
Šport
Dejiskom letného EYOF 2021 bude Banská 
Bystrica.
 Strana 13

Informácie z Mestského úradu
Pokračujeme v znižovaní energetickej nároč-
nosti budov. Na rad sa dostala MŠ 9. mája. 
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Samospráva
Poznáme víťazné projekty participatívneho 
rozpočtu.
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Park pred mestským úradom slúži ako okrasa mesta, no najmä ako oddychová zóna. So spustením farebnej fontány toto miesto ešte 
viac ožilo a počas teplých letných dní tu budú môcť tráviť čas obyvatelia mesta, ale aj jeho návštevníci. Na jar sa podarilo dokončiť 
aj iné projekty a vďaka dobrému hospodáreniu v minulom roku samospráva vyčlenila finančné prostriedky aj pre ďalšie investičné 
zámery.  Strana 4 – 5
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Rozvoj reči u detí s odborníčkou 
Zariadenie mestských detských jaslí v spoluprá
ci so špeciálnou pedagogičkou E. Mrenicovou 
z Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici 
pripravuje odborný seminár na tému Čo môže
me urobiť pre správny vývoj reči u našich detí. 
Tento uvádzací seminár je určený pre rodičov 
detí navštevujúcich zariadenia detských 
jaslí, ale aj pre verejnosť, ktorú zaují
ma cieľová skupina detí predškolského 
veku. Špeciálna pedagogička Vám pos
kytne základné informácie o vývoji reči 
v určitých fázach veku dieťaťa. Porozprá
va Vám o tom, aké sú príčiny a príznaky 
nesprávneho vývinu reči, ako sa dajú 
odstrániť, prípadne prečo im treba veno
vať pozornosť. Následne bude priestor 
pre diskusiu rodičov, ktorí sa môžu pý
tať otázky týkajúce sa danej témy. Od
borný seminár, ktorý finančne podporí 
občianske združenie Jasličkár, sa usku

toční 30. mája 2019 o 16:00 hod. v Mestských 
detských jasliach na ulici Trieda SNP 15. V prí
pade záujmu je potrebné sa do 27. mája prihlásiť  
emailom na jasle.snp@banskabystrica.sk alebo 
telefonicky na čísle 048/414 19 40. 

Mestské detské jasle BB

Správny vývoj komunikačných schopností je dôležitý

V súlade s týmto poslaním a v rámci jeho udr
žateľnosti, podnik aj naďalej pokračuje v uve
denej činnosti, a to prostredníctvom realizácie 
rôznych projektov. Jedným z nich je projekt 
s názvom Príležitosť získať prácu, ktorý je 

podporený z programu ACF – Slovakia finan
covaného z Finančného mechanizmu EHP 
2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia 
Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadá
ciou a Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratis
lava. Hlavným cie ľom spomínaného projektu 

je prispieť k zvýšeniu zamestnanosti rómskej 
komunity žijúcej v meste Banská Bystrica pro
stredníctvom motivácie k hľadaniu si zamest
nania, ako aj vytvorenia podmienok získať 
alebo obnoviť pracovné návyky a zručnosti 
priamo v praxi. Jeho realizá ciou sa dosiahne 
posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho 
občianstva a postavenia zraniteľných skupín. 
Projekt pozostáva z piatich aktivít, ktoré bude 
podnik realizovať od mája 2019 do apríla 2020. 
Jedným z najdôležitejších výsledkov bude zria
denie Centra praktického výcviku ako stáleho 
kontaktného bodu, kde budú mať osoby bez 
akýchkoľvek pracovných návykov a zručností 
vytvorené vhodné pod mienky na vykonávanie 
zapracovania priamo v praxi pre potreby trhu 
práce. Zapracovanie zraniteľných osôb bude vy
konávané pod odborným dohľadom mentora, 
a to v oblasti spoločensky prospešných služieb 
pre obyvateľov mesta Banská Bystrica, zamera
ných predovšetkým na letnú a zimnú údržbu. 
Ľudia zapojení do projektu získajú pracovné 
skúsenosti v oblasti údržby verejnej zelene 
a miestnych komunikácii. Realizáciou sociálne
ho, kariérneho poradenstva a tréningov sa do
siahne odstránenie či zmiernenie negatívnych 
návykov a spôsobov správania sa zraniteľných 
osôb. Pomôže im to začleniť sa do spoločnos

ti či pracovného kolektívu a takisto rozvíjať 
osobnosť prácou a zručnosťami. Vďaka moti
vácii k proaktívnemu prístupu si budú hľadať 
zamestnanie, aby uplatnili svoje silné stránky, 
záujmy a potreby. Vedenie podniku je presved
čené o tom, že zárukou dlhodobej udržateľnosti 
podniku je dostatočná miestna inštitucionálna 
a manažérska kapacita a aktívne i fungujúce 
partnerstvo. A preto sa podnik bude i naďalej 
snažiť využívať všetky dostupné progresívne 
a fungujúce prvky podpory účasti ľudí na trhu 
práce a pokračovať v profesionálnom a kvalit
nom poskytovaní poradenských služieb. Bližšie 
informácie o činnosti podniku nájdete na www.
pmpbb.eu alebo na sociálnych sieťach.

Podnik medzitrhu práce

V Centre praktického výcviku  
sa naučia udržiavať verejnú zeleň aj komunikácie 

Nezisková organizácia Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých funguje od roku 2012 s cieľom poskytovať spoločensky prospešné 
služby vo verejnom záujme, najmä na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Jeho prioritou je vytvárať vhodné podmienky 
pre zraniteľné skupiny osôb a umožniť im získať zručnosti a reálnu pracovnú skúsenosť spojenú s osobnostným rozvojom v dočasnom 
zamestnaní. 
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Projekt štartuje už v máji

Cieľom je získať pracovné skúsenosti

Víťazné projekty
Hlasovanie za projekty participatívneho roz
počtu bolo ukončené 18. apríla. V tomto roku 
mali ľudia na výber 16 projektových návrhov. 
Svoj názor prišlo vyjadriť 737 hlasujúcich, 
ktorí rozhodli o výslednom poradí. Najviac 
hlasov získal projekt 75 líp k výročiu SNP, 
v ktorom sa plánujú vysadiť stromy v rôznych 
častiach mesta. Realizované budú tiež projek
ty Relax zóna IV. etapa na Fončorde, Hybaj sa 
hýbať (workoutové mobilné ihrisko) a Obnova 
športového ihriska na Severnej ulici. O reali
zácii piateho projektu – Fitnes/workout Poľ
ná park, ktorý sa už len čiastočne zmestí do 
vyčlenenej sumy 40 000 eur pre tento ročník, 
ešte nie je rozhodnuté. Projekty budú realizo
vať pracovníci mesta v spolupráci s predklada
teľmi projektov. Informácie nájdete na stránke 
pr.banskabystrica.sk a na facebooku (Partici
patívny rozpočet pre BB). 

Koordinačná rada PR BB
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Elektronické služby

Oznam

Hazard v meste

Spoločne za zlepšenie životného prostredia 

Participatívny rozpočet

1 Opravíme aj materskú školu na Uhlisku 

Mestské zastupiteľstvo sa na aprílovom za
sadnutí venovalo aj téme hazardu. Schválilo 
dve všeobecne záväzné nariadenia regulujú
ce prevádzkovanie hazardných hier na území 
mesta, ktorými sa v súlade s novým zákonom 
o hazardných hrách zohľadňuje verejný zá
ujem na obmedzení sociálnych rizík hrania 
hazardných hier a dodržiavania verejného 
poriadku v meste. Nové VZN o hazardných 
hrách na území mesta upravuje podmienky 
umiestňovania herní na území mesta, zaka
zuje prevádzkovanie hazardných hier v urče
ných dňoch v príslušnom kalendárnom roku 
a zavádza kontrolu i osobitné podmienky na 
ich prevádzkovanie (zákaz herní 200 m od 
škôl a školských zariadení, zákaz nových her
ní 200 m od existujúcej herne, zákaz prevádz
kovať herne napr. cez vianočné a veľkonočné 
sviatky). Druhé všeobecne záväzné nariade
nie je zmenou všeobecne záväzného nariade
nia č. 4/2015 o pravidlách času predaja v ob
chode a času prevádzky služieb. Mení sa ním 
prevádzkovanie hazardných hier v herniach 
a kasínach z neobmedzenej prevádzkovej 
doby na čas od 10:00 hod. do 3:00 hod. nasle
dujúceho dňa. Tieto opatrenia prijíma mesto 
predovšetkým na zlepšenie systému ochrany 
detí a rodiny. 

M. Lichý 
Akcia Za krajšie mesto tento rok v Ban
skej Bystrici odštartovala ešte pred 
veľkonočnými sviatkami. Vďaka priazni
vému počasiu sa celomestské jarné upra
tovanie začalo 22. marca a posledná etapa 
sa skončila 6. apríla. Počas akcie okolie svo
jich domovov skrášľovali obyvatelia mesta, 
ale aj deti z materských a základných škôl, 
dobrovoľníci či rôzne organizácie a firmy. 
Vyviezlo sa viac ako 350 veľkokapacitných 
kontajnerov a 355 ton odpadu, čo je mierne nad 
priemerom ostatných rokov. Pri čistení mes
ta po celý čas pomáhala organizácia ZAaRES, 
ktorá počas jednotlivých etáp zapožičiavala 
obyvateľom náradie a zabezpečovala odstra
ňovanie lístia, starej trávy a rôznych odpadov. 
Tento rok to bolo až 80 ton. Koncom apríla 
sa takisto uskutočnila aktivita s názvom De
tox komunite. Spoločnosť Detox v spolupráci 

s mestom zorganizovala čistenie v okolí potoka 
Udurná a obnovila prístrešok i posedenie stud
ničky na Oremburskej ulici. Zúčastneným sa 
spoločne podarilo vyzbierať až 2,5 tony od
padov. Ďakujeme obyvateľom mesta, školám, 
organizáciám, združeniam a dobrovoľníkom za 
pomoc, námahu a čas, ktorý venovali zlepšeniu 
kvality životného prostredia v Banskej Bystrici.

