnení každá základná škola na svojej webovej stránke.
Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase
nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕ
šilo šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť
ho na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt (spádová škola). Žiak môže
plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme
na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej ško
ly je povinný prednostne prijať deti, ktoré majú
trvalý pobyt v školskom obvode jeho školy. Na
plnenie povinnej školskej dochádzky môže byť

výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré ešte nemá šesť
rokov. V tomto prípade musí zákonný zástupca
k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie prísluš
ného zariadenia výchovného poradenstva a pre
vencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného leká
ra pre deti a dorast.

Dajte si pozor na nové
rozdelenie školských obvodov!
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl
sa bude tento rok konať podľa nového Všeobec
ne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica
č. 4/2018, podľa ktorého má každá škola určený

svoj školský obvod. Nové školské obvody platia
pre žiakov prijímaných do prípravného, nulté
ho a prvého ročníka základných škôl od škol
ského roka 2018/2019. Pre deti prijímané do
špeciálnych tried v základných školách uvede
ných v § 2 ods. 4 písm. a) až f) VZN je školským
obvodom celé územie mesta Banská Bystrica.
Pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochá
dzku v školskom roku 2018/2019 v druhom až
deviatom ročníku platí od tohto školského roka
a nasledujúce na účely určenia spoločného škol
ského obvodu aj naďalej škola, do ktorej už boli
prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Nové rozdelenie školských obvodov v meste Banská Bystrica
Školský
obvod

Základná škola

Ulice / Obce

Prvý

ZŠ Pieninská 27,
Banská Bystrica

Kráľovohoľská, Karpatská, Inovecká, Krivánska, Javornícka, Pieninská, Magurská, Na Skalici

Druhý

ZŠ, Sitnianska 32,
Banská Bystrica

Starohorská, Strážovská, Tatranská, Sitnianska, Rudohorská

ZŠ, Ďumbierska 17,
Banská Bystrica

Rudlovská cesta s orientačnými číslami 56 – 116 a 57 – 85, Rudlová: Mladých budovateľov, Pod Banošom,
Odbojárov, Zdenka Mikulu, Pod Hôrkou, Kapitána Jaroša, Dedinská, Strmá, Marka Čulena, Rudelinova uli
ca, Ulica Svetozára Stračinu, Ulica Jakuba Pribicera, Ulica richtára Ondreja, Ulica Jána Móryho, Sásová: Ve
terná, Hlboká, Mateja Bela, Dubová, Na plaváreň, Na Zábave, Na Tále, Garbanka, Haškova, Sásovská cesta,
Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na Dolinky, Stránska, Agátová, Surovská, Ďumbierska, Ružová, Beskydská,
Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká

ZŠ Jána Bakossa,
Bakossova 5,
Banská Bystrica

Na Troskách, Janka Kráľa, Jána Chalupku, M. M. Hodžu, Murgašova, Hurbanova, M. Hattalu, Záhradná,
Ruttkaya Nedeckého, Cesta na amfiteáter, M. Rázusa, Terézie Vansovej, Horná Strieborná, Dolná Striebor
ná, Krížna, Lazovná, Katovná, Stoličková, Strieborné námestie, Jána Bottu, Bakossova, Komenského, Pod
Jesenským vŕškom, Alexandra Matušku, Tibora Andrašovana, Námestie SNP, Dolná, Kapitulská, Národ
ná, Kuzmányho, J. Cikkera, F. Švantnera, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Nám. Š. Moysesa,
Vajanského námestie, Šimona Jurovského, Na Karlove, Dobšinského, Ľuda Ondrejova, Hečkova, Severná,
Laskomerská, Medený Hámor, Uľanská cesta, Jozefa Mistríka, Jakub: Jakubská cesta, Nový Svet, Harma
necká cesta, Ovocná, Hrušková, Kostiviarska: Kostiviarska cesta, Jelšová, Topoľová, Ústav na výkon väzby,
Komenského 7; Obec: Špania Dolina

ZŠ, Trieda SNP 20,
Banská Bystrica

Partizánska cesta, Trieda SNP, Nám. Slobody, 29. augusta, Jegorovova, Petra Karvaša, Mikuláša Kováča,
Kukučínova, Československej armády, Horná, Robotnícka, Železničiarska, Cesta k nemocnici, Petelenova,
Skuteckého, Šoltésovej, Kollárova, Figuša Bystrého, Profesora Sáru, Horné záhrady, Rudlovská cesta s orien
tačnými číslami 2 – 54 a 1 – 53, Šalková: Ľupčianska, Mieru, Fraňa Kráľa, Podjavorinskej, Ponická ulica,
Šalkovská cesta, Poľovnícka, Hronská, Jiráskova, Priemyselná, Technická, Senica: Senická cesta, Cementá
renská cesta, Na Hrbe; Obce: Kynceľová, Nemce

Šiesty
spoločný

ZŠ, Golianova 8,
Banská Bystrica

Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušo
va, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni,
Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, Majer: Majerská cesta, Stavebná; Obce: Horná Miči
ná, Dolná Mičiná a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Čerín od 5. ročníka po 9.
ročník povinnej školskej dochádzky

Siedmy
spoločný
školský
obvod

Základná škola Joze
fa Gregora Tajovské
ho, Gaštanova 12,
Banská Bystrica

Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká cesta,
Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na Lúčkach, Na Kútinách, Skubín: Buková, Záhum
nie, Skubínska cesta, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Námestie Ludvika Svobodu;
Obce: Tajov, Kordíky, Riečka, Králiky od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky

Tretí

Štvrtý
spoločný

Piaty
spoločný

www.banskabystrica.sk
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Ôsmy

ZŠ, Spojová 14,
Banská Bystrica

Jilemníckého, Nešporova, Kapitána Nálepku, Cesta na štadión, Hutná, Gorkého, Nové Kalište, Wolkero
va, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínová, Tichá, Zelená, Havranské, Spojová, Šalgotarjánska,
Švermova, Sadová, Trieda Hradca Králové, Kvetinová, Tajovského, Nad plážou, Kláry Jarunkovej, Školská,
Na Graniari, Astrová, Azalková, Muškátová, Ľaliová, Gerberová, Tulipánová, Zvončeková, Slnečné stráne,
Cmárovo, K lomu, Pod vysielačom

Deviaty

ZŠ, Moskovská 2,
Banská Bystrica

Družby, Okružná, Mládežnícka, Tulská, Moskovská, Oremburská, Kyjevské námestie, Zadarská, Vršacká,
Kovačická, Radomská

ZŠ, Radvanská 1,
Banská Bystrica

Radvaň: Kalinčiakova, Jarná, Jesenná, Letná, Radvanská, Bernolákova, Nám. Ľ. Štúra, Cintorínska, Poľná,
Stredná, Krátka, Bočná, Dlhá, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, Dúhová, Oblačná, Malachovská cesta,
Stromová, Stupy, Zimná, Smaragdová, Pršianska terasa: Ametystová, Malachitová, Pršianska cesta, Medená,
Zlatá, Bronzová, Diamantová ulica, Zafírová, Mosadzná, Opálová, Rubínová, Topásová, Platinová, Jantárová,
Rumelková, Jaspisová, Tyrkysová, Železná, Akvamarínová, Achátová, Iliaš: Iliašská cesta, Kráľová: Sokolov
ská, Podháj, Sládkovičova, Zvolenská cesta, Rakytovce: Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová, Vŕbová,
Klenová ulica, Liesková, Bazová, Brestová, Jarabinová, Kremnička: Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jablo
ňová, Borievková, Drienková, Šípková, Trnková, Plánková; Obce: Malachov a Vlkanová od 5. po 9. ročník
povinnej školskej dochádzky a Horné Pršany od 1. po 9. ročník povinnej školskej dochádzky

Desiaty
spoločný

ZŠ Slobodného
slovenského vysie
Jedenásty
lača, Skuteckého 8,
Banská Bystrica

Celé územie mesta Banská Bystrica pre deti do tried so špecifickým intelektovým nadaním

