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mesta Banská Bystrica

V septembri 2017 sa stala minulosťou chátrajúca budova autobusovej stanice, čo privítali mnohí Banskobystričania i cestujúci. Dnes 
na jej mieste stojí moderná autobusová stanica spojená s obchodným centrom. Pohľady obyvateľov stále viac pútala budova bývalej 
Slovenky pri Striebornom námestí. V súčasnosti je na tomto mieste pracovný ruch a Vy si môžete prečítať o hlavnej myšlienke projektu, 
ale aj o tom, na čo bude tento priestor v budúcnosti slúžiť.
  Strana 4 – 5

Ďalšieho strašiaka mesta  
už začali búrať
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Súťaž
V aprílovom vydaní Radničných novín sme vyhlásili fotosúťaž. Mali ste nám poslať pred-

záhradku, ktorá Vás v Banskej Bystrici oslovila a napísať nám, kde sa nachádza. Ďakujeme za 
všetky fotografie. Víťazmi sa stávajú Milan Bušány, Juraj Hajdu a Daniela Rosiarová. Všetkým 
srdečne gratulujeme a vybrané predzáhradky si môžete pozrieť v našich novinách. Máte aj Vy 
pred domom krásny záhon alebo niečo, čo poteší pohľad? Pošlite nám fotografiu s popisom do 
1. júna 2018 na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž.

Biologicky  rozložiteľ-
né  odpady  (BRO)  alebo 
bioodpady  tvoria  podľa 
údajov  Ministerstva  ži-
votného  prostredia  SR  až 
38  percent  objemu  ko-
munálneho  odpadu.  Ich 
uloženie na skládke sa vý-
znamne podieľa na tvorbe 
tzv.  skleníkových  plynov, 
a  preto  je  ich  skládkova-
nie  v  súčasnosti  zo  záko-
na zakázané. V roku 2010 
sa  v  Banskej  Bystrici  zaviedol  trie dený  zber 
BRO prostredníctvom 240 l nádob v rodinných 
domoch  a  660  l  kontajnerov  na  sídliskách. 
O obľube  tohto zberu u obyvateľov svedčí vý-
znamný pokles množstva odpadu ukladaného 
na  skládke,  a  tiež  posilňovanie  zberu  v  ro-
dinných  domoch.  Tento  rok  majú  obyvatelia 
možnosť  vybrať  si  medzi  nádobou  a  kompos-
tovacím  zásobníkom  –  kompostérom.  Kom-
postovanie  na  mieste  vzniku  BRO  je  v  rámci 
stratégie  predchádzania  vzniku  odpadu  naj-
environmentálnejšie,  a  vďaka  tomu  si  vie me 
vyrobiť prvotriedny a bezpečný kompost, resp. 
zeminu. V prípade záujmu o kompostér môžu 

obyvatelia  kontaktovať 
oddelenie  odpadového 
hospodárstva  a  údržby 
verejných  priestranstiev 
e-mailom na: separovany-
zber@banskabystrica.sk. 
Mesto  zabezpečuje  zber 
BRO  aj  prostredníctvom 
veľkokapacitných  kontaj-
nerov v rámci jarnej akcie 
Za  krajšie  mesto  a  počas 
jesenného  obdobia,  keď 
sú  kontajnery  pristavené 

vo vybraných častiach mesta  s  rodinnými do-
mami.  Biologicky  rozložiteľný  odpad  (najmä 
konáre,  pokosená  tráva  alebo  lístie),  ktorý  sa 
obyvateľom  nezmestí  do  nádob,  môžu  celo-
ročne od pondelka do soboty bezodplatne odo-
vzdať v Zbernom dvore v Radvani. Veríme, že 
si  každý  z  obyvateľov  nájde  vhodnú  možnosť 
triedeného zberu BRO a nakladania s ním tak, 
aby bioodpad našiel ďalšie uplatnenie v podo-
be kompostu a nebol uložený na skládke, kde 
sa podieľa na zhoršovaní globálnych klimatic-
kých pomerov.

Oddelenie odpadového hospodárstva  
a údržby verejných priestranstiev

Zapojili ste sa? 
Po  dlhotrvajúcej  zime  sme  začiatkom  apríla 
v  Banskej  Bystrici  opäť  odštartovali  akciu  Za 
krajšie  mesto,  ktorá  je  zameraná  na  čistenie 
verejných  prietsranstiev.  Obľúbená  je  aj  me-
dzi obyvateľmi, o čom svedčí ich vysoká účasť, 
počty  vyvezených  kontajnerov  či  množstvo 
odstráneného odpadu. Prvú etapu tradične za-
hájil primátor Ján Nosko spoločne so svojím tí-
mom, žiakmi zo ZŠ Sitnianska, dobrovoľníkmi 
Hasičského  zboru  zo  Sásovej  a  ZAaRES-om. 
Tohtoročná lokalita bol Jelšový hájik v Sásovej, 
kde  sa  zúčastneným  podarilo  odstrániť  jeden 
veľkokapacitný  kontajner  s  odpadom.  Počas 
celej akcie bolo vyvezených viac ako 350 veľko-
kapacitných kontajnerov s hmotnosťou takmer 
245 ton. Pri čistení mesta pomáhala organizácia 
ZAaRES,  ktorá  počas  jednotlivých  etáp  zapo-
žičiavala  obyvateľom  náradie  a  zabezpečovala 
odstraňovanie lístia, starej trávy a rôznych od-
padov. Netreba však opomenúť aktivitu verej-
noprospešných pracovníkov, ktorí z verejných 
priestranstiev odstraňujú vrecia s komunálnym 
odpadom každý deň. Do akcie sa zapojili aj uči-
telia a žiaci z viacerých banskobystrických škôl 
(napr. ZŠ Pieninská, ZŠ Tr. SNP, ZŠ Radvanská, 
ZŠ Narnia, ZŠ Moskovská, ZŠ Spojová, MŠ Šal-
gotarjánska,  ZŠ  Ďumbierska,  ZŠ  Bakossova 
a Konzervatórium J. L. Bellu). Spolu s rodičmi 
žiakov dočistili priľahlé  ihriská, parky, verejné 
plochy a areály škôl. Bosí Karmelitáni a zames-
tnanci Slovenskej sporiteľne zas prispeli k čis-
tote  na  Urpíne.  Mesto  privítalo  tiež  iniciatívu 
spoločnosti  Detox,  s.r.o.,  ktorá  v  rámci  svojej 
kampane  DETOX  KOMUNITE  zorganizovala 
čistenie  v  okolí  potoka  Tajovka  v  časti  ulica 
Trieda Hradca Králové. V tejto lokalite zároveň 
spoločnosť  umiestnila  štyri  betónové  koše  na 
odpadky.  Do  akcie  sa  zapojili  i  študenti  Kate-
dry geografie a geológie Univerzity Mateja Bela, 
s ktorými sa nám spoločne podarilo z Tajovky 
vytiahnuť napríklad aj koberce. Ďakujeme všet-
kým zúčastneným obyvateľom mesta,  školám, 
organizáciám,  združeniam  a  dobrovoľníkom 
za pomoc, vynaloženú námahu a čas, ktorý ve-
novali  zlepšeniu  kvality  životného  prostredia 
v našom meste. 

Oddelenie odpadového hospodárstva  
a údržby verejných priestranstiev

Kam s bioodpadom v meste? 

Fo
to

: D
. N

ov
ot

ný

Fo
to

: a
rc

hí
v 

M
sÚ

 B
B

Juraj Hajdu, Internátna ulica

Daniela Rosiarová, Šalgotariánska ulica
Milan Bušány, Bernolákova ulica

Pomáhali aj obyvatelia z Rudohorskej 

Takýto kompostér môžete mať aj Vy
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Začíname s triedením kartónových obalov – tetrapakov

Pokračujeme 
v opravách

Prvú cyklotrasu v meste už budujeme

Na celom území mesta Banská Bystrica majú 
od  roku  2002  obyvatelia  možnosť  triediť  do 
určených  farebne  rozlíšených  kontajnerov 
základné  zložky  komunálneho  odpadu  (pa-
pier,  plasty,  sklo,  kovy  a  biologicky  rozloži-
teľný odpad). K týmto základným surovinám 
pribudol v  tomto období nový druh odpadu, 
s ktorým sa každodenne stretávame. Ide o ná-
pojové kartóny, tzv. tetrapaky, odborne nazý-
vané viac vrstvové kombinované mate riály na 
báze lepenky. Nakoľko ich podiel nie je veľký, 
v Banskej Bystrici sa zbierajú spoločne s plas-

tmi, teda do kontajnerov so žltým poklopom. 
V  najbližších  týždňoch  budú  na  kontajnery 
umiestňované nálepky oranžovej  farby, ktoré 
prislúchajú  tetrapakom,  no  obaly  z  mlieka, 
rastlinných  štiav  a  iných  nápojov  môžete  do 
nich vhadzovať už dnes. Pozor, nepatria  tam 
hrubo znečistené nápojové kartóny alebo oba-
ly so zvyškami obsahu. Veríme, že  táto mož-
nosť  triedenia  kartónových  obalov  Bansko-
bystričanov poteší. 

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby 
verejných priestranstiev

Mesto Banská Bystrica sa v súčasnosti nezame-
riava  len  na  rozsiahlejšiu  obnovu  Zvolenskej 
cesty  a  Poľnej  ulice,  ale  aj  na  menšie  opravy 
ciest  a  chodníkov  či  odstraňovanie  výtlkov. 
Nedávno  sme  dokončili  cestu  na  Hurbanovej 
ulici  pri  parku  či  viaceré  úseky  na  Bottovej 
a Lazovnej ulici od Daňovej školy až po bývalú 
budovu Slovenky. Zameriavame sa aj na skva-
litňovanie ciest v ostatných mestských častiach. 
V čase uzávierky Radničných novín sa opravuje 
chodník na Námestí Ľ. Štúra v Radvani, cesta 
na Golianovej ulici na Uhlisku, Magurskej ulici 
v Sásovej a opravy prebiehajú aj na Povstaleckej 
a Pestovateľskej ulici či na THK. V najbližšom 
období plánuje mesto začať s opravou chodní-
ka na ulici Terézie Vansovej, Jilemnického ulici 
a  Ulici  kpt.  Nálepku.  Vnútroblokovú  komuni-
káciu  plánujeme  obnoviť  aj  na  Jilemnického  
32 – 46, Ulici kpt. Nálepku 2 – 8 a na Wolkero-
vej ulici 8 – 18. 

