
Zo športu
Nechajte sa počas leta v centre mesta previesť 
lekciou jogy. 
 Strana 13

Udialo sa
Najlepší žiaci si prevzali svoje ocenenia za 
uplynulý školský rok. 
 Strana 7

Samospráva
Logo Európskeho olympijského festivalu 
mládeže je známe.
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K často diskutovaným témam v našom meste patrí aj zber komunálneho odpadu. Aby táto služba fungovala správne, je potrebné nielen 
jej kvalitné nastavenie, ale aj aktívne zapájanie sa obyvateľov. Naše mesto začiatkom augusta po rokoch čaká náročná a rozsiahla 
zmena služby zberu komunálneho odpadu, ktorá prinesie mnohé novinky.
   Strana 4 – 5
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Letný európsky olympijský festival mládeže (eyof) 2021 bude hostiť mesto pod urpínom

Logo symbolizuje víťazstvo 
Vrcholné európske športové podujatie pre mládež – XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) – v roku 2021 bude hostiť 
mesto v srdci Slovenska. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) úspešne uzavrel sériu rokovaní so zástupcami mesta pod Urpínom 
týkajúcich sa organizácie letného EYOF 2021. Toto multišportové podujatie pre mladých európskych športovcov vo veku 14 – 18 rokov 
píše svoju históriu už od roku 1991 a Banská Bystrica bude v poradí šestnástym mestom, ktoré sa bude hrdiť jeho usporiadaním. 
Podujatie si vyžiada investície primárne na dobudovanie športovej infraštruktúry. Prípravy letného EYOF spájajú celý banskobystrický 
región, ktorý je pripravený vynaložiť svoje sily v záujme hladkého priebehu tohto medzinárodného športového sviatku. Organizátori 
odhalili aj logo, ktoré bude sprevádzať túto významnú udalosť. Jeho autor je mladý grafik a animátor Marián Dieneš.

„Mesto Banská Bystrica je 
pripravené hostiť o dva roky 
mladých športovcov z celej 
Európy. Urobíme všetko pre 
to, aby letný EYOF 2021 bol 
výnimočným športovým 
sviatkom nielen pre špor-
tovcov samotných, ale aj 
pre celú športovú verejnosť, 
ktorá navštívi počas tohto 
olympijského festivalu naše 
mesto,“ hovorí Ján Nosko, 
primátor mesta Banská 
Bystrica. Ako ďalej podot-
kol, organizáciu letného 
EYOF vníma aj ako ob-
rovský záväzok zvládnuť 
organizáciu podujatia tak, 
aby malo úspešný priebeh. 

Memorandum o spolupráci
Mesto, ktoré sa hrdí titulom „mesto špor-
tu“ však bude potrebovať značné investície, 
najmä do rozvoja športovej infraštruktúry. 
Nápomocný bude štát a aj Slovenský olym-
pijský a športový výbor (SOŠV). Podujatie už 
dnes, dva roky pred oficiálnym otváracím ce-
remoniálom spája celý región, dôkazom čoho 
je aj Memorandum o spolupráci a podpore 
podujatia EYOF 2021 v Banskej Bystrici. Pod-
písali ho zástupcovia Slovenského olympijské-
ho a športového výboru, Banskobystrického 
samosprávneho kraja, miest Banská Bystri-
ca, Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom, ďalej 
Univerzity Mateja Bela i Vojenského športové-
ho centra Dukla Banská Bystrica. „Slovenský 
olympijský a športový výbor našiel v zástupcoch 
mesta Banská Bystrica a celého banskobystrické-
ho regiónu silných partnerov, ktorí majú odvahu 
a chuť pripraviť letný EYOF 2021. Ten význam-
ným spôsobom pritiahne nielen mediálnu pozor-
nosť, ale aj pozornosť širokej verejnosti doma aj 
v okolitých krajinách. Dnes podpísané Memoran-
dum je prejavom toho, že EYOF 2021 má viac ako 
mestský charakter, má regionálny význam a ve-
rím, že investície súvisiace s prípravou športovísk 
na toto podujatie obohatia celý banskobystrický 
región,“ hovorí Anton Siekel, prezident SOŠV. 
Na čele organizačného výboru je šéf Sloven-

ského atletického zväzu a zároveň viceprezi-
dent SOŠV pre športy Peter Korčok, ktorý je 
zodpovedný za prípravu letného EYOF 2021. 
„Nasledujúce dva roky sa plne sústredíme na do-
budovanie športovísk a ubytovacích kapacít pre 
približne 3 600 športovcov a členov ich sprievodu 
z 50 európskych krajín. V zástupcoch mesta Ban-
ská Bystrica a v spolupracujúcich samosprávach 
vidím silnú podporu pre túto myšlienku. Preto ve-
rím, že Slovensko zanechá v celej športovej verej-
nosti silný dojem z tohto podujatia,“ hovorí Peter 
Korčok. 

Logo eyof 2021
Organizátori oficiálne predstavili logo, ktoré-
ho autorom je banskobystrický rodák Ma rián 
Dieneš. Hlavným ideovým zá-
merom bolo spracovať motív 
loga tak, aby jeho športový 
odkaz pochopila široká verej-
nosť. „Chcel som vizuálne nad-
viazať na jeho úspešného pred-
chodcu, logo Európskeho mesta 
športu, s ktorým mali obyvatelia 
nášho mesta možnosť stretávať 
sa po uplynulé roky. Pri logu 
EMŠ bola hlavná symbolika 
v tvare „uzla“ prezentujúceho 
„silu spojenia športov“, nové 
logo pre podujatie EYOF 2021 
zase symbolizuje víťazstvo,“ 

približuje Marián Dieneš. 
Symbol víťazstva autor 
loga zachytil prostredníc-
tvom viacerých motívov, 
napr. bežkyne pretínaj-
úcej cieľovú pásku či 
olympijského ohňa. Sym-
boliku loga podčiarkol 
príchodom olympijských 
farieb do mesta Banská 
Bystrica, ktoré sa trans-
formujú do erbu mesta 
v tvare medaily. 

