
Informácie z mestského úradu
Pekné počasie nám praje. Na čom pracujeme 
počas prázdnin?

Strana 3

pozývame vás
Prečítajte si o plánovaných podujatiach. Or-
ganizátori sa na Vás už tešia!

Strana 8 – 11

zo športu
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mesta Banská Bystrica

Miestne komunikácie v Banskej Bystrici boli dlhodobo zanedbávané, čo sa odzrkadlilo aj na ich stave. Počas štyroch rokov sa vedenie 
mesta usiluje túto situáciu zlepšiť, a preto každý rok okrem opráv výtlkov prebiehajú aj súvislé obnovy ciest a chodníkov vo všetkých 
mestských častiach. V téme mesiaca sa dočítate, čo sa v jednotlivých lokalitách nedávno opravilo, ale aj to, čo plánuje samospráva 
obnoviť v najbližších mesiacoch.
  Strana 4 – 5

Zvolenská cesta už v obojsmernom 
režime a pokračujeme ďalej

Zvolenská cesta už v obojsmernom 
režime a pokračujeme ďalej
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Máte nárok na 
Štipendium? 

Aj v školskom roku 2018/2019 sa môžu študenti 
uchádzať o poskytnutie štipendia z fondu An-
dreja Hanzlíka. Podmienky a spôsob poskyto-
vania finančného príspevku upravuje Všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 
9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlí-
ka. Úplné znenie spomínaného VZN, ako i ak-
tuálny vzor žiadosti, nájdete na stránke mesta: 
www.banskabystrica.sk v sekcii Školský úrad, 
Štipendijný fond Andreja Hanzlíka. Žiadosti 
spolu s prílohami je potrebné podať na Klient-
ske centrum Mestského úradu/Školský úrad, 
Oddelenie školstva a mládeže (Československej 
armády 26, 974 01 Banská Bystrica) v termíne 
do 15. septembra 2018. O štipendium sa môžu 
uchádzať študenti stredných a vysokých škôl 
s trvalým pobytom v Banskej Bystrici, ktorých 
prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch 
dosahoval priemer 2,0 a spoločne posudzované 
príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5-náso-
bok súm stanovených v zákone o životnom mi-
nime. Pri posudzovaní štipendia sa prihliada na 
finančnú náročnosť študijného odboru žiada-
teľa, a tiež na jeho sociálne a majetkové pomery.

Oddelenie školstva a mládeže

Nedostatok pracovnej sily v sociálnych službách
Väčšina seniorov chce žiť doma, v známom a bezpečnom prostredí, a to aj v prípade, že nie sú sebestační. V takýchto situáciách sa môžu 
obrátiť na miestne samosprávy, ktoré sú povinné poskytnúť im opatrovateľskú službu. Len jedna tretina obcí však zabezpečuje túto 
službu tak, ako im to zákon ukladá.

Zapájame sa  
do zaujímavých projektov

Mesto Banská Bystrica pociťuje čoraz väčší 
problém pri zabezpečovaní sociálnych služieb. 
Dôvodom je práve nedostatok opatrovateliek, 
a preto sa neustále usilujeme zapájať do pro-
jektov, ktoré sú zamerané na migráciu pra-
covnej sily. Projekt MOTUS sa zameriaval na 
výmenu skúseností odborných pracovníkov 
z oblasti starostlivosti a opatery o starších ľudí. 
Realizovaný bol v rokoch 2009 – 2011. V rámci 
projektu Budovanie kapacít na úrovni mies-
tnej územnej samosprávy v oblasti integračnej 
politiky bol vypracovaný dokument Stratégia 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
v Banskej Bystrici, čo tvorí východisko pre ak-
tuálny projekt KapaCITY. Je dôležité poznať 
nevyhnutné predpoklady a odlišnosti zames-
tnania cudzinca z Európskej únie i mimo nej. 
Okrem právnych predpokladov je dôležité 
poznať aj kultúrne odlišnosti a  pripraviť pro-
stredie na prijatie zahraničnej pracovnej sily aj 
v takých citlivých oblastiach, ako sú sociálne 
služby. 

Viete čo je KapaCITY? 
Mesto Banská Bystrica sa spolu s Bratislavou, 
Trnavou, Košickým samosprávnym krajom 
a Úniou miest Slovenska zapojilo do projek-
tu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov 
z tretích krajín na lokálnej úrovni. V rokoch 
2018 – 2020 bude spolupracovať s konzorci-
om mimovládnych organizácií (Liga za ľudské 
práva, Centrum pre výskum etnicity a kultú-
ry, Nadácia Milana Šimečku, OZ Marginál) na 
rôznych aktivitách, čo deklarovalo aj Memo-
random o spolupráci.

Hlavné aktivity projektu
Patrí medzi ne mapovanie potrieb samosprávy 
a miestnej komunity v oblasti integrácie štát-
nych príslušníkov tretích krajín, vytvore-
nie mechanizmu pravidelného poskytovania 
štatistických údajov o migrácii pre samosprá-
vy zo strany príslušnej cudzineckej polície či 
revízia stratégie integrácie štátnych príslušní-
kov tretích krajín. Dôležité je aj začleňovanie 
sociálnych služieb pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín do bežného výkonu kompetencií 

samospráv, prenos dobrej praxe zo zahraničia 
a rozvoj komunikačných zručností samospráv 
v téme integrácie. Nemôžeme zabudnúť ani 
na sieťovanie relevantných aktérov a prenos 
dobrej praxe na lokálnej, regionálnej či národ-
nej úrovni.

Niektoré pozície  
sa obsadzujú veľmi ťažko

Slovensko pociťuje nedostatok pracovnej sily, 
a preto je migrácia ekonomicky aktívnych ľudí 
v produktívnom veku priam vítaná. Cieľom 
projektu je pomôcť miestnym samosprávam 
pripraviť sa na príchod cudzincov, nastaviť 
svoje služby a aktivity tak, aby sa cudzinec 
na pôde mesta stal plnohodnotným občanom 
mesta so svojimi právami a povinnosťami. 
Banská Bystrica je mesto, v ktorom už dávno 
žijú a pracujú Srbi, Rusi, Ukrajinci či Vietnam-
ci a o ich úspešnom začlenení svedčí fakt, že 
ste si to možno ani nevšimli.

Odbor sociálnych vecí

Inovatívny projekt  
zamestnávania mladých ľudí

Podnik medzitrhu práce – Šanca 
pre všetkých, n.o. realizuje svo-
je aktivity od roku 2012, keď bol 
zriadený mestom Banská Bystrica 
ako jeho nezisková organizácia. 
Činnosť organizácie je zameraná 
na pomoc pri zamestnávaní znevý-
hodnených uchádzačov o zames-
tnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, 
ako aj prijímateľov sociálnych služieb formou 
dočasne podporovaného zamestnávania. 
Od apríla 2018 podnik realizuje projekt pod 
názvom „Podpora mladých uchádzačov o za-
mestnanie“. Jeho cieľom je prostredníctvom 
programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“ po-
môcť pätnástim mladým ľuďom vo veku do 29 
rokov uplatniť sa na pracovnom trhu. S týmito 
ľuďmi spolupracujú traja odborní poradcovia, 
ktorí sa komplexne snažia o riešenie neľahkej 
situácie účastníkov projektu. Individuálna 

a skupinová práca s klientmi, ako 
aj vzdelávacie aktivity, sú zamera-
né prioritne na kariérové poraden-
stvo, získanie sociálnych zručností 
a riešenie problémov v sociálnej 
oblasti. Súčasťou je sprevádzanie 
klientov na miestne úrady, školy, 
pracovné pohovory, ako aj ich túto-

ring a mentoring. Veríme, že implementova-
ním tejto inovatívnej formy spolupráce sa nám 
do konca projektu (september 2018) podarí 
pomôcť všetkým našim klientom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operač-
ného programu Ľudské zdroje.

Podnik medzitrhu práce,
Šanca pre všetkých, n.o.

ttps://www.ia.gov.sk
https://ludskezdroje.gov.sk https://www.employment.gov.sk
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Práce v Radvani sú v plnom prúde

triedite odpad? 
Stlačte ho!

Rekonštrukcia  
kaštieľa Radvanských môže pokračovať

Športový areál základnej školy v Radvani sa 
dočká ďalšej etapy svojej obnovy. Financova-
nie projektu mesto zabezpečí vďaka získanej 
vládnej dotácii vo výške 450 000 eur. Multi-
funkčné ihriská, ktoré budujeme, sú určené 
pre všetkých obyvateľov aj mimo vyučovania. 
Ak má niekto chuť zašportovať si alebo si pre-
najať ihrisko, je potrebné kontaktovať vedenie 
príslušnej školy, ktoré sa stará o jeho údržbu. 
Medzi Radvančanmi dlhodobo rezonovala po-
žiadavka dobudovania športového areálu pri 
Základnej škole Radvanská. V prvej fáze sa sa-
mospráve vďaka vládnej dotácii vo výške 40 000 
eur podarilo časť zastaraného športového areá-
lu nahradiť moderným multifunkčným ihris-
kom ešte v roku 2015. Vysúťažený zhotoviteľ 
začal v týchto dňoch s realizáciou druhej etapy, 
v rámci ktorej pribudne bežecký ovál, viacúče-

lové ihrisko a ihrisko pre malý futbal. Zároveň 
pokročili projekty budovania novej MŠ Radvan-
ská 1 a rekonštrukcie viac ako tridsaťročnej Ma-
terskej školy Radvanská 28. Aktívni Radvan-
čania majú okrem toho ďalší dôvod na radosť. 
Mesto pre nich vytypovalo vhodné priestory 
na vznik Denného centra, ktoré im poslúži na 
stretávanie sa a organizovanie svojich aktivít. 
Občianskej rade Radvaň doposiaľ takéto pries-

tory chýbali. Po dohode s vedením základnej 
školy ponúklo vedenie mesta Radvančanom 
bývalý školnícky byt. Po obhliadke súhlasili 
a už čoskoro ho budú môcť využívať na svoje 
aktivity. V pláne je aj revitalizácia miestneho 
podchodu, ktorého priestor sa v prvej fáze 
vyčistí a opravia sa schody. Mesto pracuje aj 
na projektovej dokumentácii a stavebnom po-
volení pre zabezpečenie jeho osvetlenia. Vy-

budovanie bezbarié rovej rampy na existujúcom 
schodisku bude patriť k investičným zámerom 
samosprávy v budúcom období. Práce financo-
vané z participatívneho rozpočtu vo výške 4000 
eur a ďalšie prostriedky z mestského rozpočtu 
vytvoria bezpečný prechod pre obyvateľov, ško-
lákov i budúcich škôlkarov. 