Čo je potrebné pri zápise?
Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
a rodný list dieťaťa. V prípade, že je dieťa v čase
zápisu choré, je potrebné oznámiť to riaditeľovi
vybranej školy a dohodnúť sa na individuál
nom postupe. Ak svoje dieťa zapíše zákonný
zástupca do školy pre žiakov so špecifickým
intelektovým nadaním ZŠ SSV Skuteckého 8,
triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti
v ZŠ Ďumbierska 17, musí ho v čase zápisu za
písať aj do spádovej školy. O prijatí dieťaťa na
základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy
do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku,
v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Po
kiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť ško
lu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to pred
chádzajúcej škole oznámiť najneskôr do konca
augusta. Kmeňová škola poskytne žiakovi na
základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice

a pracovné zošity. Žiak, ktorý si plní povinnú
školskú dochádzku v školách mimo územia SR,
môže na základe žiadosti zákonného zástup
cu vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti
zákonný zástupca uvedie ročníky, za ktoré sa
majú komisionálne skúšky vykonať. Termín,
obsah a rozsah určí riaditeľ školy najneskôr 15
dní pred ich konaním. Na základe výsledkov
vydá škola žiakovi vysvedčenie. Žiak môže zo
závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnos
ti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj v inej
škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu
žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom
školy, v ktorej sa má skúška vykonať. Zákonný
zástupca žiaka, ktorý nepožiadal o vykonanie
komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne
skúšky po ukončení osobitného spôsobu plne
nia školskej dochádzky. Podľa výsledkov ná
sledne riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušné

ho ročníka. Viac informácií o odklade povinnej
školskej dochádzky a k zápisu dieťaťa na diaľku
nájde na stránke www.banskabystrica.sk/Škol
ský úrad/Zápis do materských a základných
škôl/ INFORMÁCIE Zápis detí do ZŠ BB 2018.

Upozorňujeme
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca die
ťaťa, ktorý ohrozuje výchovu a vzdelávanie ale
bo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú
dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási
na povinnú školskú dochádzku, za ktorý je mu
mesto Banská Bystrica oprávnené uložiť pokutu
do výšky 331, 50 eur podľa § 37 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol
skej samospráve a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov v platnom znení.
Školský úrad BB

Usmernenie k zápisu detí do materských škôl
Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2018/2019 sa uskutočnia v dňoch
18. apríla 2018 a od 24. do 26. apríla 2018 v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. v jednotlivých materských školách.
Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou
prílohou – potvrdenie všeobecného lekára pre
deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,
si zákonný zástupca vyzdvihne v Klientskom
centre mestského úradu alebo si ju aj s po
vinnou prílohou stiahne z webovej stránky
mesta www.banskabystrica.sk/Školský úrad/
Zápis do materských a základných škôl/Žia
dosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzde
lávanie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu
s povinnou prílohou, zákonný zástupca die
ťaťa odovzdá spravidla v čase zápisu riaditeľke
v materskej škole, pričom predloží k nahliad
nutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz
zákonného zástupcu dieťaťa.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy:
18. apríl 2018 nová MŠ Radvanská 1, ktorá vznikne v priestoroch ZŠ Radvanská 1
MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru
24. apríl 2018 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta
14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82
MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického
25. apríl 2018 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na
Lúčkach 2, MŠ Buková 22
26. apríl 2018

MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3,
MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

Dni otvorených dverí jednotlivých MŠ sú zverejnené aj na webovej stránke mesta www.banska
bystrica.sk				
Školský úrad BB

www.banskabystrica.sk
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Bezplatné
konzultácie
pre mimovládky
Slovak Business Agency ponúka bezplatné kon
zultácie v rozsahu desať hodín pre právnické
osoby. Konzultácie sa môžu týkať oblastí ako
manažment, marketing, financie a zdroje finan
covania, právo a legislatíva, soft skills a ďalšie.
Využiť túto skvelú príležitosť môžu aj mimo
vládne organizácie, ale len v prípade, že majú
živnosť. Ak vás táto ponuka zaujala, ozvite sa
nám: na rada.mno.bb@gmail.com. Viac o na
šich aktivitách a pripravovaných vzdelávacích
podujatiach pre mimovládky nájdete na www.
facebook.com/radapremnobb.
Rada MNO

Hľadám domov

Karanténna stanica pre spoločenské
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom
vo Zvolene predstavuje:

Aké sú dobrovoľnícke
možnosti v našom meste?
Databáza dobrovoľníckych ponúk, ktorú
spravuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej
Bystrici slúži ako výborný prostredník medzi
organizáciami, ktoré hľadajú dobrovoľníčky
a dobrovoľníkov a ľuďmi, ktorí ponúkajú
svoju pomoc v Banskobystrickom kraji. Ak
ste dobrovoľníkom či dobrovoľníčkou, ale
bo s dobrovoľníctvom chcete začať a hľadáte
jednoduchý spôsob ako získavať aktuálne
informácie o dobrovoľníckych ponukách či
získať prehľad o organizáciách pracujúcich
s dobrovoľníkmi vo Vašom okolí, skúste vy
užiť práve túto databázu. Pozrite si profily
dobrovoľníckych organizácií a reagujte na
ich ponuky. Ak v systéme nenájdete organi
záciu, ktorá s dobrovoľníkmi pracuje alebo
by chcela začať, dajte nám prosím o nej ve
dieť. Prípadne ak ste organizáciou pracujú
cou s dobrovoľníkmi, naša databáza ponúka
možnosť prezentácie Vašich aktivít, vyhľa
dávanie dobrovoľníkov či získanie prehľadu
o ďalších organizáciách pracujúcich s dobro
voľníkmi. Stačí len nahliadnúť a zaregistro
vať sa na: www.centrumdobrovolnictva.sk/
databaza.

Aktuálne dobrovoľnícke ponuky
•

Dobrovoľník na najväčší cestova
teľský festival na Slovensku

•

Rád/a sa venuješ deťom? Baví ťa
umenie? Máš organizačný talent?
Rád/a fotíš?

•

Kordícky Extrém

•

Banskobystrický maratón – 7. ročník

•

ADRIM Nemčiansky beh

•

Život aj s autizmom

•

Staraj sa o náš web!

•

Dá sa o teba oprieť?

•

AJ 1 hodina týždenne pomôže :)
v tomto polroku
Centrum dobrovoľníctva, n. o.

Suma 40 000 eur
sa rozdelí medzi najlepšie projekty

www.banskabystrica.sk

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom
angažovať sa pri prerozdelení časti verejných
zdrojov z rozpočtu mesta aj tento rok. Koor
dinačná rada PR obdržala ku dňu 16. 2. 2018
spolu 16 projektových návrhov. Verejnosť sa
s nimi bude môcť oboznámiť od 19. marca na
webovej stránke participatívneho rozpočtu
(http://pr.banskabystrica.sk) alebo na Face
booku (www.facebook.com/groups/PRpreBB).

nie. Hlasovať bude možné ešte nasledujúcich
15 pracovných dní v Klientskom centre MsÚ,
pričom bude možné udeliť po jednom hlase až
štyrom projektom.
Miroslav Šimkovič,
člen KooR PRBB

Rozhodnite
o najlepších projektoch aj vy
Zároveň si dovoľujeme pozvať občanov, ktorí
sa chcú zapojiť do rozhodovania na druhé Dis
kusné fórum. V utorok, 27. marca 2018 o 17:00
hod. odznejú vo Veľkej sieni Mestského úradu
(ul. ČSA 26) prezentácie jednotlivých projek
tových návrhov. Následne sa začne hlasova

Foto: archív Výkonný výbor Relax zóny

Meno: Bojka
Pohlavie: sučka
Výška: 38 cm
Narodený: 9/2017
Povaha: Bojka nevyšla z búdy skoro dva mesia
ce. Hneď ako sa osmelila na prvé pohladenie,
stalo sa z nej veľmi prítulné psíča. Teraz by sa
hladkala a maznala stále. Je vhodná do bytu
alebo domu s prístupom dnu. Táto slečna
mala zlomené srdiečko a my netušíme, ako
sa k nej ľudia chovali, no isto nie dobre, keď
mala toľko strachu a tak dlho trvalo pokiaľ
nám ľuďom zase začala dôverovať. Sľúbili sme
jej, že už bude len a len dobre a takú rodinku
aj hľadáme. Rodinku, v ktorej bude milovaná,
bude mať dostatok pozornosti, starostlivosti,
prechádzok a pohladení. Ak chcete vidieť viac
psíkov či pomôcť, môžete sa informovať na telefónnych číslach: 0918505254, 0915699756 alebo
v Karanténnej stanici so sídlom na adrese Unionka
17, 96001 Zvolen. Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete aj na webovej stránke www.
kszv.sk.