Oddelenie údržby miestnych  
komunikácií a inžinierskych sietí

Banská Bystrica by sa už čoskoro mohla po-
chváliť prvou reálnou cyklotrasou. Po dlhých 
procesoch  majetkovo-právneho  vysporiada-
nia,  výkupu  pozemkov,  prípravy  projektu, 
územného  a  stavebného  konania  i  verejné-
ho  obstarávania,  začalo  mesto  s  jej  výstav-
bou už v polovici apríla. Na realizáciu novej, 
takmer  dvojkilometrovej  cyklotrasy,  získala 
samospráva  nenávratný  finančný  príspevok 
z  Integrovaného  regionálneho  operačného 
programu  vo  výške  857  870  eur.  Finančná 
spoluúčasť  mesta  (päť  percent)  predstavuje 
sumu  45  151  eur.  Mesto  v  minulom  období 
výstavbe  cyklotrás  nevenovalo  veľkú  pozor-
nosť, o čom svedčí  jediný 150-metrový úsek 
cyklistického chodníka od nákupného centra 
ESC  po  Štadión  SNP.  Reštart  nastal  v  roku 
2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú 
sumu  finančných  prostriedkov  360  000  eur 
na prípravu projektovej dokumentácie a vý-
kupy pozemkov. Cyklotrasa bude viesť z Pod-
lavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci 
cyklochodník  bude  mať  dĺžku  približne  2,5 
kilometra.  Prísľub  od  zhotoviteľa  je  ukončiť 
celé  dielo  do  konca  roka,  aj  keď  zmluva  je 

uzavretá  až  do  marca  2019.  Cel-
kový  rozpočet  projektu  bol  pred 
verejným  obstarávaním  približ-
ne  903  000  eur.  Po  jeho  vykonaní 
predstavujú náklady na vybudova-
nie  cyklotrasy  Hušták  –  Podlavice 
680 000 eur. Vďaka súťaži sa poda-
rilo ušetriť cca 223 000 eur. Umies-
tnenie  cyklistického  chodníka  je 
riešené  v  zmysle  Územného  gene-
relu  nemotorovej  dopravy.  Projekt 
počíta  s  vybudovaním  cyklotrasy, 
verejného  osvetlenia  a  dopravné-
ho značenia,  s  realizáciou ochrany 
podzemných  vedení  i  sadovými 

úpravami. Prvá etepa sa začína pri športovej 
hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá etapa 
vedie  od  hotela  Dixon  popri  Tajovke  až  do 
Podlavíc.  Dĺžka  cyklotrasy  v  rámci  projektu 
v oboch etapách je 1779 metrov, šírka chodní-
ka predstavuje štyri metre. Cyklotrasa bude 
so živičným asfaltovým povrchom, krajnica-
mi  a  ochrannými  zábradliami  na  miestach, 
kde dochádza k  styku s potokom. Stavenis-
ko  je  riadne  vyznačené,  preto  žiadame  oby-
vateľov  mesta,  aby  dočasné  obmedzenia  re-
špektovali a nevstupovali na miesto výstavby. 
V  prípade  ďalších  cyklotrás  má  samospráva 
problémy  s  vlastníckymi  vzťahmi  a  množ-
stvom  inžinierskych  sietí,  s  ktorými  súvisia 
potrebné  vyjadrenia  dotknutých  inštitúcií. 
Plánuje však realizáciu ďalších piatich cyklo-
trás v celkovej dĺžke 20 kilometrov. Ambíciou 
mesta je aj na ich výstavbu žiadať eurofondy, 
a preto sa usiluje všetky komplikované pro-
cesy urýchliť. Najbližšie sú k tomu cyklotrasy 
Senica – Hušták a Kráľová – Hušták. 

Oddelenie investičnej výstavby  
a riadenia projektov 

Most v Lazovnej ulici pri Daňovej škole

Úsek budúcej cyklotrasy

Nový chodník, Námestie Ľ. Štúra
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Areál Slovenky nadviaže na svoje historické hodnoty
Priestor, ktorý viacerí z nás poznajú ako miesto, ktoré kedysi živil ruch pracovníkov významného odevného závodu, už roky neslúži 
svojmu niekdajšiemu účelu. Veľký areál v tesnej blízkosti samotného cetra nášho mesta si pýta opäť vdýchnuť život a zachovať tak 
nielen jeho významné, ale aj celkom výnimočné hodnoty.

Miesto, ktoré dýcha históriou
Aj napriek súčasnému stavu bol areál bývalej 
fabriky Slovenka vždy miestom významných 
míľnikov  nášho  mesta.  Už  v  19.  storočí  tu 
sídlila  vyhlásená  cisársko-kráľovská  výroba 
nábytku  z  masívneho  dreva.  Hlavným  vý-
robkom,  na  ktorom  pracovali  naši  miestni 
predkovia boli stoličky  (tzv.  thonetky), podľa 
ktorých sa aj dnešná Bottova ulica kedysi na-
zývala Stoličková. O vysokej hodnote stoličiek 
s puncom Michaela Thoneta hovorí aj fakt, že 
kúsky vyrábané práve v tomto priestore nášho 
mesta  putovali  až  do  ďalekej  Ameriky,  kde 
boli vystavované či použité pri zariaďovaní Se-
nátu. Fabrika bola dokonca najväčším zames-
tnávateľom v meste Banská Bystrica.

Z nábytku cez súkenku  
až po textilku

Areál  bývalej  Slovenky  sa  vo  svojej  histórii 
krátko premenil na súkenku. Neskôr sa pries-
tor, ktorý bol svojím charakterom predurčený 
pre  veľké  projekty,  stal  domovom  jedného 
z najvýznamnejších  textilných podnikov nie-

len  v  slovenskej,  ale  kedysi  spoločnej  česko-
slovenskej  histórii.  Vysokokvalitný  bavlnený 
tovar  vyrábaný  v  našom  meste  bol  vyvážaný 
do krajín niekdajšieho Sovietskeho zväzu ako 

aj celej Európy. Podnik zamestnával stovky za-
mestnancov a v časoch najväčšieho rozmachu 
bol  prepojený  s  legendárnymi  závodmi  ako 
Pleta, Trikota či Zornica.

Historický pohľad na územie dnešnej Slovenky približne v roku 1895

V týchto priestoroch by nemala chýbať ani oddychová zóna
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Miesto hodné  
pokračovania svojho významu

Priestor  bývalých  významných  podnikov  je 
aj dnes nesporne dôležité miesto v srdci Ban-
skej Bystrice. Už roky však čaká na svoje nové 
využitie.  Územie  v  susedstve  Strieborného 
námestia a historického centra, kde sú všetky 
dôležité mestské a kultúrne dominanty v pe-
šom  dosahu,  je  dnes  viac  dopravným  uzlom 
než  spoločenským  priestorom  mesta.  Práve 
to  chce  zmeniť  projekt,  ktorý  pripravuje  slo-
venská  developerská  a  investičná  spoločnosť 

ARKON. Dlhoročnú tradíciu územia bude pri-
pomínať aj názov projektu – SLOVENKA2. Na 
ploche viac ako štyri hektáre plánuje investor 
v  najbližších  rokoch  vytvoriť  plnohodnotnú 
mestskú  štvrť,  v  ktorej  budú  okrem  bývania 
zastúpené aj priestory na prácu, kultúru, ná-
kupy, športové a voľnočasové aktivity. Priestor 
bude  popretkávaný  komunitnými  záhradami 
a  riečka  Bystrica,  s  vynoveným  nábrežím,  sa 
stane  súčasťou  života  mesta.  Jedinečné  pro-
stredie nového projektu tak podporí komunit-
ný a rodinný spôsob života.

Zaslúži si nový život
Areál  bývalej  Slovenky  bezprostredne  suse-
dí  s  takými  významnými  lokalitami  mesta 
ako  je  Strieborné  námestie,  Mestský  park, 

Univerzita  Mateja  Bela  či  ob-
novený amfiteáter, ktorý sa po-
sledné  roky  teší  veľkej  obľube 
fanúšikov  kultúry.  Aj  z  tohto 
dôvodu  sa  mesto  Banská  Bys-
trica dohodlo s  investorom, že 
projekt obsiahne aj Strieborné 
námestie,  ktoré  prepojí  celú 
lokalitu s centrom mesta a zá-
roveň  vytvorí  atraktívny  vstup 
do  historickej  zóny.  Obyvate-
lia mesta sa tak môžu tešiť, že 

vďaka odborníkom tu vznikne moderné ná-
mestie napĺňajúce požiadavky dnešnej doby 
a premení sa na miesto mestského spoločen-
ského diania. 

Územie ožije už čoskoro  
vďaka dočasným stavbám

V týchto dňoch už dochádza k postupnému 
odstraňovaniu  budov  bývalého  závodu.  Pre 
ich  chátrajúci  stav  je  z  bezpečnostných  dô-
vodov nevyhnutné tieto skelety nahradiť no-
vými  stavbami.  Po  dohode  so  samosprávou 
spoločnosť  ARKON  zabezpečí  aj  vyčistenie 
Strieborného námestia a opravu dopravného 
značenia. V pláne je vytvorenie dvoch zastá-
vok  MHD,  ktoré  budú  väčšie  a  komfortnej-
šie pre cestujúcich a verejné parkovisko pre 
približne  100  vozidiel  priamo  v  areáli.  Ešte 
tento rok by mal na území vzniknúť priestor 
pre  kaviareň,  cukráreň,  predajné  centrum 
s vyhliadkou na areál a športová plocha s tri-
búnou, ktorú bude v zime možné využiť ako 
klzisko a po zvyšok roka ako ihrisko. O pos-
tupnom  sprístupňovaní  týchto  priestorov 
bude verejnosť informovaná a my veríme, že 
Slovenka2  sa  aj  vďaka  tomu  stane  obľúbe-
ným miestom v meste oveľa skôr, ako sa pro-
jekt dokončí. 

dmo, z podkladov ARKON, a.s.

zaujalo nás

Budova Slovenky pred búraním zachytená zhora

Takto by mal vyzerať areál Slovenky2

Ďalší strašiak mesta sa bude pomaly strácať
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom 
vo Zvolene predstavuje:

Meno: Tara  Pohlavie: sučka 
Narodená: 1/2018   Rasa: menší kríženec
Povaha: Tara je veľmi spoločenská, učí sa nové 
veci,  je veľmi inteligentná. Rýchlo sa naviaže 
a miluje ľudí. Je prítulná, rada sa mazná. Ako 
každé šteniatko sa rada hrá a blázni. Nachád-
za sa v dočasnej opatere, kde sa učí hygie ne. Je 
vhodná do bytu alebo domu s prístupom dnu. 
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 in-
formácie o formách vítanej pomoci nájdete aj na 
webovej stránke www.kszv.sk.
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Ovládli  
tanečný festival

Tanec  je  pre  deti  formou  sebavyjadrenia,  keď 
môžu pohybom ukázať, čo sa skrýva v ich vnú-
tri. V ZŠ Sitnianska už od roku 2010 pôsobí ta-
nečný krúžok, ktorý  je zameraný na moderný 
i ľudový tanec. Každoročne spolu s pani vycho-
vávateľkou Ľ. Hlubockou pripravujú choreogra-
fie, s ktorými reprezentujú školu nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí. V apríli sa zúčastnili 
na XlX. ročníku Medzinárodnej tanečnej súťaže 
neprofesionálnych  súborov  v  Brne.  Po  dlhých 
a  náročných  tréningoch  sa  žiaci  od  prvého  až 
po deviaty ročník s veľkou odhodlanosťou a bo-
jovnosťou postavili pred prísnu porotu, aby sa 
pobili o tie najvzácnejšie kovy. Súťažili v sied-
mich  tanečných  disciplínach  a  predviedli  mo-
derný, ľudový, scénický a spoločenský tanec. Aj 
napriek silnej konkurencii dokázalo 36 žiakov 
svojou  energiou,  talentom  a  radosťou  z  tanca 
dosiahnuť  výborné  výsledky.  Získali  dve  zla-
té,  dve  strieborné,  a  dokonca  aj  dve  bronzové 
miesta. Najväčším ocenením bol pohľad do ich 
očí  po  vyhlásení  výsledkov,  ktorý  dojal  aj  do-
spelých.   ZŠ Sitnianska

Oslavovali výročie
Pri príležitosti 25. výročia založenia slovenskej 
organizácie pre predškolskú výchovu OMEP sa 
v  marci  uskutočnilo  stretnutie  členiek.  OMEP 
je mimovládna organizácia, ktorá bola založená 
na Svetovej konferencii v roku 1948 v Prahe. Po-
čas uplynulých 70 rokov sa jej činnosť rozšírila 
do  všetkých  kontinentov.  Úlohou  je  podpora 
a  ochrana  detí  do  ôsmich  rokov  na  medziná-
rodnej,  národnej  a  lokálnej  úrovni.  Odborníci 
spolupracujú  s  inými  združeniami  pri  skvalit-
ňovaní výchovy a vzde lávania detí,  zlepšovaní 
ich  životných  podmienok  a  dodržiavaní  ľud-
ských  práv.  OMEP  má  status  konzultanta  pri 
UNESCO, UNICEF-e, Komisii OSN pre ekono-
mickú a sociálnu zmenu a pri Rade Európy. Sve-
tový OMEP má 72 členov a rozdeľuje sa na päť 
regionálnych organizácií. OMEP Banská Bystri-
ca – Brezno vznikla v roku 1993 a má 62 členov. 
Jej zakladateľka je D. Lapšanská, ktorá je záro-
veň aj predsedníčka. Môžeme sa pochváliť bo-
hatou činnosťou: Bystrický a Brezniansky slávik 
– prehliadka detí materských škôl, Chalúpkovo 
Brezno a Predškoláčik – prehliadka detí v poé-
zii a próze, Detské športové olympiády, Dúho-
vý kolotoč, Školy na námestí, Deň materských 
škôl a podobne. Pre členky organizujeme rôzne 
semináre a prednášky v  spolupráci  s mestom, 
s MPC Banská Bystrica a inými inštitúciami. 