Oddelenie investičnej výstavby  
a riadenia projektov

Téma triedenia komunálneho odpadu rezonuje 
spoločnosťotou takmer každý deň. Vďaka ne-
malej snahe obyvateľov sa môže Banská Bys-
trica, s viac ako tridsiatimi percentami zhod-
noteného komunálneho odpadu, radiť medzi 
nadpriemerné mestá a obce Slovenska. Denne 
sa však stretávame s preplnenými kontajnermi 
na triedený odpad aj napriek tomu, že papier 
a plasty sa vyvážajú posledné roky až dvakrát 
do týždňa. Pri porovnaní vyvezeného objemu 
a hmotnosti odpadu, ale aj pri jednoduchej 
vizuálnej kontrole, môžeme konštatovať ne-
efektívne zaplnenie kontajnerov kartónovými 
krabicami a nestlačenými plastovými PET fľa-
šami. Následne nemôžu obyvatelia uložiť ďalší 
vytriedený odpad do kontajnera. Ten potom 
končí vedľa zberných nádob, kde znečisťuje ve-
rejné priestranstvo, alebo v zmesovom odpade. 
Zároveň nestlačené kartóny, PET fľaše a ple-
chovky v zberných nádobách zaberajú miesto 
a zberová spoločnosť odváža vzduch. Dôležité 
je nielen triediť, ale aj minimalizovať odpad. 
Preto je potrebné obal stlačiť alebo položiť na 
zem a pristúpiť ho. Ďakujeme Vám.

Oddelenie odpadového hospodárstva  
a údržby verejných priestranstiev

Už pred štyrmi rokmi sa na obnovu kaštieľa 
Radvanských podarilo primátorovi Jánovi Nos-
kovi a vtedajšiemu rektorovi Akadémie umení 
Matúšovi Oľhovi získať 1 200 000 eur. Z dotá-
cie sa zrealizovala rekonštrukcia troch striech 
a sanácia napojenia na inžinierske siete. Dobrá 
správa je, že klenot Banskej Bystrice už čoskoro 
opäť ožije stavebným ruchom.  Vysúťažený zho-
toviteľ môže v prácach pokračovať od budúceho 
týždňa vďaka ďalším finančným prostriedkom 
získaným od vlády SR vo výške 2 000 000 eur. 
Obnova národnej kultúrnej pamiatky zname-
ná vysoké finančné náklady. Intenzívna snaha 
hľadať mimorozpočtové zdroje na jej záchranu 
priniesla pozitívne správy. Mesto v spoluprá-
ci s Akadémiou umení v najbližšom období 
spracuje žiadosť, aby sa mohlo uchádzať aj 
o zdroje z Nórskych fondov na dofinancova-
nie projektu. Pokiaľ bude úspešné, znamenalo 
by to mož nosť zrekonštruovať klenot Bystrice 
kompletne. Rekonštrukcia sa začala 15. apríla 
2016. Dodávateľovi stavebných prác sa podarilo 
naplniť prvú etapu. Počas dvoch rokov sa vy-

skytli aj nepredvídané práce, ktoré pri obnove 
takýchto historických objektov vždy navýšia 
rozpočet. Momentálne sa pokračuje v rekon-
štrukcii striech a severné krídlo je viac-menej 
hotové. Naplánované sú aj práce na južnom 
a západnom krídle. Hlavný objem peňazí bude 
použitý na rekonštrukciu východného krídla, 
kde je Rytierska sieň. Nachádza sa tam vzácny 
renesan čný strop, ktorý sa musí zreštaurovať. 
Keď sa upravia všetky štyri strechy, vzniknú už 
aj nosníky na uloženie kupoly, ktorá by mala 
prekryť nádvorie. V prípade, že by sa podarilo 
získať financie aj z Nórskych fondov, do dvoch 
rokov by mohol byť kaštieľ sprístupnený ve-
rejnosti. Kaštieľ Radvanských v sebe ukrýva 
mnoho pokladov. Počas prvej etapy objavili 
archeológovia niekoľko historických skvostov. 
Našli sa pozos tatky pravekých kupolovitých 
piecok z čias osídlenia Radvane. Unikátny bol 
aj banský medený peniaz z roku 1686. Výkopo-
vé práce priniesli aj keramické črepy z obdobia 
Veľkej Moravy. Archeologický výskum pod ve-
dením pracovníkov banskobystrického Stredo-
slovenského múzea bude pokračovať aj v  dru-
hej etape. Zámerom akadémie je po ukončení 
rekonštrukcie objekt využívať na poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania a tvorivú umelec-
kú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, 
divadelného a filmového umenia i multimédií. 
Obnovený kaštieľ Radvanských bude slúžiť 
aj na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom 
a návštevníkom mesta.

Kancelária primátora
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Počas prázdnin budujeme nové ihriská

Po obnove by mal mať kaštieľ viacero využití
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Centrum • Majer • Uhlisko • Senica • Šalková

Podlavice, Uľanka, Jakub, Skubín, Kostiviarska 

Viete na čom sa pracuje v lokalite, v ktorej bývate?
Dve z najzanedbanejších cestných tepien v Banskej Bystrici menia svoju podobu. Zatiaľ čo na Zvolenskej ceste zhotoviteľ ukončil hlavné 
stavebné práce a dopravný režim sa vrátil do normálu, na Poľnej ulici sa postupne po častiach začína s frézovaním a asfaltovaním. 
Obnova oboch úsekov je realizovaná vďaka dobrému hospodáreniu mesta a financiám z prebytku rozpočtu vo výške 1 570 000 eur. Ku 
koncu sa blíži aj verejné obstarávanie na obnovu mostových dilatácií na Zvolenskej ceste, ktoré dlhé roky znižujú vodičom komfort pri 
šoférovaní. Vďaka systematickej práci vedenia mesta a odborných útvarov sa za štyri roky k dnešnému dňu podarilo zrealizovať obnovu 
cca 31 000 metrov štvorcových chodníkov a 81 000 metrov štvorcových miestnych komunikácií spolu v hodnote viac ako 4 000 000 
eur. V nasledujúcom článku sa dozviete, v akom štádiu sú stavebné práce v jednotlivých mestských častiach, pričom sa pre rozsah textu 
zameriavame len na väčšie akcie. 

V rámci stavebnej údržby sme vo volebnom 
obvode č. 2 vyspravili miestne komunikácie 
v hodnote 8000 eur. Zmluvná spoločnosť mesta 
pracovala na Povstaleckej, Gaštanovej i Pesto-
vateľskej ulici. Z prostriedkov určených pre ten-
to volebný obvod plánujeme opravy chodníkov 
a komunikácií na Lipovej, Limbovej a Bukovej 

ulici, v celkovom objeme 60 000 eur. Po viac ako 
dvoch rokoch sme po všetkých komplikáciách 
dospeli aj do fázy výstavby dlho očakávaných 
parkovacích miest na Povstaleckej ulici. Celý 
proces sa ukázal ako náročný z hľadiska rie-
šenia inžinierskych sietí, preto sa predlžovala 
príprava projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie. Zdĺhavé bolo 
aj samotné stavebné konanie či verejné obsta-
rávanie na zhotoviteľa stavby. Výstavba parko-
vacích miest na Povstaleckej ulici predstavuje 
po verejnom obstarávaní investíciu vo výške 
130 000 eur. Začiatok prác budeme obyvateľom 
Podlavíc avizovať. 

Vo volebnom obvode č. 1 sme v tomto roku do-
posiaľ opravili výtlky a zrealizovali veľkoploš-
né vysprávky miestnych komunikácií v objeme 
185 000 eur. Pracovali sme v lokalitách na Škol-
skej ulici či Lazovnej, v smere od Bottovej ulice 
po Severnú. Z Fondu dopravnej infraštruktúry 

(FDI) sme zároveň obnovili Hurbanovu uli-
cu v hodnote 83 000 eur a chodníky na ul. T. 
Vansovej v objeme 42 000 eur. Z prostriedkov 
určených pre volebné obvody patria k ďalším 
plánovaným aktivitám opravy chodníka a spev-
nených plôch okolo fontány na Námestí slobo-

dy pred bankou. Naším zámerom je aj úprava 
verejného priestoru – stojiska pre kontajnery 
a parkovacích miest na Ul. 29 augusta. Viestova 
ulica na Uhlisku sa dočká opráv prístupovej ko-
munikácie,  vysprávok parkovacích plôch a.i., 
celkom v objeme 69 400 eur.