Vďaka myšlienke participatívneho rozpočtu (PR) bolo v Banskej Bystrici podporených od
roku 2014 už niekoľko zmysluplných projektov. Okrem organizácie rôznych športových či
kultúrnych podujatí vytvorili iniciatívni Banskobystričania napr. obľúbené Laskomerské
singletraily, ktoré slúžia všetkým vyznávačom cyklistiky. Obyvateľom Fončordy sa podarilo
vybudovať Relax zónu, iným zas športové priestranstvá v rôznych mestských častiach.
V aktuálnom ročníku bude medzi víťazné projekty prerozdelená suma z mestského
rozpočtu vo výške 40 000 eur.

V minulosti získal financie z participatívneho
rozpočtu aj projekt RELAX ZÓNA na Fončorde
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Mesto pod Urpínom je bohaté na významné osobnosti
Posledný februárový podvečer privítala Cikkerova sieň banskobystrickej historickej Radnice výnimočných ľudí. Spisovateľ, dirigent,
folkloristi, historik, hudobný pedagóg, futbalový tréner, knihovník, lesník či sochár in memoriam. Všetkých spojilo jedno – svojou
šikovnosťou, talentom a múdrosťou rozšírili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Odovzdávanie ocenení Čestného občianstva, Ceny
mesta a Ceny primátora za rok 2017 sa aj tento rok nieslo v slávnostnej atmosfére.
razne ovplyvnil detskú populáciu na Slovensku.
Donedávna pôsobil ako šéfredaktor najstaršie
ho slovenského umeleckého mesačníka pre deti
Slniečko. Za významný prínos a aktívne pôso
benie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej kni
hy mesta Banská Bystrica zapísal aj hudobný
pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Det
ského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité
považuje, aby deti a mládež dokázali zborové
piesne spievať precítene, živo a presvedčivo. Aj
Folklórny súbor Urpín je za rok 2017 na zozna
me tých, ktorí výrazným spôsobom propagujú
ľudové umenie a reprezentujú naše mesto doma
i v zahraničí. Takmer päťdesiat ľudí rôznych ve
kových kategórií spája láska k folklórnemu de
dičstvu našich predkov, čo vidieť aj na každom
ich vystúpení. Ocenenie prevzal v mene celého
súboru riaditeľ Peter Pohančaník, no poďako

erb a insígnie primátora. Za rozvoj kultúry,
hudobného života a vzdelávania v regióne zís
kal ocenenie i dirigent Pavol Tužinský. Okrem
iných aktivít, viedol Symfonický orchester Jána
Cikkera, s ktorým obohatil koncertný život
v našom meste a okolí. Počas svojho pôsobe
nia v banskobystrickej Štátnej opere naštudo
val množstvo diel v slovenskej, ale aj svetovej
premiére. Snáď neexistuje futbalový nadšenec,
ktorý by nepoznal meno futbalového trénera
Petra Benedika. Laureát ocenený Cenou primá
tora má nezastupiteľný podieľ na výchove vý
znamných futbalových osobností. V roku 1994
založil v meste pod Urpínom medzinárodný
halový futbalový turnaj „O pohár Jozefa Veng
loša“, ktorý tento rok napíše svoju štvrťstoroč
nú kapitolu. Na slávnostnom odovzdávaní cien
sa nemohol zúčastniť, no cenu za neho prevzal

Foto: V. Veverka

Podujatím sprevádzal moderátor Martin Staňo,
o hudobnú zložku sa postaral banskobystrický
dievčenský spevácky zbor Dolce Canto a muzi
kálová speváčka Terézia Králiková. Každý z oce
nených získal pamätný obraz s názvom „Mágia
Banskej Bystrice“ symbolizujúci bohatú banskú
históriu a svedectvo duchovnej prosperity mes
ta. „Som rád, že po roku bol opäť čas oceniť výnimočnosť ľudí, ktorých talent, um, práca, húževnatosť a odvaha vytŕčajú z radu. Niektorým vďačíme
za umelecké diela, ktoré nachádzame v našom meste
na každom kroku, iným za čitateľský a hudboný
rozvoj našich detí a mládeže. Ďalších spája láska
k folklóru, iných k histórii, hudbe, prírode či športu. Počas galavečera sme spoznali mená tých, ktorí
dokreslili ďalšie letokruhy stromu života Banskej
Bystrice. Patrí im za to naša vďaka, obdiv a úcta,“
hovorí primátor Ján Nosko.

Zľava: Peter Pohančaník (FS Urpín), Ondrej Sliacky, Igor Graus, Pavol Tužinský, primátor Ján Nosko, Róbert Tatár, za Jozefa Jankoviča in memoriam prevzala ocenenie manželka Zuzana Jankovičová, Blažej Možucha, Peter Klinec

Čestné občianstvo
Toto ocenenie získal za významnú umeleckú
činnosť akademický sochár Jozef Jankovič, in
memoriam. V autorskej spolupráci s architek
tom D. Kuzmom prispel k vytvoreniu Pamätní
ka SNP. Prehry i víťazstvá SNP zároveň zvýraz
ňuje jeho dominantné súsošie „Obete varujú“,
ktoré sa nachádza uprostred pamätníka. Cenu
prevzala jeho manželka Zuzana Jankovičová.

Cena mesta
Za prínos v oblasti literatúry, umenia a regio
nálnej histórie bol Cenou mesta ocenený spiso
vateľ Ondrej Sliacky, ktorý svojou tvorbou vý

vanie mesta patrí všetkým členom, ktorí svojim
tancom a spevom prispievajú k šíreniu dobrého
mena Banskej Bystrice doma i v zahraničí.

Cena primátora
Za celoživotné pôsobenie a reprezentáciu mes
ta v oblasti faleristiky, heraldiky, dejín rytier
skych rádov a histórie v širokom európskom
kontexte si tento rok odniesol Cenu primátora
historik Igor Graus, v súčasnosti riaditeľ Štát
neho archívu v Banskej Bystrici. Odbornými
textami prispel do publikácie „Pamätihodnosti
Banskej Bystrice 1“, vydal knihu „Banská Bys
trica v 16. storočí“ a pre mesto popísal mestský

športový novinár Jozef Mazár. Peter Klinec sa
zaslúžil o rozvoj knihovníctva a už tridsaťsedem
rokov pôsobí aktívne na poste riaditeľa Verejnej
knižnice Mikuláša Kováča. Cena primátora mu
právom patrí aj za zásluhy v oblasti automati
zácie a modernizácie knižničných procesov
a služieb v regióne. Za príkladnú starostlivosť,
zveľaďovanie a rozvoj mestských lesov i lesníc
tva bol ocenený Blažej Možucha. V súčasnos
ti riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica,
s. r. o., dosahuje výborné výsledky a vďaka
nemu sú mestské lesy priekopníkom trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch v rámci
Slovenska. 
mar
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Udialo sa / pozývame