Pravidelne sa stretávame...
... na výborových stretnutiach a konferenciách 
OMEP  v  rôznych  mestách.  V  dňoch  26.  –  29. 
júna 2018 sa zúčastníme na celosvetovej konfe-
rencii OMEP v Prahe, kde si vymeníme skúse-
nosti a získame nové poznatky z oblasti výcho-
vy a vzdelávania detí predškolského veku. Na 
slávnostnom  stretnutí  v  Banskej  Bystrici  pani 
Lapšanská  vyjadrila  vďaku  všetkým  členkám 
a rovnakej pocty sa dostalo aj jej. Za dlhodobú 
činnosť  v  OMEPE  bolo  ocenených  16  členiek 
regionálnej organizácie, ale vďaka patrila všet-
kým, ktorí svoj čas venujú najmenším deťom. 

25. výročie je výnimočné jubileum
V  oceňovaní  práce  pre  deti  mieni  regionálny 
výbor  OMEP  Banská  Bystrica  a  Brezno  pokra-
čovať  aj  naďalej.  Na  výnimočnom  jubileu  sa 
zúčastnili aj zástupcovia mesta, školského úra-
du a poslankyňa MsZ. Program členkám sprí-
jemnil hodnotný kultúrny program a posedenie 
pri hudbe. Každá členka, ktorá sa zúčastnila na 
slávnostnom stretnutí odchádzala domov plná 
dojatia a zážitkov. Sú profesie a činnosti, ktoré 
sa nedajú zaplatiť. Aj preto má malé poďakova-
nie niekedy veľký význam.

Ľubica Dobrotová, tajomníčka OMEP

Zámerom  bolo  posilniť  spoluprácu  verejného, 
podnikateľského  aj  tretieho  sektora  v  ekono-
mickej  a  sociálnej  oblasti.  Často  sa  stáva,  že 
úradníci nechápu, čo sú mimovládne organizá-
cie a naopak, pracovníci a dobrovoľníci v MNO 
nechápu, že mesto má určité kompetencie a le-
gislatívny rámec, v rámci ktorého môže konať. 
Na fóre boli diskutované tieto mantinely, ktoré 
ohraničujú  spoluprácu  pre  mesto  a  tretí  sek-
tor. V rámci  fóra boli prezentované aj výstupy 
medzinárodného  výskumného  projektu  SOLI-
DUS, ktorý sa zameriava na identifikáciu aktov 
solidárnosti  v  piatich  oblastiach  (vzdelávanie, 
zamestnanosť,  bývanie,  zdravotníctvo  a  ob-
čianska  participácia)  v  dvanástich  krajinách 
Európskej  únie.  Akty  solidárnosti  predstavujú 
rôzne  iniciatívy,  projekty  či  verejné  politiky, 
kde sa prejavila solidarita voči ohrozeným sku-
pinám a spolupracovali práve mimovládne ne-
ziskové organizácie a verejný sektor, prípadne 
aj podnikateľský sektor. Zámerom výskumu je 
na  základe  príkladov  dobrej  praxe  sformulo-

vať odporúčania, ktoré môžu tvoriť základ pre 
tvorbu verejných politík na všetkých úrovniach. 
Banská  Bystrica,  ako  progresívne  zmýšľajúce 
mesto, sa prikláňa k myšlienke takto tvorených 
verejných  politík  a  podporuje  rôzne  aktivity, 
ktoré  umožňujú  participáciu  občanov  a  MNO 
na formovaní diania v meste i keď implementá-
cia trvá dlhšie a nie je taká jednoduchá, ako by 
si želali zástupcovia MNO. Primátor Ján Nosko 
vníma  spoluprácu  pozitívne  a  chce  ju  naďalej 
rozvíjať.  Okrem  zástupcov  mesta  na  podujatí 
aktívne diskutovali predseda BBSK Ján Lunter 
a  zamestnanci  jeho  úradu,  za  čo  im  patrí  ob-
rovská  vďaka.  „Ďakujeme partnerom podujatia 
a najmä 43 účastníkom fóra za plodnú diskusiu 
a ochotu hľadať riešenia, ako zlepšiť spoluprácu me-
dzi mestom a mimovládnymi organizáciami. Veríme, 
že aj prezentácia úspešných príkladov z projektu 
SOLIDUS pomohla inšpirovať a motivovať ďalšiu 
spoluprácu,“  uvádza  Mária  Murray  Svidroňová, 
predsedníčka Rady MNO.

Rada MNO

Fórum v znamení spolupráce
Mesto Banská Bystrica sa ako jedno z mála môže pochváliť tým, že medzi poradnými 
orgánmi primátora sa nachádza aj Rada pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), 
ktorá zastupuje záujmy mimovládiek a háji tretí sektor a občiansku spoločnosť v meste. 
V apríli Rada v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a mestom pripravila špeciálne fórum 
pre neziskové organizácie a aktívnych občanov. 
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Na čo boli použité financie v roku 2017?

Predseda: I. Kašper, členovia: D. Karas, S. Dluholucký, H. Kasová, K. 
Konárik, M. Modranský, Ľ. Motyčka, Ľ. Priehodová, V. Sklenka, L. Sko-
kanová, M. Smädo, L. Topoľský

Občianske rady 
Fončorda (zasadaní: 10), predseda: J. Hruška, tajomníčka: Z. Oterová, čle-
novia: V. Dropčo, M. Vidová, D. Horváthová, D. Halamová, Z. Šerfözö, G. 
Blesák, I. Palúch, V. Zachar, M. Bernátová 
Radvaň (zasadaní: 9), predseda: D. Hanko, členovia: A. Švecová, M. Ka-
menská, A. Provinská, M. Lietava, J. Moravčík, R. Miškár, E. Karová, A. 
Jankovič, P. Novanský, P. Rusnák, M. Vincenc, L. Lapinová, G. Tokárska, 
N. Bieliková, M. Kršňák, J. Bystran
Kráľová (zasadaní: 5), predseda: J. Vrana, členovia: B. Tkáčiková, A. Ko-
kavcová, R. Fusko, M. Raček, P. Mikloško, M. Semančík Lásiková, Ľ. Pau-
línyová, K. Úporská, M. Cisárová, M. Miklošíková, J. Ondrejka, J.Kašpárek 
Iliaš (zasadaní: 4), predseda: J. Žambor, členovia: J. Mlynárčiková, J. Bla-
ho, J. Petr, A. Snopková
Kremnička (zasadaní: 5), predseda: M. Smädo, členovia: J. Sliacky, P. Vi-
narčík, M. Dudová, J. Grič, A. Oravcová, M. Kolenkáš, O. Pišková, J. Dob-
rota, R. Handlovský, R. Stračina, D. Beňušková, I. Dobrík
Pršianska terasa (zasadaní: 4), predseda: R. Kostúr, členovia: J. Turoňová, 
P. Príč, E. Krchňavá, D. Hraško, J. Filadelfi, M. Cibula, D. Blehová, E. Gen-
serek, J. Ondris, Ľ. Oško
Rakytovce (zasadaní: 5), predseda: R. Gízel, členovia: J. Kvasna, J. Riečan, 
A. Pecková, B. Žalman, S. Šimeková, P. Čabrák, J. Turňa, O. Bahýľ, J. Be-
rák, E. Klemaničová, M. Biroščák, O. Kvasna, E. Bánovská
Na rozvoj územia v roku: 22 600 eur – oprava a údržba chodníkov, ciest, 
schodov – Fončorda, detské ihrisko a nové herné prvky – Radvaň
Akcie: 22 927 eur (rozdiel bol uhradený prijímateľom dotácie)

dmo

Výbor v mestských častiach vo VO č. 3 
(zasadania: 5, stretnutia s obyvateľmi: 0)

Výbor v mestských častiach vo VO č. 4
(zasadania: 3, stretnutia s obyvateľmi: 1)

Predseda: P. Bielik, členovia: T. Štrba, M. Bučko, J. Gajdošík, M. Klus, 
M. Lichý, M. Molitoris, V. Pirošík, M. Škantár, M. Turčan

Občianske rady
Rudlová-Sásová I (zasadaní: 0), predsedníčka: Ľ. Buranová, podpredse-
da: T. Novanský, členovia: E. Klobušická, J. Herko, A. Grešková, L. Mar-
šalíková, J. Horváth 
Rudlová-Sásová II (zasadaní: 1), predsedníčka: E. Púchyová, podpred-
seda: I. Bartoš, členovia: A. Babčanová, M. Chabadová, A. Refka, F. Pa-
luška, J. Lapin, J. Ševcová, D. Hajkovská, M. Turčan, T. Štrba, M. Zachar
Akcie: 33 254 eur (rozdiel bol vrátený na účet poskytovateľa dotácie)

akcia náklady 
Utorky v knižnici (MDŽ) 154,54
Utorky v knižnici (Novoročné stretnutie...) 15,24
Utorky v knižnici (Deň matiek) 79,21
Utorky v knižnici (Deň otcov) 54,59
Utorky v knižnici  11,40
Utorky v knižnici (Predvianočné stretnutie) 96,63
Fašiangy s pochôdzkou ulicami Rudlovej-Sásovej 1 597,39
2 mesiace umenia v Sásovej  (8  týždňov otvorených dverí 
vo Foparte)

400

Nákup prezentov 320
Športový deň na ihriskách Rudohorská pri opornom múre 488,93

akcia náklady
Poplatky web OR Fončorda 67,67
Noc s Andersenom – Fončorda 512,62
Komunitný Valentín 349,74
Sídliskový deň kreatívcov 1 048,62
Tanečná sídlisková párty 683,84
Športiáda seniorov 751,05
Bubble day 297,15
Detský jarmok 399,94
Lampiónový sprievod 251,14
Komunitné fončordové hody 736,56
Mikuláš – Fončorda 1 317,21
Prenájom priestorov na stretávanie OR Radvaň 168
Detský karneval – Radvaň 451,59
MDD v Radvani – športový deň 1 402,35
Prenájom internetovej stránky OR 14,28
Radvanský deň a Futbalový zápas 1 528,87
Večer seniorov – Radvaň 842,23
Mikuláš – Radvaň 702,14
Noviny OR Radvaň 828,54
Nájom Komposesorát Rakytovce 49,64
Trojkráľová zabíjačka – Kremnička 490,04
Stavanie mája – Rakytovce 99,53
Jarné upratovanie – Pršianska terasa 95,71
Rozprávkový les MDD 1 451,63
Športový deň – ihrisko Kráľová 2 290,58
Stolnotenisový turnaj – Pršianska terasa 346,17
Vianočný punč – Kráľová 400,03
Mikuláš južné časti 4 365,73
Vladimíra Áčová – účtovníctvo za r. 2017 1 000
spolu: 6 623,30 

V aprílovom čísle Radničných novín sme uverejnili informácie o činnosti výborov v mestských častiach a občianskych rád v prvých dvoch 
volebných obvodoch. Tentokrát si môžete prečítať, na čo boli použité financie v roku 2017 vo volebnom obvode 3 a 4. 