Buková ulica

Školská ulica

Táto jama z Viestovej ulice zmizne

Ulica Terézie Vansovej 
pred a po oprave

Doplníme chýbajúce  
dlaždičky a obnovíme chodník 
na Námestí slobody

Okrem Lipovej ulice opravíme chodníky aj na Limbovej
Parkovisko Povstalecká vznikne na tomto mieste
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Rudlová • Sásová

Radvaň • Fončorda • Iliaš • Kráľová • Kremnička • Rakytovce • Pršianska Terasa

Investičný dlh zanedbaných miestnych ko-
munikácií vo volebnom obvode č. 4 sme zní-
žili o opravy lokálnych porúch, na realizáciu 
ktorých sme z mestského rozpočtu vyčlenili 
približne 81 000 eur. Ukončili sme obnovu 
chodníkov na Jilemnického ulici na Fončorde 
a na Námestí Ľudovíta Štúra, dokopy za 55 000 

eur. Z financií Fondu dopravnej infraštruktúry 
sa práve pracuje na oprave vnútrobloku Šver-
mova č. 7 až 13 a v krátkom čase začneme aj so 
súvislou obnovou chodníka na Okružnej ulici 
od križovatky s Mládežníckou po Gorkého uli-
cu (pravá strana). Stavebné práce sú nacenené 
na 61 000 eur. Z prostriedkov volebných obvo-

dov sme nedávno investovali do opráv chod-
níkov na Šalgotariánskej ulici (27 000 eur) 
a pripravujeme obnovu ďalších chodníkov na 
uliciach Tulská, Internátna a Moskovská. Na 
spadnutie je už aj projekt vybudovania parko-
vacích miest na Tulskej ulici, o čom budeme 
verejnosť informovať.  mar

Z financií na stavebnú údržbu sme v treťom 
volebnom obvode k dnešnému dňu zrealizo-
vali opravy výtlkov miestnych komunikácií 
v celkovej hodnote 33 000 eur. Pristúpili sme k  
vysprávkam Rudlovskej cesty pred čerpacou 
stanicou, Beskydskej ulice na odbočke z Ďum-

bierskej, ulice Zdenka Mikulu či Magurskej 
ulice pred bytovými domami č. 2 až 41 a č. 59 
až 69. Z Fondu dopravnej infraštruktúry je pri-
pravená obnova časti ulice Pod Bánošom v ob-
jeme 91 000 eur. V rámci volebného obvodu je 
plánovaná napr. oprava druhej časti chodníka 

na Starohorskej ulici, vnútroblokovej komu-
nikácie na Strážovskej smerom k materskej 
škole a opravy chodníkov na Karpatskej uli-
ci z vyčlenených finančných prostriedkov vo 
výške 60 000 eur. 

Vnútroblok Švermova práve opravujeme

Nový chodník, Jilemnického ulica Zvolenská cesta pred opravou a po nej

Nová vozovka pri čerpacej stanici, Rudlovská cesta
Vnútroblok Strážovská smerom na materskú školu

Chodníky na Karpatskej ulici čaká obnova

Čoskoro obnovíme druhú časť chodníka 
na Starohorskej ulici

Chodník Karpatská ulica
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Hľadám domov
V Karanténnej stanici pre spoločenské zviera-
tá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene
nájdete aj sučku Nicol, ktorá hľadá milujúcu 
rodinu. 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 po-
moci nájdete aj na webovej stránke www.kszv.sk. 

Zaujímavé  
aktivity v škole

Uplynulý mesiac sa na ZŠ Pieninská 27 usku-
točnil Týždeň regionálnej a ľudovej kultúry. 
Organizátori pre deti pripravili zaujímavý pro-
gram, ktorý sa niesol v duchu ľudových tradícií 
nášho regiónu. Žiaci sa mohli tešiť z výchov-
ného koncertu, súťaží či z tvorivých dielní, na 
ktorých zhotovovali remeselné výrobky na Pie-
ninský jarmok 2018. Ten slávnostne otvorila ria-
diteľka J. Prísažná a srdečne privítala všetkých 
návštevníkov. Na slovenské ľudové zvyklosti sa 
prišli pozrieť aj žiaci a vyučujúci z družobného 
mesta Dabaš. Pre hostí z Maďarska bola pri-
pravená prehliadka nášho mesta a Historickej 
ľudovej školy v Španej  Doline. Žiaci mali mož-
nosť spoznať tradície a vyskúšať si tanečné kro-
ky ľudových tancov z rôznych kútov Slovenska. 
Na jarmoku vládla príjemná atmosféra, ktorou 
všetci zúčastnení  uzavreli úspešný a náučný 
týždeň ľudovej kultúry, zvykov a tradícií.

ZŠ Pieninská

Registrácia na Týždeň  
dobrovoľníctva 2018 je spustená!

Už tradične bude sedem septembrových dní patriť dobrovoľníkom a organizáciám, ktoré 
objavili čaro a chuť dobrovoľníctva. Organizácie z Banskej Bystrice sa majú možnosť 
zapojiť do tejto celoslovenskej kampane v termíne od 16. do 22. septembra 2018, 
pričom online nahlasovanie aktivít je už spustené.

Týždeň dobrovoľníctva 2018 už po šiesty raz 
koordinuje Centrum dobrovoľníctva, n. o., 
ktoré pôsobí v Banskej Bystrici a 18 rokov sa 
venuje téme dobrovoľníctva na profesionál-
nej úrovni. Celoslovenská „dobro“ kampaň sa 
nesie v téme „Máme dôkaz, že sa dobré skut-
ky dejú! a má poukázať práve na tých, ktorí 
naozaj neváhajú nezištne pomôcť ľuďom, 
ktorí pomoc potrebujú alebo si ju vypýtajú. 
Na webstránke www.tyzdendobrovolnictva.
sk s preklikom na banskobystrický kraj nájdu 
organizácie prihlasovací formulár. Práve teraz 
prijímame nápady na dobrovoľnícke príleži-
tosti od organizácií a inštitúcií, ktoré pomoc 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok potrebujú. 

Prihlásených aktivít býva naozaj veľa, najviac 
sa objavuje žiadosť o pomoc s úpravami areá-
lov, ale aj strávenie príjemných chvíľok so se-
niormi, ktorí sú opustení. Niektoré organizá-
cie si urobia diskusiu či deň otvorených dverí. 
Minulý rok sa dokonca pripravovali edukačné 
pomôcky, hrali netradičné hry v parku alebo 
sa aj pomáhalo pri kultúrnej akcii pod kríd-
lami zoskupenia ODIVO. Napriek daždivému 
počasiu sa v celom kraji podarilo prilákať viac 
ako 2100 ochotných dobrovoľníkov a dob-
rovoľníčok. Nenechajme ich chuť pomáhať 
len tak bokom, ale dokážme Slovensku, že aj 
u nás sa dobré skutky naozaj dejú.

Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Pavilón „C“ Materskej školy Karpatská, kde 
doposiaľ sídlila Verejná knižnica Mikuláša 
Kováča, slúžil v minulosti aj ako detské jasle, 
ktoré sa pre nedostatok detí zrušili. Súčasná 
potreba zvyšovať kapacity materských škôl 
zabezpečí jeho pôvodné využitie. „Projekt ob-
novy tejto škôlky počíta s vytvorením novej trie-
dy s kapacitou 22 detí. Preto som rád, že sa nám 
sásovskú knižnicu podarilo zachrániť a našli sme 
pre ňu nové priestory. Vyčlenenými financiami 
v mestskom rozpočte vo výške 40 000 eur sme 
zároveň investovali do stavebných úprav, aby 
spĺňali všetky požiadavky a komfort čitateľov. 
V týchto dňoch sa pracovníci knižnice sťahujú 

a ukladajú 17 000 kníh tak, aby sa čo najskôr moh-
la opäť sprístupniť,“ hovorí Ján Nosko. Stavebné 
práce v mestských nebytových priestoroch na 
Rudohorskej ulici č. 37 spočívali v búracích 
a murovacích prácach, výmene okien a dverí, 
úprave podláh či maľovaní. „Verím, že Sásovča-
nia a všetci Banskobystričania si na nové priestory 
rýchlo zvyknú a budú patriť k stálym návštevní-
kom. Nepochybne k tomu prispejú aj zamestnanci 
knižnice a riaditeľ Peter Klinec, ktorého som tento 
rok ocenil cenou primátora. Práve on sa za trid-
saťsedem rokov aktívnej práce na poste riaditeľa 
zaslúžil o jej napredovanie,“ dopĺňa Nosko. 

mar

Sásovská knižnica  
v nových priestoroch

Verejná knižnica Mikuláša Kováča bude sídliť na novej adrese. Z mestskej Materskej školy 
na Karpatskej ulici, ktorú čaká rekonštrukcia a rozširovanie kapacít sa presťahuje na 
Rudohorskú 37. Mesto poskytlo vedeniu knižnice plnohodnotnú náhradu a investíciou 
vo výške 40 000 eur skvalitnilo nebytové priestory, ktoré budú už čoskoro opäť slúžiť 
všetkým čitateľom. 

Deti si vyskúšali aj ľudové tance
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 Zo školy sa dá 
dostať aj do 
Portugalska

Koncom školského roka sa deväť žiakov Stred-
nej priemyselnej školy Jozefa Murgaša zúčas-
tnilo na pracovnej stáži v portugalskom Bar-
celose vďaka programu Erasmus. Počas dvoch 
týždňov si mohli v rámci svojho študijného 
odboru overiť naučené poznatky v praxi, a tiež 
nadobudnúť ďalšie skúsenosti. Mali možnosť 
komunikovať v cudzom jazyku, spoznať nové 
prostredie a nadviazať kontakty so študentmi 
z iných krajín. „Keď sme prvý deň prišli do are-
álu, kde sme boli ubytovaní, vysvetlili nám, ako 
všetko bude prebiehať. Bol som trochu sklamaný. 
Čakal som, že náš pobyt a práce budú vyzerať inak, 
no nemohol som sa viac mýliť. Napriek mojim pr-
votným pochybnostiam môžem povedať, že by 
som nič nezmenil,“ hovorí Rastislav Líška, jeden 
zo študentov. Žiakom rozdelili práce, a práve 
Rastislav sa dostal do skupiny, ktorá ostávala 
v campuse. Miestny učiteľ, ktorý mal účastní-
kov Erasmu na starosti preveril ich vedomosti 
o stránkach a práci s databázami. „Potrebovali 
vytvoriť aplikáciu na sledovanie tankovania áut, 
čo dovtedy robili ručne na papieri. Najlepšie na 
tom celom bolo, že sme tvorili niečo, čo ľudia budú 
reálne používať. Riešili sme, čo by tam malo byť, 
ako by to malo vyzerať, zabezpečenie, atď. Naj-
lepšia skúsenosť, akú som v tomto odbore mal,“ 
dopĺňa Rastislav. Žiaci boli ubytovaní v areáli 
určenom priamo na študentské pobyty. Vďaka 
tomu mali možnosť stretnúť mnoho nových 
ľudí, hovoriť s nimi a spoznať viacero kultúr. 
Počas pobytu žiaci navštívili mnoho miest 
vrátane Barcelosu, Bragy, Giumaresu, Ponte 
de Lima a Porta, kde sa dozvedeli o boha-
tej histórii, kultúre a tradíciách Portugalska. 
Dôležitá však bola najmä stáž vo firmách, aby 
si zdokonalili svoje jazykové znalosti a prak-
ticky využili vedomosti, ktoré sme sa v škole 
naučili. „Získali sme veľa cenných skúseností, 
naučili sa tímovej práci, zodpovednosti a kreatív-
nemu mysleniu. Hlavne sme však dostali mož nosť 
na vlastnej koži si vyskúšať, aké je to pracovať 
v cudzej krajine. Moja práca spočívala v údržbe 
a opravovaní elektroinštalácií. Keďže sme boli 
na campuse medzinárodného združenia Mobility 
friends, dostali sme aj možnosť stretnúť sa s na-
šimi rovesníkmi z Česka, Poľska, Maďarska alebo 
Francúzskej Guyany. Myslím si, že tento zážitok 
bol pre nás veľkým prínosom. Pobyt v Portugalsku 
zmenil nielen pohľad na moje budúce zamestnanie 
a možnosť práce v zahraničí, ale vzbudil aj záujem 
o kultúru a históriu iných krajín,“ zhodnotil žiak 
Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša 
Daniel Krátky.