Oddelenie odpadového hospodárstva  
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB 

Matričný úrad poskytuje občanom a podni
kateľom rozšírené eGovslužby. Na integro
vanom obslužnom mieste môžu požiadať fy
zické osoby o výpis a odpis z registra trestov 
Generálnej prokuratúry SR, o výpisy z listu 
vlastníctva a výpisy z obchodného registra. 
Najnovšia služba poskytuje aj zmenu doku
mentov z tlačenej podoby do elektronickej 
a naopak. Bližšie informácie si môžete vyžia
dať osobne, emailom na: janka.demska@
banskabystrica.sk. alebo telefonicky na čísle 
048/4300721. Cenník služieb je zverejnený na 
stránke mesta. 

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, MsÚ BB

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) 
vyzývajú dobrovoľníkov, ktorí majú záujem 
o dobrovoľníctvo pri jednoduchých prácach, 
aby sa prihlásili na tel. čísle: 0918 804 409.

ZAaRES

Mestské zastupiteľstvo schválilo na aprílo
vom zasadnutí nový Štatút participatívneho 
rozpočtu, ktorým sa zavádza dvojročný pro
ces a kvalitatívne rozhodovanie verejným 
zvažovaním. Proces participatívneho roz
počtu bude trvať dva kalendárne roky. Počas 

prvého roka sa budú zbierať podnety a ná
pady od obyvateľov, pripravovať projektové 
návrhy a napokon sa uskutoční aj rozhodo
vacia fáza. V druhom roku sa budú realizovať 
úspešné projekty.  

M. Lichý 

Aj v tomto roku pokračujeme za pomoci nená
vratného finančného príspevku z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia v obno
ve ďalších materských škôl realizáciou projek
tu „Zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“. Po 
odsúhlasení dokumentácie z verejného obstará
vania na hlavnú aktivitu projektu bola uzatvore
ná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby. Dňa 
29. apríla 2019 sa odovzdaním staveniska začala 
realizácia tohto projektu. Cieľom je zníženie spo
treby energie pri prevádzke budovy MŠ na ul. 9. 
mája 26 prostredníctvom opatrení navrhnutých 
v energetickom audite: zateplenie obvodových 
stien; podlahy nad nevykurovaným priestorom; 
zvislých stien pod terénom; strechy, alebo podla
hy na nevykurovanej povale; výmena otvorových 
konštrukcií; rekonštrukcia systému ústredného 

kúrenia a teplej vody, meranie a regulácia spo
treby energie; inštalácia slnečných kolektorov na 
prípravu teplej vody; výmena svetelných zdrojov 
a svietidiel za LED a bleskozvodu. Budú zabez
pečené aj opatrenia na vyriešenie bezbariéro
vého vstupu do budovy pomocou schodolezu. 
Celková suma projektu predstavuje 176 654,18 
eur, z toho nenávratný finančný príspevok z OP 
KŽP je vo výške 167 810,18 eur. Realizáciou na
vrhovaných opatrení pre zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ, ktorá bez významných 
opráv funguje už od roku 1963, sa zásadným 
spôsobom zlepší jej technický stav a bude zara
dená do energetickej triedy A1, čiže medzi ul
tranízkoenergetické budovy. Realizácia projektu 
bude ukončená do januára 2020.

Oddelenie investičnej výstavby 
a riadenia projektov, MsÚ BB

Všetci spoločne priložili ruku k dielu
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Jar bola bohatá  
na dokončenie viacerých investičných projektov 

Banskobystričania sa tešili z oficiálneho 
otvorenia dvoch multifunkčných ihrísk 
v Radvani a v Podlaviciach a ožila aj 
farebná fontána v parku pred mestským 
úradom. Stavebný ruch bude pokračovať 
v materských školách v Sásovej a krajšiu 
škôlku budú mať aj deti z Uhliska. Vďaka 
dobrému hospodáreniu v minulom roku 
sa otvorili dvere aj pre ďalšie investičné 
zámery, ktoré budú financované 
z prebytku rozpočtu. 

Škôlky v novom šate
Mesto sa dlhodobo venuje rekonštrukciám 
materských škôl. Zameriava sa nielen na roz
šírenie kapacít, ale aj na znižovanie energetic
kej náročnosti jednotlivých budov. Práce na 
materských školách Karpatská a Strážovská 
sa minulý rok skomplikovali z dôvodu po
chybenia v procese externého verejného ob

starávania. V súčasnosti sú preto hotové len 
dva pavilóny, jeden na Strážovskej a druhý 
Karpatskej ulici. V škôlke sa uskutočnila aj 
dôkladná hygienická kontrola, ktorá potvrdila 
nezávadnosť vody i funkčnosť kuchynských 
priestorov. Opätovne je teda spustený hospo
dársky pavilón. Bude zabezpečená aj vstupná 
brána k škôlke spred obchodu, aby v bud
úcnosti deti nemuseli chodiť okolo stavenis
ka. V ďalších prácach by sa malo pokračovať 
už v septembri. V lete sa začne čulý ruch aj 

v Materskej škole na Ulici 9. mája. 
Mesto získalo pre škôlku príspe
vok na zníženie energetickej ná

ročnosti verejných budov, z ktoré
ho bude zateplený obvodový plášť 
i strecha, vymenia sa otvorové 
konštrukcie aj svietidlá a nainšta

lované budú aj slnečné kolektory. Rozšírenie 
kapacity materskej školy sa bude realizovať 
prístavbou k existujúcemu objektu a rekon
štrukciou ostatných priestorov. Po verejnom 
obstarávaní je hodnota druhého príspevku 
projektu takmer 432 000 eur s DPH. V zníže
nom suteréne budú umiestnené priestory pre 
školské besiedky a využitý môže byť aj ako 

telocvičňa pre deti. Rozšírené budú tiež exis
tujúce hygienické zariadenia, aby spĺňali poži
adavky na nové počty detí. Zároveň budú celé 
priestory vymaľované a vymenia sa podlahy, 
obklady, umývadlá aj toalety. Kompletne zre
konštruované budú tiež rozvody elektrickej 
inštalácie.

Nové športoviská
Európske mesto športu za rok 2017 pohyb 
podporuje a neustále zlepšuje podmienky na 
aktívne trávenie času obyvateľov i návštevní
kov. Budujeme cyklotrasy, zameriavame sa na 
športoviská v rôznych mestských častiach, aj 
pri základných školách. Obnove týchto špor
tových priestorov sa mesto venuje už od roku 
2015, o čom svedčia opravené ihriská napríklad 
pri ZŠ Ďumbierska, ZŠ Golianova, ZŠ SSV či 
telocvičňa na Magurskej ulici. Najnovšie boli do 
prevádzky oficiálne uvedené ďalšie dve multi
funkčné ihriská v Radvani a v Podlaviciach. Pri 
základnej škole Radvanská 1 vyrástlo nové mo
derné športovisko na žiadosť obyvateľov. Jedno 
ihrisko s umelou trávou v tejto lokalite pribudlo 
už pred štyrmi rokmi vďaka dotácii z progra
mu Úradu vlády SR s názvom Podpora rozvoja 
športu na rok 2015 vo výške 40 000 eur. V roku 
2018 vláda poskytla dotáciu vo výške 450 000 
eur na väčšie úpravy, ktoré dali areálu viacúče
lový rozmer. Práce boli realizované v dvoch eta
pách. Počas prvej bol vybudovaný bežecký ovál 
aj sektory, viacúčelové ihrisko, ihrisko pre malý 
futbal, záchytné oplotenie a nainštalovaný bol 
aj mobiliár areálu. Druhá etapa sa zamerala na 
spevnené plochy a prístupové cesty. Vybudova
ných a zrekonštruovaných bolo 756 m2 chodní
kov zo zámkovej dlažby, 1162 m2 asfaltových 

Nové priestory jedného pavilónu v MŠ Strážovská sú  
plne pripravené

Najväčšiu radosť pri otvorení fontány prejavili tí najmenší
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komunikácií, 464 m2 umelého trávnika v areáli 
či 1468 m2 asfaltovej plochy prístupových ko
munikácií. Veľký dopyt po športovom areáli bol 
aj v Podlaviciach. Po rokoch úsilia vznikol účel
ný a moderný priestor pri ZŠ J. G. Tajovského, 
kde mesto zrekonštruovalo nevyhovujúce ihris
ko. Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov. 
Po verejnom obstarávaní sme ušetrili takmer 90 
000 eur a konečná suma projektu je vo výške 
takmer 202 000 eur. Neupravenú plochu pri 
škole nahradilo viacúčelové ihrisko s polyuretá
novým povrchom, ktoré je ohraničené sieťovým 

oplotením. Jeho súčasťou sú stĺpy a siete na vo
lejbal či tenis, basketbalové koše a bránky na 
hádzanú aj malý futbal. Podobne ako v Radvani 
nechýba bežecký ovál. V areáli sa nachádza tiež 
fitness a workout zóna, kde môžu žiaci i ná
vštevníci využiť eliptický, veslovací či jazdecký 
trenažér, ale aj posilňovací stroj na hrudník 
a workout zostavu na rôzne cviky. Aj napriek 
tomu, že ihriská patria pod správu danej školy, 
v popoludňajších hodinách ich po dohode s ve

dením môžu ľudia využívať na tréningy alebo 
voľnočasové aktivity a otvorené budú aj počas 
letných mesiacov. V obnove ihrísk, športovísk 
či telocviční v základných školách plánuje sa
mospráva pokračovať aj naďalej. 

Mesto fontán 
Začiatkom mája bola oficiálne spustená a uve
dená do prevádzky aj fontána v parčíku pred 
mestským úradom. Ten prešiel revitalizáciou 
pred tromi rokmi. Išlo o investíciu vo výške 44 
000 eur, ktoré boli použité na obnovu chod

níkov, úpravu zelene, doplnenie mobiliáru 
a zavlažovacieho systému. S budovaním fon
tány sa začalo v auguste 2018 a celková hod
nota po verejnom obstarávaní je takmer 260 
000 eur. Fontána pozostáva z troch okruhov 
po 12 trysiek a z ďalšej stredovej trysky, kto
rá tvorí dominantný gejzír. Jednotlivé okruhy 
sú samostatne regulované. Všetky trysky sú 
osvetlené LED svietidlami a celá plocha je vy
spádovaná od obvodu ku stredovej tryske, kde 

sa nachádza zberná šachta prekrytá vtokovou 
mrežou. Kovové časti sú vyrobené z nerezu. 
Plocha fontány je z prírodného kameňa. Ako 
sa vyjadril hlavný architekt fontány Ladislav 
Bradiak, pri jej tvorbe sa inšpirovali mnohými 
príkladmi zo zahraničia a navrhli ju pochôdz
nu, aby sa každý mohol ovlažiť a osviežiť po
čas horúcich letných dní. Na pláne je oživenie 
aj ďalších fontán v meste, a to na Národnej 
ulici a pred Hungáriou.