Leto v záhrade 429,43
Hraj, bojuj, zlepšuj sa! 2017 503,61
Ekodeň 2017 693,05
Máj Zelený  1 168,74
Fopart STREET CULTURE GRAFFITI JAM vol. 3  790
Deň detí – Svet detí 2 284,51
Streetball culture jam 2 400
Trojgeneračný  športový  deň  –  Banská  Bystrica  Európske 
mesto športu

516,08

2. ročník Festivalu malých divadiel ZÁLA  2 200
Deň Sásovej Rudlovej 2017 2 000
Neseď doma, pridaj sa k nám! 1 100
Deň Sásovskej uhorky 2017 – 6.ročník 600
Aktívny animátor v Sásovej  1 200
Fungovanie OZ 908,83
Kancelárske potreby  1 002,85
Lukostrelecká liga v Sásovej 327,90
Tvoriť nie je faux-pas 550
Maxistretko 500
Jesenné slávnosti 965,04
Fungovanie KC 1 042,21
Deň otvorených dverí v Salezku 250
Vianoce pre seniorov  1 272,72
Mikuláš v Sásovej  2 499,31
Animátorský čin roka 500
Pastierske Vianoce  2 500,55
spolu: 29 422,76 
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Cesty osudov, 
hľadaní a nálezov
Tak znie názov výstavy Alexa Tuzinskeho, rodá-
ka z Banskej Bystrice, ktorý žije v USA. Študo-
val pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici a rok 
na súkromnej škole výtvarných umení patriacej 
Múzeu  umenia  v  Boca  Raton,  Florida  pod  ve-
dením  akademického  maliara  Miles  Lavethall, 
ktorý  rozpoznal  rodiaci  sa  talent.  Alex  sa  po 
mnohých iných životných dráhach začal aktív-
ne venovať maľbe v posledných šiestich rokoch. 
Za  tento  čas  vystavoval  svoje  diela  na  niekoľ-
kých hromadných výstavách v USA a jeho prvý 
návrat  do  Európy  bol  vo  forme  samostatnej 
výstavy  v  rámci  festivalu:  Praha  –  srdce  náro-
dov, „Záhady a podobnosti myšlenek” v Dome 
národnostných menšín v Prahe. Dňa 29. mája 
2018 sa vracia so svojou expozíciou do rodného 
mesta – do Banskej Bystrice. Výstavu si môžete 
pozrieť v priestoroch Múzea SNP až d 20. júna 
2018.  red

Podporte pacientov  
s pľúcnou hypertenziou

Ak máte radi turistiku a navyše so zmyslupl-
ným  cieľom,  srdečne  Vás  pozývame  2.  júna 
na výstup na Ostredok. Ide o symbolický vý-
stup  pacientov  s  pľúcnou  hypertenziou  (PH) 
prostredníctvom  svojich  zástupcov  –  rodi-
ny,  priateľov,  známych,  lekárov  a  ostatných 
účas tníkov,  ktorí  vynesú  fotografiu  pacienta 
na  Ostredok  a  aspoň  symbolicky  mu 
umožnia zúčastniť  sa na  tomto výstu-
pe. Cieľom je poukázať na to, že zdravý 
človek vynaloží pri výstupe toľko ener-
gie ako pacient s PH po prejdení nie-
koľkých metrov. Dýchavičnosť, únava, 
modrajúce  pery  môžu  byť  prejavom 
pľúcnej hypertenzie. Ľudia sa v dôsled-
ku tohto ochorenia môžu zadýchať už 
pri prejdení krátkej vzdialenosti alebo 
akejkoľvek  fyzickej  námahe.  Problé-
mom sú pre nich aj bežné činnosti ako 
obliekanie, nákup, starostlivosť o deti 
alebo domácnosť. Ochorenie je spôso-
bené vysokým krvným tlakom v pľúcnych tep-
nách.  Jednou  z  najvážnejších  foriem  je  pľúc-
na  artériová  hypertenzia  (PAH).  Aj  keď  ide 
o zriedkavé ochorenie, na Slovensku ním trpí 
viac ako 250 ľudí. Môže postihnúť kohokoľvek 
a kedykoľvek a doposiaľ nie je známa príčina 
jej vzniku. Problematické je aj diagnostikova-
nie,  pretože  pre  svoje  nešpecifické  príznaky 
sa mnohokrát zamieňa za iné ochorenia (napr. 

ischemická choroba srdca, postihnutie chlop-
ní  srdca,  ale  aj  chronický  zápal  priedušiek, 
astma,  obezita).  Včasne  stanovená  diagnóza 
a  správna  liečba  dokáže  zmierniť  príznaky 
ochorenia  a  skvalitniť  život  pacienta.  Zdru-
ženie pacientov s pľú cnou hypertenziou, o.z. 
preto  pri  príležitosti  Svetového  dňa  pľúcnej 

hypertenzie  (5.  máj)  každoročne  vedie  kam-
paň  na  šírenie  povedomia  o  tomto  ochorení. 
Hlavným  cieľom  je  nájsť  ľudí,  ktorí  doposiaľ 
nie sú diagnostikovaní alebo nemajú správne 
stanovenú  diagnózu.  Aj  vy  môžete  prispieť 
k  dobrej  veci.  Stačí  prísť  a  svojou  účasťou 
podporiť kampaň. Prihlášku a viac informácií 
nájdete na www.phaslovakia.org.

Iveta Makovníková, ZPPH, o.z.

Festival v Divadle pod Balkónom
Mnohí Banskobystričania si určite všimli, 
že v meste pred niekoľkými rokmi 
vzniklo nové „kamenné” divadlo. Stalo 
sa tak 15. novembra 2014 počas Noci 
divadiel. Jeho názov je DIVADLO POD 
BALKÓNOM. Prvotnou myšlienkou vzniku 
bolo priniesť do Rudlovej – Sásovej viac 
kultúry, keďže sídlisko takýto priestor 
nemalo. S podporou mesta a poslancov 
sa to nakoniec podarilo. Priestor 
vznikol ako samostatný subjekt a stal 
sa domovskou scénou divadla Harry 
Teater o.z., ktoré ho získalo od mesta 
a svojpomocne zrekonštruovalo. 

Spája umelcov
  Prostredníctvom  rôznych  aktivít  sa  usiluje 
opäť  oživiť  a  zachovať  tradíciu  bábkarstva 
v    Bystrici  tradičnými  marionetovými  pred-
staveniami. Ponúka aj moderné spracovanie 
klasických rozprávok. Zakladá si na výtvar-
nej  a  hudobnej  zložke  a  pozýva  si  na  spo-
luprácu  umelcov  z  iných  divadiel.  Prebieha 
v  ňom  dlhodobý  projekt  „Divadlo  nás  baví 

aj  baví”  so  žiakmi  zo  ZŠ  Sitnianska,  ktorý 
podporil Fond na podporu umenia. Zároveň 
vznikajú nové predstavenia, niektoré aj s fi-
nančnou podporou mesta a FPU. 

Rodinné divadlo pre všetkých
Divadlo sa zrodilo v hlavách manželov Júlie 
a Jána Haruštiakovcov. Každú sobotu o 17:00 
hod. ponúka nevšedné zážitky, rozvíja vzťah 
s komunitami a dáva návštevníkom príleži-
tosť na oboznámenie sa s divadelnými pos-
tupmi či priestor na stretnutie s osobnosťami 
kultúrneho  a  spoločenského  života.  Rozvíja 
tiež vzťah u detí, mladých  ľudí a dospelých 
k  svojmu  mestu  predstaveniami  o  historic-
kých udalostiach, ktoré sa odohrali v Banskej 
Bystrici: Medené mesto pre  základné a ma-
terské  školy  a  Medené  mesto  –  pochôdz-
kový prelet históriou mesta Banská Bystrica 
určené  pre  všetky  vekové  stupne.  V  nepo-
slednom  rade  divadlo  obohacuje  kultúrnu 
ponuku  v  meste  a  na  sídlisku  zvyšuje  kre-
dit  divadelného,  výtvarného  a  hudobného 

umenia či kultúry a zároveň spolupracuje pri 
rôznych aktivitách občianskych združení na 
sídlisku. 

Čo pripravujeme?
V  najbližšom  období  to  bude  už  3.  ročník 
Festivalu  komorných  a  pouličných  divadiel 
„ZÁLA”, ktorý vznikol na počesť starých di-
vadelníkov  z  Rudlovej  a  Sásovej.  Podujatie 
finančne podporilo mesto a Výbor mestskej 
časti  Rudlová  –  Sásová.  Ide  o  trojdňový  ce-
loslovenský  festival  pre  všetky  vekové  ka-
tegórie  divákov.  Návštevníci  uvidia  deväť 
predstavení  siedmich  slovenských  divadiel. 
Sprievodnou akciou bude výstava bábok scé-
nografky  Kristíny  Hroznovej.  Na  festival  sa 
môžete tešiť v dňoch 8. – 10. júna 2018 v DI-
VADLE POD BALKÓNOM. Nájdite si chvíľu 
času  a  navštívte  tento  jedinečný  festival  so 
svojimi  deťmi,  sami  alebo  s  celou  rodinou. 
Celý  program  divadla  nájdete  na  stránke 
www.divadlopodbalkonom.sk. 

Divadlo pod Balkónom
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Účasť pacientov symbolizujú fotky na plecniakoch

Autor výstavy Alex Tuzinsky 
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Pocta Ivanovi Palúchovi

She´s Mercedes 2018
Banská Bystrica už onedlho zažije najväčší módny večer vo svojej histórii. V meste pod 
Urpínom sa stretne slovenská módna špička a tie najluxusnejšie vozidlá spoločnosti 
Motor-Car Banská Bystrica. Podujatie sa uskutoční v rámci Dní mesta Banská Bystrica 
s finančnou podporou samosprávy. 