SPŠ Jozefa Murgaša

Kompetencie pre inteligentné mestá
Inteligentné mestá nie sú v súčasnosti už len abstraktným pojmom, ale aj trendom, 
s ktorým sa usilujú držať krok mnohé slovenské mestá. Na aspekty strategického 
riadenia inteligentných miest sa v júni zamerala aj medzinárodná vedecká konferencia 
„Competences in Smart Cities“, ktorá sa uskutočnila na pôde Ekonomickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela. 

Prednosta mestského úradu Martin Adamec priblížil ideu modernej samosprávy Smart Banská Bystrica
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Hlavnou témou bol význam prierezových 
kompetencií v riadení inteligentných miest 
a destinácií. Konferenciu otvorili rektor UMB 
V Hiadlovský a dekan EF UMB P. Krištofík. Za 
mesto Banská Bystrica vystúpil prednosta MsÚ 
M. Adamec. Vo svojom príhovore priblížil úsilie 
samosprávy, ktorá v spolupráci s Ekonomickou 
fakultou UMB pripravujem stratégiu Smart 
Banská Bystrica. „Našou prioritou je začať od seba. 
Dôležité sú zrozumiteľne podávané informácie pre 
obyvateľov, podnikatelia, pre ktorých musí byť mes-
to značkou na propagáciu či to, aby turisti strávili 
v našom meste čo najviac času. Je preto potrebné 
mať zamestnancov, ktorí medzi sebou spolupracujú 
na smart úrovni v oblasti zvyšovania kvality živo-
ta, životného prostredia, zlepšovania priestoru pre 
podnikanie či zdieľanie informácií. Som rád, že sa 
tu stretávajú odborníci, ktorí na vedeckej a medziná-
rodnej úrovni skúmajú problematiku nových kom-
petencií pre 21. storočie,“ povedal prednosta MsÚ 
M. Adamec.

Program tvorili dva bloky
Prvý, zameraný na výzvy, ktorým musia mla-
dí ľudia čeliť na európskom trhu práce otvori-
la V. Maráková. Potrebu rozvoja prierezových 
kompetencií študentov priblížili odborníci 
z Technologickej univerzity v Poznani. Druhý 
blok, ktorého témou bola podpora rozvoja in-
teligentných miest, otvorila A.Vaňová. Systém 
podpory slovenských miest z národnej úrovne 
priblížila účastníkom M. Letašiová z Minister-
stva hospodárstva SR. Možnosti financovania 
potrieb inteligentných miest prostredníctvom 
nórskych fondov a švajčiarskych finančných 

mechanizmov predstavil F. Kašický z Minister-
stva zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR. Strategickému riadeniu a rozvoju inteligen-
tných miest sa venoval P. Pevcin z Univerzity 
v Ľubľane. Osobitný priestor bol venovaný dis-
kusii k inteligentným riešeniam pre inteligen-
tné mestá a krajinu ako cieľové miesto cestovné-
ho ruchu, o ktorom hovoril start-uper L. Bednár 
z firmy MVI, ktorá realizuje projekty zamerané 
na smart riešenia nie len na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. 

Rozsiahla diskusia  
potvrdila aktuálnosť tém

Požiadavkám zamestnávateľov na systémy 
vzdel ávania bola venovaná panelová diskusia, 
v ktorej zástupcovia z partnerských univerzít 
z Poľska, Fínska, Slovinska a z domácej Eko-
nomickej fakulty UMB diskutovali o vývoji 
inovatívnych, a na prax orientovaných, metód 
podporujúcich rozvoj prierezových kompeten-
cií študentov a implementácii týchto metód do 
vzdelávacieho procesu. Odbornej verejnosti 
a zástupcom praxe predstavili členovia medzi-
národného tímu výsledky projektu „The acce-
leration method of development of transversal 
competences in the students practical training 
process (ACCMETH)“ riešeného na Ekonomic-
kej fakulte Univerzity Mateja Bela od roku 2015. 

Ekonomická fakulta UMB
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Poznanie a zábava

Sezóna je úspešne za nami
Prvá polovica roka 2018 sa niesla v znamení osláv 20. výročia založenia Divadla Štúdio 
tanca. V sezóne nádeje, ako sme ju nazvali, pribudli do stáleho hracieho repertoáru tri 
nové tanečné inscenácie.

V novembrovej premiére zohratý tím choreo-
grafky Z. Ďuricovej Hájkovej a skladateľa M. 
Háasza predstavil tanečnú inscenáciu Preva-
ha dobrého. Inscenáciu o sile, ktorá prevážila, 
o toku energie, o vnútornej motivácii jedinca 
vykonávať dobro či zlo. 

Oslavovali sme aj tvorbou
V novom kalendárnom roku vznikla prvá 
inscenácia k 20. výročiu. Spojila tvorivé živ-
ly medzinárodne uznávaného choreografa 
pôsobiaceho v Španielsku P. Miku a vynika-
júceho slovenského hudobného skladateľa 
P. Zagara pod názvom GHOST/PRÍZRAK. 
Poslednou sezónnou premiérou bol unikátny 
projekt 3x20, na ktorom participovali mladí 
slovenskí choreografi T. Trulik, L. Homola 
a A. Petrovič. Vznik a uve-
denie týchto diel bol pod-
porený z verejných zdrojov 
Fondu na podporu umenia. 
Divadlo počas celej sezóny 
na svojej scéne uvádzalo 
repertoárové predstavenia 
Márnosť nad márnosti, 
Očista či predstavenie ve-
nované detskému divákovi 
Pastierka vlkov a exteriéro-
vú produkciu Nekončiaci 
tanec. Počas tohto obdobia 
divadlo odohralo takmer 
80 inscenácií, ktoré navštívilo 4147 divákov. 
Divadlo sa predstavilo v rôznych slovenských 
mestách ako napr. Prešov, Martin, Zvolen, 
Bratislava či Žiar nad Hronom. Sezónu ná-
deje sme uzavreli 13. júla 2018 na medziná-
rodnom tanečnom festivale Olgy Sawickej 
v poľskom meste Ladek – Zdrój s obľúbenou 

tanečnou rozprávkou Pastierka vlkov. 

Je nás viac
Profesionálny tanečný súbor Divadla Štúdio 
tanca sa v tejto sezóne rozrástol aj o nových 
členov. K stálym tanečníkom (T. Trulik, L. 
Rajchmanová, M. Mirtová) pribudli talianski 
tanečníci L. Tomao a I. Paladin. V januári sa 
k ním pridali dvaja absolventi Konzervatória 
J. L. Bel lu, ktorí študovali a pôsobili v Rakús-
ku – M. Hulvejová a M. Kubuš. Oslavy 20. 
výročia založenia divadla budú pokračovať 
aj od septembra. Na jeseň pripravujeme pro-
jekt pre študentov tanečných odborov slo-
venských konzervatórií Tvorivé dni pre vás. 
Čaká nás medzinárodná reprezentácia v švaj-
čiarskom meste Zug s tanečnou inscenáciou 

Očista a v decembri záverečný gala program, 
ktorým oslavy vyvrcholia Ďakujeme všetkým 
divákom za priazeň a podporu počas celej di-
vadelnej sezóny. Sme tu s Vami už 20 rokov. 
Tešíme sa na Vás v novej divadelnej sezóne 
2018/2019!

Divadlo Štúdio tanca

To bol účel tematického zájazdu, ktorý usku-
točnil klub AMAVET 937 pre svojich členov, 
žiakov ZŠ Badín a Spojenej školy Kremnič-
ka. Smer ich cesty bol Inwald Park v Poľsku. 
Tvorí ho komplex štyroch tematických par-
kov, z ktorých sme si vybrali park miniatúr. 
Ten nám umožnil poznať najdôležitejšie stav-
by sveta, ktoré sa tu nachádzajú postavené 
v mierke 1:15. Stačilo sa nám poprechádzať 
po chodníkoch parku a mali sme možnosť 
vidieť celý svet. Našli sme tu Eiffelovu vežu, 
Sochu Moai, Braniborskú bránu, Čínsky múr, 
Benátsky komplex a mnoho ďalších. Pri kaž-

dej stavbe sme sa mohli oboznámiť s histó-
riou jej vzniku. V parku sme si pozreli Egypt 
Show, 5D kino, repliky pokladov egyptských 
faraónov umiestnených v pyramíde, ako aj 
zábavný park s rozličnými atrakciami, kde sa 
mohli naši členovia dokonale vyšantiť. Čas, 
ktorý sme si stanovili na pobyt, nám ubehol 
neuveriteľne rýchlo a domov sme odchádzali 
s množstvom zaujímavých poznatkov o his-
tórii najznámejších stavieb sveta. Zistili sme, 
že Inwald Park je miesto, kde nás pri ďalšej 
návšteve čaká ešte veľa objavovania.