Dobrý hospodár
Mesto dosiahlo za minulý rok prebytok hos
podárenia vo výške 4,3 mil. eur. Prispeli 
k tomu viaceré faktory, ako pozitívny vývoj 
v plnení podielových daní či úspory vďaka 
väčšej transparentnosti pri obstarávaní tova
rov, služieb a stavebných prác. Najviac finanč
ných prostriedkov, takmer jeden milión eur, 
pôjde na projekt záchrany historického objek
tu Medený hámor. Okrem toho mesto vyčleni
lo peniaze na projekt Areál ihriska v Sásovej, 
nadstavbu budovy ZŠ Tajovského, prípravu 
a realizáciu projektu Hala Šalková, rekon
štrukcie kotolní, hydraulických vyregulovaní 
a termostatizácie objektov MŠ či na prípravu 
projektov Parčík pri malej stanici a Fontána 
Národná ulica. Mesto bude spolufinancovať 
aj rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Sásová 
spolu s dotáciou Ministerstva vnútra a takisto 
realizáciu dvoch etáp vnútrobloku Sitnianska 
a vnútrobloku Tulská. 

dmo, smo

Novovybudované športoviská v Podlaviciach a v Radvani budú slúžiť nielen žiakom, ale aj širokej verenosti

Navrhnuté štyri okruhy fontány umožňujú variabilitu a rôzne výšky vodných stĺpov

Vizualizacia parku pri malej stanici
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Názory poslancov
Opýtali sme sa ďalších troch poslancov MsZ v Banskej Bystrici na ich vzťah k mestu, ale aj na priority a oblasti, ktorým sa počas štyroch 
rokov budú venovať. 

Martin Klus
Obhájenie a posilnenie 
mandátu poslanca MsZ 
v komunálnych voľbách 
ma potešilo a je pre mňa 
veľkým záväzkom voči 
Banskobystričanom. Ban
ská Bystrica je môj domov 
a záleží mi na tom, aby bola 

čo najlepším miestom pre život nás všetkých. 
Nič na tom nezmenil ani mandát poslanca NR 
SR od roku 2016, kvôli ktorému trávim viac času 
v Bratislave a v zahraničí. Komunálna politika 
mi však umožňuje prenášať bezprostredný kon
takt s občanom aj do celoštátnych či európskych 
tém. A to je aj jedna z hlavných priorít, ktorú 
som si do tohto funkčného obdobia dal. Zatrak
tívniť Banskú Bystricu v zahraničí, ako ideálne 
miesto na turistiku, ale aj investovanie. Aktívne 
komunikujem aj s diplomatmi akreditovanými 
pre SR v Bratislave i vo Viedni a nevzdávam sa 
myšlienky zápisu nášho mesta do UNESCO. 
Rád by som dal prioritu férovému financovaniu 
školstva a športu i chráneniu záujmov a peňaže
niek občanov mesta pri témach ako parkovanie, 
rekonštrukcia osvetlenia, autobusová stanica, 
nájomné byty a iné. 

Andrej Leitner
V našej metropole stredného 
Slovenska, v meste s bohatou 
históriou a vzácnym námes
tím, som sa narodil. Vyrastal 
som v Sásovej, kde som sa 
do života komunity odmala 
zapájal v saleziánskom stre
disku. Na sídlisku i mimo 

neho som niekoľko rokov ako dobrovoľník orga
nizoval aktivity pre deti a mládež. Ešte aj dnes sa 
tu angažujem pri vzdelávaní a výchove mladých 
animátorov a príležitostne pomáham ako ško
liteľ v programe Orientačné dni. Študoval som 
na Technickej univerzite v Bratislave, nejaký čas 
tiež v zahraničí, a teraz pracujem ako softvérový 
inžinier. Ako poslanec sa chcem venovať témam: 
moderná a otvorená samospráva, informatizácia 
a koncept smart city, občianska participácia, 
neformálne vzdelávanie. Stal som sa členom ko
misií MsZ v príslušných oblastiach a tiež pred
sedom výboru mestskej časti. Súčasnosť nám 
umožňuje, aby sme so svojím mestom komuni
kovali a spravovali ho efektívne. Je na nás, ako 
tieto možnosti využijeme. Mojou veľkou túžbou 
je, aby Banská Bystrica bola rozumným mestom 
a stále lepším miestom pre život.

Miriam Lapuníková
V Banskej Bystrici ži
jem od mojich štrnástich 
rokov. Som ekonómka 
a počas celej mojej profe
sionálnej kariéry sa venu
jem manažmentu na rôz
nych úrovniach v oblasti 
poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Moja práca je zároveň aj mojím 
koníčkom. Musím povedať, že v komunálnej 
politike som nováčik. Vzhľadom na moje sk
úsenosti som sa rozhodla venovať práci v eko
nomickej a sociálne komisii. Veľmi mi impo
nuje projekt s názvom Zdravé mesto, ktorý 
bol zahájený za primátora Presperína. Bola by 
som veľmi rada, ak by sa mi ho podarilo v spo
lupráci so súčasným vedením mesta a s ostat
nými poslancami opätovne oživiť. Zdravé 
mesto má v sebe obrovskú silu, pretože sa 
bezprostredne dotýka každej sféry existencie 
mesta a projekt je uplatniteľný naprieč celým 
politickým spektrom. Som presvedčená, že 
malými krokmi vpred vieme spoločne urobiť 
veľké veci. Kandidovala som za volebný obvod 
č. 1 a snažím sa priložiť ruku k dielu za lepší 
život v našom meste. 

Parkovanie pri nemocnici je kritické
Pri Rooseveltovej nemocnici sa 
denne pohybujú tisíce ľudí. Ne
mocnica nesie zodpovednosť za 
každého človeka, ktorý sa v jej 
priestoroch nachádza aj za plynu
losť dopravy. V areáli je k dispo
zícii cca 380 parkovacích miest, 
v nemocnici však pracuje 2300 
zamestnancov. „Zložitosť situácie 
aj diskomfort pacientov si uvedo-
mujeme, no nedostatočný parkovací 
priestor nie je len problém nemocnice. 
Areál bol projektovaný pred viac ako 
štyridsiatimi rokmi, keď sa nepred-
pokladal taký nárast potreby parko-
vacích plôch. Vozidlá pacientov a návštevníkov 
prichádzajúcich do nemocnice parkujú na hlavnom 
parkovisku pri autobusových zastávkach. Na roz-
širovanie týchto parkovísk však nemáme dosah, 
nakoľko nie sme ich vlastníkom,“ uviedla hovor
kyňa FNsP F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje.  
Nemocnica môže riešiť situáciu len vo svo
jom areáli, ktorý je však na úrovni 1. nadzem
ného podlažia špecifikovaný ako hospodársky, 
slúžiaci logistickému zabezpečeniu nemocnice 

a neslúži ako verejné parkovisko. Od roku 2009 
je tam vstup pre verejnosť uzavretý a regulova
ný. V celom areáli v súlade s vyhláškou o po
zemných komunikáciách platí „Zóna ZÁKAZ 
STÁTIA“, okrem vyznačených parkovacích 
boxov s platnou parkovacou kartou. „Vozidlám 
privážajúcim do nemocnice pacientov imobilných, 
ťažko chodiacich, ZŤP, prípadne na urgentné oše-
trenie je vstup umožnený a sú pre nich vyhradené 
miesta, no ich počet je obmedzený. V záujme rozší-

renia parkovacích kapacít v areáli bola 
v roku 2012 odpredaná časť pozemku 
súkromnému vlastníkovi, ktorý dekla-
roval úmysel prevádzkovať nehnu-
teľnosť na účely vybudovania parko-
vacích miest. Majiteľovi pozemku sa 
poskytujeme maximálnu súčinnosť. 
Realizáciu projektu podľa našich in-
formácii spomalili nevyhnutné zmeny 
územného plánu mesta a vlastníckych 
vzťahov cestnej komunikácie pod are-
álom nemocnice, ktorej vlastníkom je 
BBSK. Bolo potrebné vyriešiť prístu-
pový bod z hlavnej cesty smerujúcej 
do Podlavíc aj dopravné prepojenie 

s parkovacím domom,“ dopĺňa Maťašeje.

Situáciu rieši aj mesto 
Vedenie mesta sa venuje parkovacej politike 
systematicky od roku 2015. Okrem budovania 
parkovísk v rôznych mestských častiach sa za
meriava aj na parkovanie pri nemocnici. „Okrem 
vodičov musíme brať ohľad aj na chodcov či cestuj-
úcich, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu. 
Minulý rok sme v tejto lokalite doplnili vodorovné 

V lokalite často dochádza k dopravným kolíziám
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so 
sídlom vo Zvolene predstavuje:
Meno: Vasil Pohlavie: pes Vek: 10/2014 Rasa: kríženec
Povaha: Vasil je strednej výšky 46 cm s váhou 14 kg, kľudnej a opatrnej 
povahy. Je už kastrovaný. Hľadá milujúcu rodinu, ktorá sa o neho posta

rá a ukáže mu, že ľudí sa viac nemusí 
báť. Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, 
informujte sa na tel. číslach: 0918505254, 
0915699756 alebo v Karanténnej stanici so 
sídlom na adrese Unionka 17, 96001 Zvo-
len. Presné informácie nájdete aj na webovej 
stránke www.kszv.sk.

Zapožičanie predmetov

i zvislé dopravné značenie a namontované boli tiež 
parkovacie dorazy, aby bol chodník vždy dostatočne 
priechodný. Vďaka týmto opatreniam sa kapacita 
parkovacích miest pri nemocnici zvýšila približne 
o 40 miest, čo však stále považujeme za nedostatoč-
né. Téma parkovania pri nemocnici nám nie je ľa-
hostajná, a preto podporujeme aj plánovanú 
výstavbu parkovacieho domu súkromným 
investorom. Každé parkovacie miesto po-
môže zlepšiť túto kritickú situáciu,“ hovorí 
primátor mesta Ján Nosko. 