O EYOF
Zakladateľom podujatia, 
ktoré počas svojich pr-
vých edícií (1991 – 1999) 

nieslo názov Európske olympijské dni mlá-
deže (European Youth Olympic Days) a malo 
skratku EYOD, sa začiatkom 90. rokov minu-
lého storočia stal vtedajší prezident Asociácie 
európskych národných olympijských výborov 
a neskôr prezident Medzinárodného olympij-
ského výboru Jacques Rogge. Prvý ročník let-
ného EYOD sa konal v roku 1991 v belgickom 
Bruseli. Zimná časť mala svoju premiéru o dva 
roky neskôr v talianskej Aoste. Od začiatku až 
dodnes sa letné aj zimné EYOD, od roku 2001 
EYOF, konajú v dvojročných intervaloch vždy 
v nepárnych rokoch. Na Slovensku sa v roku 
1999 v Poprade-Tatrách uskutočnil IV. zimný 
EYOD.

R. Fides, smo
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Podujatie už teraz spája celý región

Logo má vizuálne nadviazať na logo Európskeho mesta športu
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Mesto Banská Bystrica Vás pozýva na mimo-
riadne Diskusné fórum participatívneho roz-
počtu, ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2019 
o 17:00 hod. vo Veľkej sieni 
Mestského úradu v Banskej 
Bystrici. Programom roko-
vania bude voľba nových 
členov Koordinačnej rady 
participatívneho rozpočtu. 

Aktívna spolupráca mesta, občanov a nových 
členov koordinačnej rady prispeje k napĺňa-
niu spoločného cieľa, ktorým je zmysluplné 

prerozdeľovanie finančných 
prostriedkov na tvorbu a re-
alizáciu Vašich nápadov 
pre zlepšenie kvality života 
v meste. 

PR KP

Informácie z mestského úradu
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Prvý polrok 
vítania detí 

Ponúkame 
zľavové kupóny 

Pozor na horúčavy

Pamätihodnosti mesta 

Participatívny rozpočet

1 Začalo sa s rozširovaním 
kapacít materskej školy na Uhlisku 

Elektrobicykel
iba za 15 Eur?

 

Vďaka zľavovým kupónom je to možné!
 

Zľavová knižka je k dispozícii na Turistickom informačnom centre.
Ušetrite až 300 eur len za 24 Eur!

 
Kontakt:

TIC /autobusová stanica/, Ulica 29. augusta 37, 97401  Banská Bystrica
Mail: tic@banskabystrica.sk

Tel.: 048/4330626

Mesto sa snaží postupne obnovovať výtvarné 
diela vo verejnom priestore. Predovšetkým sa 
zameriavame na diela, ktoré boli mestským 
zastupiteľstvom vyhlásené za pamätihodnosti 

mesta. V minulosti sa nám podarilo obnoviť 
diela Univerzum v Sásovej a Mobil na Fončor-
de, ktorých autorom je M. Kern. V roku 2018 
sme obnovili desať skulptúr autorov M. Palka, 
P. Reka, J. Rommera a S. Likavca, ktoré boli 
osadené pri príležitosti 30. výročia SNP. Ná-
sledne údržbou prešiel aj Pamätník hrdinom 
sovietskej a rumunskej armády na Námestí 
SNP. V tomto roku sme skrášlili verejný pries-
tor očistením diela Obytná plastika od J. Ku-
bičku na Bakosssovej ulici a sochy Partizána 
od K. Dúbravského pod Urpínom. Momen-
tálne sa realizujú práce na obnove Pamätníka 
obetiam v Kremničke. 

Oddelenie kultúry

Extrémne vysoké teploty prinášajú mnoho 
zdravotných rizík, ktoré často spôsobujú ko-
lapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k po-
klesu výkonnosti, prehriatu organizmu, malát-
nosti, ospalosti, bolestiam hlavy, závratom až 
zvracaniu. Horúčavy majú za následok dehyd-
ratáciu, úpal či kŕče. Odporúčame dodržiavať 
pitný režim, ľahšie sa stravovať, nezdržiavať 
sa na priamom slnku, používať krémy s UV 
ochranou, nefajčiť... Ďalšie rady nájdete na 
internetovej stránke mesta. 

Referát krízového riadenia 

Aj v tomto roku pokračujeme v rekonštruk-
ciách materských škôl. Dňa 1. júla 2019 bolo 
stavenisko MŠ Ul. 9. mája 26 odovzdané 
zhotoviteľovi stavby. Cieľom projektu je vy-
tvorenie kapacity materskej školy pre dve 
triedy po 22 detí v už existujúcom objekte. 
Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom 
Integrovaného regionálneho operačného 
programu. Rozšírenie kapacít MŠ sa bude 
realizovať prístavbou, ktorá je navrhovaná 
v zadnej časti objektu a uskutoční sa vo všet-
kých troch podlažiach. Na prízemí sa bude 
nachádzať nová miestnosť – herňa pre deti. 
Zároveň sa rozšíria hygienické zariadenia 
tak, aby spĺňali požiadavky na nové počty 
detí. Aj priestor na pos chodí bude prepojený 
s existujúcou budovou. Do prístavby sa bude 
možné dostať  cez existujúce priestory, a tak-

tiež novým schodiskom. Kapacita materskej 
školy sa zväčší o 44 detí. Zlepšenie existujú-
cich priestorov spočíva vo výmene svietidiel 
a zariaďovacích predmetov zdravotechniky. 
Priestory MŠ budú zariadené detským ná-
bytkom vhodným pre obdobný účel: skrinky, 
stolíky, stoličky, lehátka, šatňové skrinky, ko-
berce, paplóny a. i. Náklady na stavebné prá-
ce sú 431 662 eur. Suma na nové vybavenie 
nábytku je 16 038,25 eur, z ktorých 95 per-
cent bude spolufinancovaných z európskych 
fondov a 5 percent z rozpočtu mesta Banská 
Bystrica. Zároveň v MŠ prebiehajú podľa har-
monogramu práce na zvýšení energetickej 
hospodárnosti, ktoré sú spolufinancované 
z OP Kvalita životného prostredia.