Klub AMAVET 937

Malí čitatelia
Rozvoj čitateľskej gramotnosti nie je v ZŠ Sit-
nianska len teoretický pojem. Vzťah žiakov 
ku knihám sme podporili aj zorganizovaním 
stretnutí so zástupcami kníhkupectiev Marti-
nus. Začiatkom mája sa uskutočnila v škole be-
seda prvákov, na ktorej sa deti dozvedeli veľa 
o zrode knihy, o zaobchádzaní s ňou a dôvode, 
prečo je dobré naučiť sa čítať. Žiaci počas akti-
vít tvorili príbeh a hľadali postavičky z kníh na 
plagáte, ktorý si následne vymaľovali. V máji 
zavítali piataci na stretnutie s vydavateľkou 
a prekladateľkou kníh pre deti a mládež. Počas 
interaktívnej besedy sa dozvedeli, čo všetko 
je potrebné urobiť, kým z nápadu spisovateľa 
vznikne kniha, po ktorej siahame v kníhkupec-
tvách. Otestovali si aj to, ako sa dokážu orien-
tovať v oddeleniach literatúry či v rôznych lite-
rárnych postavách. Možno v budúcnosti sa aj 
medzi týmito deťmi objaví talent, ktorý bude re-
prezentovať ZŠ Sitniansku tak, ako náš ôsmak, 
ktorý sa dostal do celoslovenského kola súťaže 
v prednese prózy Hviezdoslavov Kubín. V prí-
jemnej a spontánnej atmosfére kníhkupectva 
sa deti nielen veľa naučili, no i dobre zabavili. 
Slová pani vydavateľky hovoria za všetko: „Ak 
sa vám páčilo, nedávajte nám lajk, ale prečítajte si 
knihu.“ ZŠ Sitnianska
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Z vytúpenia Ghost/Prízrak

Svet kníh deťom nie je cudzí
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V Banskej Bystrici sme už dvadsať rokov
Má viac ako dvetisíc klientov a ročne 
jeho služby využije takmer štyristo 
z nich. Tak by sme v číslach mohli 
zhrnúť činnosť Krajského stredis-
ka Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Banskej Bystrici, ktoré 
vzniklo v roku 1998. Túto skutoč-
nosť sme si pripomenuli 30. mája 
v Robotníckom dome. Na začiatky si 
zaspomínala aj jeho prvá vedúca O. 
Doležalová, ktorá dlhoročne vykoná-
vala prácu v prospech ľudí so zrako-
vým postihnutím a prispela k tomu, 
že stredisko systematicky a profesio-
nálne pomáha nevidiacim a slabozra-
kým v meste aj okolí. 

Program bol pestrý
Predstavili sa v ňom nevidiaci a slabozrakí, 
ktorí aktívne využívajú služby strediska alebo 
sú členovia niektorej zo základných organizá-
cií. J. Bohovič sa na pódiu objavil hneď dva-
krát. Najprv sme sa spolu vrátili do roku 1874, 
keď na klavíri zahral úryvok z opery Carmen. 
Potom so svojou učiteľkou tanca S. Abrahámo-
vou zatancovali hip-hop. O. Petro z Brezna hral 
na harmonike, kapela Blindman sa predstavila 
vlastnou tvorbou a recitáciou obohatila oslavu 
Z. Rojíková. Bodkou za programom bola Ave 
Maria v podaní M. Genskej z Rimavskej so-
boty. Oslava dvadsiateho výročia je dobrým 

miestom na bilancovanie činnosti krajského 
strediska. Jednou z najvýznamnejších služieb, 
ktoré poskytuje od svojich začiatkov je špe-
cializované sociálne poradenstvo, a to najmä 
v sociálno-práv nej oblasti, zamestnávania ale-
bo vzdelávania detí so zrakovým postihnutím.

Krajské stredisko  
poskytuje aj zrakovú terapiu

Ide hlavne o zisťovanie zvyškov zraku, rozvoj 
zrakového vnímania či nácvik práce s optický-
mi a elektronickými čítacími lupami. Význam-
ná služba je poradenstvo v oblasti vyrovnávania 
sa so zrakovým postihnutím. Práve s týmto ci-
eľom sú pripravované pravidelné, prevažne sku-
pinové, aktivity pre rodiny so zrakovo postih-

nutým dieťaťom, pre dospelých a ich 
príbuzných. Vďaka projektu „Zdravé 
oči už v škôlke“ sa podarilo v roku 
2014 zakú piť špeciálny prístroj – mo-
bilný skríningový autorefraktometer. 
Krajské stredisko začalo realizovať 
série preventívnych meraní zrakových 
vývinových porúch u detí v predškol-
skom veku. Od roku 2014 pracovníci 
odmerali 5 133 detí v materských ško-
lách v Banskobystrickom kraji a vy-
dali 725 odporúčaní na podrobnejšie 
vyšetrenie u očného lekára.

Oslava ako sa patrí
Počas tohto významného dňa nechýbali prí-
hovory, ocenenia dlhoročných funkcionárov 
ani záverečná recepcia. Pri tejto príležitosti je 
potrebné spomenúť tých, ktorí stáli pri zrode 
strediska a výrazne ho posunuli do súčasnej po-
doby. Okrem spomínanej O. Doležalovej to boli 
P. a Ž. Vavrovci, M. Zubáková, V. Kováčová či 
A. Daxner. Takisto inštruktorky sociálnej reha-
bilitácie M. Boháčová, R. Oláhová, D. Hudecová 
a M. Pančíková. Nemôžeme zabudnúť na rôzne 
inštitúcie, ktoré krajskému stredisku výrazne 
pomáhajú: Banskobystrický samosprávny kraj, 
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, mes-
to Banská Bystrica a Lions Club Banská Bystrica. 
Tiež očné kliniky a špecializované nemocnice.

KS ÚNSS

Päťdesiat rokov na hudobnej scéne 
približujú prostredníctvom video-
seriálu členovia kapely Elán svojim 
fanúšikom už teraz na sociálnych 
sieťach, kde sa každú nedeľu objavu-
je jeden diel. „S Vašom sme sa poznali 
z ľudovej školy umenia, kde sme chodili 
na klavír. On mal kapelu už predtým, 
ale nebolo to ono. Založil novú a môj 
spolužiak Ďuro Farkaš sa ma spýtal, či 
by som neskúsil hrať s Vašom v kapele. 
Hneď sme sa stretli, hneď sme sa dohod-
li a hneď sme hrali,“ povedal v jednej 
z častí líder kapely Jožo Ráž. Tento 
rok však Elán nielen oslavuje a spo-
mína, ale aj aktívne pracuje na svojom 15. 
štúdiovom albume. Z neho už v slovenskom 
éteri niekoľko týždňov znie úvodný singel 
Ľúbim ťa. Autorom skladby je P. Jursa, ktorý 
sa v minulosti autorsky podieľal aj na iných 
hitoch kapely (napr. Dresy, Čakám ťa láska, 

Ja viem či Zaľúbení). Najväčšie oslavy pre fa-
núšikov i samotnú kapelu naplno vypuknú 
už o tri mesiace, keď sa koncertom v Banskej 
Bystrici odštartuje turné ELÁN 50 rokov tour 
2018. Kapela odohrá takmer tri desiatky skla-
dieb zo všetkých období svojej existencie. Pô-

vodne čisto halové turné dostalo aj 
nečakaný úvod. Kapela sa predstaví 
na troch open air koncertoch na zná-
mych a obľúbených amfiteátroch. 
Pre Banskú Bystricu to bude ich prvý 
koncert po 22 rokoch. ELÁN 50 ro-
kov tour 2018 nadviaže na divácky 
úspešné a pozitívne prijaté koncerty 
predošlého turné „Živých nás nedo-
stanú”. Pripravených je aj niekoľko 
prekvapení, ktoré kapela zatiaľ ne-
chce prezradiť. Vstupenky na tur-
né ELÁN 50 rokov tour 2018 sú už 
v predaji. Získať ich môžete aj vďaka 
Radničným novinám. Stačí, ak nám 

napíšete Vašu obľúbenú elánovku a dátum, 
kedy sa uskutoční koncert v meste pod Urpí-
nom. Svoje odpovede posielajte do 3. augusta 
2018 na e-mail: radnicnenoviny@banskabystri-
ca.sk, predmet správy: elán súťaž.

A. Čurná

V našom meste si po rokoch môžete užiť skupinu Elán
Obľúbená československá rocková kapela Elán tento rok oslavuje svoje 50. výročie. Najväčšie oslavy sa začnú už 28. augusta 2018, a to 
veľkým koncertom u nás, v Banskej Bystrici.
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Členovia skupiny Elán

Odovzdávnie Čestného uznania pre O. Doležalovú
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Tento rok sa do súťaže zapojilo až 470 
obyvateľov Banskej Bystrice a okolia, 
ktorí si počas mája zvolili za doprav-
ný prostriedok do práce bicykel. 
Pridali sa tak k 11 061 súťažiacim na 
celom Slovensku. Spoločne sa svo-
jou účasťou usilovali upozorniť na 
dôležitosť zlepšovania podmienok 
pre cyklodopravu, ktorá je jedným 
z efektívnych riešení dopravnej situ-
ácie v mestách. V národnej konku-
rencii napokon mesto skončilo na 16. 
mieste z 81 prihlásených samospráv. 
V júni si najlepší jednotlivci a naj-
aktívnejšie tímy, ktorým sa podari-
lo počas súťaže najazdiť najviac kilometrov 
a najväčší počet jázd prevzali ocenenia. „Tento 
rok je pre banskobystrických cyklistov naozaj vý-
nimočný. V meste sa totiž stavia prvá cyklotrasa, 
ktorá sa začala budovať aj vďaka dlhodobej požia-
davke obyvateľov, napríklad aj v podobe vysokej 
účasti v kampani Do práce na bicykli. Veríme, 
že o rok bude aj vďaka nej Banská Bystrica v sú-
ťaži ešte úspešnejšia,“ uviedla A. Štulajterová 
z Občianskej cykloiniciatívy. Ako doplnila, 
odhodlaní súťažiaci počas mája pomyselne 

zasadili v meste až 1470 dospelých stromov 
na jeden rok – presne toľko by ich totiž od-
straňovalo z ovzdušia množstvo CO2, ktoré 
by účastníci kampane vyprodukovali, ak by si 
na cestu do práce zvolili auto. Kampaň tak aj 
po siedmykrát Banskobystričanom ukázala, 
aké pozitívne zmeny môže človeku aj samot-
nému mestu priniesť jednoduché prehodno-
tenie ich dopravných zvyklostí a výmena auta 
za bicykel, MHD či chôdzu. 
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Aj športovaním sa dá chrániť životné prostredie

Aké sú tohtoročné výsledky  
kampane Do práce na bicykli?