„Ej veruže každoročne príde táto slávna chvíľa,
keď dlhý fašiang na Moskovskej býva!“ A veru
bol aj tohto roku. Začiatkom februára deti zo
Školského klubu Slniečkovo pri Základnej
škole Moskovská so svojimi staršími kama
rátmi z druhého stupňa ZŠ, rodičmi a ďal
šími dospelákmi poobliekaní v tradičných
maskách predviedli fašiangový program na
Fončorde. Dlhý sprievod na čele s Turoňom,
Slameníkom, prasiatkom, somárom, krojova
nými bábkami a ďalšími maskami s doprovo
dom husličiek kráčal ulicami Banskej Bystrice.
Obyvateľom ulíc Tulská, Moskovská, Internát
na a Kyjevské námestie pripomenul, ako sa
kedysi oslavovali fašiangy, a že dnešné deti
nezabúdajú na kultúrne tradície našich pred

Foto: archív M. Danišová

Detský fašiangový sprievod na Fončorde

Aj našich najmenších učíme dodržiavať tradície
kov. Na piatich zastávkach ich za piesne, vin
šovačky a vykrikovačky odmenili klobáskami,
slaninkou, chlebom, jabĺčkami a inými dobro
tami „richtári“ zo Vzdelávacieho centra Múzea
SNP, DC Pohoda, DD Jeseň, KC Fončorda, DM

drogéria a z predajne pečiva. Pani kuchárky,
ako každý rok, deťom za odmenu napiekli šiš
ky s lekvárom. Posledná zastávka bola pred
školou, kde sa deťom poďakovala za pekný
program aj pani riaditeľka a popriala všetkým
príjemnú zábavu a dobrú chuť. Na chodbách
potom rozvoniavala klobáska, cibuľa a sla
ninka – to sa už vo svojich oddeleniach deti
hostili na pochúťkach, ktoré si vykoledovali.
Naše poďakovanie za pekné podujatie patrí
všetkým zúčastneným: deťom a pani vychová
vateľkám za nacvičený program, za spoluúčasť
všetkým „richtárkam“ a ich zamestnancom,
ZŠ Moskovskej, SCVČ Relaxáčik a mestu Ban
ská Bystrica za finančnú podporu.
Mariana Danišová, ŠKD

Príďte a spoznajte novú knihy
Po troch rokoch sa spomienky Milana Magulu nahromadili, a tak
Srdečne Vás pozývam na predstavenie knihy
sa rozhodol opäť písať. V jeho novej knihe sa môžu čitatelia pre
svedčiť, že každá dramatická, ale aj naoko banálna situácia má
riešenie, z ktorého vyplynie ponaučenie. A to nielen technické,
ale najmä ľudské. Autor svoju knihu predstaví vo štvrtok, 22. mar
ca 2018 o 17:00 hod. vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (Kar
patská 3, Sásová). Všetkých čitateľov Radničných novín srdečne
22. marca
(štvrtok)
o 17.00
hod.
pozýva a jednu
knižku2018
venuje
tomu, kto
odpovie
na otázku: Ako
vo VKMK
v Banskej
Bystrici,
sa volá nová kniha
Milana Magulu?
Svoje
odpovede posielajte do 6.
3 -Bystrica,
SásováRadničné noviny, Českoapríla 2018 na adresu:Karpatská
Mesto Banská
slovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: extra súťaž.
dmo

Rybájky & rybonmoty

autor Milan Magula

Pastierka
P
astiierk
ka vl
vlkov
lkov opä
opäť
äť ož
ožíva
žíva
v Divadle Štúdio tanca
Čarokrásny príbeh o prebúdzaní prírody v nás, i okolo nás.
nedeľa 18.3. o 16.00, streda 21.3. o 17.00, nedeľa 25.3. o 16.00
Rezervácie: 048/414 6540, 0902 672 799
www.studiotanca.sk

Vybrali sa z rozprávky do rozprávky

„Pavol Dobšinský,
majster rozprávkar“
Tak znel názov prvej prehliadky, ktorá sa
uskutočnila v Cikkerovej sieni radnice.
Prednášajúcimi boli J. Ďuriančik a E. Uhor
skaiová, ktorí sa venovali životu Pavla Dob
šinského. Priblížili jeho osudy, pôsobiská,
tvorbu a inšpirácie pri písaní. Hovorené
slovo dopĺňala prezentácia o rodnom dome,
pôsobisku či o publikáciách, ktoré napísal.
Na záver si návštevníci pozreli krátku ukáž
ku Dobšinského rozprávky Zlatá priadka

www.banskabystrica.sk

z dielne dedinky Habakuky. Na tejto prehliadke
sa zúčastnilo 104 návštevníkov.

„Bábky, rozprávky a divadlo“
A to priamo v Bábkovom divadle na Rázcestí.
Návštevníkom prednášala V. Chriašteľová, kto
rá ich oboznámila s históriou bábkarstva i di
vadla. Následne sa slova ujala zamestnankyňa
Bábkového divadla na Rázcestí M. Tatarková,
ktorá podrobnejšie porozprávala o samotnom
divadle a jeho chode. Na záver bol všetkým

účastníkom sprístupnený okruh prehliadky cez
priestory divadla, kde mohli nahliadnuť aj do
zákulisia a vyskúšať si, ako sa narába s bábka
mi. Túto návštevu divadla si nenechalo ujsť 71
návštevníkov.

Zastávka v múzeu
Treťou témou bolo málo poznané Literárne
a hudobné múzeum, ktoré návštevníkov vtiah
lo do rozprávkového sveta cez známe bansko
bystrické spisovateľky. Po úvodnom slove pred
nášajúcej I. Gálusovej účastníkov prevzala
lektorka Literárneho a hudobného múzea J.
Pevčíková, ktorá pútavým opisom nahliadla
do životov a tvorby pätice banskobystric
kých spisovateliek. Od každej autorky pre
čítala úryvky z najznámejších diel a odznel
aj zvukový záznam rozprávky H. Gregoro
vej. Nahliadlo sa do bábkarského salónu,
kde si mohli všetci zahrať maňuškové diva
dlo. Túto možnosť využilo 68 návštevníkov.
Foto: MsÚ BB

Na Svetový deň sprievodcov cestovného ru
chu 2018 si spomenuli aj v Informačnom cen
tre Banská Bystrica. Pre záujemcov pripravili tri
rôzne bezplatné prehliadky. Téma sa tento rok
niesla v znamení 190. výročia narodenia Pavla
Dobšinského. Každý, kto sa zúčastnil na pre
hliadkach v rámci svetového dňa, obdržal kar
tičku, na ktorú zbieral pečiatky a bol zaradený
do žrebovania o zaujímavé ceny. Vylosovaní vý
hercovia sú zverejnení na stránke www.icbb.sk.

Malí i veľkí sa mohli vrátiť do čias rozprávok

Informačné centrum Banská Bystrica
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V poradí už štvrtý ročník súťažno-prezentačnej
výstavy s medzinárodnou účasťou sa uskutoční
Richard Cisár, podpredseda SZKS-BB klub
v dňoch 13. – 14. apríla v priestoroch hotela
Lux v Banskej Bystrici. Súťaže budú prebie
hať v kategóriách varenie naživo: kuchár ju
nior, kuchár senior a poézia v gastronómii.
Návštevníci podujatia môžu popri súťažiach
vidieť aj zaujímavé sprievodné programy,
kde sa budú prezentovať partnerské firmy
z oblasti gastronómie a cestovného ruchu.
Podujatie slúži ako odbornej, tak i laickej
verejnosti. Nebude chýbať ani možnosť de
gustovať produkty firiem. O nápoje sa po
Aj takto môže vyzerať umenie na tanieri
starajú študenti Hotelovej akadémie Banská

Konfuciova učebňa tradičnej
čínskej medicíny
Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom
v Banskej Bystrici začala písať svoju históriu v septembri 2016. Za účasti čínskeho
veľvyslanca v Slovenskej republike J. E. Lin Lina, rektora a dekana Liaoningskej univerzity TCM
v Shenyangu, rektora SZU a primátora mesta bola slávnostne otvorená pri príležitosti začiatku
akademického roka 2016/17. Konfuciova učebňa TČM je ojedinelý projekt svojho druhu,
ktorý znamená spoznávanie kultúr, umenia čínskej medicíny a rozvoj spolupráce medzi SZU
a Liaoningskou univerzitou TČM v Shenyangu, ako aj spoluprácu medzi oboma mestami.
Prvá lektorka – dobrovoľníčka Meng Ziqi, pri
cestovala na ročný pobyt vo februári 2017 a ná
sledne v marci pricestoval prof. Li Chunri, lekár
tradičnej čínskej medicíny. Obaja sa okamžite
začlenili do tímu učiteľov FZ SZU a začali reali
zovať aktivity učebne. Prof. Li Chunri sa venu
je výučbe tradičnej čínskej medicíny a svojich
študentov učí základom tohto starého liečenia.
Konštatoval, že na Slovensku máme obrovské
bohatstvo v podobe krásnej hviezdnej oblohy,
čistého vzduchu a neskutočného množstva voľ
ne rastúcich liečivých bylín. Meng Ziqi zasvä
covala študentov a obyvateľov mesta Banská
Bystrica do tajomstva cvičenia tai-chi. V augus
te 2017 cvičila spolu s Banskobystričanmi toto
cvičenie v Parku pod Pamätníkom SNP a mno
hí potom pokračovali aj vo fakultnej telocvični.