Oddelenie investičnej výstavby  
a riadenia projektov 

Jednou z najradostnejších chvíľ v živote ro-
diny je narodenie dieťaťa. Rodičia svoje deti 
vítajú s láskou a radosťou. Aj mesto Banská 
Bystrica sa teší z každého novonarodeného 
dieťatka, a preto pravidelne organizuje ich 
uvítania do života. Na slávnostnom podujatí 
sa rodičia zapisujú do pamätnej knihy a do-
stanú malú pozornosť. V tomto roku sme od 
19. januára 2019 na desiatich hromadných 
uvítaniach slávnostne privítali 310 detí, z toho 
158 chlapcov a 152 dievčat. Najbližšie uvítanie 
plánujeme po letných prázdninách, a to 14. 
septembra 2019. 

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu 
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Obytná plastika na Bakossovej ulici
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Zber komunálneho odpadu vnímame ako prioritu
Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné 
nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov mesta, pretože sú každodennými producentmi odpadov. Aktuálna 
letná sezóna prináša viacero dôležitých zmien v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území 
mesta, o ktorých by sme Vás radi informovali. 

Nová služba zberu komunálneho odpadu po 28 rokoch

Základné pravidlá nakladania s odpadmi v meste

Podstatnou zmenou v oblasti zberu komunál-
neho odpadu je obstaranie novej zmluvy, kto-
rá po 28 rokoch prinesie moderný a inovatív-
ny pohľad na vec. Pri formovaní požiadaviek 
na poskytovanie služby zberu odpadu sme 
kládli dôraz najmä na dodanie nových nádob 
na zber odpadu v zástavbe bytových domov, 
na zber zmesového odpadu i farebných nádob 
na triedený zber odpadov s umiestnením in-
formačných nálepiek, na čistotu stojísk a ná-
dob, ktorá bude zabezpečená pravidelným 
dočisťovaním, a takisto na úroveň požadova-
nej zberovej techniky. Významnou novinkou 
pre mesto je i plánované zavedenie nového 
systému zberu komunálneho odpadu, a to 
prostredníctvom osádzania polopodzemných 

kontajnerov v niektorých vybraných čas-
tiach mesta. Zber odpadov prostredníctvom 
polopodzemných kontajnerov je jedným 
z najmodernejších systémov, ktorý prináša 
mnoho výhod, ako je napríklad zvýšenie es-
tetickej hodnoty stojísk, zväčšenie zberovej 
kapacity, zníženie frekvencie zberu odpadov 
a pod. Kvalitu života obyvateľov mesta by 
malo takisto zlepšiť zabezpečenie umývania 
a dezinfekcie zberových nádob špecializova-
ným vozidlom, najmä 660-litrových nádob 
na zber biologicky rozložiteľných odpadov 
v zástavbe bytových domov, niekoľkokrát 
za sezónu. Napokon bude mať mesto lepšie 
možnosti odkontrolovať aj výkon zberu ko-
munálneho odpadu, pretože vozidlá budú 

osadené monitorovacím systémom ich pohy-
bu – GPS. Výberové konanie na poskytova-
nie služieb v oblasti nakladania s odpadmi 
bolo úspešne ukončené a od 1. augusta 2019 
by malo teda dôjsť k zmene poskytovateľa 
tejto služby. Vzhľadom na fakt, že nás čaká 
logisticky, časovo a z hľadiska počtu pláno-
vaných úkonov náročná zmena, dovoľujeme 
si požiadať všetkých obyvateľov mesta, pod-
nikateľov i zástupcov právnických subjektov 
o zhovievavosť a trpezlivosť. V prípade, že za-
evidujete nedostatky v súvislosti so zmenou 
poskytovateľa služby, môžete nás kontakto-
vať telefonicky na čísle 048/433 0454 alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty separo-
vanyzber@banskabystrica.sk.

Aby nanovo nastavené podmienky 
boli účinné, musia byť nápomocní 
i občania. Opakovane problematic-
ké je vykladanie nadrozmerného 
odpadu mimo stanoveného termínu 
a umiestňovanie akéhokoľvek od-
padu mimo nádob na to určených. 
Dôležité je preto naďalej dodržiavať 
stanovené harmonogramy zberu ko-
munálneho odpadu. Len takto vie me 
zabezpečiť trvalú čistotu okolia ná-
dob a verejných priestranstiev, aj na-

priek tomu, že zber odpadov prebie-
ha takmer každý deň. Efektívnemu 
a pravidelnému zberu komunálneho 
odpadu mnohokrát bránia nevhodne 
zaparkované vozidlá pred zbernými 
nádobami. S tým súvisí aj zúženie 
profilu príjazdových ciest a blokova-
nie križovatiek a vjazdov. Preto opä-
tovne žiadame vodičov, aby umožnili 
vývoz odpadov, ktorý  sa pravidelne 
uskutočňuje od pondelka do soboty, 
už od skorých ranných hodín. 

Mesto nahradí všetky kontajnery za nové

Zberu odpadu bránia zle zaparkované vozidlá
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Pri triedenom zbere sa mnohokrát stretáva-
me s prepĺňaním zberových nádob z dôvodu 
ich nedostatočnej minimalizácie – stláčania 
obalov, najmä kartónových krabíc, nápojo-
vých PET-fliaš, plechoviek od nápojov, tzv. 
tetrapakov a pod. Na základe pokusu sme 
vysypali obsah náhodne vybraných prepl-
nených kontajnerov na zem, dôsledne ho 
zminimalizovali a vrátili naspäť do nádoby. 
Následne sa do nádoby zmestil všetok od-
pad a uvoľnila sa dokonca aj kapacita nádo-
by, čo demonštrujú nasledujúce fotografie.
Dôsledná minimalizácia teda zefektívňuje 
systém zberu, šetrí finančné prostriedky 