Banskobystrickí cyklisti sa v máji opäť vyznamenali. V siedmom ročníku kampane 
Do práce na bicykli sa im totiž podarilo pokoriť nielen rekord v počte prihlásených 
účastníkov, ale aj v počte kilometrov najazdených na bicykli a ušetrenom CO2. Vďaka 
ich aktívnemu mesačnému jazdeniu boli banskobystrické cesty odľahčené o viac než 
šesťtisíc áut v ranných a popoludňajších špičkách. Súťažiaci zároveň ušetrili v porovnaní 
s cestami autom takmer sedemnásťtisíc eur.

Na obľúbené predstavenia pre deti sa tešia malí 
i veľkí. Tento rok čakajú najmenších Bansko-
bystričanov ešte dve rozprávky, a to v Sásovej 
a na Fončorde. Obe predstavenia predvedie 
Divadlo hudby Košice, ktoré sa počas svojej 
existencie vyprofilovalo ako hudob-
né, muzikálové divadlo, zamerané na 
tvorbu pre deti a mládež.  Je to jediné 
divadlo tohto typu na Slovensku. Ten-
to mesiac, 28. júla 2018 je priprave-
ná rozprávka Maťko a Kubko, ktorú 
herci odohrajú na Ihrisku Rudohor-
ská o 16:00 hod. Diváci sa môžu te-
šiť na dobrodružstvá dvoch veselých 
valachov. Muzikál je popretkávaný 
nielen známymi detskými ľudovými 
pesničkami, ale aj autorskými pies-

ňami M. Mojžiša, ktoré sú komponované ako 
ľudové piesne. V sobotu, 25. augusta 2018 sa 
divadlo presunie pred Základnú školu Spojová, 
kde o 17:00 hod. odohrá predstavenie O hlúpej 
žene. Príďte, tešíme sa na Vás! dmo

Sídliskové večerníčky pokračujú 
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Víťazný tím v kategórii najväčší počet jázd (168 jázd) - tím 
UAKOM z Univerzity Mateja Bela

Naši brémski  
muzikanti

Základná škola Sitnianska 32 v spolupráci 
s Divadlom pod balkónom v Sásovej sa za-
pojila do projektu „Divadlo nás baví aj baví“, 
ktorému finančne pomohol Fond na podporu 
umenia. Do projektu bolo zapojených desať 
vybraných žiakov z prvého stupňa, ktorí sa od 
apríla každý týždeň zúčastňovali na worksho-
poch v Divadle pod balkónom. Rozprávku 
Brémski muzikanti si vybrali sami a spoločne 
s riaditeľom divadla J. Harrym Haruštiakom 
prepracovali do scenára. V koncentrácii a ré-
torike sa pravidelne, počas workshopov, zdo-
konaľovali s herečkou Baškou. Okrem toho si 
deti počas stretnutí s pomocou scénografky K. 
Mažáryovej samostatne navrhovali aj vyrábali 
bábky a kulisy. V stredu 20. júna 2018 sa malí 
nádejní herci zo ZŠ Sitnianska predstavili ro-
dičom, ale i širokej verejnosti priamo v Diva-
dle pod balkónom a rozprávku Brémski mu-
zikanti zahrali na profesionálnej úrovni. Ich 
trojmesačná príprava zožala obrovský úspech 
a veríme, že podobný projekt bude zrealizo-
vaný aj v budúcnosti, aby si mohli žiaci našej 
školy opäť rozvíjať svoj talent. 

ZŠ Sitnianska 
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Minulý rok zožali divadielka úspech

Malí herci si vyslúžili obrovský potlesk
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Spoznajte aj Vy tradičnú čínsku medicínu
Lektori Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici si pre obyvateľov pripravili prehľad 
aktivít, ktoré sa uskutočnia v období od augusta do decembra 2018. Podrobnejšie informácie budeme priebežne dopĺňať a nájdete ich na webovej strán-
ke Konfuciovej učebne TCM (konfucius.fzszu.sk). Všetky aktivity sú zdarma. Tešíme sa na stretnutie s Vami. B. Frčová a lektori

Termín 2018 Názov aktivity Lektor Miesto konania Náplň

1. – 7. 8. Čínska kaligrafia
Zhou Xuezhu, 
Pang Ranran

Konfuciova učebňa FZ SZU Výklad kaligrafie s praktickým nácvikom

17. – 31. 8. Cvičenie Taichi Zhou Xuezhu
Park pod Pamätníkom SNP 

Telocvičňa FZ SZU
Podstata a zavedenie Taichi,  

cvičenie s Banskobystričanmi

sept. – dec. Čínska očná gymnastika Zhou Xuezhu
Vybrané banskobystrické 
základné a stredné školy

Naučiť žiakov a študentov čínsku očnú gymnastiku

13. – 15. 09.
Prehliadka  čínskych 

liečivých bylín a tradičnej 
čínskej medicíny

Zhou Xuezhu
Štátna vedecká knižnica  

v Banskej Bystrici

prof. Ren – o čínskych liečivých bylinách, konzultá-
cie o tradičnej čínskej medicíne, prehliadka čínskych 

liečivých rastlín v ŠVK

november Pekingská opera Pang Ranran Konfuciova učebňa FZ SZU
Výroba masiek pre čínsku operu, 

priblíženie čínskej opery

Celoslovenská konferencia geriatrických sestier 
V priestoroch Auly Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Banskej 
Bystrici sa v júni uskutočnil deviaty ročník 
Celoslovenskej konferencie geriatrických 
sestier. Hlavný organizátor bola sekcia 
sestier pracujúcich v geriatrii, ako 
organizačná zložka Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek. 

Konferenciu s medzinárodnou účasťou pri-
pravili v spolupráci s Regionálnou komorou 
Zvolen, Banská Bystrica, mestom Banská 
Bystrica, Geriatrickým oddelením Nemocni-
ce Zvolen, členmi skupiny Agel, Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystri-
ci a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. 
Zmeny na národnej úrovni v starostlivosti 

o seniorov, na ktorých sa výbor odbornej sek-
cie zúčastňuje a monitoruje ich, sa premietli 
aj do hlavnej témy konferencie, ktorou bola 
Geriatrické ošetrovateľstvo a starostlivosť 
o seniora v procese zmien. Ako podtémy boli 
zvolené oblasti, ktorých sa aktuálne zme-
ny starostlivosti o seniorov priamo týkajú: 
Kompetencie sestier a vzdelávanie, Dlhodobá 
starostlivosť, Aktivizačné modely v geriatrii, 
Senior a domáca ošetrovateľská starostlivosť, 
Paliatívna starostlivosť a výskum v geriatric-
kom ošetrovateľstve. Organizátori podujatia 
privítali cca sto účastníkov z celého Sloven-
ska. Medzi nimi boli sestry z rôznych zdravot-
ných i sociálnych zariadení, ADOS či iní zdra-
votnícki pracovníci a hosťovali u nás aj sestry 
z Českej republiky. Svojou účasťou podporili 

podujatie aj prezidentka Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek I. Lazorová, 
hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo 
H. Gondárová-Vyhničková, MPH z odboru 
ošetrovateľstva MZ SR A. Macková, dekanka 
Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystri-
ci B. Frčová, námestníčka pre ošetrovateľstvo 
FNsP F. D. R. V Banskej Bystrici M. Trnovcová 
a ďalší významní hostia. Organizovanie také-
hoto podujatia je náročné, a preto ďakujeme 
mestu Banská Bystrica za podporu, a to ni-
elen z pozície finančno-dotačnej ale i organi-
začnej. V rámci prezentovania služieb dlho-
dobej starostlivosti v meste Banská Bystrica 
ďakujeme aj vedúcej odboru sociálnych vecí 
M. Filipovej.

D. Šarkoziová

Leto v Stredoslovenskej galérii
Stredoslovenská galéria pozýva všetkých Ban-
skobystričanov i návštevníkov na zaujímavé 
výstavy, ktoré môžu počas letných mesiacov 
navštíviť v Bethlenovom dome. Vo vstupnom 
foyer Vás privíta veľkolepá miestošpecifická 
inštalácia, ktorú vytvorili súčasní umelci F. De-

meter a T. Džadoň. Dielo je druhou časťou stálej 
expozície umelca S. Filka v SSG. Expozícia po-
zostáva z dočasných výstav pozvaných umelcov 
a kurátorov, ktorí reagujú na Filkovu tvorbu. 
V miestnosti na prízemí je umiestnená výstava 
„Hejtslováci“ od mladej umelkyne I. Šátekovej, 

ktorá tematizuje aktuálnu spoločenskú situ-
áciu a slovenské „tradičné hodnoty“. Na pr-
vom poschodí nájdete výstavu 54 zreštauro-
vaných diel troch maliarov medzivojnového 
obdobia, ktorí pôsobili v regióne banských 
miest – J. Flache, E. Gwerk a V. Ruttkay-Ne-
decký. 

Príďte aj Vy!
K výstave realizujeme v sobotu, 28. júla 2018 
o 13:00 hod. aj tvorivú dielňu pre verejnosť 
(info: edukacne@ssgbb.sk) a 7. augusta 2018 
o 17:00 hod. komentovanú prehliadku s ku-

rátorkou, na ktorú je vstup voľný. Výstavy po-
trvajú do konca septembra na Dolnej ulici č. 8. 