V  stredu,  13.  júna 
2018  o  20:00  hod.  sa 
v  centre  pred  Radni-
cou  na  Námestí  SNP 
uskutoční  podujatie, 
aké  tu  ešte  nebolo. 
Luxusná  móda  a  štý-
lové autá majú k sebe 
veľmi blízko. Modely 
návrhárov  ako  Jana  Pištejová,  Jana  Jurčenko, 
Michaela  Ľuptáková,  Viera  Futáková,  Ema 
Klein,  Zuzana  Háková,  Izabela  Komjati,  Pet-
ra Kovacs a pánske plavky z dielne Miroslava 
Jablonského  predvedú  topmodelky  agentú-
ry  Elite  model  look.  Na  móle  sa  predstaví  aj 
najkrajší  muž  Slovenska  roka  2011  Michal 
Gajdosech.  Celú  akciu  organizuje  spoločnosť  
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. pod vede-
ním Kataríny Filipovej. Produkciu zabezpečuje 
agentúra  FASHIONWORLD  MANAGEMENT 
pod  vedením  Evy  Jablonskej.  Tešiť  sa  môže-
te  na  účastníčku  americkej  speváckej  súťaže  
X-Factor  Lillie  Nicole  McCloud,  ktorá  so  svo-

jou  špeciálnou  show 
rozprúdi  publikum 
a  vnesie  neskutočnú 
energiu.  Celým  ve-
čerom Vás bude spre-
vádzať  český  mode-
rátor  Jakub  Prachař.
Plánovaná je aj verej-
ná  zbierka,  do  ktorej 

budú  môcť  návštevníci  prispieť  dobrovoľnou 
sumou.  Výťažok  bude  použitý  na  zakúpenie 
polohovacích  kresiel  pre  pacientov  onkolo-
gického  oddelenia  Fakultnej  nemocnice  s  po-
liklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. 
Nenechajte si ujsť galavečer plný zábavy, krás-
nych žien či modelov od známych slovenských 
návrhárov. Všetkým, ktorí podujatie podporili 
ďakujeme a veríme, že pri tejto príležitosti za-
plníme banskobystrické námestie nielen zmy-
selnosťou  a  autami,  ale  aj  Banskobystričanmi 
a návštevníkmi.

Veronika Zástavková,
Motor–Car Banská Bystrica

Občianske  združenie  Zaživa  na  amfiteátri... 
v  spolupráci  s  Akadémiou  umení  a  mestom 
Banská  Bystrica  Vás  pozýva  na  prehliadku 
filmov  a  besedu  so  známymi  osobnosťami 
slovenskej kultúry venovanú Ivanovi Palúcho-
vi.  Tretí  ročník  podujatia  pod  názvom  Pocta 
Ivanovi Palúchovi sa uskutoční 12. a 13. júna 
2018 v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici. 
V utorok, 12. júna o 17:30 hod. sa môžete tešiť 
na  prehliadku  humoru  vo  filmoch  študentov 
Akadémie umení, o 19:00 hod. sa budeme roz-

právať o Ivanovi Palúchovi s úspešnou mladou 
slovenskou  režisérkou  Marianou  Čengel  Sol-
čanskou a o 19:30 hod.  je pripravená filmpo-
viedka: Obhliadka (2010, 80 min. rež. Mariana 
Čengel Solčanská). V stredu, 13. júna o  18:00 
hod. budú hosťami Rasťo Piško a Kateřina Ja-
vorská, ktorí si zaspomínajú na rozhovor s Iva-
nom.  O  19:00  hod  je  pripravený  film  Zabitá 
neděle  (1969,  78  min.,  v  hlavnej  úlohe  Ivan 
Palúch). Tešíme sa na Vás. 
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Tancom proti  
rasizmu

Tancom  proti  rasi-
zmu  je  jedinečné 
tanečné  podujatie, 
ktorého  cieľom  je 
búrať  akékoľvek 
bariéry  a  pred-
sudky  rasového  či 
spoločenského pôvodu. Tanec je láska, ktorá 
spája  ľudí,  nerozdeľuje  ich  pre  farbu  pleti, 
spoločenský status, vek či pohlavie. Projekt 
od  roku 2007 do  roku 2012 organizoval Ta-
nečný  klub  Element  nepretržite  každý  rok. 
Na  minulých  ročníkoch  TPR  sa  predstavili 
v Banskej Bystrici špičkoví tanečníci zo Slo-
venska  i Česka, ktorí  spojili  svoje  sily a za-
bojovali proti rasovému extrémizmu tancom. 
Po  šesťročnej  pauze  myšlienku  podujatia 
obnovujeme, a tak sa stretneme už 16. júna 
2018.

Tanec proti rasizmu pozostáva 
z viacerých projektov

Prvým  z  nich  sú  tanečné  workshopy  pre 
verejnosť.  Na  workshopoch  budú  partici-
povať  známe  osobnosti  slovenskej  tanečnej 
komunity,  ktoré  sú  idolmi  pre  mnohé  deti 
i mládež – napríklad aj Lady Mel, verejnosti 
známa najmä zo show Miliónový tanec. Na 
tanečných lekciách sa môžu zúčastniť nielen 
tanečníci, ale i deti z detských domov, ktoré 
pre  ťažkú  sociálnu  situáciu  nemajú  v  bež-
nom  živote  príležitosť  zažiť  akciu  takéhoto 
druhu  na  vlastnej  koži.  Workshopy  sú  pre 
všetkých  zúčastnených  zadarmo.  Na  kon-
cepte  spolupracuje  aj  Základná  škola  u  Fi-
lipa  a  detský  domov  Svetluška.  Workshopy 
prebehnú  v  priestoroch  nákupného  centra 
Terminal Vlak-Bus-Shopping.

Ďalším komponentom  
podujatia sú tanečné battle

Inak povedané súboje dvojíc v kategórii HIP 
HOUSE+HOUSE  v  dvoch  vekových  skupi-
nách  –  do  15  rokov  a  nad  15  rokov.  Taneč-
né  dvojice  sa  postupne  prepracujú  cez  pre-
selekciu  až  do  top  8,  kde  následne  súperia 
proti sebe. Z top 8 dvojíc vzíde víťaz, ktorý 
v prípade kategórie do 15 rokov vyhráva vec-
né ceny, v prípade vekovej kategórie nad 15 
rokov aj finančnú odmenu. Postupujúcich aj 
víťaza vyberá porota. Akciu bude za mikrofó-
nom doprevádzať Adam Kmeť a za „gramca-
mi“ DJ Shimo. Tanečné battle sa uskutočnia 
v  bystrickom  klubu  AlterEgo,  ktorý  nájdu 
návštevníci na Námestí SNP.

Romana Dorotovičová, vedúca TK ELEMENT
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Oslávte s nami Deň rodiny
„…na jednej lodi...“ Tak znie podnadpis ďalšieho ročníka Dňa rodiny v roku 2018. 
Banskobystrické rodiny ho budú môcť oslavovať posledný májový víkend. Podujatie sa 
začne svätou omšou v piatok, 25. mája o 18:00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského. 
Pokračovať budeme bohatým programom v sobotu, 26. mája na Námestí Slobody (pri 
hoteli LUX). Deň rodiny zakončíme v nedeľu, 27. mája o 11:00 hod. spoločnou omšou za 
všetky rodiny vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. 

Poznáte Arizonky?

Do nášho mesta na Hrone priniesla arizonské 
tance  Tatiana  Kmetz  po  jej  desaťročnom  po-
byte  v  tejto  krajine.  Originalitu  jednotlivých 
tancov  starostlivo  stráži  jej  americký  man-
žel  Mike,  ktorý vyrastal  na  country  tancoch. 
Country  melódie,  zladené  pohyby,  tempera-
mentné  klopkanie  čižmami,  tleskot  a  výskot 
tanečníc  –  to  charakterizuje  dámy  z  bansko-
bystrickej seniorskej country skupiny Arizona. 
Schádzame sa každý utorok podvečer v KC na 
Tatranskej 10 v Sásovej. Za päť rokov našej exis-
tencie sa naučilo tancovať tieto originálne tance 
cca  30  šikovných žien  so  záujmom o  tancova-
nie.  Ako  to  už  v  amatérskych  súboroch  býva, 
tak  aj  v  tom  našom  je  neustály  pohyb  taneč-
níc. Vycvičené z rôznych dôvodov odchádzajú, 
na  ich  miesto  prichádzajú  nové.  Skalné  jadro 
Arizoniek však neodchádza a celých päť rokov 
držíme spolu. Kolektív tvorí štrnásť žien, ktoré 
usilovne, disciplinovane a s veľkým nasadením 
nacvičujú pred každým verejným vystúpením, 
festivalom či súťažou po celom Slovensku. Od-
menou pre nás  je potlesk a uznanie vďačných 
divákov.  Všetkých  srdečne  pozývame  dňa  26. 
mája 2018 o 12:00 hod. na Námestie Slobody, 
kde  organizujeme  Seniorsky  country  festival. 
Vystúpia na ňom aj družobné country skupiny 
zo Žiliny, Magecian, Gelnice, Detvy a Dolných 
Orešian.  Veríme,  že  diváci  nás  poctia  svojou 
priaz ňou a záujmom. Tešíme sa na Vás!

Arizona, KC - Sásová

V  sobotu  pripravili  organizátori  hry  pre  celé 
rodiny, športové a zábavné aktivity pre všetky 
generácie. Na pódiu vystúpi originálna Janais 
so svojou kapelou, SonytaMusic&HelenDoro-
nEnglish, Tanečná škola Brishka, DSZ Vodo-
pádik,  Kúzelník  Marek,  Sokoliari  Kráľa  Svä-
topluka  a  DFS  Matičiarik.  Na  návštevníkov 
čakajú  rôzne  atrakcie,  o  ktoré  sa  postarajú 
účinkujúci  a  viaceré  organizácie  ako  naprí-
klad hvezdári z Banskej Bystrice, Škola športu 
Labrador, leteckí modelári, komunitné centrá 
zo Sásovej a z Fončordy, občianske združenia 
Cesta fantázie a Návrat, SOS/BirdLife Sloven-
sko,  Slovenský  skauting  a  ďalší.  V  Banskej 
Bystrici  Deň  rodiny  organizujú  dobrovoľníci 
s  podporou  mnohých  sponzorských  organi-
zácií  a  súkromných  spoločností.  Podujatie 
finančne  podporilo  mesto  Banská  Bystrica 

a záštitu nad ním prevzal primátor Ján Nosko. 
Svetový deň rodiny vyhlásila Organizácia spo-
jených národov v roku 1993 a slávi sa 15. mája 
po celom svete. Hlavnou myšlienkou je: “aby 
deti otcov mali, aby mali mamy.“

Organizačný tím Dňa rodiny 2018

Orientačné dni pre žiakov aj učiteľov
Orientačné dni je názov preventívneho progra-
mu,  ktorý  už  takmer  rok  saleziánske  mládež-
nícke organizácie Laura a Domka ponúkajú zá-
kladným a stredným školám v Banskej Bystrici. 
Ide o trojdňový zážitkový program pre triedne 
kolektívy  žiakov  druhého  stupňa  základných 
škôl  a  1.  a  2.  ročníky  stredných  škôl.  Kurzy 
sú  zamerané  na  integrálny  rozvoj  mladého 
človeka, na prácu s  triednym kolektívom a na 
primárnu  prevenciu  sociálno-patologických 
javov  prostredníctvom  zážitkovej  pedagogiky. 
„Z Orientačných dní máme veľkú radosť a teší nás 
záujem zo strany škôl. Myslím si, že je významné, 
že sa stávame partnermi školám, spolupracujeme 
s mestom či inými výchovnými a poradenskými 
inštitúciami, a tak spájame sily pre dobro mladých 
v našom meste,“ hovorí Paulína Mäsiarová, koor-
dinátorka projektu. Kurz trvá tri dni (od utorka 
do štvrtka od 8:00 do 16:00 hod.) v priestoroch 
saleziánskeho  strediska  v  Sásovej.  Zúčastňuje 
sa na ňom celá  trie da so svojím triednym uči-
teľom. Spoločne si vyberú jednu z ponúkaných 
tém: vzťahy v triede, sebapoznanie, voľba povo-
lania, závislosti či adaptačný kurz. Školiteľský 
tím zložený z odborníkov v pedagogike a psy-
chológii po konzultácii s triednym učiteľom pri-
pravuje každý kurz na mieru. Je prispôsobený 
situácii v danej triede a  ich problémom. „Prvý 
kurz sme zrealizovali minulý rok v máji. Doteraz 
ich bolo už 22 a do konca školského roka dosiah-

neme bilanciu 28 kurzov. V tomto roku spolupracu-
jeme so siedmimi školami z Banskej Bystrice – ZŠ 
Sitnianska, ZŠ Pieninská, ZŠ u Filipa, ZŠ Štefana 
Moysesa, ZŠ Narnia, Katolícke gymnázium Štefana 
Moysesa a Gymnázium J. G. Tajovského,“  vysve-
tľuje školiteľ Jozef Špalek. Pre realizáciu kurzov 
je  veľmi  dôležité  neformálne  prostredie,  ktoré 
umožní účastníkom vyjsť z bežnej školskej re-
ality.  Žiaci  sú  prostredníctvom  aktivít  posta-
vení  do  nových,  zábavných,  ale  aj  náročných 
situácií.  „Na kurzoch kladieme dôraz na silný zá-
žitok a jeho následnú reflexiu, aby sa z neho stala 
konkrétna skúsenosť. Decká k nám prichádzajú bez 
očakávaní a s určitou skepsou. To, čo tu zažijú ich 
potom veľmi pozitívne prekvapí,“ vysvetľuje  ško-
liteľ  Andrej  Leitner.  Podrobnejšie  informácie 
o Orientačných dňoch sú na stránke www.sbb.
sk/orientacnedni a fotografie z priebehu kurzu 
na facebooku Orientačné dni Banská Bystrica.