Narušená  
je plynulosť dopravy 

Dopravný podnik mesta B. Bystrica, a.s. 
ako prevádzkovateľ dráhovej dopravy 
dlhodobo upozorňuje na neúnosnú si
tuáciu pri prevádzkovaní trolejbusovej 
dopravy na otočke pri nemocnici. Pre
ťaženosť parkoviska a nevhodné parko
vanie dlhodobo spôsobuje problémy pri 
základnej dopravnej obslužnosti v uve
denej lokalite. „Tento dopravný uzol je najproble-
matickejším miestom, ktoré komplikuje plynulosť 
dopravnej obslužnosti prostredníctvom trolejbuso-
vej dopravy. Nerešpektovanie dopravného znače-
nia a ignorácia dopravnej cesty dráhových vozidiel 
spôsobuje časté vynechávanie a meškanie spojov 
MHD. Nepriechodnosť sa prejavuje aj následne ne-
vykonanými a zmeškanými spojmi z opačných kon-
cových zastávok, teda zo Železničnej stanice resp. 
Kremničky – vozovne. Za obdobie pol roka bola zo 
strany dispečingu trolejbusovej dopravy kontakto-
vaná mestská polícia na zásah v súvislosti s neprie-
chodnosťou otočky 65-krát. Z dôvodu nevhodného 
parkovania pod trakčným vedením bolo za uvedené 
obdobie vynechaných 35 spojov MHD na trolejbu-
sovej doprave, a zároveň vo viacerých prípadoch 
bolo zaznamenané výrazné meškanie vozidiel nad 
10 minút,“ hovorí generálny riaditeľ Dopravného 
podniku mesta B. Bystrica, a.s. Miroslav Snop
ko. Meškanie spojov má nepriaznivý dopad 
na plynulosť prevádzky trolejbusovej dopravy 
v celom meste, čo má vplyv na nespokojnosť 
cestujúcich i na kvalitu dopravnej obslužnosti. 
„Vodiči pri nemocnici nerešpektujú dopravné zna-

čenie a blokujú trolejbusy. S takýmto prípadom sa 
stretávame každý mesiac niekoľkokrát. Vtedy mu-
síme vyhľadať majiteľa vozidla a vyzvať ho, aby 
svoje auto preparkoval. Aj napriek tomu, že je to 
zdĺhavý proces, niekedy je to kratšie ako privolanie 
odťahovej služby,“ upresňuje náčelník Mestskej 

polície B. Bystrica Miroslav Bálint. „K uvedenej 
nepriaznivej situá cii výrazne prispela aj zmena 
parkovacieho režimu v spodnej časti pri príjazde 
do areálu nemocnice, kde sa umožnením obojstran-
ného parkovania výrazne znížila prejazdná šírka 
vozovky, najmä v zimných mesiacoch. Následne je 
obmedzená aj zimná údržba komunikácie a v čase 
dopravnej špičky nie je možná obojstranná prevád-
zka, čím dochádza ku kolíziám, a tým k výraznému 
obmedzeniu dopravnej obslužnosti,“ dopĺňa Snop
ko. To sa netýka len MHD, ale aj záchranárov. 
Dopravná zdravotná služba preto parkovací 
dom pri nemocnici víta. „Opakovane sa nám 
stáva, že naše ambulancie dopravnej či záchrannej 
zdravotnej služby majú sťažený prístup do areálu 
nemocnice. Obmedzujú ho zaparkované vozidlá 
po cele dĺžke prístupovej cesty k areálu nemocnice. 
Ako sekundárny problém vnímame často vznikajú-
ce nebezpečné a neprehľadné situácie, keď sa maji-
telia týchto vozidiel k svojim autám vracajú. Vodiči 
našich ambulancií si následne všimnú osobu až na 
poslednú chvíľu. Uvítame preto akékoľvek riešenie, 
ktoré danú situáciu vyrieši,“ hovorí výkonný riadi
teľ Dopravnej zdravotnej služby Ernest Caban. 

Ohrozená je aj práca hasičov
Na každú stavbu sú kladené požiadavky, vrá
tane požiarnej bezpečnosti. Patrí medzi ne 
vytvorenie bezpečných podmienok na včasnú 
evakuáciu ľudí a na vykonanie zásahu hasičskej 
jednotky. Práve na tento účel sa pre každú stav

bu musia vytvoriť tzv. zásahové cesty na 
vykonanie zásahu z vonkajšieho priesto
ru, ako aj zvnútra stavby. Prístupová ko
munikácia musí byť, okrem výnimiek, 
vybudovaná ku každej stavbe. Musí mať 
trvale voľnú šírku najmenej 3 m a byť 
pevná, aby zniesla zaťaženie hasičských 
automobilov (25 ton). Na prístupovú ko
munikáciu nadväzuje nástupná plocha, 
ktorá je umiestnená z vonkajšej strany 
stavby a je určená na nástup hasičských 
jednotiek a na umiestnenie hasičskej 
techniky. Musí byť široká najmenej 4 m 
a byť trvale voľná a označená značkou 
ZÁKAZ STÁTIA. Môže byť využitá aj 
iným spôsobom, ktorý nebráni príjazdu 

hasičskej techniky (napr. chodník, obslužná 
komunikácia). Nesmie sa však využívať na par
kovanie, odstavenie či k ukladaniu materiálu. 
„Tieto podmienky je dôležité dodržiavať, nakoľko 
pri ich nerešpektovaní hrozí riziko omeškania resp. 
úplného znemožnenia vykonania zásahu hasičov, čo 
môže mať za následky zvýšené škody na majetku či 
ujmu na zdraví a živote osôb zdržujúcich sa v da-
nej stavbe,“ hovorí vedúci oddelenia požiarnej 
prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v B. Bystrici Miroslav Pod
hradský. 
Mesto už vydalo rozhodnutie o umiestnení 
stavby, ktorého právoplatnosť sa odsúva na 
ďalšie obdobie, nakoľko do územného konania 
vstúpili tretie osoby. Rozhodnutie je v súčas
nosti na strane okresného úradu a až po jeho 
vydaní môže investor pristúpiť k príprave sta
vebného povolenia. Ako uviedla hovorkyňa 
FNsP F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje: „Podľa 
najnovších informácií by bolo možné začať výstav-
bu parkovacieho domu s odhadovanou kapacitou 
približne 350 miest v roku 2020.“

dmo

Prosíme obyvateľov Banskej Bystrice, aby zapožičali mestu veci pri
pomínajúce udalosti, ktoré súvisia s Nežnou revolúciou v novembri 
a decembri 1989. Ide o zapožičanie do konca roka 2019 v súvislosti 
s prípravami spomienkových osláv k 30. výročiu. Vyhľadávame najmä 
fotografie (aj negatívy, diapozitívy a filmy), knihy, noviny a letáky (vy
chádzala Verejnosť). Máme záujem o rôzne predmety späté s daným 
obdobím vrátane tých, ktoré si ľudia vyrobili sami (brožúry, samolep
ky či transparenty). Miestom zberu vecí je Informačné centrum na 
Radnici na Námestí SNP 1.

M. Lichý

Výstavba parkovacieho domu by mala začať budúci rok
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Noc literatúry 
zaujala

Kniha je dôležitou súčasťou nielen školského 
života, ale aj neoddeliteľným spoločníkom 
v domácom prostredí. Vyvrcholením rôznych 
čitateľských aktivít prebiehajúcich počas mar
ca – mesiaca knihy, bolo podujatie Spojovácka 
noc literatúry, ktoré sa uskutočnilo v priesto
roch Základnej školy Spojovej v Banskej Bys
trici. Na jeho príprave pracovalo aj niekoľko 
dobrovoľníkov z radov samotných žiakov. Na 
šiestich zaujímavých miestach v škole čítali 
ľudia spätí so základnou školou ukážky zo 
šiestich kníh. Vybrané publikácie boli veno
vané predovšetkým detskému čitateľovi. Roz
právky, vtipné príbehy, zrod superhrdinu, ale 
aj problematika šikanovania či otázky o tom, 
kto vlastne sme, zaujali aj dospelých. Pozi
tívna odozva a vysoká účasť len potvrdili, že 
kniha dokáže aj v tomto uponáhľanom svete 
stále konkurovať rozličným elektronickým 
médiám.
 ZŠ Spojová 

Pri príležitosti Dňa Zeme do ZŠ Pieninská zaví
tali predškoláci z MŠ na Magurskej ulici. Piataci 
si spolu s učiteľmi pripravili pre deti zaujímavé 
aktivity. Budúci školáci dostali kartičky so svo
jimi menami a vybrali sa po stanovištiach plniť 
úlohy. Poznávali ihličnaté a listnaté stromy, rast
liny aj živočíchy. Učili sa, ako sa starať o prírodu 
a ako sa správať v lese, aby nerušili zvieratá. Pri 
športových aktivitách predviedli svoju obratno
sť a šikovnosť. Najviac sa však všetkým páčilo 
na stanovišti separovania odpadu, kde sa žiaci 
dozvedeli, ktoré predmety na vyhodenie patria 
medzi papier, plasty, sklo, bioodpad a kov. Po 
teoretickej príprave sa pustili do skutočného 
triedenia odpadu do pripravených nádob. Všet
kým ukázali, že hoci sú ešte len budúci prvá
ci, veľmi dobre vedia, aké je dôležité starať sa 
o našu Zem počas celého roka.

ZŠ Pieninská

Udialo sa / pozývame

Čítanie podporuje kreativitu a fantáziu detí

Triediť odpad si vyskúšali aj tí najmenší 

Naučili sa separovať odpad

Pohybová výchova v predškolskom období 
tvorí základ zdravého a všestranného rozvoja 
osobnosti dieťaťa. Svoje o tom vie aj hlavná 

organizátorka Festivalu pódiových skladieb 
D. Lapšanská. Po roku sa preto opäť pustila 
do prípravy tretieho ročníka festivalu s náz

vom Pohybom pre zdravie a radosť. Tanečnej 
akcie sa v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikke
ra zúčastnilo 75 detí z desiatich materských 

škôl. Každá škôlka mala pri
pravenú svoju skladbu s pri
rodzenými, zdravotnými a ak
robatickými cvikmi pre deti. Tí 
najmenší sa predviedli doko
nalým rytmom a ladným pohy
bom a tancom. Učiteľky, ktoré 
malých tanečníkov a tanečníč
ky naučili pohybové zostavy, si 
zaslúžia obdiv za skvelé cho
reografie. Za prezentáciu boli 
účinkujúci odmenení medai
lami, diplomami, malým ob
čerstvením i darčekmi pre MŠ. 
Z festivalu odchádzali všetci 

spokojní, plní dojmov a zážitkov z tanečných 
kreácií detí. 