Čakáme Vás počas prázdnin
Aj v lete možno navštíviť unikátnu rodinnú 
vilu významného maliara Dominika Skutecké-
ho (Horná 55). Vilu so záhradou si v Banskej 
Bystrici nechal Skutecký postaviť podľa svojho 
umeleckého vkusu a obdivu k talianskej kul-
túre. Ponúka jedinečnú prehliadku jeho stálej 
expozície a relax v pôvodnej mestskej parkovej 
záhrade. Sprostredkúva pamiatku dramatickej 
histórie rodiny Skuteckých-Karvašových. V zá-
hrade vily pre Vás od polovice augusta pripra-
vujeme filmové premietania (16., 23. a 30. au-
gust 2018 o 20:15 hod.), predstavenie pre deti, 
koncert a piknik s voľným vstupom. Tešíme sa 
na Vás!

Stredoslovenská galéria

Fo
to

: a
rc

hí
v 

SS
G

Galéria zaujme deti i dospelých
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Dejiny Rakytoviec  sú navždy zachytené v publikácii
Mesto Banská Bystrica dnes okrem jeho centrálnych častí a veľkých sídlisk prirodzene tvoria aj okrajové časti, ktoré boli v minulosti 
samostatnými obcami. Jednou z nich, a zároveň najjužnejšou, sú Rakytovce.

Ich chotár bol v blízkosti ústia Rakytovské-
ho a Vlkanovského (Banského) potoka do 
rieky Hron, kde sa nachádza aj v súčasnos-
ti. Prvá doposiaľ známa písomná zmienka 
o obci pochádza už z roku 1295. Kedysi exis-
toval Horný i Dolný Rakytovec. Ich obyva-
telia boli zruční remeselníci a poľnohospo-
dári. Neskôr mnohí muži pracovali v blízkej 
badínskej hnedouhoľnej bani. Prechodne tu 
mali svoje sídla aj niektoré šľachtické rody. 
Posledným bol rod Ujhelyiovcov, ktorí pô-
sobili ako volení úradníci Zvolenskej župy,  
„slúžni“.  V obci mali svoju kúriu, z ktorej sa 
zachovali viaceré súčasné stavby na začiat-
ku mestskej časti. Na cintoríne sa nachádza 
aj ich rodinná hrobka. Historickými názva-
mi obce boli napr: Rakolcz, Rakitocz, Raki-
towec či Rakytóc.

Rakytovčania  
sa nikdy nenudili

V Rakytovciach bol vždy čulý športový, spo-
ločenský a kultúrny život.  Dodnes sa zacho-
vávajú niektoré prvky a zvyky ľudových tra-
dícií. Od roku 1924 má bohatú históriu a pevné 
miesto v komunitnom i športovom živote čin-
nosť miestnych dobrovoľných hasičov. Požiarna 
zbrojnica aj s vežou patria dnes medzi architek-
tonické dominanty mestskej časti. Po druhej 
svetovej vojne bola obec oslobodená 23. apríla 
1945. Potom, v druhej polovici dvadsiateho sto-
ročia sa začalo s rýchlym rozvojom – výstavbou, 
elektrifikáciou, dopravným spojením s mes-
tom, zriadením JRD, budovaním kanalizácie, 
bytoviek, futbalového ihriska, nákupného stre-
diska a pod. Urbanistická štúdia územia z roku 
2008 počíta s ďalším rozvojovým potenciálom.

Mestská časť
Rakytovce sa stali mestskou časťou Banskej 
Bystrice od 1. januára 1970 tak, ako vtedy aj 
Kremnička, Malachov, Kostiviarska, Jakub, 
Kynceľová, Senica, Nemce a Šalková. V súčas-
nosti patria z hľadiska rozrastania zastavaného 
územia medzi najrýchlejšie sa rozrastajúce časti 
mesta.

História je spísaná
Dejiny tejto mestskej časti sa po troch rokoch 
výskumných a prípravných prác kolektívu 
autorov a spolupracovníkov pod vedením his-
torikov M. Pecníka a V. Luptákovej dočkali 

svojho knižného spracovania, symbolicky, 
v osmičkovom roku veľkých slovenských 
výročí. Podkladmi pre spracovanie publi-
kácie boli dokumenty z miestnych kroník 
a osobných archívov (najmä p. O. Kvasnu), 
štátnych archívov, literárneho a terénneho 
výskumu. Dôležité materiály poskytli napr. 
aj Vojenský topografický ústav J. Lipského 
v Bankej Bystrici, mesto Banská Bystrica, 
Krajský pamiatkový úrad a Národné les-
nícke centrum vo Zvolene. Slávnostná pre-
zentácia publikácie sa uskutočnila v špor-
tovom areáli v Rakytovciach v sobotu, 23. 
júna 2018. Zúčastnilo sa na nej veľa obyva-
teľov a priaznivcov tejto mestskej časti. Mo-
nografiu krstil primátor mesta Ján Nosko, 
poslanec MsZ a iniciátor vzniku knihy 
Milan Smädo, slovenská herecká legenda 
Juraj Sarvaš a významný vedec a profesor 
Beloslav Riečan, ktorý má v Rakytovciach 
korene. Krstilo sa vodou z Rakytovského 
potoka a domácou zemou. Tak ako každú 
z doposiaľ vydaných kníh o mestských čas-
tiach Banskej Bystrice – bývalých obciach, 

aj tú o Rakytovciach venujú jej autori nielen do 
knižníc, ale aj do každej základnej školy v na-
šom meste. 

Súťaž
Jednu publikáciu môžete vyhrať aj Vy! Stačí, ak 
odpoviete na otázku: V ktorom roku sa Raky-
tovce stali mestskou časťou Banskej Bystrice? 
Svoje odpovede posielajte do 3. augusta 2018 
na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, 
predmet správy: historická súťaž.

M. Pecník

Dňa 21. júna 2018 sa v Cikkerovej sieni radni-
ce uskutočnil krst dlho očakávanej publikácie 
Mestský hrad v Banskej Bystrici. Tá približuje 
textom, kresbou a fotografiou najcennejšiu 
kultúrnu pamiatku mesta pod Urpínom, čím 
sa naplní motto tohtoročného kultúrneho 
dedičstva „Kde sa minulosť stretáva s bud-
úcnosťou“. Spiaca princezná otvorí oči všet-
kým milovníkom histórie a umenia vďaka J. 
Ďuriančikovi, J. Frtúsovi a J. Kreutzovi, ktorí 
sa spoločne podieľali na zviditeľnení doteraz 
málo poznaného, pritom jedinečného, mes-
tského hradu v Banskej Bystrici. Publikáciu je 
možné získať v Informačnom centre v budove 
radnice na Námestí SNP 1 a v kníhkupectve 

Duma. Získať ju môžete aj v našej súťaži, 
ak nám do 3. augusta 2018 pošlete správnu 
odpoveď na adresu: Mesto Banská Bystrica, 
Radničné noviny, Československej armády 
26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: 
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, pred-
met správy: kniha súťaž.

Otázka: Mestský hrad v Banskej Bystrici po-
zostáva zo stavieb:
1. profánnych – svetských
2. sakrálnych – cirkevných
3. profánnych a sakrálnych

J. Ďuriančik

Nová kniha o mestskom hrade
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Posledný májový týždeň sa zapíše veľkými 
písmenami do histórie klubu TK TENNis 
FUN. Na letných Majstrovstvách Slovenskej 
republiky získali M. Kadlečková a N. Koppová 
tri tituly. Miška získala titul v dvojhre doras-
teniek do 18 rokov. Hralo sa v Žiline a prida-
la zlato aj zo štvorhry 
(s A. Jaškovou). Zve-
renkyňa I. Urama hrala 
počas celého turnaja 
výborne, v dvojhre aj 
štvorhre, a zaslúžene 
sa tešila z dvoch titulov. 
Natálka (trénersky ju 
vedie A. Jakál) v dvoj-
hre mladších žiačok, 
ktorá sa hrala v Piešťa-
noch, pridala po titule 
zo zimných MSR aj ti-
tul letný. Zvládla nároč-
né zápasy, neustále sa 
zlepšovala a potvrdila, 

že patrí medzi najlepšie vo svojej kategórii. 
Dievčatá vďaka titulom budú v lete reprezen-
tovať Slovensko na letných Majstrovstvách 
Európy družstiev vo svojich vekových kate-
góriách. Bronz zo štvorhry získala na MSR 
starších žiačok E. Filipková. Ziskom troch zla-

tých a jednej bronzovej 
medaily sa TK TENNis 
FUN Banská Bystrica 
stal najúspešnejším klu-
bom zo stredosloven-
ského regiónu v počte 
medailí na letných Majs-
trovstvách Slovenskej 
republiky. Dievčatám 
ďakujeme za výborné 
výsledky, reprezentáciu 
klubu aj mesta a želáme 
im veľa chuti do tenisu 
a mnoho ďalších úspe-
chov.

I. Uram 

Z celkového počtu 1808 účastní-
kov s platnou registráciou vyštar-
tovalo rekordných 1675. Prvýkrát 
na Slovensku a v celej strednej Eu-
rópe sa štartový výstrel maratónu 
ozval večer o 18:30 hod. Predtým 
sa uskutočnila premiéra disciplín 
na kolieskach. So samostatným 
štartom o 16:00 hod. a s krásnou 
rovnou a širokou cestou, s úplnou 
uzáverou motorovej dopravy a vy-
hlasovaním, sa na štart postavili 
inlinisti, handbikeri a kolobežkári. 
Atletický štadión na Štiavničkách 
opäť ožil a ponúkol štart aj najmasovejšej 
disciplíny, polmaratónu a trojčlenných pol-
maratónskych štafiet. Tentokrát hodinu po 
maratóncoch. Nový, a na Slovensku ojedine-
lý, koncept okruhovej trate sa osvedčil. Veľa 
účastníkov nám písalo, že sa okruhov bojí, no 
po podujatí chodia iba pozitívne hodnotenia. 
Za všetky toto jedno od Janky: „Úžasná akcia, 
bála som sa tých okruhov, ale nakoniec to bolo su-
per stretávať počas behu známych a navzájom sa 
podporovať.“ Sme vďační aj obyvateľom nášho 
mesta. Vytvorili našim bežcom neopakova-
teľnú atmosféru a bežecký okruh bol nimi 
husto posiaty. Tentokrát sa podujatie zaobišlo 
takmer úplne bez kolízií a napätých situácií. 
Obmedzenia boli v menšom rozsahu a každý 
mal možnosť presunúť sa tam, kde potrebo-

val. Ďakujeme všetkým takmer 200 dobro-
voľníkom, ktorí pomohli zabezpečiť hladký 
priebeh podujatia, našim olympionikom Nasti 
a Matejovi, ktorí podporili podujatie a odbeh-
li si 4,2-kilometrovú trať Minimaratónu spolu 
s hobby bežcami všetkých vekových kategórií. 
Rovnako ďakujeme našim partnerom, a v ne-
poslednom rade aj vedeniu a zamestnancom 
samosprávy za podporu. Už teraz si všetci 
poznačte termín konania 8. ročníka Bansko-
bystrického maratónu – bude to sobota, 8. jún 
2019. Ešte predtým sa však stretneme na kul-
tových pretekoch hrebeňom Kremnických hôr 
– Kordícky Extrém (21. júl 2018) a na Mini-
maratóne Slovenskej sporiteľne (1. september 
2018). Prij mi výzvu!