Školiteľský tím Orientačných dní

Zápis prvákov 
V Cirkevnej základnej škole Štefana Moysesa sa 
tento  rok niesol  zápis v  znamení včielok,  a  to 
aj  tých  zo  známeho  detského  seriálu  Včielka 
Maja. Práve Maja a jej nerozlučný kamarát Vil-
ko budúcich prváčikov vítali pri vstupe do ich 
novej školy. Usmievavé pani učiteľky v prestro-
jení včielok deti po celý čas sprevádzali a pomá-
hali im pri riešení rôznych úloh. Všetci usilovne 
pracovali  a  výsledkom  bola  rozkvitnutá  lúka 
obývaná lesným hmyzom. Budúci prváčikovia, 
unavení, no s úsmevom na tvári a sladkým me-
dom  v  ruke,  sa  pri  odchode  vo  dverách  lúčili 
s Majou a Vilkom slovami: „Stretneme sa v sep-
tembri, určite budeme spolužiaci.“  Pani  učiteľky 
sa už teraz tešia na prípravu úlikov pre svojich 
nových prváčikov.

Marcela Kučeráková, učiteľka
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Spolupráca je v kolektíve dôležitá

Pripravený je program pre celú rodinu
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Pripravený je program pre celú rodinu

udialo sa / pozývame

Svetový deň životného prostredia
Slovenská  agentúra  život-
ného  prostredia  (SAŽP) 
oslávi 8. júna 2018 Svetový 
deň  životného  prostredia 
celodenným podujatím na 
námestí SNP. Zároveň si ním pripomenie, spolu 
s  partnermi,  aj  štvrťstoročie  SAŽP  v  službách 
ochrany a tvorby životného prostredia. Pozýva-
me všetkých, aby nás prišli podporiť pred rad-
nicu od 10:00 do 17:00 hod. Čaká Vás zaujímavý 
program.  Zamestnanci  SAŽP  Vás  oboznámia 
nielen s činnosťou a aktivitami, ktoré vykoná-
vajú v prospech environmentu, ale ponúknu ve-
rejnosti aj možnosť zapojiť sa do interaktívnych 
aktivít zameraných na environmentálnu výcho-
vu, vzdelávanie a osvetu. 

Zaujímavý program pre celé rodiny
Náš hlavný partner portál Energie sa zameria na 
zelené technológie, úspory energie, ochranu ži-
votného prostredia i udržateľnú dopravu v rám-
ci  osvetového  projektu  Dni  energie  a  ekológie 
na Slovensku – DENS 2018. Zapoja sa aj Minis-
terstvo  dopravy  a  výstavby  SR,  ktoré  návštev-
níkom priblíži možnosti získania príspevku na 
zateplenie  rodinných  domov,  Štátny  fond  roz-
voja bývania, ktorý má na starosti zvýhodnené 
úvery na obnovu bytových domov a Slovenská 
energetická  a  inovačná  agentúra  priblíži  mož-
nosti úspor energie. Nebudú chýbať ani slnečné 
panely, elektrobicykle či aktivity pre mladých.
Návštevníci môžu odovzdať aj použitý kuchyn-
ský  olej.  Národná  ZOO  Bojnice  pripravuje  na 
slávnosť tvorivé dielne. Keďže človek zanechá-
va svoju stopu v životnom prostredí, budú s deť-
mi  vyrábať  zvieracie  stopy.  Nadácia  Ekopolis 
predstaví projekt MOVECIT, ktorý je realizova-
ný v spolupráci s mestom a ďalšími európskymi 
partnermi. Je zameraný na tvorbu Plánu trvalo 
udržateľnej  mobility,  v  rámci  ktorého  apeluje 

na  pozdvihnutie  pove-
domia  o  udržateľných 
konceptoch  mobility  ako 
je  nemotorová  doprava 
a  cyklodoprava  v  meste. 

Súčasťou  bude  aj  ukážka  ekologických  troj-
koliek  –  TRIXI  mobilov.  Komunitné  centrum 
Fončorda  sa  predstaví  prostredníctvom  aktivít 
zameraných na recykláciu a triedenie. Občian-
ske združenie Heart of Slovakia Lions Club od-
prezentuje  celosvetový  program  Lions  Recycle 
for Sigt. Zameriava sa na zber a recykláciu ne-
potrebných dioptrických a slnečných okuliarov. 
Jeho  hlavným  cieľom  je  umožniť  niekomu  vi-
dieť či darovať zrak. 

Recyklácia nepotrebných  
okuliarov má význam 

A to nielen pre ľudí, ale aj z hľadiska ochrany 
životného  prostredia.  Ak  sa  zapojíte  a  odo-
vzdáte  počas  osláv  nepotrebné  okuliare,  máte 
možnosť  získať  nové  slnečné  okuliare,  ktoré 
budú  chrániť  Váš  zrak.  Program  podujatia  sa 
v čase uzávierky novín kreuje, a preto dúfame, 
že sa k nám pripoja aj ďalší partneri a ponúk-
neme  Vám  čo  najpestrejší  program  zameraný 
na ochranu a tvorbu životného prostredia. Veď 
práve  starostlivosť  o  životné  prostredie  a  tvor-
bu  krajiny  v  súlade  so  zásadami  trvalo  udrža-
teľného rozvoja je hlavnou úlohou SAŽP, ktorá 
je  jedinou prierezovou odbornou organizáciou 
Ministerstva životného prostredia SR s celoslo-
venskou  pôsobnosťou  zameranou  na  starostli-
vosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súla-
de  so  zásadami  trvalo  udržateľného  rozvoja. 
Príďte,  zabavte  sa,  získajte  mnoho  užitočných 
informácií a možno vyhráte aj v tombole. Bližšie 
informácie o podujatí nájdete na www.sazp.sk 
a energieprevas.sk/dens-2018. 

Iveta Kureková, SAŽP

Všetko najlepšie!
Divadlo  Štúdio  tanca  oslavuje  počas  celého 
roka  2018.  Pod  vedením  riaditeľky  Z.  Ďurico-
vej Hájkovej naďalej razí cestu autorskej tvorby 
a tento rok odohralo už dve inšpirujúce premié-
ry. Aj prostredníctvom nich mohli diváci vidieť 
skvelé  tanečné  výkony  v  premiére  Ghost/Prí-
zrak v choreografii medzinárodne pôsobiaceho 
slovenského  choreografa  P.  Miku.  Druhú  pre-
miéru  3x20  vytvorili  v  spolupráci  s  Divadlom 
traja  pozoruhodní  tvorcovia  –  T.  Trulik  (Pravý 
uhol),  A.  Petrovič  (4  hlavy)  a  L.  Homola  (ex). 
Divadlo Štúdio tanca si vytvára divácku komu-
nitu,  ktorá  chce  na  pravidelných  predstaveni-
ach vidieť aktuálne trendy z divadelnej tvorby. 
Do hracie ho programu sa opäť vracia Prevaha 
dobrého  (18.  mája  o  19:00  hod.),  s  ktorou  sa 

predstavíme  aj  v  Divadle  Jonáša  Záborské-
ho  v  Prešove.  S  novým  obsadením  prichádza 
obľúbená  tanečná  inscenácia  Očista  (30.  mája 
a 1. júna 2018 o 19:00 hod.). Počas rokov svojho 
pôsobenia uvádza Divadlo Štúdio tanca v pravi-
delných predstaveniach aktuálne trendy z diva-
delnej tvorby. Naďalej napĺňa svoje poslanie a je 
tu pre všetkých nadšencov odvážneho umenia. 
Nezabúda ani na mladého diváka, ktorého učí 
rešpektovať umelecké vyjadrenia a porozumieť 
výrazovým prostriedkom – tancu. Rovnako ako 
ľudský  jedinec  aj  tento  malý  sen  vyrástol  do 
niečoho čo má dlhoročnú tradíciu, postupne do-
spieva, svojím rastom sa stáva silnejším, múd-
rejším a obohacujúcim pre každého kto vie, že 
umenie je dcérou slobody.  Divadlo Štúdio tanca

Aby seniori  
neboli obeťou 
trestného činu

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci 
s mestom Banská Bystrica pripravilo 
v rámci realizácie Národného projektu 
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov 
k službám a vytvorenie kontaktných 
bodov pre obete“ besedu pre seniorov, 
ktorá sa uskutočnila 10. apríla 2018 
v priestoroch KOMUCE na Robotníckej 
ulici v Banskej Bystrici. 

Prednáška  na  tému  „Seniori,  ako  sa  nestať 
obeťou trestného činu“, oboznámila seniorky 
z Denného centra Nádej s podvodmi, mode-
lovými  situáciami a trestnou činnosťou, kto-
rá  je  páchaná  na  senioroch.  Taktiež  dostali 
priestor na diskusiu, v ktorej mohli rozprávať 
o  svojich  zážitkoch  a  skúsenostiach.  Na  zá-
ver  preventívnej  besedy  dostali  niekoľko 
praktických  rád,  odporúčaní  a  tipov.  Súčas-
ťou stretnutia bolo aj informovanie o zriade-
ní  kontaktného  bodu  pre  Banskobystrický 
samosprávny  kraj,  ktorý  sídli  v  budove  Kli-
entskeho  centra  Okresného  úradu  na  Šte-
fánikovom  nábreží  7  v  Banskej  Bystrici.  Na 
tomto  mieste  budú  od  novembra  2018  pra-
covníci konzultovať a poskytovať pomoc obe-
tiam  trestných  činov.  Úlohou  kontaktných 
bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia 
medzi  asistenčnou  pomocou  a  inštitúciami. 
Projekt zastrešuje odbor prevencie kriminali-
ty kancelárie ministra vnútra. Viac informácií 
o projekte nájdete na: www.minv.sk/preven-
ciakriminality/projektyzeurofondov alebo na  
www.facebook.com/pg/prevenciakriminali-
ty/posts/. V prípade akýchkoľvek informácií 
môžete  kontaktovať  Silviu  Škanderovú  na 
e-mailovej  adrese:  silvia.skanderova@minv.
sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Ope-
račného  programu  Efektívna  verejná  správa 
(OP EVS).