a nevytvára dojem nedostatočnej zberovej 
kapacity nádob a s tým spojeného znečis-
ťovania verejných priestranstiev. Zároveň 
stále vnímame rezervy v samotnom triedení 
odpadu a jeho umiestňovaní do správnych 
nádob, pretože sa v nich mnohokrát nachá-
dza aj to, čo tam nepatrí. Preto je naozaj 
dôležité umiestňovať odpad len do prísluš-
ných farebne a textovo rozlíšených nádob. 
Triedenie odpadov je tak naozaj efektívne 
a neznevažuje sa aktivita a snaha iných. 
Mnohokrát dochádza aj k jednorazovému 
prepĺňaniu nádob na komunálny odpad 
z dôvodu odpredaja alebo kúpy nehnuteľ-

nosti, dedičstva, pozostalosti a pod. V ta-
komto prípade je pri zväčšenom množstve 
odpadov potrebné využiť Mestskú zberňu 
odpadov v Radvani – Dechetteries, ktorá 
je otvorená šesť dní v týždni, od pondelka 
do soboty. Zberný dvor môže bezodplatne 
využívať každý obyvateľ mesta na odovzda-
nie komunálneho odpadu, ako sú papier, 
plasty, sklo, kovy, drevo, objemný odpad, 
biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou 
drobného stavebného odpadu (DSO). Za 
DSO sa hradí 0,02 eura za 1 kg odovzdané-
ho odpadu. 

Ďalšou dôležitou zmenou v oblasti nakla-
dania s komunálnym odpadom je, že MsZ 
schválilo dňa 25. júna 2019 Program odpado-
vého hospodárstva (ďalej POH) Mesta Banská 
Bystrica na roky 2016 až 2020. Vypracovaný 
bol v súlade so záväznou časťou POH kraja na 
roky 2016 – 2020 na základe cieľov a opatre-
ní stanovených v POH Slovenskej republiky. 
Záväzná časť POH obsahuje predpokladaný 
vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania 
a zneškodňovania. Hlavným cieľom je do 
roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použi-
tie a recykláciu odpadu z domácností najme-
nej na 50 percent hmotnosti a dosiah nuť mie-

ru triedeného zberu komunálneho odpadu 
v roku 2019 na 50 percent a v roku 2020 na 
60 percent. Cieľom je do roku 2020 znížiť aj 
množstvo vzniku zmesového komunálneho 
odpadu na 17 500 ton. V smernej časti progra-
mu informujeme o dostupnosti zariadení na 
spracovanie jednotlivých druhov komunálne-
ho odpadu. Sme presvedčení, že spoločným 
úsilím stanovené ciele dosiahneme a posu-
nieme sa o krok ďalej aj v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom. Od dosiahnutej 
úrovne triedenia odpadov sa odvíja aj výška 
poplatku pre mesto za uloženie komunálneho 
odpadu na skládke. 

Dôležité je odpad nielen triediť, ale aj minimalizovať

Nový program odpadového hospodárstva mesta

Harmonogramy zberu komunálneho odpa-
du a drobného stavebného odpadu, Program 
odpadového hospodárstva mesta Banská Bys-
trica na roky 2016 – 2020, ako aj VZN Mes-
ta Banská Bystrica, informácie o triedenom 
zbere, zbernom dvore, nebezpečnom odpa-
de, elektroodpade, biologicky rozložiteľnom 
odpade a iné dôležité i užitočné oznamy sú 
zverejnené na webovej stránke mesta v sek-

cii – Nakladanie s odpadmi. Kontaktovať nás 
môžete osobne, telefonicky alebo aj elektro-
nickou poštou.
Na záver by sme radi poďakovali súčasným 
dodávateľom za služby, ktoré denne vyko-
návali počas dlhých rokov pre mesto a jeho 
obyvateľov. 

Oddelenie odpadového hospodárstva 
a údržby verejných priestranstiev

Kde nájdete všetky potrebné informácie?

V prípade nedostatkov nás kontaktujte

Kvalitný zber odpadu je dôležitý

Pred a po minimalizácii kovov Pred a po minimalizácii papiera
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom 
vo Zvolene predstavuje:

Meno: Turbo Pohlavie: pes Vek: 8/2017 
Rasa: kríženec Kastrácia: áno
Povaha: Turbo je veselý a hravý pes väčšieho 
vzrastu. Miluje ľudí a ich pozornosť. Je po-
slušný a priateľský. Hľadá sa pre neho  dob-
rá a zodpovedná rodina. Ak chcete vidieť viac 
psíkov či pomôcť, informujte sa na tel. číslach: 
0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej sta-
nici so sídlom na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen. 
Presné informácie nájdete aj na webovej stránke 
www.kszv.sk.

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.

Marek Modranský 
Naše mesto je veľmi zaujímavé. 
Máme bohatú históriu a  okolie 
s nádhernou prírodou. V prvom 
rade je to však krásne miesto 
pre život. Pravidelne chodím po 
meste a všímam si nedostatky 
na chodníkoch, rozbité scho-
diská, odlúpené kusy asfaltu, 

vyvalené obrubníky či diery na cestách. Pre mňa je 
doprava hlavnou témou, a preto ma tieto zistenia o to 
viac vyrušujú. Doprava je aktivita vlastná pre každé-
ho z nás. Je jedno, či ideme pešo, MHD alebo autom. 
Stále je čo zlepšovať. Okrem fungujúcej parkovacej 
politiky sa musíme preto zamerať na opravy chod-
níkov, priechodov pre chodcov a na ich bezpečnosť. 
Toto sú moje priority na najbližšie obdobie. Aby sme 
nevnímali chodníky ako prekážkovú dráhu pome-
dzi zaparkované autá či iné obmedzenia. Nesmieme 
však zabúdať ani na prevenciu. Je mojou osobnou 
prioritou v tomto volebnom období sprevádzkovať 
dopravné ihrisko, ktoré bude slúžiť žiakom a mláde-
ži. Je to dôležité, najmä s ohľadom na neustále ras-
túcu premávku. Som pripravený podporiť v týchto 
cieľoch aj vedenie mesta.