M. Štrba

Súťaživí škôlkari 
Počas júna sa na Štadióne SNP na Štiavničkách 
v Banskej Bystrici uskutočnil 23. ročník športo-
vej olympiády detí materských škôl o putovný 
pohár primátora mesta Jána Noska. Na súťaži 
sa zúčastnilo 124 detí z 31 materských škôl, 
ktoré si svoje sily zmerali v troch hlavných dis-
ciplínach – beh na 30 m, skok do diaľky a hod 
loptičkou. Na základe celkových výsledkov 
z jednotlivých disciplín získali putovný pohár 
primátora mesta malí súťažiaci z Materskej ško-
ly Družby 3, na druhom mieste sa umiestnili 
deti z Materskej školy Jilemnického 8 a tretie 
miesto patrilo reprezentantom Materskej školy 
Strážovská 3. Na záver športového dopoludnia 
sa najmenší zapojili aj do chôdze šťastných detí, 
ktorou ich sprevádzali naši významní športovci 
a olympionici.

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Siedmy ročník maratónu  
je minulosť

Banskobystrickí 
plavci zbierali 

úspechy
Na Majstrovstvách SR OPEN v Bratislave sa 
zúčastnilo 307 plavcov z domova i zahraničia. 
Reprezentantom banskobystrickej Dukly sa 
podarilo získať osem titulov a jednu bronzo-
vú medailu. O najviac úspechov sa zaslúžil P. 
Nagy, ktorý získal päť titulov majstra Sloven-
ska. Vyhrať sa mu podarilo v disciplínach na 
400 metrov polohové preteky, 200 metrov, 400 
metrov, 1500 metrov voľný spôsob a na 200 me-
trov motýlik. Troma titulmi prispel i T. Klobuč-
ník, ktorý vynikol v disciplínach na 50 metrov, 
100 metrov a 200 metrov prsia. Tretie miesto 
a bronzovú medailu v disciplíne na 50 metrov 
voľný spôsob si vyplával T. Púchly. R. Nagy a T. 
Klobučník k svojim titulom pridali i splnenie li-
mitov na majstrovstvá Európy do Glazgowa, na 
ktorých sa predstavia už v auguste. Banskobys-
trické plávanie a Slovensko budú reprezentovať 
i budúci rok na Majstrovstvách sveta v kórej-
skom Gwangju. Držíme im palce! J. Ivan

Tri tituly vo vrecku 

Stálym účastníkom je aj Pavol Blažek, majster Európy 
v chôdzi na 20 km

Ocenené hráčky TK TENNis FUN

Malí škôlkari súťažili s radosťou
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Uzávierka augustového čísla
Termín: 3. augusta 2018 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto 
termíne už nie je možné články dopĺňať. Editorka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30 
107, e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

OVZ-SÚ-102736/577/2018/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Sylvo Invest, 
s.r.o., Internátna 2, BB; Stavba: OS QUARTE-
TTO, SO 01 – Bytový dom 1 a SO 02 Bytový 
dom 2; Vyvesené: 12.06.2018
OVZ-SÚ 118719/18932/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Mgr.Banduková Želmíra, Podla-
vická cesta 27, BB; Stavba: Stavebné úpravy 
v byte č. 7 na Ulici 29. augusta č. 22, BB
Vyvesené: 15.06.2018
OVZ-SÚ 118944/15366/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: Orange Slovensko, a.s., Metodova 
č. 8, BA; Stavba: Prípojka verejnej elektronic-
kej komunikačnej siete Orange Slovensko, 

a.s., FTTH BB – ČSA a Nemocnica
Vyvesené: 20.06.2018
OVZ-SÚ 121547/15656/2018/Boč.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Orange Sloven-
sko, a.s., Metodova 8, BA; Stavba: FTTH BB - 
Sever; Vyvesené: 25.06.2018
OVZ-SÚ 122889/6630/2018/Boč.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Ing. Michaela 
Majerníková, Šustekova 12, BA; Stavba: Re-
kreačná chata THETA-44; Vyvesené: 28.06.2018
OVZ-SÚ 122408/16083/2018/Boč.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: UNIDOR S.K. 
s.r.o., Bakososva 3H, BB; Stavba: Čerpacia sta-
nica PHM a KOLIBA, Kostiviarska, Nový Svet
Vyvesené: 27.06.2018

Banskej Bystrici, 28.06.2018

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom, ktorý slúži 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 jednora-
zovým aktivitám. Komunitné centrum Sásová organizuje v dňoch 24. a 25. júla 2018 komunitnú 
brigádu, počas ktorej sa  budú upratovať priestory komunitného centra a reorganizovať sklad. 
Dobrovoľníkom sú dvere otvorené. Dňa 26. júla 2018 o 17:00 hod. Vás pozývame na „Bylinkový 
klub s Elenkou“, kde sa môžete dozvedieť rôzne zaujímavosti, a to nielen ohľadom bylín. Komu-
nitné centrum Fončorda má pre návštevníkov dvere otvorené aj počas letných prázdnin. Dňa 24. 
júla 2018 od 10:00 hod. pozývame všetky vekové kategórie na hravé dopoludnie „Poď sa hrať“ 
s intuitívnymi pohybovými aktivitami a inými hrami pre deti, dospelých i seniorov. Počas júla 
a augusta bude prebiehať aj tradičná komunitná zbierka školských potrieb (zachovalých a ešte 
použiteľných). Dňa 8. augusta 2018 o 17:00 hod. v partnerstve s OZ Zadobe pozývame na besedu 
„Emócie a iné na tanieri“ o účinkoch emócií (najmä stresu) na zdravie, o tom ako strava a stres 
spolu súvisia a ako nutrične nasýtiť svoje telo. Viac informácií nájdete na našich facebookových 
stránkach.
 Komunitné centrum Sásová Komunitné centrum Fončorda
 budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu budova CVČ Havranské, vchod vzadu

SPOĽACH, o. z. oznamujeme, že v mesiacoch júl a august 2018 sa nebudú konať stretnutia 
podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou. Najbližšie 
stretnutie bude v septembri 2018. V prípade záujmu o poradenstvo nás môžete kontaktovať  
e-mailom na spolach.oz@gmail.com alebo na tel. čísle 0948 211 372.

Ľ. Golianová, SPOĽACH, o.z.

Súťaž
V júnovom vydaní Radničných novín sme 
Vás opäť vyzvali, aby ste nám poslali pred-
záhradku, záhon alebo niečo, čo poteší 
pohľad pred Vaším domom či panelákom. 
Ďakujeme za všetky fotografie. Víťazkami 
sa stávajú pani Hrubová a pani Muško-
vá. Obom srdečne gratulujeme a vybrané 
predzáhradky si môžete pozrieť v našich 
novinách. Všetky ostatné fotografie zaradí-
me do výberu aj nabudúce a posielať nám 
môžete aj nové, a to do 3. augusta 2018 na 
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.
sk, predmet správy: súťaž.

Máte dobré nápady?
Staňte sa súčasťou Rady študentov mesta Ban-
ská Bystrica aj Vy! Chceme byť bližšie k Vám 
a tvoriť nové projekty. Spoločne môžeme pris-
pievať k tvorbe mládežníckej politiky v meste 
a zároveň vytvárať a podporovať zaujímavé po-
dujatia. Ak Vám práve teraz prišiel na um dob-
rý nápad, tak hľadáme práve Vás. Nájdite nás 
na sociálnych sieťach alebo nám napíšte na: 
radastudentovbb@gmail.com a buďte v tíme. 
Tešíme sa na Vás.

Tím RŠMBB

Oznam
Miestny odbor Matice slovenskej  v Banskej 
Bystrici a Spoločnosť M. R. Štefánika si Vás 
dovoľujú pozvať na pietny akt kladenia vencov 
k bustám M. R. Štefánika  v Sásovej a Rudlovej 
pri príležitosti 138. výročia narodenín. Pietny 
akt pod názvom POCTA M. R. Štefánikovi sa 
uskutoční v pondelok, 23. júla 2018 o 15:00 
hod. (Sásová) a o 16:00 hod. (Rudlová). Tešíme 
sa na Vašu účasť.

P. Boroň

Filmy pod holým nebom
Aj tento rok sa môžu Banskobystričania tešiť na originálne open-air kino, ktoré predstaví kolek-
ciu slovenských a českých filmov. Bažant kinematograf zavíta v auguste do mesta pod Urpínom 
už po šestnásty raz. Nájdete ho na Námestí SNP od 16. do 20 augusta 2018 cca o 21:00 hod. Čas 
začiatkov predstavení je len orientačný, nakoľko premietať sa začína vždy krátko po zotmení. 
Zoberte rodinu, priateľov a deky. Čakáme Vás na jednom z najkrajších námestí na Slovensku. 
V prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým silného vetra, sa predstavenie neuskutoční. 

Filmy:

16. august Otcova volga

17. augusta Čiara

18. august Po strništi bos

19. august Backstage

20. august Prezident Blaník
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