MŠ Šalgotarjánska 

Výnimočný deň nastáva pre všetkých ma
lých predškolákov a ich rodičov počas zápisu 
do prvého ročníka. Tento deň bol aj v ZŠ Sit
nianska nezabudnuteľný. Hneď pri vstupe do 
školy deti privítali banskí škriatkovia. Veno
vali im lampáš, ktorý museli rozsvietiť pri pl
není rozličných úloh. Počas svojej cesty ban
skými chodníkmi spievali anglické pesničky, 
pomohli škriatkom previesť ich zlatý poklad 
na bezpečné miesto a s učiteľkami vyriešili 
všetky ďalšie hádanky. Svetlo z lampáša ich 

priviedlo k vzácnym horninám, kde si mohli 
pozrieť minerály pomocou mikroskopu či vy
skúšať ryžovanie zlata. Predškoláci sa nebáli 
ani experimentov, počas ktorých sa im poda
rilo premeniť vodu na modrú tekutinu, ba aj 
nechať zmiznúť čarovný kus papiera. Na zá
ver si mohli vyrobiť svoju originálnu podko
vičku pre šťastie, ktorá im bude pripomínať, 
že sa už čoskoro stanú školákmi – prvákmi.

 ZŠ Sitnianska 

Parket plný tanečných talentov 

Rozprávkový zápis detí 

Pohybová výchova upevňuje zdravie dieťaťa
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Dni mesta aj tento rok otvoria Kultúrne leto 
Dni mesta tento rok Banskobystričania oslávia v dňoch 14. a 15. júna 2019. Prinesú pestrú ponuku banskobystrických kultúrnych 
inštitúcií, mladých nádejných domácich kapiel, módnu šou, divadlo, ale aj banskú históriu.

V poradí ôsmy ročník Ban
skobystrického multižán
rového festivalu FUBABY 
sa tento rok uskutoční 
v dňoch 17. – 22. júna 
2019. Podujatie zastrešuje 
mnoho druhov umenia od hudby cez sochy 
a maľby až k divadlu. Už tradične sa odo
hráva na viacerých banskobystrických mies
tach. Tentokrát sa program presunie aj na 
dve pódiá v areáli Múzea SNP, pričom hlavná 
a najväčšia scéna bude pri Pamätníku. Ďalšie 
budú umiestnené na Námestí SNP a vo Fu
babývačke (nádvorie starej radnice). Scéna 
v obchodnom centre Europa bude tradične 
hostiť slávnostné otvorenie festivalu aj do
poludňajšie programy zamerané na detského 
návštevníka. Átrium Štátnej vedeckej knižni
ce bude zase venované hudobným a výtvar
ným „chuťovkám“. Maliari a sochári tradične 
obsadia ulice mesta a všetkých čaká bohatý 
sprievodný program. Môžete sa tešiť na filmo
vé projekcie,  čítanie osobností, otvorené pó
dium či tvorivé dielne. Organizátori myslia na 

všetky generácie, a tak má 
každý deň festivalu svoje 
dominantnejšie zamera
nie. Hudobníci ako Sima 
Martausová, Cigánski dia
bli, Kollárovci, FS Partizán, 

Trio Dolce rozprúdia energiu v meste. Repete 
v podaní viacerých spevákov doplní opereta 
Gróf z Luxemburgu. Priestor dostanú tiež 
najslávnejšie muzikálové hity, jazz, šansón 
aj charitatívny koncept Zrnko talentu. Súčas
ťou festivalu bude aj celotýždňová prehliadka 
autentického folklóru – Folklórny korienok. 
Takmer 30 folklórnych súborov a skupín roz
tancuje Námestie SNP a v uliciach sa budú 
pohybovať účastníci z ôsmich štátov medziná
rodného výtvarného sympózia Banskobystric
ký Montmartre. Vstupenky na programy sú 
v predpredaji na Maxiticket.sk a Ticketportal.
sk a v Informačnom centre Banská Bystrica so 
značnou výhodou. Doprajte inšpiráciu a zaži
te príjemnú atmosféru, ktorá nabíja energiou 
priamo uprostred mesta. 

M. Šlosár

Máte radi  
diskusie?

Tak potom je zábavnoinšpiratívna talkshow 
M. Polomského a jeho hostí pre Vás to pra
vé. V poradí 11. epizóda talkshow Povec ty 
otvorila už tretiu sériu a odštartovala aj spo
luprácu s kapelou Med. Talentovaní chlapci 
mali v rámci prvej tohtoročnej časti premiéru 
niekoľkých svojich skladieb z pripravované
ho albumu. Do hosťovského kresla prijali 
pozvanie zakladateľ TV Show Oktagon P. 
Neruda, zakladateľka Nosene K. Hutyrová 
a špecialista na IT bezpečnosť K. Suchánek. 
Je vidieť, že M. Polomský vo svojej popu
lárnej talkshow naozaj nemusí vsádzať na 
istotu v podobe známych mien. Táto neš
tandardná trojica hostí po prvý raz v roku 
2019 zaplnila celú sálu Divadla Štúdio tanca. 
Nepremeškajte preto príležitosť zažiť toto 
všetko naživo. Najbližšia epizóda tretej sé
rie bude 6. júna 2019 o 19:00 hod. v Divadle 
Štúdio Tanca v Banskej Bystrici. Vstupenky 
zakúpite v sieti Ticketportal.

B. Hegedüs 

Prvý deň otvoríme programom banskobystric
kých kultúrnych inštitúcií. Vystúpia Tanečná 
škola Brishka, ZUŠ J. Cikkera, Akadémia umení 
so známymi muzikálovými melódiami a zapojí 
sa aj Konzervatórium J. L. Bellu. Nebude chý
bať ani veľtrh kultúrnych inštitúcií pôsobia cich 
v našom meste, ktoré budú informovať o svojej 
činnosti. Minulý rok sa ho zúčastnilo 21 inšti
túcií. V rámci Dní mesta bude po prvý raz pre
biehať tematická výstava fotografií z kultúrnych 
podujatí, ktoré organizuje Oddelenie kultúry 
mesta Banská Bystrica. Ďalšou novinkou budú 
tanečné vstupy v exteriéroch mesta v podaní Di

vadla Štúdio tanca. Akadémia umení zase pon
úkne záujemcom vo svojom divadelnom štúdiu 
komédiu Nemá kocúr večne hody. Večer bude 
patriť rumunským hosťom. Najskôr sa predsta
ví kapela a počas módnej šou aj návrhári po
chádzajúci z tejto krajiny. Piatok uzavrie známa 
srbská kapela Boban Markovic Orchestra, ktorá 
roztancuje celé námestie. V sobotu bude pro
gram po minuloročnom úspechu opäť zamera
ný na banské historické tradície a spracovanie 
medi. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavé 
predstavenie Bábkového divadla na Rázcestí 
s názvom Minikurz bábok. Dozvedia sa o tom, 

ako vzniklo bábkové divadlo, aké typy bábok 
poznáme a dokonca si každý bude môcť vyskú
šať aj ich vodenie. Následne sa účastníci môžu 
prejsť „Medenou cestou“, ktorá bude v tomto 
roku obohatená aj o tradičnú kováčsku vyhňu 
s mechmi, ktoré rozkurujú pec. Tento animačný 
program bude pre všetkých, ktorí chcú vedieť 
viac o starobylom procese získavania a spra
covania medi. Malé skupiny sa budú presúvať 
medzi stanovišťami so sprievodnou mapou. Na 
Námestí SNP budú na rôznych miestach posta
vené funkčné repliky historických banských 
strojov – stupy, hámor, pec na odlievanie rudy, 
baňa, ako aj spomínaná kováčska vyhňa. Kaž
dý, kto absolvuje Medenú cestu si z nej odnesie 
vlastnoručne vyrobený spomienkový predmet. 
Ani v tomto roku nebudú chýbať tradičné Ba
nícke festivácie. Starohorský banícky spevokol 
a ich hostia z Banskej Štiavnice a Novej Bane 
budú sprevádzať záujemcov významnými ba
níckymi miestami v rámci Námestia SNP. Zas
pievajú tradičné banícke piesne a porozprávajú 
banícke vtipy. V sobotu večer sa nakoniec pred
staví hudobný projekt Gatsby Sound a o 21:00 
hod. sa bude pódiom rozliehať spojenie rocku 
a folklóru v podaní  Filipa Jánošíka a hotových 
umelcov.

Robotnícky dom - referát

Festival umenia a dizajnu 
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Podpora podnikania  
v našom meste 

Viete ako znížiť výdavky na energie?

Zaujímajú Vás dotácie na solárne
systémy, fotovoltiku, tepelné čerpadlá
či kotly na biomasu?

Chcete aj Vy bývať lacnejšie? Počuli 
steuž o zvýhodnenom úvere ŠFRB 
či príspevku na zateplenie rodinného 
domu?

Portál ENERGIE PRE VÁS prináša

www.energieprevas.sk/dens-2019

Žilina Nám. A. Hlinku

Bratislava OD IKEA

10:00-17:00

8.6.2019

4.6.2019

Banská Bystrica Nám. SNP
6.6.2019

DENS 2019 sa uskutoční pod
záštitou primátora Banskej Bystrice
- Jána Noska.

EKO informácie pre deti
hravou formou

FAMILY FRIENDLY

Vyhrajte bicykel či let vrtulníkom

Zmeníme planétu alebo seba?
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm je tu 
opäť, aby slovenskému divákovi prostredníctvom filmového 
plátna zmenil životný štýl k udržateľnejšiemu. Na festivale sa 
v priebehu týždňa predstaví 66 dokumentárnych filmov z 30 
krajín sveta. Nebude chýbať ani slovenské zastúpenie. Aktuálny 
ročník sa uskutoční od 27. do 31. mája 2019 v Europa SC - 
Cinemax v Banskej Bystrici.