Ľubomír Motyčka 
V centre pozornosti 
mojej práce je cestovný 
ruch. Rozvoj, aktivity 
i príjmy z cestovného 
ruchu v meste stag-
nujú. Potvrdzujú to aj 
štatistiky. Nedarí sa 
mi vysvetliť, že mesto 

musí zmeniť svoje aktivity. Tie sú najmä 
v oblasti IT, čo samozrejme pre cestovný 
ruch nie je veľkým prínosom. A nedarí 
sa mi v meste nájsť partnera na spolu-
prácu. Skôr sa stretávam s tým, že chyby 
sa hľadajú v kritikovi. Je tu pritom toľko 
problémov na riešenie. Poslanci nie sú vo-
pred informovaní o tom čo robí úrad, a tak 
nemajú možnosť situáciu ovplyvňovať. No 
a traumatizujúcim i trvalým problémom je 
pláž. Myslím však, že už sa nachádza rie-
šenie. Od jesene sa situácia začne meniť 
v prospech cestovného ruchu. A momen-
tálne? Propagáciu mesta považujem za 
nedostatočnú. Tak ju robím aj na svojich 
facebookových stránkach.

Matúš Molitoris
Ako rodený Bansko-
bystričan som úzko 
spätý s naším mestom 
a vnímam ho ako naj-
lepšie miesto pre ži-
vot. Už v mladom veku 
som negatívne vnímal 
fakt, že mnoho mojich 

priateľov nevidelo svoju budúcnosť v tomto 
meste a riešenie hľadali v úniku. To ma viedlo 
k tomu, aby som nesedel so založenými ru-
kami, ale pokúšal sa veci okolo seba meniť 
k lepšiemu. Nesmierne si preto vážim, že 
od roku 2014 môžem v mestskom zastupi-
teľstve reprezentovať hlas a názory všetkých 
Rudlovanov a Sásovanov. Vo svojom poslaní 
sa prioritne zameriavam na rozvoj športu (in-
fraštruktúry a podpory nových športov) a na 
životné prostredie. Ako predseda Komisie pre 
životné prostredie sa venujem rozvoju zelenej 
infraštruktúry v meste, zmierňovaniu klima-
tických dopadov v zastavaných územiach, 
boju proti nadmernej prašnosti či ochrane 
a rozvoju existujúceho ekosystému mesta.

Začleňte sa s Kolečkom
Éra kávy už zasiahla aj Slovensko a v mestách neustále pribúdajú rôzne kaviarne. Nový 
špeciálny projekt, ktorý Vám predstavíme, však koncept kaviarne posúva na inú úroveň. 
Počuli ste už o iniciatíve Kolečko Café? Prioritne sa nezameriava na gastro biznis, ale pomáha 
lepšie začleniť ľudí s telesným postihnutím do každodenného spoločenského života.

Aj napriek limitom, ktoré niektorí ľudia majú, 
nemusia byť v úzadí. Stačí, ak prijmú výzvu 
a stanú sa s nami užitočnými. Po celom Slo-
vensku vytvárame mini kaviarne s názvom 
KOLEČKO, v ktorých budú zákazníkov ob-
sluhovať mladí ľudia s telesným znevýhod-
nením. Takéto podniky plánujeme umiestniť 
na vysokých a stredných školách, úradoch, vo 
firmách či vo verejných priestoroch. Ak máte 
aj napriek svoj mu zdravotnému limitu záujem 
skúsiť prevádzkovať mini kaviareň Kolečko vo 
svojom meste, neváhajte 
nás kontaktovať. Pomôže-
me Vám vybaviť potrebné 
dokumenty, zabezpečíme 
dobrovoľníkov, zaškolíme 
Vás a v začiatkoch každé-
mu podáme aj pomocnú 
ruku. Mzdu budete dostá-
vať vďaka tomu, že Vaša 
mini kaviarnička bude 
chránená dielňa. Viac in-

formácií a kontakty nájdete na webovej stránke 
www.kolecko.weebly.com. Tento rok v apríli 
jednu mini kaviarničku otvorili práve v Ban-
skej Bystrici, konkrétne v priestoroch Pedago-
gickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Interiér 
kaviarne navrhli študenti Fakulty architektúry 
STU v Bratislave v rámci grantového projektu 
Dizajn  vnútorného prostredia – inovácia vý-
ukového modelu s orientáciou na prax. Mládež-
nícka iniciatíva Kolečko v spolupráci s mestom 
Banská Bystrica a Pedagogickou fakultou UMB 

umožnila zapojiť sa do projek-
tu trom mladým ľuďom, ktorí 
so svojimi asistentmi pripra-
vujú kávu, čaj a čokoládu. Celý 
projekt má pod taktovkou T. 
Vranský, ktorý má už päťroč-
né skúsenosti, nakoľko takúto 
mini kaviareň prevádzkuje 
v Bratislave a verí, že bude mať 
úspech aj v Banskej Bystrici. 

Odbor sociálnych vecí
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Aj v našom meste sa nachádza 
kaviareň Kolečko
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Ocenili sme najlepších žiakov 
Naše mesto má veľa šikovných žiakov, ktorí sú úspešní v rôznych oblastiach nielen doma, 
ale aj v zahraničí. Ocenenia si dňa 26. júna 2019 prevzalo spolu 30 žiakov základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Stredoslovenská galéria sa stala 
Galériou roka 2018

Stredoslovenská galéria získala toto ocenenie minulý mesiac. Cenu odovzdala ministerka 
kultúry SR Ľubica Laššáková riaditeľovi Stredoslovenskej galérie Marošovi Rovňákovi na 
slávnostnom ceremoniáli v Dvorane MK SR. 