Už dvadsiaty ročník prezentačnopredajnej záhradníckej výstavy Kvetena
spolu s deviatym ročníkom výstavy
včelárstva a včelích produktov Včely
otvorí opäť s príchodom jari svoje brány
v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Bystrica. Zaujímavý bude určite aj detský
worshop, na ktorom najmenší navaria pod
odborným vedením prezidenta SZKC Vojte
cha Artza. Pre deti sú pripravené aj rôzne
atrakcie ako napríklad skákací hrad či ma
ľovanie na tvár. Sobotný program obohatí
aj nová súťaž o reštauráciu roka v Banskej
Bystrici, kde si môžu zmerať sily šéfkuchári
z popredných banskobystrických reštaurá
cií a ponúknuť porote aj hosťom špecialitu
ich podniku. Príďte s nami zažiť jedinečný
gastronomický zážitok. Tešíme sa na Vás.

Okrem toho učila aj čínsky jazyk a kultúru. V ja
nuári ju vystriedala nová lektorka Pang Ranran,
ktorá je špecialistka na mandarínsky čínsky
jazyk, čínsku kultúru a čajový ceremoniál. Aby
bolo možné rozvíjať ešte viac aktivity Konfuci
ovej učebne, v apríli očakávame príchod vyššej
špecialistky na tradičnú čínsku medicínu Zhon
Xue-zhu, ktorá bude pokračovať v aktivitách
Meng Ziqi a zaoberá sa akupunktúrou, masá
žami, moxibusciou, kaligrafiou a guqiun. Plány
na rok 2018 sú orientované na pokračovanie
v cvičení tai-chi, v poznávaní liečivých rastlín
v TČM, predstavíme si tradičný čínsky čajový
ceremoniál a zaradíme aj prednášky z oblasti
TČM. Aktivity aj s možnosťou prihlásenia sle
dujte na www.konfucius.fzszu.sk.
Beáta Frčová, SZU

Kvetena/jarná záhrada
Po dlhej zime sa Banskobystričania i návštev
níci z rôznych kútov Slovenska môžu opäť
tešiť na záplavu kvetín. Záhradnícka výstava
ponúkne kvety do záhrad i na balkóny, ozdob
né kríky, ovocné kríky a stromčeky, exoticky
pôsobiace bonsaje, ale aj náradie, drobnú
mechanizáciu a ďalšie potreby, ktoré s tým
súvisia. Svoje výstavné expozície predstaví
Botanická záhrada pri SPU v Nitre, Arboré
tum Borová Hora, Bonsaj klub Banská Bystrica
a ZAaRES Banská Bystrica.

Včely/med a včelárstvo
Táto výstava, ktorá sa každoročne koná súbež
ne s Kvetenou, ponúkne okrem včelích pro
duktov i úle, náradie pre včelárov a mnoho za
ujímavých informácií aj pre laickú verejnosť.
Na podujatiach sa vždy prezentuje cca 80 až
90 vystavovateľov a predajcov nielen zo Slo
venska, ale aj z Česka, Poľska a Maďarska. Vý
stavy sa konajú pod záštitou primátora mes
ta Banská Bystrica a s finančnou podporou
mesta, v spolupráci so Slovenským zväzom
záhradkárov a Slovenským zväzom včelárov.
Obe výstavy, ktorých organizátorom je firma
MEEN, sa uskutočnia v dňoch 24. – 27. apríla
2018 (utorok – piatok) a budú sprístupnené
verejnosti denne v čase od 9:00 do 18:00 hod.
Súčasťou výstav bude tiež zaujímavý sprie
vodný kultúrny program, odborné prednáš
ky zástupcov zväzu záhradkárov a včelárov
a nezabudnime pripomenúť, že exkluzívnou
súčasťou návštevy výstav bude i prehliadka
expozícií samotného Múzea SNP.
MEEN, organizátor výstav

Foto: archív MEEN

Rozhodcovia budú mať ťažkú úlohu

Nenechajte si
ujsť Kvetenu

Foto: cinema look

Foto: cinema look

Gastro Cup aj tento rok prebudí
Vaše chuťové poháriky
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Záhradkári si opäť budú mať z čoho vyberať
www.banskabystrica.sk
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Foto: L. Kaboš

Rok architekta
Ladislava Hudeca

Banská Bystrica je mestom, ktoré sa viaže k za
čiatku života a je aj miestom posledného od
počinku vynikajúceho architekta 20. storočia,
ktorý pôsobil v Šanghaji – Ladislava Eduarda
Hudeca. Ako sme Vás už informovali v januáro
vých Radničných novinách, pri príležitosti jeho
125. narodenín v Banskej Bystrici a 60. výročia
úmrtia v Berkeley, beží jeho ďalší jubilejný rok.
Jeho organizátormi sú C.A.L.E.H. n. o. Banská
Bystrica, mesto Banská Bystrica, Štátna vedecká
knižnica Banská Bystrica, Spolok architektov
Slovenska, Hudec Cultural Foundation, Buda
pešť a ďalší. Vo štvrtok, 5. apríla 2018 sa v ban
skobystrickej Cikkerovej sieni radnice bude
konať odovzdávanie tretieho ročníka Ceny L.
E. Hudeca pod záštitou primátora mesta. Podľa
štatútu bude ňou poctený slovenský architekt,
ktorý dosiahol svojou tvorbou v zahraničí úcty
hodné výsledky. Jeho tvorbu verejnosť spozná
vďaka výstave, ktorá bude prístupná na prízemí
radnice v dňoch od 3. do 13. apríla 2018. Nakoľ
ko meno nechceme dopredu prezradiť, nechaj
te sa prekvapiť a príďte. O ďalších udalostiach
roka Vás budeme postupne informovať.
Klára Kubičková, C.A.L.E.H. n. o.

www.banskabystrica.sk

Doprava, mesto a ľudia
Nadácia Ekopolis sa otázke udržateľnej do
pravy venuje dlhodobo a systematicky. V spo
lupráci s mestom v súčasnosti realizuje audit
dopravy v Banskej Bystrici v zmysle metodiky
ADVANCE. Výstupom budú odporúčania pre
plánovanie udržateľnej mobility pre mesto
Banská Bystrica. Tie možno použiť ako výcho
disko na prípravu nového plánu udržateľnej
mestskej mobility, ktoré pripravuje samosprá
va v neďalekej budúcnosti. Rovnako dôležité
ako aktivity formálnych odborníkov a pláno
vačov sú stretnutia s obyvateľmi mesta. Pova

žujeme ich za miestnych expertov na dopravu,
keďže sa každodenne presúvajú a pohybujú
po meste. Zaujímajú nás ich názory a potreby,
ktoré pomôžu identifikovať silné a slabé strán
ky súčasného stavu rôznych druhov dopravy.
Projekt je súčasťou národného projektu Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občian
skej spoločnosti s názvom Podpora partner
stva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík, financovaného z operačné
ho programu Efektívna verejná správa.
Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica Vás pozývajú na Diskusiu na vašom sídlisku:

Zaujímajú nás vaše názory na zlepšenie dopravy na vašom sídlisku a v meste.
13. 3. 2018 – Základná škola na ul. Spojová č. 14
Vždy od 1
7:00 do 1
14. 3. 2018 – Polyfunkčné zariadenie SZU, ul. Bernolákova č. 8
9:00 hod.
15. 3. 2018 - Komunitné centrum v Sásovej, ul. Tatranská č. 10 (budova bývalej ZŠ)
21. 3. 2018 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA, nám. SNP č. 16
28. 3. 2018 – Základná škola J. G. Tajovského, ul. Gaštanová 12

Startup Weekend je úspešne za nami
V priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa uskutočnilo
podujatie svetového formátu – Startup Weekend. Pracovné nasadenie, nové skúsenosti
a stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi... Aj o tom bol druhý ročník banskobystrického
Startup Weekendu.
„Startup Weekend je výborná príležitosť pre všetkých, ktorí rozmýšľajú o začatí podnikania, aby
počas dvoch dní v priamom prenose otestovali svoj
nápad, dostali spätnú väzbu od odborníkov a vychytali všetky chyby. Toto podujatie ale pomôže aj
tým, ktorí sa chcú nápadmi druhých len inšpirovať.
Startup Weekend je výzva, pretože človek pracuje
v tíme s ľuďmi, ktorých vidí možno prvýkrát v živote a potrebuje s nimi dôjsť do úspešného konca,“
uvádza účastníčka Eva. Účastníci vytvorili šest
tímov a z desiatich nápadov vybrali hlasova
ním tie, ktoré posunuli ďalej. Súčasťou boli aj
prednášky odborníkov. A. Ivaničová (ESET) sa
zamerala na aktuálnu tému ochrany osobných
údajov. A. Mlátilík (Zľavomat) predstavil na
príklade svojej firmy tipy, ako budovať znač
ku a R. Vrábeľ (Poštová banka) sa vo svojej
prezentácii venoval projektu 365.banka a 365.
Fintech. „Startup Weekend Banská Bystrica 2018
milo prekvapil ako počtom účastníkov (vrátane
veľmi skúsených a ochotných mentorov), tak aj
kvalitou startupových nápadov. Za vyzdvihnutie
určite stojí aj podpora, ktorej sa podujatiu dostalo
od predstaviteľov vlády a samospráv, ktorí podujatie otvárali,“ dopĺňajú organizátori. Odborná
porota vybrala troch víťazov. Tretie miesto

získal projekt City Friend – aplikácia hlavne
pre mladých cestovateľov, ktorí chcú zažiť au
tenticitu mesta, lokality, ktorú navštívia a ne
chcú vidieť tradičné miesta, ktoré sú preplne
né turistami. Na druhom mieste sa umiestnil
projekt Jupiterra – vzdelávacie centrum pre
deti od šesť rokov, pre ktoré sú pripravené
kurzy na rozvoj logiky, analytického myslenia
i kreativity. Prostredníctvom zábavného a zá
žitkového učenia sa budú deti v tomto cen
tre učiť programovať. Porota vyhodnotila, že
najlepším tohtoročným projektom je projekt
Môj Pes – aplikácia, ktorá rieši zdravotný stav
a vyváženú stravu Vášho psa. Aplikácia bude
poskytovať online konzultácie s odborníkom,
personalizované poradenstvo podľa plemena,
bude sa dať cez ňu objednávať krmivo a tiež
majiteľovi psa bude pripomínať povinné ná
vštevy u veterinára. „Aj druhý ročník Startup
Weekendu v Banskej Bystrici nás organizátorov
presvedčil o tom, že to má zmysel. Že sú tu ľudia,
dokonca aj veľmi mladí, ktorí sa chcú v živote realizovať a robiť to, čo ich baví. A potom to baví aj
nás. Už teraz sa tešíme na budúci ročník,“ uzatvá
rajú organizátori.
Eva Ščepková, organizačný tím
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Obec Kordíky v historických dokumentoch,
fotografiách a spomienkach
Neďaleko Banskej Bystrice sa nachádza malebná obec, obkolesená Kremnickými vrchmi, v nadmorskej výške približne 850 m. n. m.
Očarila už nejedného človeka a stala sa jeho domovom a miestom, kde sa rád vracia. Táto obec sa nazýva Kordíky.

Mnohých okúzlila najmä pokoj
ným prostredím, čistou prírodou,
faunou a flórou. Na svoje si tu prí
du turisti, cyklisti, v zime bežkári
a lyžiari, ale aj takí, ktorí chcú
nájsť, v tomto ubehanom a ruš
nom svete, kúsok pokoja a nadý
chať sa čerstvého vzduchu.
Foto: archív B. Bírešová

Vznik obce Kordíky

roku 1710 sa udomácnil jednotný
názov – Kordíky. Druhá, menšia
osada Szabka nezanikla, ale prav
depodobne bola pripojená k väč
šej a dynamickejšie sa rozvíjajúcej
susednej osade. V tomto čase sa
nachádzalo v obidvoch osadách
celkom deväť obytných domov
s hospodárskymi budovami. Po
stupne sa prisťahovávali ďalší
osadníci.

Foto: archív B. Bírešová

Podľa dostupných informácií bola
obec Kordíky založená drevoru
Zaujíma Vás viac?
bačmi a uhliarmi, ktorí spracová
vali drevo v miestnych lesoch pre
Ako sa obec ďalej rozvíjala? Aká
História Kordík zachytená na fotografii
potreby tajovských hút. V inven
bola kultúra, vzdelanie, obchod,
odev, strava, zvyky a nárečie? Ako
tári materiálu a zásob, ktorý dali
ľudia trávili svoj pracovný a voľný čas, akým
vypracovať Fuggerovci v súvislosti s odstúpe
aktivitám sa venovali kedysi? Aké boli osudy
ním mediarskeho podniku, sa v roku 1546 spo
Kordíckych rodín? Aké udalosti sprevádzali
mína, v tajovskej oblasti predstavený uhliarov
vývoj obce? Ako sa obci a jej obyvateľov do
ako Andrej Kordik - „Andre Cordicken“. Počas
prehliadky tamojších lesov v roku 1563 kráľov
tkla prvá a druhá svetová vojna? Odpovede
na tieto otázky, ale aj omnoho viac, sa môže
ská komisia vyslaná na preštudovanie stavu
lesa a hospodárenia s drevom referovala, že
te dozvedieť z knihy Kordíky – Obec Kordíky
nad tajovskou hutou pracoval, a podnikaniu
v historických dokumentoch, fotografiách
s drevom a uhlím sa venoval, zrejme ten istý
a spomienkach, ktorú napísal miestny občan,
Andrej Kordik. Práve jedného z jeho potom
nadšenec histórie Ján Murgaš. V knihe okrem
textu nájdete aj mnoho fotografií a zazname
kov, ktorý sa v oblasti usadil, môžeme pova
žovať za zakladateľa tunajšej osady. Písomný
naných spomienok miestnych obyvateľov, kto
záznam o existencii osady Kordik nachádza
ré dotvárajú celistvý obraz.
me v Knihe pokrstených v Banskej Bystrici.
Kordíky dnes
V matrike narodených na Biskupskom úra
de v Banskej Bystrici je záznam z roku 1600,
Pred 10 – 15 rokmi to vyzeralo, že dedina sa
kde je uvedená Anna Szabka z osady Cordic
vyľudňuje. V tom čase bolo skoro 75 percent
a neskôr, dňa 13. marca 1695, sa uvádza, že
obyvateľov starších ako 70 rokov. Tento ne
Ján Murgass, pochádzajúci z ab alpibus cordic
priaznivý generačný stav sa podarilo zmeniť
Čaro zimy
dicter(s), spolu so svojou manželkou Annou
a obec má v súčasnosti viac ako 400 obyva
nechali pokrstiť svojho syna Mateja.
teľov. Stále pribúda viac novonarodených Kor
pomenované podľa priezvisk tunajších osad
díčanov, ktorí tu vyrastú, možno tu aj zostanú
Od tohto roku sa osada spomína
žiť alebo sa rozletia po svete. V spomienkach
níkov. Okrem priezviska Kordik boli najviac
v matrike častejšie
sa však budú vracať na miesta, kde vyrastali
rozšírené priezviská Szabka, Donoval, Bíres,
a prežili časť svojho života.
Hríbik,
Murgas.
Keďže
v
tom
čase
už
existo
A to pod rôznymi názvami. V roku 1696 ako
Barbora Bírešová, Ján Murgaš
Kordikov, v roku 1700 pod názvom Kordik.
vala v Starohorskej doline osada Donovaly, po
Na základe týchto matričných záznamov sa
dá zistiť, že v rokoch 1695 až 1704 tu žilo mi
nimálne osem rodín. Medzi nimi nachádzame
Milí čitatelia a milovníci histórie, aj Vy môžete získať zaujípriezvisko Kordik. Na začiatku 18. storočia ne
mavú publikáciu Kordíky – Obec Kordíky v historických domala osada Kordiky charakter kompaktného
kumentoch, fotografiách a spomienkach. Stačí, ak odpoviete
sídla, bol to len zhluk drevených chatrčí, ktoré
na otázku „Kedy sa udomácnil jednotný názov Kordíky a kto
sa koncentrovali do dvoch menších, od seba
je autorom publikácie?“. Svoje odpovede posielajte do 6. aprínie veľmi vzdialených osád. Na základe súpi
la 2018 na adresu: Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo
su a popisu osád z roku 1710 boli osady re
na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet sprágistrované pod názvami Donovall oder Kordik
a   Szabka. V obidvoch prípadoch boli osady
vy: historická súťaž.