Odbor sociálnych vecí, MsÚ BB
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Paličkovaná čipka z baníckych osád
Čipka v dnešnom ponímaní (dekoratívna) vznikla pôvodne z funkčných spojovacích stehov a postupne sa vyvinula do výrazných 
prelamovaných dekoratívnych pásov. Čipkárstvo ako jedna z najnáročnejších techník patrí medzi najpozoruhodnejšie prejavy slovenského 
ľudového umenia. Veľký záujem dedinských kruhov o paličkovanú čipku vyplýval i z praktického využitia čipky, t. j. chránila tie časti 
kroja, ktoré sa najskôr derú alebo trhajú: okraje a švy. 

Čipka  sa  vyvíjala  postupne,  no  súčasne 
na  viacerých  miestach.  Je  dokázané,  že 
sa stala známou v 16. storočí v Taliansku, 
kde  rozličné  písomné  i  umeleckohisto-
rické dokumenty, ako  i zachované čipky 
a vzorkovníky svedčia o existencii čipiek 
z  výtvarnej  stránky  už  veľmi  vyspelých. 
Do bývalého Uhorska a na Slovensko sa 
dostala  výroba  čipiek  pravdepodobne 
v druhej polovici 16. storočia, a to z dvoch 
strán: z juhu Chorvátska a Dalmácie a zo 
západu z Čiech a Nemecka. Z juhu čipku 
priniesli chorvátski kolonisti a zo západu 
baníci. Termín čipka je spoločný balkán-
skym  Slovanom,  Albáncom  a  Grékom, 
Rumunom, Slovákom a Maďarom.

Vývoj čipkárstva na Slovensku
V  prameňoch  sa  výraz  čipka  na  Sloven-
sku po prvý raz uvádza v roku 1579. Boli 
to najmä čipky talianske a španielske, kúpené 
spravidla  vo  Viedni.  Najstaršími  a  najväčšími 
strediskami  čipkárskej  výroby  boli  banícke 
osady okolo Banskej Štiavnice, Banskej Bystri-
ce, Kremnice a Prešova, kde sa už v 17. storo-
čí  čipky  plietli.  Rozšírenie  čipkárstva  v  týchto 
oblastiach sa dá vysvetliť biednymi sociálnymi 
pomermi  baníckeho  obyvateľstva,  ktoré  žilo 
výhradne z takejto práce za mzdu, lebo príroda 
v okolí neposkytovala možnosti pre poľnohos-
podárstvo.  Hospodárska  situácia  v  baníckych 
obciach  v  16.  a  17.  storočí  bola  taká  biedna, 
že baníci a  ich ženy si museli hľadať vedľajšie 
zamestnanie, aby mohli uživiť rodinu. Jedným 
z  vedľajších  prameňov  zárobku  bola  i  výroba 
a predaj čipiek. V 18. storočí čipky na Sloven-
sku  už  dosahovali  vysokú  estetickú  i  technic-
kú  úroveň.  Z  tohto  obdobia  sú  správy,  že  ich 
predávali čipkári – priekupníci z Ľupčianskeho 
panstva i zo Zvolenskej župy na Dolnú zem, do 
Chorvátska, Slavónie, Sedmohradska. 

Banícke čipky
Na Slovensku máme dva druhy paličkovanej 
čipky: banícku a roľnícku, z ktorých prvá je 
staršia. Banícke čipky sa vyrábali v baníckych 
osadách v okolí Banskej Bystrice, Kremnice, 
Banskej Štiavnice, na východnom Slovensku 
v  Soľnej  Bani.  Čipky  z  baníckych  oblastí  sa 
robili  vždy  na  predaj.  Boli  redšie,  mäkšie 
a  priehľadnejšie  ako  čipky  pletené  roľníc-
kymi  ženami  pre  vlastnú  potrebu.  Čipkami 
z baníckych osád bolo zaplavené celé Uhor-
sko,  Sedmohradsko,  ba  priekupníčky  nosili 
tento druh čipiek i na Balkán, do Rakús ka či 
Talianska. 

Špaňodolinská čipka
Špania  dolina  patrí  medzi  najvýznamnejšie 
banícke čipkárske strediská. Už v 17. a 18. sto-
ročí  tu  paličkovali  čipky  z  ľanových  dvojpra-
menných  nití  s  vťahovanou  hrubou  bavlne-
nou priadzou. Koncom 19. storočia ovplyvnili 
čipkárstvo v tejto obci snahy štátnych úradov 

o  rozvoj  čipkárstva  v  baníckych  oblas-
tiach. V roku 1883 tu bola založená čip-
kárska škola, ktorá však po niekoľkých 
mesiacoch  zanikla.  Obnovená  bola  až 
po  roku  1942  Spolkom  pre  zveľaďova-
nie domáckej výroby. Pôsobila do  roku 
1946.  Špaňodolinské  čipky  boli  určené 
na odev roľníckeho obyvateľstva najmä 
v  oblasti  na  juh  od  Banskej  Bystrice 
a  Zvolena  a  na  východe  v  okolí  Barde-
jova.  Taktiež  sa  používali  na  horehron-
ských  čepcoch  –  kápkach.  Zvláštna 
pôsobivosť čipky je založená na súhrne 
riedkych a hustých častí. 

Starohorská čipka
Prvé zmienky o čipkárstve ako o dopln-
kovom zamestnaní na Starých Horách sú 
zo 17. storočia. Pre Staré Hory sú typic-
ké mnohopárové i pásikové, biele i viac-

farebné čipky. Špecifickou črtou starohorskej 
čipky je paličkovanie bez predlohy – po holom 
vankúši. Koncom 19. a v prvej polovici 20. sto-
ročia  sa  výrazne  vykryštalizoval  jeden  druh 
čipky  ako  starohorský.  Ide  o  mnohopárové 
čipky  so  zúbkami  na  vonkajšom  okraji,  tzv. 
krajce. Horehronie zásobovali ženy zo Starých 
Hôr  čipkami  s  červenou  vlnovkou  v  strede. 
Spájali  sa  ňou  dve  poly  plátna  na  plachtách 
a obrusoch. Okraje plachiet v tejto oblasti za-
končovali čipkou s veľkými červenými, neskôr 
pestrofarebnými  zúbkami,  ktoré  paličkovali 
najmä v obci Baláže v susedstve Starých Hôr.

Všetkých srdečne pozývame do Stredo-
slovenského múzea na výstavu TRPEZLI-
VOSŤ ČIPKY PRINÁŠA, ktorú si u nás 
môžete pozrieť až do 3. júna 2018. Tešíme 
sa na Vás!

Jana Koltonová, etnologička SSM

Nástroje na paličkovanie: vankúš, strojček na navíjanie nití, paličky

Banícka paličková čipka
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kaVečerný maratón je tu už o pár dní

Dňa  13.  júna  2018  od  8:15  hod.  sa  v  areáli 
Cen tra  voľného  času  a  v  Komunitnom  centre 
Fončorda  (Havranské  9)  uskutoční  jubilejný 
5. ročník úspešného podujatia Športiáda senio-
rov  2018.  Čestnou  predsedníčkou  jubilejného 
podujatia  bude  Jarmila  Staneková,  výkonná 
riaditeľka  AkSen  o.z.  Piešťany.  Seniori  a  se-
niorky  budú  v  zaujímavých  disciplínach  súťa-
žiť  individuálne  aj  v  trojčlenných  družstvách. 
Počas  tohto  dňa  sa  stretnú  seniori  a  seniorky 
z Banskej Bystrice i okolitých obcí, aby si zme-
rali  sily  v  rôznych,  nielen  športových  disciplí-
nach,  spoznali  sa,  rozvinuli  nové  priateľstvá 

a  zažili  deň  plný  zábavy.  Podujatie  organizuje 
Regionálne centrum AkSen o.z. Banská Bystri-
ca spolu s dobrovoľníkmi z Banskobystrického 
okrášľovacieho  spolku  a  s  Centrom  voľného 
času  Havranské  9.  Aj  tento  rok  bude  Športiá-
de predchádzať tradičný Stolnotenisový turnaj 
v priestoroch CVČ Havranské a Komunitného 
centra  Fončorda,  ktorý  sa  uskutoční  12.  júna 
2018  v  kategóriách  Ženy  a  Muži.  Prezentácia 
účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Pozývame 
členov denných centier, ako aj seniorov z okoli-
tých obcí. Už tradične sa koná s finančnou pod-
porou mesta Banská Bystrica. Štartovné je ako 
po minulé roky tri eurá na osobu, v rámci čoho 
majú súťažiaci zabezpečené občerstvenie a gu-
láš. Viac informácií sa dozviete na propozíciách 
distribuovaných  v  denných  centrách  seniorov. 
Prihlášky jednotlivcov a družstiev zasielajte do 
4.  júna  2018  (kontakt:  anezur.franova@gmail.
com,  0911  833  637).  Tešíme  sa  na  stretnutie 
s Vami na Športiáde seniorov 2018. 

Natália Ceglédyová,  
regionálna koordinátorka AkSen o.z.

9. jún 2018
16:00 HOD.  -  EUROPA SC -  BANSKÁ BYSTRICA

bežte ZA žIARy
REFLEKTOROV

www.marathonbb.com

Naučme deti 
športovať

Tento rok sa v Banskej Bystrici môžete tešiť už 
na  štvrtý  ročník  charitatívnej  akcie  s  názvom 
Naučme  deti  športovať.  Uskutoční  sa  dňa  17. 
júna  2018  v  priestoroch  Základnej  školy  Go-
lianova od 10:00 do 13:00 hod. Podujatie pod-
poria  aj  mnohí  úspešní  slovenskí  športovci, 
ktorí  v  tento  deň  nebudú  pri  základnej  škole 
chýbať. Účasť detí každoročne rastie a veríme, 
že inak to nebude ani tento rok. Hlavným cie-
ľom akcie je vyzbierať finančnú pomoc pre OZ 
NOŽIČKA a OZ PONS. Teší nás však aj to, že 
deťom  umožníme  stretnúť  svoje  športové  vzo-
ry, s ktorými si môžu zasúťažiť a stráviť pekný 
športový  deň  so  svojimi  rodinnými  prísluš-
níkmi.  Pavel Holek

V  sobotu,  9.  júna  2018  bude  v  našom  meste 
jediný večerný maratón v strednej Európe. Už 
teraz je prihlásených viac ako 1200 účastníkov 
na bežecké, ale aj inline disciplíny. Štart disci-
plín inline, handbike a kolobežky polmaratón, 
spolu aj s hobby 7-kilometrovou traťou pre všet-
kých, bude presne o 16:00 hod. pri nákupnom 
centre  Europa  SC.  Všetky  bežecké  disciplíny 
sa začínajú a končia na atletickom štadióne na 
Štiavničkách.  Štart  4,2-kilometrového  Mini-
maratónu  pre  celé  rodiny  a  maratóncov  bude 
o 18:30 hod., polmaratón a polmaratónske troj-
členné štafety budú štartovať o hodinu neskôr, 
teda o 19:30 hod. Tento rok je koncept zúžený 
na oveľa kratšiu trať (7 km okruh) preto, aby čo 
najviac občanov nebolo dotknutých dopravný-
mi obmedzeniami. 