Festivalom bude opäť rezonovať nevyhnut
nosť zmeny a kľúčová sila jednotlivca. Nad
merná spotreba, neuvedomelé správanie, 
neúcta k prostrediu, negatívny dopad prie

myselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou a prírodou. Fil
mový program festivalu prináša široký záber tém. Nebudú chýbať sprie
vodné diskusie, inšpiratívni rečníci, program pre základné a stredné školy 
či možnosť zakúpiť si na mieste ekovýrobky a lokálny dizajn. „Festivalové 
filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznače-
né ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej 
spotreby na životné prostredie. Tu prichádza na rad tá inšpirácia – poučiť sa 
zo zlých návykov a naštartovať v sebe zmenu,“ informuje o podujatí riadi
teľ festivalu P. Lím. Na festival zavíta aj mladý slovenský režisér D. Bari, 
autor dokumentárneho filmu Ojmiakon: Príbeh najchladnejšieho obýva
ného miesta, ktorý budú môcť návštevníci vidieť aj v našom meste. Spo
luorganizátorom podujatia je už tradične Slovenská agentúra životného 
prostredia, ktorá sa podieľa na tvorbe odborného sprievodného programu 
a aktivít pre deti počas Junior festivalu v Banskej Bystrici. Vstup na filmo
vé premietania a sprievodné diskusie je zadarmo. Viac informácií nájdete 
na: www.ekotopfilm.sk.  IFF Ekotopfilm

Banskobystrické  
mamičky sú aktívne 

Dostať sa po pôrode 
do formy, mať pri 
sebe svoje bábätko 
a pritom sa aj dobre 
zabaviť, nie je sa
mozrejmosťou. Ban
skobystričanky však 
dokazujú, že to vedia 
spojiť a aktívne si 
užívajú čas so svojím 
dieťaťom. V meste 
olympijských víťa
zov a Európskom 

meste športu 2017 využívajú široké možnosti trávenia materskej do
volenky. Trénujú na atletickom ovále VŠC Dukla s kočíkmi, v mest
skom parku cvičia s bábätkami v nosičoch a šatkách a stretnete ich 
spoločne trénovať i v Parku pod Pamätníkom na ihrisku a schodoch. 
Oproti iným mestám však majú ešte jednu výhodu, a to okolité hory 
a možnosti turistiky. „Porovnateľnú tréningovú ponuku, akú majú mamičky 
v Bystrici, nájdeme snáď už len v sedemkrát väčšej Bratislave. Tam však ab-
sentuje dostupnosť hôr a aktivít priamo v nich,“ uviedla J. Oravcová z pro
gramu Fit Mamina v Banskej Bystrici. V duchu hesla „spokojná mama 
= spokojné bábo“ tvoria mamičky takisto mozaiku športovo aktívnej 
komunity mesta.

Fitmamina BB

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

V pohybe a na čerstvom vzduchu

Business Innovation Centre Banská Bystrica štartuje jar sériou školení 
zameraných na zlepšenie uplatnenia matiek na trhu práce. V apríli sme 
spustili kurzy anglického jazyka a IT zručností, ktoré budú prebiehať 
do júna. Po letných prázdninách budeme pokračovať v stretávaní sa na 
kurze podnikateľských zručností, ktorého cieľom je motivovať ženy pri 
začatí vlastnej podnikateľskej činnosti. Tu sa mamičky dozvedia všetko 
ohľadom začatia podnikania, financovania podnikateľských aktivít, ma
nažérskych zručností a povinností, ktoré z podnikania vyplývajú. Taktiež 
je možnosť stretnúť sa na motivačnom kurze, ktorého cieľom bude získať 
zručnosti a zvýšiť tak šancu nájsť si zmysluplné zamestnanie. Spoločne sa 
naučíme napísať si atraktívny životopis, viesť úspešný pracovný pohovor, 
uspieť v pracovnom kolektíve a cítiť sa v práci aj v rodine dobre. Všetky 
spomenuté vzdelávacie aktivity sú určené pre matky, ktoré majú dieťa 
do 6 rokov. Prebiehajú priamo v priestoroch BIC na Rudohorskej 33 a sú 
pre cieľové skupiny zdarma. Financované sú prostredníctvom Európske
ho sociálneho fondu a Ministerstva školstva SR. V prípade záujmu o kto
rýkoľvek z kurzov nás kontaktujte na bicbb@bicbb.sk alebo na tel. čísle 
048/471 64 11. BIC Banská Bystrica

Dôležitou súčasťou kurzov je motivácia
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Knižná súťaž 

Jakub Fugger a jeho nasledovníci 
zbohatli vďaka ťažbe rúd v sied
mich krajinách dnešnej Európy 
– v Rakúsku, Taliansku, Česku, 
Poľsku, Španielsku, Nemecku 
a na Slovensku. Riaditeľ turistic
kého centra v Augsburgu Götz 
Beck sa od roku 2003 zaoberal 
myšlienkou vytvoriť turistickú 
trasu, ktorá sa viaže na príbeh 
známeho rodu. Rozhodujúci pod
net pre realizáciu zámeru však 
dala delegácia z Banskej Bystrice, 
ktorá v roku 2018 navštívila primátora Augs
burgu Kurta Gribla. Vďaka všetkým part
nerom, ku ktorým okrem Slovenska patrí aj 
Nemecko, Rakúsko a Taliansko, mohol pro
jekt Európska fuggerovská cesta uzrieť svetlo 
sveta. Hlavnými partnermi projektu sú mestá, 
kde pôsobil Jakub Fugger „Boháč“ so svojou 
spoločnosťou, s ktorou sa stal najbohatším člo
vekom na svete. Týmito mestami sú Augsburg 
a Bad Hindelang z Nemecka, Hall a Schwaz 
z Rakúska, Sterzing z Talianska a Banská Bys
trica zo Slovenska. V kúpeľoch Bad Hindelang 
v regióne Oberallgäu sa ťažila a spracovávala 
železná ruda, čo pripomínajú tri hámre z 15. 
storočia. Fuggerovské mesto Augsburg sa na 
spolupráci štyroch krajín podieľa prostredníc
tvom Kniežacích a Grófskych fuggerovských 
nadácií, ako aj spoločnosťou Regio Augsburg 

Tourismus GmbH, ktorá sa ujala vedenia tohto 
projektu. Európska fuggerovská cesta prináša 
podrobné informácie o baníckej histórii rané
ho novoveku. Prehliadky miest, baní a múzeí 
prezrádzajú mnohé o hospodárstve a politike 
v 16. a 17. storočí, oboznamujú ľudí s tech
nickými pamiatkami a podávajú informácie 
o vývoji metalurgie až po odvodňovanie baní. 
Sú svedectvom života baníkov a ich rodín. 
V baníckych sídlach môžete nájsť aj domy 
Fuggerovcov či iné pamiatky tejto rodiny. 
V Augsburgu sa výnosy banského koncernu 
odzrkadlili v architektúre, umení aj v nadá
ciách. „Založili sme občianske združenie Neusohl, 
ktoré sa bude zameriavať na pamiatky Fuggerov-
sko-Thurzovskej histórie. Cie ľom bude aj zachova-
nie baníckych tradícií, podpora a rozvoj cestovného 
ruchu, spolupráca s rôznymi domácimi aj zahranič-

nými subjektmi, organizácia podujatí 
a marketing,“ hovorí historik V. 
Sklenka, ktorý je zároveň člen de
legácie pre Európsku fuggerovskú 
cestu za Banskú Bystricu. Marke
ting novej kultúrnej zájazdovej 
trasy odráža európsky význam 
banského koncernu Fuggerovcov. 
Tlačové reklamné prostriedky, 
ako aj webová stránka Európskej 
fuggerovskej cesty (www.fugger
strasse.eu) sú preložené aj do 
slovenčiny. Termín uvedenia na 

trh predurčilo 500. výročie úmrtia cisára Ma
ximiliána I., ktoré iniciovala spolková krajina 
Tirolsko. Veľkú výstavu venuje Habsburgov
com aj Augsburg. Všetko odštartuje 15. júna 
2019 prehliadkou v Maximiliánovom múzeu 
– „Maximilián I. (1459 – 1519), cisár, rytier, 
občan augsburgský“. V „Striebornom regióne 
Karwendel“ uvedie mesto Schwaz z príležitosti 
Roka cisára Maximiliána inscenáciu hry z ba
níckeho prostredia „Strieborná hora“, ktorá 
bude mať premiéru v polovici augusta. Už od 
1. mája sa témou mimoriadnej výstavy v Aug
sburgskom múzeu bábkového divadla Die 
Kiste stane obchodovanie Fuggerovcov s kov
mi, koreninami, látkami a inými komoditami. 
Súčasťou projektu je aj Bábkové divadlo na 
Rázcestí, ktoré nemeckému múzeu zapožičalo 
bábky a rôzne rekvizity.  dmo

Počuli ste už o Európskej fuggerovskej ceste?
Nová kultúrna turistická trasa – Európska fuggerovská cesta záujemcov zavedie do bývalých centier banského koncernu. Dôležitou 
súčasťou tohto projektu je aj naše mesto pod Urpínom. 

Stretnutie generácií 
Osada Kalište sa podieľala na žiarivých deji
nách mediarskej histórie Banskej Bystrice a jej 
širokého okolia. Vznikla v roku 1525 v lesoch 
Nízkych Tatier, aby si v nich s prírodou vybojo
vala svoj priestor. Stromy z okolia končili v tzv. 
milieroch, v ktorých sa produkovalo drevené 
uhlie nevyhnutné pri tavení rudy, aby vznikli 
dnes už svetoznáme medené ingoty Thurzov
skoFuggerovskej spoločnosti. Tie potom sme
rovali do všetkých vtedy známych končín sveta 

a dnes ich archeológovia nachádzajú v strosko
taných lodiach pri brehoch Holandska alebo 
Afriky. Dňa 18. marca 1945 chcelo nacistické 
komando osadu vymazať z mapy sveta. Avšak 
za posledné roky sa v Kališti podarilo vytvoriť 
dôstojný pamätník pre všetky vypálené obce 
na Slovensku. Aj tento rok si 22. júna 2019 pri
pomenieme tragédiu obce Stretnutím generá
cií a spoločne vdýchneme tomuto miestu život. 