www.banskabystrica.sk
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Banskobystrický maratón

Siedmy ročník s úplne novým konceptom
otočka
mesto

mapa trate
plaváreň
šatne
registrácia
cieľ
štart

koridory

Námestie
SNP

Múzeum
SNP

odovzdávky štafety

rat
dĺžka t e: 7km

fun zóna

polmaratón

občerstvovacia stanica

3x trať
maratón

6x trať

otočka
Radvaň

Zdroj: Marathon BB

Jediný večerný maratón na Slovensku
bude prebiehať za príjemného letného
večera, konkrétne v sobotu, 9. júna 2018.
Nová trať, ktorá vo výrazne menšej miere
obmedzí obyvateľov mesta, je lokalizova
ná na 7 km mestský okruh. 3D animácia
trate spolu s kompletnými informáciami je
na stránke www.marathonbb.com. Všetky
obytné časti ostávajú voľné – Uhlisko, For
tnička, Sídlisko a z väčšej časti aj Radvaň.
Miesto štartu sa sťahuje k nákupnému cen
tru Europa SC a bežci budú dobiehať do
cieľa na atletickom štadióne na Štiavnič
kách. Unikátny koncept poskytuje jedineč
né možnosti zapojenia sa. Prihlásiť sa mô
žete ako dobrovoľník alebo ako účastník.
Na výber máte maratón, polmaratón, pol
maratónsku trojčlennú štafetu (každý beží
jeden 7 km okruh), minimaratón v dĺžke
4,2 km, inline polmaratón, polmaratón na
kolobežke a handbikoch a aj hobby 7 km
na kolieskach rôzneho druhu. V prípa
de otázok nás neváhajte kontaktovať na:
info@marathonbb.com.
Miroslav Štrba, organizátor Marathon BB

Začiatkom februára sa najlepšie mladé futbalistky z celého Slovenska
stretli v Púchove na finálovom turnaji Halovej sezóny mládeže 2018. Z bez
mála 40-tich družstiev žiačok sa cez regionálne a medziregionálne kolá,
ktoré sa počas zimy odohrali, kvalifikovalo do púchovského finále najlep
ších desať tímov. Záverečný dvojdňový turnaj sa v STC Aréne odohral sys
témom každý s každým, čo predstavovalo spolu 45 zápasov – pre každého
účastníka deväť. Najťažšie súperky čakali na mladé Banskobystričanky
hneď v úvodný deň turnaja. Dievčatá potvrdili svoju kvalitu a skúsenosti
z futsalovej ligy žien a favoritov zo Senice a zo Slovana Bratislava porazili
trojgólovým rozdielom. Najťažší súboj zviedli proti dievčatám z Bardejo
va, otočili ho až v samotnom závere. Zápasy v druhý deň turnaja potvrdili,
že posledné kroky bývajú najťažšie. Bystričanky to však zvládli, a tak ako
prvý tím v histórii
turnaja vyhrali všet
kých deväť zápasov
bez straty bodu. Za
slúžene sa stali ha
lovými majsterkami
Slovenska vo futbale
žiačok, ktorý patrí
medzi najpopulárnej
šie dievčenské športy
na Slovensku aj vo
svete.
Natália Veselová,
SLC B. Bystrica
So zlatom na krku
www.banskabystrica.sk

Foto: archív N. Veselovská

Historický úspech
mladých futbalistiek
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Námestie skandovalo pre našu Nasťu

Foto: V. Veverka

Banská Bystrica aj počas roka 2018 žije športom. Každý mesiaca nás doma i v zahraničí reprezentuje
veľa vynikajúcich športovcov, na ktorých sme právom hrdí. Patrí medzi nich aj naša ambasádorka
Európskeho mesta športu, dlhoročná biatlonistka, Anastasia Kuzminová. To, že je vynikajúca športov
kyňa potvrdila aj na nedávnych Olympijských hrách v Pjongčangu, keď
získala jednu zlatú a dve strieborné medaily. Úspech pre celé Slovensko
oslávili spolu s ňou Banskobystričania na Námestí SNP. Neodradilo ich
ani chladné počasie a atmosféra bola vynikajúca. V Radničných novi
nách Vám ponúkame aspoň malú fotoreportáž... Presvedčte sa sami!

Skupinka šiestich mládežníckych pretekárov
z Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica
sa predstavila na jubilejnom 25. ročníku me
dzinárodných pretekov „Velká cena města
Opava“ a 15. ročníku „Memoriálu Mgr. Vladi
míry Ryplové“ v Českej republike. Zúčastni
lo sa spolu 279 pretekárov (125 mužov a 154
žien) z 29 plaveckých oddielov a klubov.
Plavci UMB predviedli celý rad pekných vý
konov a zaznamenali nielen osobné rekordy,
ale postavili sa aj na stupne víťazov. V kate
górii 11 a 12-ročných žiakov si najlepšie počí
nal Hugo Brhlík, keď v disciplíne 50 m prsia
nenašiel premožiteľa a zvíťazil v najlepšom
osobnom výkone. Aj jeho ďalšie tri umies
tnenia v prvej desiatke (5. miesto na 100 m
voľný spôsob a dvakrát 8. miesto v disciplí
nach 50 m znak a 50 m voľný spôsob) mali
svoju hodnotu. Výborne si počínala aj Nina

Znášiková, ktorá v disciplíne 50 m znak vy
stúpila na strieborný stupienok. Okrem toho
sa aj ona trikrát umiestnila v prvej desiatke
(7. miesto na 100 m voľný spôsob, 8. mies
to na 50 m voľný spôsob a 10. miesto v dis
ciplíne 50 m motýlik). Zlepšeniami svojich
najlepších osobných výkonov ďalej potešili
Matúš Mesároš a Lenka Kováčiková, ktorí sa
umiestňovali v druhej desiatke štartujúcich.
Gabriela Nárožná a Branislav Vavrica (ten
štartoval v kategórii 13 a 14-ročných žiakov)
si taktiež zlepšovali svoje osobné maximá.
Pre nich to boli prvé preteky v zahraničí
a zbieranie cenných skúseností v silnej kon
kurencii. Ďakujeme celej výprave za repre
zentáciu banskobystrického mládežníckeho
plávania a všetkým gratulujeme k výborným
výsledkom.
Milan Záborský, tréner

Foto: archív PO UMB

Plavci UMB priviezli medaily z Českej republiky

Opava 2018 – Hugo Brhlík, 1. miesto
www.banskabystrica.sk
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RôZNE
OZNAM

Milí čitatelia, dovoľte nám, aby sme Vás
informovali o tom, že rubriky Uzavreli
manželstvo, Narodili sa a Opustili nás sme
zrušili. Dôvodom je blížiaca sa zmena Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý je
stále prísnejší, a preto nemôžeme zverejňovať žiadne informácie bez súhlasu dotknutých osôb. V prípade úmrtí nebude možné
rubriku opäť obnoviť. Pokiaľ ide o narodené deti a manželské páry, v budúcnosti
sa budeme zaoberať možnými riešeniami.
Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám
príjemné čítanie Radničných novín.