Pozor na dopravné obmedzenia
Úplná uzávera ciest sa bude týkať len cesty po-
pri Hrone od Námestia Slobody smerom k veľ-
kému  kruhovému  objazdu  pred  Europou  SC 
a  ďalej  do  Radvane  až  po  odbočku  na  Pršian-
sku terasu. Ostatné cesty budú plne prejazdné 

bez  akýchkoľvek  obmedzení.  Voľné  ostávajú: 
Cesta  z  Pršianskej  terasy  smerom  na  Radvaň 
(Tesco a Kremnička), celá mestská časť Uhlisko, 
Sídlisko,  Fortnička,  Strieborné  Námestie.  Bez 
obmedzení  ostáva  rovnako  aj  Fončorda  až  po 
Poľnú ulicu, ktorá bude na konci uzavretá. Zo 
všetkých miest sa bude dať dostať na obchvat 
mesta. Obmedzenia budú od 15:00 hod. do pol-
noci. Účastníkom bude k dispozícii veľké par-
kovisko pred štadiónom na Štiavničkách, vjazd 
aj  výjazd  z  neho  bude  otvorený  počas  trvania 
podujatia. Rovnako aj vjazd a výjazd z Europa 
SC bude možný smerom do centra.

Tešíme sa na Vás
Príďte si vychutnať večernú atmosféru na trati 
a osvetlenom štadióne, ktorú podporia viaceré 
svetelné  a  hudobné  efekty.  Všetko  zakončíme 
krásnym ohňostrojom presne o polnoci. Prípad-
né otázky ohľadom dopravy a možností píšte na 
info@marathonbb.com, všetky informácie o po-
dujatí  sú  na  stránke  www.marathonbb.com. 
Prijmi výzvu!

Miroslav Štrba, organizátor

Zapojte sa do Športiády seniorov 

Ďakujeme!

Banskobystrickí barani sa tento rok postavili vo 
finále hokejovému tímu z Trenčína. Fandilo im 
celé  mesto  pod  Urpínom  a  po  napínavých  zá-
pasoch sa im podarilo obhájiť majstrovský titul.  
Pri  tejto  príležitosti  ich  obyvatelia  privítali  na 
námestí a aj napriek daždivému počasiu chlap-
com poďakovali.   dmo

Minulý ročník mal u najmenších úspech

Skôr narodení si vyskúšajú rôzne športy
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rôzne

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Termín  uzávierky  júnového  čísla  Radnič-
ných novín bude 1. júna 2018 do 12:00 hod. 
Mnohí  posielate  príspevky  na  poslednú 
chvíľu,  a  tak  ich  často  nie  je  možné  uve-
rejniť.  Budeme  radi,  ak  nás  kontaktujete 
v predstihu. V prípade, že článok alebo pla-
gát nemáte k dispozícii, dohodnite si aspoň 
priestor v novinách. Na podklady čakáme 
do  uzávierky.  Po  tomto  termíne  už  nie  je 
možné články dopĺňať. Editorka: Mgr. Do-
minika Mojžišová, 048/43 30 107, radnicne-
noviny@banskabystrica.sk.

 27.6.2018 od 16.00 do  18.00h 

Diecézne centrum Jana Pavla II.,

Kapitulská 21, Banská Bystrica 

Prednáška je bezplatná. 

SPOĽACH, o.z.  

pozýva všetkých koho sa nejakým

spôsobom týka Alzheimerova choroba  a cíti,

že sa potrebuje dozvedieť viac.

T É M A :  

A L Z H E I M E R O V A  C H O R O B A  

V  R O D I N E .  A  Č O  Ď A L E J ?

Prednášajúca :  Miroslava Tokovská 

Obsahom prednášky bude:  

•  ako  sa  prejavujú prvé varovné

signály Alzheimerovej  choroby 

•  kde  hľada ť  pomoc 

•  ako  sa  postara ť  o  chorého a  pr i tom

sám neochorieť  

Vhodné pre  rodinných prís lušníkov,

priateľov,  susedov a lebo

pomáhajúcich profesionálov,  ktorí

sa  stretávajú  a lebo podieľajú  na

starost l ivost i  o  osoby s

Alzheimerovou chorobou.  

OVZ-SÚ-46177/357/2018/MA
VV:  Rozhodnutie;  Stavebník:  Vlastníci  bytov 
a NP v BD Chabenecká 1-3, BB; Stavba: Kom-
plexná obnova BD; Vyvesené: 28.03.2018
OVZ-SÚ-49009/11177/201/MM
VV:  Stavebné  povolenie;  Stavebník:  spoloč-
nosť  OTP  Buildings,  s.r.o.,  Tallerova  10,  BA; 
Stavba:  Prechod  na  nádvorie  z  ulice  Horná 
Strieborná; Vyvesené: 09.04.2018
OVZ-SÚ-49054/10613/2018/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Stredoslovenská 
distribučná,  a.s.,  Pri  Rajčianke  2927/8,  ZA; 
Stavba: 7943-Banská Bystrica-časť Sásová-zru-
šenie 326-ts-333; Vyvesené: 13.04.2018
OVZ-SÚ-63692/11958/2018/MA
VV:  Rozhodnutie;  Stavebník: Pavol  Piperek 
a  manž.,  Tatranská  86,  BB;  Stavba: Stavebné 
úpravy bytu č. 13, Tatranská 86, BB
Vyvesené: 19.04.2018
OVZ-SÚ-63574/11525/2018/MA-ozn.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: COOP Jednota Krupina, Svätotro-
jičné námestie 22, KA; Stavba: Obchodný ob-
jekt  COOP  Jednota  Krupina  Rudohorská  35, 
BB - prestavba; Vyvesené:20.04.2018
OVZ-SÚ-59007/11255/208/Boj
VV:  Rozhodnutie;  Stavebník:  Vlastníci  bytov 
a NP v BD, Trieda SNP 8-12, BB; Stavba: Od-

stránenie  systémovej  poruchy  BD  /balkóny/ 
Trieda SNP 8-12, BB; Vyvesené:18.04.2018

OVZ-SÚ-63804/11983/201/Boj
VV: Rozhodnutie; Stavebník: MUDr. Juraj Me-
sík, ČSA č. 19, 974 01 BB; Stavba: Vybúranie 
a domurovanie okenných otvorov, ul. ČSA 19, 
BB; Vyvesené: 19.04.2018
OVZ-SÚ-58752/577/2018/MA-ozn.
VV:  Oznámenie  o  začatí  konania  o  zmene 
stavby pred jej dokončením; Stavebník: Sylvo 
invest,  s.r.o.,  Internátna  1867/2,  BB;  Stavba: 
Obytný súbor Quartetto v rozsahu dvoch sta-
vebných objektov: SO 01 Bytový dom 1 a SO 
02 Bytový dom 2 v lokalite Borovicový háj, k. 
ú. Sásová; Vyvesené:17.04.2018
OVZ-SÚ-64213-14613/2018/HLA
VV:  Stavebné  povolenie;  Stavebník: Peter 
Finďo – Business Activities, Nám. SNP 5, BB; 
Stavba:  Radová  výstavba  rodinných  domov, 
ul. Lazovná, BB; Vyvesené: 25.04.2018
OVZ-SÚ-66196/12345/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Ing. Jakub Belo – 
Caban, Kynceľová č. 116, BB; Stavba: Stavebné 
úpravy bytu č. 4, Trieda SNP č. 71, BB
Vyvesené: 26.04.2018

Banskej Bystrici, 26.04.2018

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komunitám na 
pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňovaniu medzige-
neračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazovým aktivitám. 
V priestoroch Komunitného centra Sásová bude počas víkendu, 19. a 20. mája pokračovanie kurzu 
„Čaro výroby domácej kozmetiky” a dňa 25. mája plánujeme tanečnú zábavu s hudobnou skupi-
nou „Traja veteráni“. Komunitné centrum Fončorda pozýva dňa 24. mája o 16:30 hod. na úvodnú 
diskusiu z cyklu podpory rodičovských zručností a kompetencií „Rozvíjanie talentov u detí“.  Dňa 
31. mája o 16:30 hod. mnohých iste poteší téma o zdraví, beseda s fyzioterapeutkou na tému „Aby 
chrbát  nebolel“,  ktorá  bude  spojená  s  ukážkami  cvikov  na  posilnenie  chrbtového  svalstva.  Viac 
o aktivitách komunitných centier v Banskej Bystrici sa môžete dozvedieť aj na podujatí Deň rodiny 
(26. máj 2018), na ktorom budú KC Sásová a KC Fončorda zdieľať spoločný stánok. Viac informácií 
nájdete na našich facebookových stránkach.
 Komunitné centrum Sásová Komunitné centrum Fončorda
  budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu  budova CVČ Havranské, vchod vzadu

BANSKÁ 
BYSTRICA
Strieborné nám.

HROCHOŤ
KYSLINKY

DONOVALY

Nedeľa, 5.7. a 29.8.

Nedeľa, 5.7. a 29.8.

Sobota, nedeľa, 5.7. a 29.8.

Sobota

Sobota

PODKONICE
PLEŠE

MALÝ
ŠTUREC

ŠACHTIČKY

CYKLOBUS

12.5.-30.9.2018
CEZ VÍKENDY A SVIATKY

viac info na www.centralslovakia.eu/cyklobus 
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9:45
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Spoznávaj a súťaž
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Vás pozýva do Thurzovho domu na slávnostnú pre-
zentáciu knižnej novinky autorskej dvojice – Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu ml. V stredu, 
23. mája o 17:00 hod. uvedú autori do literárneho života najnovšiu knihu vydavateľstva AB ART 
press s názvom BANSKÁ BYSTRICA – Pamätihodnosti mesta. Listovaním knihou fotografií zná-
mych i menej známych pamätihodností mesta sa čitateľ vráti v čase a objaví krásy Banskej Bys-
trice. Vrúcny vzťah obyvateľov k svojmu mestu nie nadarmo už po celé stáročia vyjadruje veta: 
„Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“. Atmosféru vtedajšieho mesta, jeho zákutí a života v ňom 
zachytávajú dobové fotografie z 19. a 20. storočia. Knižná novinka, ktorú si môžete s podpismi 
jej autorov zakúpiť aj v Thurzovom dome, vychádza s finančnou podporou mesta Banská Bys-
trica. Viac informácií môžete získať na www.ssmuzeum.sk alebo www.abartpress.sk. Chcete ju 
vyhrať už teraz? Vďaka Radničným novinám je to možné. Stačí, ak nám napíšete, ako sa nazýva 
edícia kníh vydavateľstva AB ART press,  v ktorej Vladimír Bárta  s kolektívom vydal už  štyri 
knihy  o  Banskej  Bystrici?  Vaše  odpovede  posielajte  do  1.  júna  2018  na  adresu  Mesto  Banská 
Bystrica, Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: 
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž.

Gabriela Benčová, SSM, Martina Bártová, AB ART press



15máj 2018

www.banskabystrica.sk

pozývame

V  B Y S T R I C I
N E V Í D A N ÔVečer folklóru 

Partneri:              Organizátor :

1. jún 2018 o 19:00     pod záštitou primátora mesta

Amfiteáter Banská Bystrica 
Účinkujúci:
Folklórny súbor ŽELEZIAR  z Košíc 
Folklórny súbor PARTIZÁN , Banská Bystrica 
POHRONCI  - združenie autentického folklóru
DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 
Hostia:

Martin BABJAK 
Ján BABJAK  
Moderátor programu:

Marek ŤAPÁK 
Scénar a réžia programu:

Marian Čupka
Predpredaj lístkov: 
Informačné centrum B. Bystrica  
www.ticketportal.sk 10 EUR
Cena: 12 EUR
(v pokladni v deň podujatia)

 

MR LUNARI
Telefón: 0903 501 774
  0903 529 778
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