Múzeum SNP

Slovenská delegácia na otvorení medzinárodného projektu

Aj tento rok si pripomenieme tragédiu v Kališti

Na tohtoročnom slávnostnom vy
hodnotení súťaže o Najkrajšiu knihu 
a propagačný materiál o Slovensku za 
rok 2018 porota udelila prvé miesto 
publikácii Svätý Jakub a Kostiviarska 
v kategórii knihy o obciach – mono
grafické publikácie. V knihe, ktorú 
spracoval autorský kolektív vedený J. 
Kollárom a V. Sklenkom sa čitatelia 
dočítajú nielen o historických faktoch, 
ale aj o veselých historkách z obidvoch 
obcí. Túto publikáciu môžete vyhrať, 
ak sa zapojíte do súťaže a zodpoviete 
otázku: Komu je zasvätený stredoveký 
gotický kostol v mestskej časti Jakub? 
Svoje odpovede zasielajte do 31. mája 
2019 mája 2019 na adresu: Mesto Ban
ská Bystrica, Radničné noviny, Česko
slovenskej armády 26, 974 01 Banská 
Bystrica alebo na email: radnicne
noviny@banskabystrica.sk, predmet 
správy: knižná súťaž. 
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V rodinnom kruhu
Karol Kiszely sa narodil 12. októbra 1881 
v Banskej Bystrici. Pochádzal z rodiny, ktorej 
predkovia, prastarý aj starý otec, boli uzná
vanými opravármi a výrobcami organov. Jeho 
otec Ján Kiszely bol právnik, úradník sporiteľ
ne a neskôr riaditeľ banky. Matka Hermína 
Dobrovitsová bola sestrou Idy Dobrovitsovej, 
manželky spisovateľa a politika Svetozára Hu
rbana Vajanského. 

Za štúdiom do sveta
Kiszely začal študovať v rodnom meste na 
banskobystrickom evanjelickom gymnáziu. Po 
maturite pokračoval na univerzite v Budapeš
ti, kde získal vysokoškolské vzdelanie so za
meraním na históriu, zemepis a orientalistiku. 
Bol jediným Banskobystričanom ovládajúcim 
turecký jazyk a okrem toho vedel aj latinčinu, 
nemčinu i maďarčinu. V rámci študijných ciest 
navštívil mnohé orientálne krajiny a o získa
ných poznatkoch z výskumných ciest predná
šal na pôde Uhorskej zemepisnej spoločnosti 
v Budapešti, ale aj v Banskej Bystrici. 

Úspešná učiteľská kariéra
V roku 1914 nastúpil bez nároku na odmenu 
na pozíciu pomocného profesora na Evanje
lickom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde vy
učoval zemepis, dejepis, prírodopis, gréčtinu 
a dokonca aj matematiku. 

Všetko pre kultúru v meste 
Keď v roku 1915 zomrel jeden z troch neho
norovaných kustódov múzea Samuel Bothár, 
voľba na jeho nástupcu padla práve na Karola 
Kiszelyho. Mesto ho preto už o dva roky de
finitívne menovalo jediným správcom ban
skobystrického Mestského múzea so sídlom 
v Matejovom dome, ktoré tento rok oslavuje 
110 rokov od otvorenia prvej expozície. V tej
to funkcii pôsobil až do svojej smrti. Zaslúžil 
sa o budovanie múzea, ktoré v roku 1925 
prihlásil do Zväzu československých múzeí. 
Následne ho mesto 3. februára 1926, popri 
správcovstve múzea, jednohlasne ustanovilo 
aj za mestského knihovníka. Mestská knižni
ca bola zriadená v malej zasadacej sieni bu
dovy radnice na námestí v Banskej Bystrici. 
Vzhľadom na bohaté knižničné tradície mes
ta, Kiszely inicioval 5. januára 1929 v mest
skej rade zriadenie vedeckej knižnice. V tom 

čase sa ale myšlienka neujala. Satisfakcie sa 
mu však dostalo ako správcovi knižnice, keď 
mesto po mnohých úvahách určilo v roku 
1935 pre Mestskú verejnú knižnicu samostat
ný trakt novej budovy Štátneho učiteľského 
ústavu, kde sa postupne zriadila verejná čitá
reň. V roku 1932 ho menoval Štátny referát 
na ochranu pamiatok na Slovensku za štát
neho konzervátora v okrese Banská Bystrica. 
Ako zanietený múzejník a banskobystrický 
lokálpatriot sa zapojil do príprav výstavy pod 
názvom Staré umenie na Slovensku v Prahe. 
Zo zbierok Mestského múzea vybral najrepre
zentatívnejšie zbierkové predmety z obdobia 
gotiky, ktoré na výstave reprezentovali Ban
skú Bystricu aj Slovensko. Pri tejto príležitosti 
ich zreštaurovala Umelecká beseda v Prahe. 
Dňa 9. decembra 1939 bol v Martine založený 
Zväz slovenských múzeí a medzi zakladateľov 
patrilo aj Mestské múzeum v Banskej Bystri
ci zastúpené Karolom Kiszelym a Jozefom 
Karvašom. Obaja boli zvolení za členov muze
álnej rady zväzu, pričom Karol Kiszely sa na 
3. zjazde zväzu v roku 1943 stal jeho druhým 
podpredsedom. V roku 1939 pripravil ume
leckohistorické muzeálie pre svetovú výstavu 
v New Yorku a v roku 1942 pre národopisnú 
výstavu v Stuttgarte.

Charakterný, čestný a pracovitý 
Karol Kiszely si dokázal zachovať ľudskú 
dôstojnosť a pevný charakter aj v zložitej ži
votnej situácii v roku 1944, keď po ústupe do 
hôr počas SNP ukryl v Mestskom múzeu časť 
archívu Slovenského národného múzea v Mar
tine, vrátane tajného archívu Vavra Šrobára. 
Bol členom sedemnástich vedeckých a odbor
ných spoločností a aktívne publikoval doma 
aj v zahraničí. V roku 1937 napísal a vydal pr
vého slovenského Sprievodcu Mestského múzea 
v Banskej Bystrici a v roku 1941 publikáciu Ban-
ská Bystrica – perla Slovenska, ktorá vyšla pre 
účastníkov Matičných dní v Banskej Bystrici 
v dňoch 9. – 11. mája 1941. Kiszely bol a zostá
va zosobnením morálnej a odbornej integrity 
a človekom, ktorý pracoval v prospech mesta, 
múzea a knižnice. Spolu s likvidáciou starého 
meštianskeho domu, kde býval, padla pravde
podobne za obeť aj celá jeho pozostalosť.

Karol Kiszely zomrel 12. apríla 1947 po dlhej 
chorobe vo svojom rodnom dome bez potom
kov. Pochovaný je spolu s manželkou na eva
njelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Jeho 
rodný dom na terajšej Skuteckého ulici č. 3 
odkúpil v roku 1953 Jednotný národný výbor 
a po jeho asanovaní tu bola postavená budova 
kina Hviezda.

F. Glocko, Stredoslovenské múzeum 

Karol Kiszely pred vchodom do Mestského múzea 
v Banskej Bystrici

Pedagóg, knihovník, múzejník, pamiatkar a archivár

Karol Ivan Kiszely (1881 – 1947)
„Karol Ivan Kiszely bol jedinečným znalcom dejín Banskej Bystrice. Mesta, ktorému slúžil verne, oddane a z lásky ako vzorný kultúrny 
pracovník. Bol žiarivým príkladom človeka nepracujúceho „pre zisk a slávu“. Jedinou jeho odmenou bol pocit radosti a šťastia z výsledkov 
plodnej a osožnej práce. Mestské múzeum a knižnica budú živou spomienkou na človeka spoločenského, mierumilovného a úprimného, 
ktorý vedel byť ku každému rovnako srdečný a ochotný,“ povedal o ňom spisovateľ, pedagóg a publicista Alexander Križka. 

V expozícii Mestského múzea
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Už teraz je prihlásených 1500 účastníkov, kto
rých čaká deň plný emócií a rôznych disciplín. 
Popoludnie bude patriť pretekárom na ko
lieskach, štartujúcich na sedem kilometrovom 
hobby okruhu alebo výkonnostne v Majstrov
stvách Slovenska v inline a kolobežkách na 
21kilometrovej vzdialenosti. Večer vybehnú 

na trať štafetári, maratónci a polmaratónci tak, 
aby stihli slávnostnú šou, ktorá začne na Šta
dióne SNP o 23:00 hod. Vyvrcholením bude 
ohňostroj, ktorý je naplánovaný presne o pol
noci. V rámci hlavného sobotňajšieho progra
mu sa môžete tešiť hneď na dve pódiá – jedno 
pred Europa SC a druhé priamo na štadióne na 

Štiavničkách. Čakajú Vás vystúpenia scénické
ho tanca a inštrumentálnej hudby realizované 
v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu a ve
černou bodkou bude koncert Modus Memory 
s M. Grexom. Úplná uzávera ciest sa bude tý
kať len cesty popri Hrone od Námestia slobody 
smerom ku kruhovému objazdu pred Europou 
SC a ďalej do Radvane až po odbočku na Pršian
sku terasu. Obmedzenia budú platiť od 15:00 
hod. do polnoci. Registrovať sa môžete online 
na www.marathonbb.com, kde sa dozviete aj 
všetky potrebné informácie. Je však možné 
prihlásiť sa takisto v deň podujatia, vždy pol ho
dinu pred štartom konkrétnej disciplíny. Príďte 
si vychutnať večernú atmosféru behu a prijmite 
výzvu!   Marathon BB

Veľké podujatie v našom meste Fakultný deň  
Už desať rokov sa tradične na prelome apríla 
a mája uskutočňuje športovospoločenský deň 
Fakulty politických vied a medzinárodných 
vzťahov UMB. Na futbalovom štadióne v Pod
laviciach sa aj tento rok neformálne stretli čle
novia vedenia fakulty, pedagogickí pracovníci 
a študenti pri rôznych športových zápoleniach. 