Uvidíme sa v stredu
SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné
poradenstvo v oblasti problematiky Alzhei
merovej choroby a zároveň Vás pozýva na
stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných
a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou
Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu,
18. apríla 2018 o 16:00 hod. v priestoroch
Diecézneho centra Jána Pavla II. (Ka
pitulská ulica 21, Banská Bystrica).
Téma stretnutia bude Podpora existujúcich
schopností u ľudí s Alzheimerovou cho
robou. Pozývame všetkých pravidelných
účastníkov a radi medzi sebou privítame
aj nových. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Ľubica Golianová, SPOĽACH, o. z.

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ–SÚ–6816/4690/2018/HLA
VV: Stavebné povolenie
Stavebník: Marián Šurka, Bratská 1490/14,
BS; Stavba: Obytný súbor Suchý Vrch – Pod
Flosom II. – 18 radových rodinných domov
Vyvesené: 31.01.2018
OVZ–SÚ–10388/6624/2018–Boč.
VV: Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: ŽSR, Klemensova 8, BA
Stavba: Optický kábel v úseku Vavrín /Dub
ná Skala/ – Vrútky–BB, II. Časť Čremošné–
BB; Vyvesené: 05.02.2018
OVZ–SÚ–11216/7795/2018/HLA
VV: Zmena stavby pred jej dokončením
Stavebník: EMPORIA INVEST, s.r.o., Stráž
ska cesta 12, ZV; Stavba: SLOVENKA RE
SORT – Konverzia areálu Slovenka, Striebor
né nám., BB; Vyvesené: 08.02.2018
OVZ–SÚ–3133/2820/2018/MM
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Pavol Krnáč a Dáša Krnáčová,
Mládežnícka 4, BB; Stavba: Stavebné úpravy
v 5–izbovom byte; Vyvesené: 12.02.2018
OVZ–SÚ–13486/9108/2018/MA
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Mgr. Miroslav Hudák, Kráľovo
hoľská 7, BB; Stavba: Stavebné úpravy, byt č.
6; Vyvesené:14.02.2018
OVZ–SÚ–11208/7787/2018/HOM
VV: Rozhodnutie
Stavebník: XEMAR, s.r.o., M. Rázusa
1509/22, BB; Stavba: Prístupová komuniká

cia k pozemkom Pod Dúbravou; Vyvesené:
14.02.2018
OVZ–SÚ–15221/3074/2018/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: ORINOCO – Ing. Zuzana Eliašo
vá, Sitnianska 5, BB; Stavba: Zmena účelu
užívania časti stavby – prevádzka kancelárie,
Sitnianska 4, BB; Vyvesené: 22.02.2018
OVZ–SÚ–151987/24494/2017/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Matej Gajdošík a Zuzana Mittero
vá, Sitnianska 17, BB; Stavba: Prestavba bytu
č. 7, Rudohorská 28, BB; Vyvesené: 23.10.2017
OVZ–SÚ–152058/24688/2017/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: MUDr.Peter Palúch a manž. Jana,
Kráľovohoľská 4, BB; Stavba: Stavebné úpra
vy bytu č. 12, Kráľovohoľská 1, BB
Vyvesené: 23.10.2017
OVZ–SÚ–148377/23523/2017/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská
28, BA; Stavba: Telekomunikačná prípojka
FTTH–BB–KBV Pieninská–BD–Ďatelinky
Vyvesené: 23.10.2017
OVZ–SÚ–153505/19221/2017/MA–ozn.
Verejná vyhláška: Oznámenie o pokračovaní
prerušeného územného konania
Stavebník: VANYS, a.s., Partizánska 94, BB
Stavba: Bytový dom U VANYSU, Partizán
ska cesta, BB; Vyvesené: 26.10.2017
Banskej Bystrici, 26.02.2018

Pozvánky Komunitných centier

Súťaž
Vo februárovom vydaní Radničných no
vín sme sa Vás pýtali: Komu bol venovaný
tohtoročný výťažok z charitatívneho Plesu
mesta? Správna odpoveď je MC Podlavice,
KC Fončorda a KC Sásová. Ďakujeme za
všetky odpovede. Víťazom sa stáva pán
Dalibor Šimo, ktorému srdečne gratuluje
me. Posielame Vám publikáciu o Banskej
Bystrici. V extra súťaži k článku Bansko
bystričania či Donovalci sme sa pýtali,
ktorá osada bola najmladšia v písomných
zmienkach. Správna odpoveď: Polianka.
Knihu od autorky Evy Furdikovej vyhrá
va pán Róbert Jurčák. Blahoželáme. Nová
súťažná otázka znie: Koľký ročník výstavy
Kvetena sa koná tento rok? Vyhrať môžete
zaujímavé ceny od organizátorov výstavy.
Svoje odpovede posielajte do 6. apríla 2018
na adresu: Mesto Banská Bystrica, Radnič
né noviny, Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail:
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, pred
met správy: súťaž.

www.banskabystrica.sk

Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komuni
tám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňova
niu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazo
vým aktivitám. Komunitné centrum Sásová v spolupráci s nadáciou Ekopolis a mestom Banská
Bystrica pozýva na verejnú debatu o doprave v meste dňa 15. marca 2018 o 17:00 hod. V marci
pre širokú verejnosť organizujeme aj tradičné Komunitné vítanie jari vo štvrtok, 22. marca 2018
a v sobotu, 24. marca 2018 obľúbený kurz kváskového pečenia. V apríli pozývame na Víkendový
kurz výroby domácej kozmetiky v dňoch 14. – 15. apríla 2018. Komunitné centrum Fončorda
pozýva 15. marca 2018 o 16:00 hod. na medzigeneračné stretnutie žien pri tradičných priadkach
a v piatok, 23. marca 2018 o 15:30 hod. na integračnú tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi so zdra
votným znevýhodnením a priateľov na veľkonočnú tému pletenia korbáčov a zdobenia vajíčok.
Viac informácií nájdete na našich facebookových stránkach.
Komunitné centrum Sásová
Komunitné centrum Fončorda
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu
budova CVČ Havranské 9, vchod vzadu

Upozornenie
pre obyvateľov
Mesto Banská Bystrica začalo posielať rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad a daň za psa. Chceme touto cestou
upozorniť obyvateľov, aby neplatili poplatky a dane doručovateľom rozhodnutí, ale
výlučne na účet mesta, ktorý je v rozhodnutí
uvedený alebo osobne v pokladni Klientskeho centra na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. 
Oddelenie daní a poplatkov

Uzávierka novín
Termín: 6. apríl 2018 do 12:00 hod. Mnohí
posielate príspevky na poslednú chvíľu, a tak
ich často nie je možné uverejniť. Budeme
radi, ak nás kontaktujete v predstihu. V prí
pade, že článok alebo plagát nemáte k dispo
zícii, dohodnite si aspoň priestor v novinách.
Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto
termíne už nie je možné články dopĺňať. Edi
torka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30
107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk.
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POZÝVAME
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ÚPLNE

NOVÁ
TRAŤ

9. jún 2018
16:00 HOD. - EUROPA SC - BANSKÁ BYSTRICA
18:30 HOD . / ŠTART POLMARATÓNU 19:30 HOD .

ŠTART MARATÓNU

REGISTRÁCIA DO

15:00 HOD .

www.marathonbb.com
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