Mladí včelári 
Jubilejný desiaty ročník Medzinárodného stret-
nutia mladých včelárov – IMYB sa uskutočnil 
v Banskej Bystrici. Organizátorom bola SOŠ 
Pod Bánošom, škola zameraná na rozvoj vidie-
ka, turistiky a agroturistiky. Škola je jediným 
Centrom vzdelávania a odbornej prípravy vo 
včelárstve na Slovensku a vďaka zodpovednej 
práci pedagógov a majstrov do rodiny včelárov 
každoročne pribúdajú noví nadšenci. Tento rok 
sa súťaže zúčastnilo 29 krajín, čo je rekordný 
počet. Hodnotení boli najlepší jednotlivci, kra-
jiny a tímy. Súťaž pozostávala z niekoľkých 
praktických i teoretických disciplín a preverila 
vedomosti a zručnosti mladých účastníkov od 
12 do 17 rokov. Zmyslom stretnutia, ktoré sa ko-
nalo 03. - 07. júla 2019 bolo ukázať krásu záľuby 
včelárov, ktorá je prínosom pre celú spoločnosť.

SOŠ Pod Bánošom

Súťaž o knihu 
Kniha Zázračni-
ca a permoníci je 
novým autorským 
dielom Karola Lang-
steina, v ktorom 
nenútenou formou 
p r o st re d n í c t vo m 
príbehov približuje 
čitateľom známe, ale 
aj neznáme fragmen-
ty z dejín mesta Banská Bystrica. Popisuje aj 
miesta, ktoré v okolí od nepamäti existujú 
a môžu sa stať dobrým námetom pre výlety 
rodín. Autor, ako v predchádzajúcich kni-
hách, prejavuje nesmiernu lásku k svojmu 
rodnému mestu, jeho histórii a kráse. Pu-
blikácia je dostupná v Informačnom centre 
v radnici. Vy, milí čitatelia, sa teraz môžete 
stať výhercami tejto knihy, ak sa zapojíte do 
súťaže a správne zodpoviete otázku: Koľká 
kniha príbehov o Banskej Bystrici vyšla z autor-
skej dielne Karola Langsteina?
A) prvá B) piata C) desiata
Vaše odpovede posielajte do 2. augusta 
2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica, 
Radničné noviny, Československej armády 
26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: 
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, pred-
met správy: knižná súťaž. 

Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žia-
kov za dosiahnuté výsledky v školskom roku 
2018/2019 sa uskutočnilo v priestoroch Ro-
botníckeho domu za sprevádzania moderá-
torky A. Fákovej. Žiaci boli ocenení za celo-
ročnú svedomitú prácu, vynikajúce študijné 
výsledky, ale aj účasť a výborné umiestnenie 
na mnohých vedomostných, športových 

a talentových súťažiach celoslovenského 
i medzinárodného významu. Program spe-
strili svojimi vstupmi žiaci Základnej školy 
s materskou školou Jána Bakossa, Základnej 
školy Slobodného slovenského vysielača, Zá-
kladnej školy Pieninská 27 a Základnej školy 
Sitnianska 32. 

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Základná škola Slobodného slovenského 
vysielača,  Skuteckého 8

F. Frgelec, E. León, J. Hudec, L. Babjaková 

Základná škola, Ďumbierska 17 M. Cigler, A. Babiak

Základná škola, Trieda SNP 20 K. Makovínyová, L. Melicherov

Základná škola, Sitnianska 32 J. Slávik

Základná škola, Moskovská 2 L. Troiaková

Základná škola s materskou školou 
Jána Bakossa, Bakossova ul. 5

S. Fáberová, M. Puškár, S. A. Výberčiová

Základná škola, Spojová 14
T. Dírer,  P. Kapsiar, S. Kováčik, L. Kurray, 
P. Puškár,  A. Rumanovská, A. Lepko

Základná škola, Golianova 8 A. Oráčová, M. Pecha, L. Baculíková 

Základná škola, Radvanská 1 M. Duda, V. Dudová, B. Vavrica, D. Pernická

Základná umelecká škola Jána Cikkera, 
Štefánikovo nábrežie 6

F. Prievalský, M. Minková, T. Košík

O laureátoch každoročne rozhoduje odborná 
porota. Stredoslovenská galéria získala ocene-
nie za tri minuloročné projekty: reštaurátorský 
a prezentačný projekt Flache, Gwerk, Rutt-
kay-Nedecký – Zreštaurované diela zo zbierky 
Stredoslovenskej galérie, výstavu UNITED WE 
STAND, Michal Moravčík a edukačnú výstavu 
„Ako na umenie...“ a špecializované sprievod-
né programy pre verejnosť. Do projektu Fla-
che, Gwerk, Ruttkay-Nedecký – Zreštaurova-
né diela galéria zaradila autorskú kolekciu 54 
malieb troch maliarov medzivojnovej moder-
ny: Júliusa Flacheho (1892 – 1967), Edmunda 
Gwerka (1895 – 1956) a Viliama Ruttkaya-Ne-
deckého (1892 – 1967). Výber tvorili prevažne 
dlhodobo nevystavované reprezentatívne maľ-
by, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície 
zostávali uschované v depozitári. Zreštaurova-
nie bolo zhodnotené výstavou, ktorá sa konala 
v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici 

a jej repríza bola uvedená vo Východosloven-
skej galérii v Košiciach. Výstava UNITED WE 
STAND, Michal Moravčík súčasne prebiehala 
v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici 
a v Novej synagóge Žilina. Išlo o retrospek-
tívny formát výstavy in memoriam s cieľom 
predstaviť prvý základný výskum celoživotnej 
tvorby tohto dôležitého slovenského umelca 
strednej generácie. Oddelenie galerijnej peda-
gogiky SSG od roku 2016 zahájilo revitalizáciu 
a inováciu edukačného konceptu, metodiky 
a foriem práce s verejnosťou. Edukatívna vý-
stava „Ako na umenie...“ predstavila autor-
ské koncepcie šiestich súčasných vizuálnych 
umelcov (J. Gábor, M. Hnat, E. Hnatová, M. 
Mlynárčiková, N. Ružičková, P. Ševčík), spa-
dajúcich do oblasti participatívneho umenia, 
kedy sa návštevník z role diváka stával pria-
mym a aktívnym spolutvorcom. 