Nechýbali preteky v nákupných košíkoch, 
súťaž v streľbe z pokutového kopu či turnaj 
v elektronickej hre. Hlavným „ťahákom“ však 
boli ženský futbalový turnaj a vyvrcholenie 
Fakultnej futbalovej ligy, kde sa o cenné kovy 
pobili štyri najlepšie tímy základnej časti. „Do 
bojov o trofej pre víťaza sa prebojovali mužstvá Is-
land, AFK ŠD3, Sigma a Legio Fratelli. Napínavé fi-
nále napokon skončilo až v penaltovom rozstrele, po 
ktorom sa napokon tešil Island. Individuálne ocene-
nia tento rok za svoje výkony získali P. Goldberger 
(najužitočnejší hráč), M. Mancoš (najlepší strelec) 
a T. Kotvas (najlepší brankár),“ zhodnotil komi
sár Fakultnej futbalovej ligy M. Mancoš. Trofej 
v ženskom turnaji získali hráčky EAC Stars & 
Friends, ktoré zdolali vo finále hráčky Sigmy. 
Počas celého dňa si mohli účastníci pochutiť na 
jedle, z ktorého výťažok bude venovaný Detskej 
fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. 

Oddelenie športu, MsÚ BB 

Tento rok sa v našom meste uskutoční už 
pia ty ročník podujatia s názvom Naučme 
deti športovať. Deň 
plný aktivít a radosti sa 
bude konať v nedeľu, 
16. júna 2019 v pries
toroch Základnej školy 
Golianova od 10:00 do 
13:00 hod. Charitatív
na akcie je určená na 
pomoc deťom z občian
skych združení PONS 

a Nožička. Cieľom je vyzbierať finančné 
prostriedky na terapie, ktoré tieto deti potre

bujú. Účasť prisľúbilo 
viac ako sto osobností 
zo športového a ume
leckého prostredia. 
Vďaka tomuto stret
nutiu strávia deti čas 
so svojimi športovými 
idolmi, zatrénujú si 
a dobre sa zabavia. 

P. Holek

Dejiskom letného Európskeho olympijského 
festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021 bude 
Banská Bystrica. Po tom, ako sa Košice vzda
li organizácie podujatia, záujem o túto úlohu 
prejavilo niekoľko slovenských miest. Okrem 
Banskej Bystrice patrili k favoritom aj mestá 
Žilina a Šamorín. V neprospech miest hovoril 
veľký nedostatok ubytovacích kapacít či vyba
venie niektorých internátov. Pri rozhodovaní sa 
bral do úvahy aj stav a rozsah potrebnej špor
tovej infraštruktúry v jednotlivých mestách. 

Konečné rozhodnutie padlo počas stretnutia 
najvyšších predstaviteľov Slovenského olympij
ského a športového výboru so zástupcami slo
venských zväzov desiatich športov. Európske 
mesto športu 2017 v spolupráci s regiónom tak 
o dva roky privíta viac ako 5 000 ľudí zo všet
kých európskych krajín. EYOF bude zameraný 
na atletiku, plávanie, športovú gymnastiku, te
nis, cestnú cyklistiku, džudo, basketbal, volej
bal, hádzanú a triatlon.

dmo

Banskobystrický maratón sa blíži 
Jediné večerné podujatie svojho druhu v strednej Európe je lákadlom pre mnohých športovcov. V poradí ôsmy ročník sa uskutoční 
8. júna 2019. Ponúkne bohatý program pre bežcov z viac ako desiatich krajín a na svoje si prídu aj diváci a návštevníci podujatia.

Naučme deti športovať 

Futbal bol hlavnou udalosťou dňa

Medzi deti vlani zavítala aj P. Vlhová 

FIT SPORT TRAINING

Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica 

• FIT GYM • FIT KIDS • FIT HEALTH • FIT BAR

WWW.FST.SK

Pre Banskobystričanov vstupná konzultácia ZDARMA.
Pripravujeme veľký deň otvorenia - 2.6.2019. Pre viac
informácii sledujte našu facebookovú stránku.

FITSPORTTRAINING
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Súťaž
V aprílovom vydaní Radničných novín sme 
sa Vás pýtali otázku: Kto sa stal športovou 
osobnosťou mesta Banská Bystrica za rok 
2018 a kto bol uvedený do Siene slávy? 
Správna odpoveď je: Anastasija Kuzmi
nová a Vladimír Országh. Ďakujeme za 
Vaše odpovede. Víťazkou sa stáva pani 
Simanová. Gratulujeme a posielame Vám 
tričko, uterák a šiltovku s logom mesta. 
Tentokrát sa môžete na strane 11 zapojiť 
do knižnej súťaže o publikáciu Svätý Jakub 
a Kostiviarska, ktorú venovali jej autori. 
S príchodom jari začína všetko rozkvitať, 
preto vyhlasujeme aj súťaž pre všímavých 
Banskobystričanov. Pošlite nám fotografiu 
predzáhradky a napíšte, kde sa nachádza. 
Tešíme sa na Vaše fotografie, ktoré môžete 
zasielať do 31. mája 2019 na email: rad
nicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet 
správy: súťaž. 

Uzávierka júnového čísla
Termín: 31. mája 2019 do 12:00 hod. Na 
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto 
termíne už nie je možné články dopĺňať. 
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smole
ňová, 048/43 30 107, email: radnicnenovi
ny@banskabystrica.sk.

OVZ–SU 32390/12313/2019/KUB 
VV:  Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: Spoje s.r.o., Horná Strieborná 8, 
BB; Stavba: Optická metropolitná sieť Metro
net – Časť METRONE09381BB
Vyvesené: 27.03.2019

OcÚ-SÚ 279/2018/MA
VV:  Rozhodnutie o umiestnení stavby
Stavebník:  Mesto BB, ČSA 26, BB; Stavba: Re
generácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku 
Sásová; Vyvesené: 01.04.2019

OVZ–SU 37736/12122/2019/MA
VV:  Rozhodnutie o zmene účelu v užívaní 
stavby – zastavenie; Stavebník:  LATTA BB 
s.r.o., Družstevná 88, Badín; Stavba: Zariade
nie reštauračných služieb na bar ako herňa
Vyvesené: 08.04.2019

OVZ–SU 37151/4327/2019/Du
VV:  Upovedomenie účastníkov konania o ob
sahu podaného odvolania; Stavebník: Rutland 
a.s., Kutuzovova 5/A, BA; Stavba: Malá vodná 
elektráreň Iliaš; Vyvesené: 15.04.2019

OVZ–SU 31917/13556/2019/Du
VV:  Oznámenie o začatí konania o zmene 
účelu v užívaní stavby; Stavebník:  Merkas 
s.r.o., Kalinčiakova 2, BB; Stavba: Nebytový 
priestor na kancelárske priestory
Vyvesené: 15.04.2019

OVZ–SU 67247/1146/2019/Boj
VV:  Rozhodnutie dodatočné povolenie stavby 
Stavebník:  T. Bariaková, Trieda SNP č. 22, BB; 
Stavba: Stavebné úpravy v byte č. 10
Vyvesené: 24.04.2019

OVZ–SU 68215/1147/2019/Boj
VV:  Stavebné povolenie 
Stavebník:  T. Bariaková, Trieda SNP č. 22, BB; 
Stavba: Stavebné úpravy v byte č. 10
Vyvesené: 24.04.2019

OVZ–SU 80041/636/2019/Boj
VV:  Stavebné povolenie 
Stavebník:  Mgr. M. Omelka a J. Omelková, 
Trieda SNP č. 9, BB; Stavba: Riešenie novej dis
pozície bytu č. 47 na 12., Vyvesené  23.04.2019

V Banskej Bystrici, 29. apríla 2019

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej 
choroby a zároveň Vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrova
teľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu, 22. mája 2019 o 16:00 
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. 
Téma stretnutia bude Možnosti aktivizácie človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom 
prostredí. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame aj no
vých! Tešíme sa na stretnutie s Vami! SPOĽACH, o.z.

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komunitám 
na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňovaniu 
medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazovým 
aktivitám. Komunitné centrum Fončorda Vás pozýva dňa 17. mája od 14:00 do 18:00 hod. na 
Sídliskový deň kreatívcov. V máji sa v rámci projektu Podaj ďalej rozhodli staré mamy odovzdať 
recepty svojich starých mám dnešnej mladej generácii. V utorok, 21. mája naučia stredoško
láčky pripravovať tradičné šúľance, ktoré budú aj dobovo servírované. Dňa 23. mája KC otvára 
klub fanúšikov krížoviek. Počas celého mesiaca bude k dispozícii zbierka dekoračných potrieb 
a pomôcok na tvorivé dielne. V pondelok, 3. júna sa od 16:30 do 17:45 hod. uskutoční Mladá 
jóga v tráve a v dňoch 11. a 12. júna obľúbená Športiáda seniorov. Komunitné centrum Sásová 
sa v spolupráci s dobrovoľníkmi aj tento rok zúčastní Dňa rodiny pod Pamätníkom SNP, kde 
budú pre súťažiace deti pripravené zaujímavé úlohy. V nedeľu, 26. mája o 17:00 hod. sa bude 
konať Májové jogové seansé, kde sa bude rozprávať o pôvode a význame jogy a napokon aj cvičiť. 
V centrách radi privítajú nové komunity alebo jednotlivcov s dobrými nápadmi. Viac informácií 
nájdete na stránkach a na sociálnej sieti Facebook.

 Komunitné centrum Sásová Komunitné centrum Fončorda
 budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu budova CVČ Havranské, vchod vzadu

Oznam 
Burza kaktusov, sukulentov a mäsožravých 
rastlín sa uskutoční dňa 22. júna v priestoroch 
ZŠ Narnia na Okružnej 2 v čase od 09:00 do 
15:00 hod. Tešíme sa na Vás!

R. Tatár

Oznam 
Odborníčky pracujúce v systéme zdravotno
sociálnej starostlivosti Vás pozývajú na cyklus 
stretnutí Ako sa postarať o svojho blízkeho 
v domácom prostredí. Stretnutie sa uskutoční 
22. mája 2019 od 17:00 do 18:30 hod. v Misij
nom dome na Skuteckého ulici. Ste srdečne 
vítaní.  D. Šarkoziová

Pozvánka 
Základná umelecká škola Jána Cikkera Vás 
srdečne pozýva na záverečný Reprezentačný 
koncert žiakov, ktorý sa uskutoční v stredu, 5. 
júna 2019 o 17:00 hod. v Robotníckom dome.

ZUŠ Jána Cikkera
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