Stredoslovenská galéria
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Dúhový kolotoč 
opäť očaril 

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí 
predškolského veku sa teší pozornosti učiteliek, 
rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhod-
notenie a ocenenie jednotlivcov a skupín v po-
radí už 13. ročníka Dúhového kolotoča sa usku-
točnilo 18. júna 2019. Vyhlasovateľom súťaže je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a organizáciou a zabezpe-
čovaním je poverené Metodicko-pedagogické 
centrum. Tohtoročné podujatie bolo zaujímavé 
témou s názvom „Fíííha“, ktorá odráža obdobie 
detského údivu zo zatiaľ nepoz naného a sna-
hu vyjadriť zážitky z objavovania autentickou 
výtvarnou formou. „Fíííha“ sa však vzťahuje aj 
na dospelých divákov, ktorí vždy neveriacky 
krútia hlavami a usmievajú sa, keď obdivujú 
spontánny a suverénny výtvarný prejav detí. 
Obľúbenosť a jedinečnosť celoslovenskej súťa-
že potvrdzuje aj tohtoročná účasť súťažiacich. 
Celkovo sa do nej zapojilo 203 materských škôl 
a odborná komisia posudzovala 969 prác. V Ci-
kkerovej sie ni banskobystrickej radnice bolo vy-
stavených 155 prác a slávnostného odovzdáva-
nia cien sa zúčastnili pozvané deti, ich rodičia, 
učiteľky materských škôl a ďalší pozvaní hostia. 

J. Husár

Vytvorili rekordný obrazec

Úspešný projekt 
pokračuje

Divadlo nás baví aj baví je názov projektu, kto-
rý vznikol s finančnou pomocou Fondu na pod-
poru umenia. Jeho realizácia sa začala už v roku 
2018 a dnes sa stretávame už s jeho tretím po-
kračovaním. Po dvoch úspešných hrách, ktorý-
mi boli Brémski muzikanti a Sedem a vlk, zre-
alizoval kreatívny tím z Divadla pod balkónom 
zaujímavé predstavenie s názvom Detektívka. 
Hlavnými aktérmi boli žiaci zo ZŠ Sitnian-
ska, ktorí spolupracovali nielen s režisérom J. 
„Harrym“ Haruštiakom, ale aj s K. Mažáryovou, 
B. Bušovskou a J. Haruštiakovou. Premiéra sa 
tento rok stala zároveň aj súčasťou štvrtého roč-
níka festivalu komorných a pouličných divadiel 
Zála, ktorý finančne podporilo spoločenstvo 
Rudlová – Sásová. Uvedenie hry sa uskutočnilo 
začiatkom júna a príbeh do Divadla pod balkó-
nom neprilákal len rodičov a starých rodičov 
malých hercov, ale aj ich učiteľov, spolužiakov 
či kamarátov. Pokračovanie projektu vnieslo do 
divadelného predstavenia ťažšie prvky javisko-
vej a vizuálnej formy. Projekt Divadlo nás baví 
aj baví je pre nás veľmi zaujímavý a ako jeho 
názov hovorí – stále nás baví.

ZŠ Sitnianska

Obľúbené Sídliskové večerníčky sú späť 
V Banskej Bystrici už piaty rok k letu neodmysliteľne patria aj Sídliskové večerníčky. Na 
zaujímavé predstavenia sa tešia nielen deti, ale aj rodičia, ktorí ich sprevádzajú. Prázdniny 
už odštartovali a spolu s nimi i prvé tohtoročné predstavenia. Rozprávkové podujatie má 
svoju tradíciu a veľkej pozornosti detí rôznych vekových kategórií sa teší aj tento rok. 

Nechýbal záujem a smiech
Začiatkom júla si prvý večerníček užili malí 
Banskobystričania v Podlaviciach. O zábavu 
sa postarali herci z divadla Clipperton, ktorí 
zahrali známu rozprávku Aladin. Sídliskové 
večerníčky zavítali aj do Radvane k Tihányi-
ovskému kaštieľu. Rozprávku Hercules alebo 
dobytie pekla predviedol Ivan Gontko z Diva-
dla Tyjátr. Ešte však nekončíme!

Sásová a Fončorda
V sobotu, 27. júla 2019 deti v Sásovej rozospie-
vajú a roztancujú dve škriatkovské princezné 
Fónka a Tónka z Gramofónie, ktoré sa hlásia 
k Divadlu pod balkónom. Putujú svetom so 
svojimi pesničkami a hľadajú si kamarátov. 
Niektorých možno nájdu práve medzi Vami. 
Večerníčky neobídu ani Fončordu. Na nádvorí 

Základnej školy Spojová sa stretneme v sobo-
tu, 24. augusta 2019. Diváci sa môžu tešiť na 
Žabieho kráľa v podaní bratislavského Divadla 
na Hojdačke. Známa rozprávka zo zbierky bra-
tov Grimmovcov nenechá deti len tak sedieť na 
stoličkách. Bude sa čarovať, spievať či tancovať. 
Šancu dostanú aj odvážne princezné z hľadis-
ka, ktoré budú môcť vyslobodiť žabiaka svojím 
bozkom. 

Rozprávka v centre mesta
V nedeľu, 25. augusta ukončíme cyklus večer-
níčkov na nádvorí Robotníckeho domu. Pred 
rozprávkou vystúpi tanečná škola Tatiany 
Jánošovej a okrem divákov zavíta do centra 
aj Posledný dinosaurus v podaní Divadla na 
hojdačke. V rozprávke  sa spájajú tradičné báb-
ky, osvedčené inscenačné postupy, pesničky, 
činoherné aj interaktívne vstupy. V múzeu sa 
z vajíčka vyliahne malý dinosaurus, ktorý má 
ľudské vlastnosti, správanie aj pocity. Tak, ako 
každé dieťa, aj dinosaurus Samo sa v istom ob-
dobí pýta rôzne otázky – odkiaľ pochádza, kto 
sú jeho rodičia a kde sa nachádzajú. A keďže je 
na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodinu. Ak 
Vás pripravené rozprávky zaujali, príďte zažiť 
výbornú atmosféru do Sásovej, na Fončordu či 
do centra mesta. Na všetkých sa tešíme! 

Robotnícky dom – referát

Banskobystrickým školákom a škôlkárom 
sa v predposledný deň školského roka po-
darilo dostať do Knihy slovenských rekor-
dov. V Parku pod Pamätníkom SNP rozlo-
žili na trávnik svoje maľby tak, že vzniklo 
číslo 5013, ktorého šírka bola 16 metrov 
a dĺžka dosiahla 39 metrov. Číselný obra-
zec však nebol iba novým rekordom. Stal 
sa aj pripomienkou faktu, že na Sloven-
sku v súčasnosti žije 5013 detí v detských 
domovoch. „Je to počet detí, ktoré sa tam 
nachádzali ku koncu mája tohto roka,“ vysvetlila 
K. Schindlerová z banskobystrickej pobočky 
občianskeho združenia Úsmev ako dar. „Re-
kordom sme sa snažili získať pozornosť ľudí, aby 
sme ich na toto vysoké číslo upozornili. Zároveň 
im ale chceme povedať, že s touto situáciou doká-
žeme niečo urobiť,“ doplnila K. Schindlerová. 
Okrem všeobecne známej adopcie existuje aj 
možnosť, aby deti vyrastali v pestúnskych či 
profesionálnych rodinách. Systém prípravy 

pestúnov a profesionálnych rodičov funguje, 
chýba však dostatočný počet záujemcov. Jed-
ným z dôvodov je aj to, že mnoho ľudí o týchto 
alternatívach nevie. Táto veľká výstava bola 
zároveň ukážkou tvorivosti žiakov a nadšenia 
pedagógov. Deti z dvoch desiatok materských, 
základných a umeleckých škôl niekoľko týžd-
ňov maľovali a kreslili, aby vytvorili tisícky ob-
rázkov. Mnohé z nich potom prišli do parku, 
aby pomohli rekordný obrazec zostaviť. 

D. Hein 

Deti nakreslili tisícky obrázkov
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Pred nami sú ešte tri predstavenia
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Hra 
Radosť spoznávať 

je späť! 

Počas leta sme si pre Vás opäť pripravili obľú-
benú regionálna hru Radosť spoznávať. Pomo-
cou príbehov a indícií zábavnou formou obja-
víte nové a obľúbené miesta v regióne Stredné 
Slovensko. K minuloročným lokalitám pribud-
li aj dve ďalšie, a tak sa máte opäť na čo tešiť. 
Pre zapojenie sa do hry stačí, ak ste milovní-
kom prírody, turistiky, tradícií, histórie či vý-
letov s rodinou a priateľmi. Hra je určená pre 
všetkých, ktorí majú radi tajomstvá a chcú prí-
jemne tráviť svoj voľný čas na potulkách regió-
nom. Nenechajte si ujsť zážitkovú regionálnu 
hru Radosť spoznávať, ktorú si pre Vás pripra-
vila OOCR Stredné Slovensko. Viac informácií 
nájdete na www.centralslovakia.eu/zazitky.

OOCR Stredné Slovensko

Udialo sa / pozývame
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Na bicykli najazdili tisícky kilometrov 
Banskobystrickí cyklisti sa tento rok zapojili už do ôsmeho ročníka úspešnej kampane s názvom Do práce na bicykli. Napriek tomu, že 
v máji nebolo počasie ideálne, súťažiacim sa podarilo odľahčiť banskobystrické cesty takmer o päťtisíc áut v ranných a popoludňajších 
špičkách. V porovnaní s cestou autom zároveň cyklisti ušetrili takmer 9 157 kg oxidu uhličitého.

Počas tohto ročníka sa do súťaže zapojilo až 471 
obyvateľov z Banskej Bystrice či okolia, ktorí si 
počas mája za dopravný prostriedok do práce 
zvolili bicykel. Pridali sa tak k 12 687 súťažia-
cim na celom Slovensku. Svojou účasťou sa 
všetci snažili upozorniť na dôležitosť a potre-
bu zlepšovania podmienok pre cyklodopravu, 
ktorá je jedným z efektívnych riešení dopravnej 
situácie v mestách. 

Dvojitá odmena
Okrem toho, že cyklisti šetria životné prostre-
die a zlepšujú ovzdušie, koncom júna si z rúk 
prvého zástupcu primátora za svoje výkony 
prevzali ocenenia jednotlivci A. Ištván z tímu 
DEVITAL, ktorý najazdil počas mája 1080 km 
a V. Caban z tímu TBBike, ktorý počas tohto 
mesiaca odjazdil až 48 jázd na bicykli. Ocenené 
boli aj najaktívnejšie tímy v kategórii Naj kilo-
metrov a Naj v počte jázd. Tento rok v oboch 
kategóriách bodoval tím Zlomený pedál so 138 
jazdami a odbicyklovanými 1709,19 kilometra-

mi. V kategórii Najaktívnejšia spoločnosť zís-
kali prvenstvo zamestnanci Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. V Banskej Bystrici sa naj-
lepšie darilo zamestnancom Okresného úradu, 
ktorí vytvorili sedem súťažných tímov a spolu 
odjazdili až 269 jázd na bicykli. Počas vyhod-
notenia sa uskutočnilo aj tradičné žrebovanie 
v bonusovej kategórii, do ktorého bol zaradený 
každý účastník kampane, ktorý počas mája pre-
šiel minimálne 2/3 jázd na bicykli alebo najaz-
dil aspoň 500 km. Z 93 súťažiacich sa žrebovalo 
až 11 výhercov, ktorí získali rôzne cyklodopln-
ky  či skladací bicykel. 

Viac možností pre cyklistov
Okrem dobrého pocitu súťažiacich, že uro-
bili niečo pre seba, svoje mesto a životné 
prostredie a popri víťazoch, ktorí sa tešili zo 
získaných cien, prítomní privítali aj nové in-
formácie od viceprimátora mesta Banská Bys-
trica Jakuba Gajdošíka. Ten stručne zhrnul 
všetky pripravované projekty, ktoré po reali-
zácii značne zlepšia situáciu cyklistov v meste 
a nebolo ich málo. „Vďaka kampani Do práce na 
bicykli, vďaka stúpajúcemu počtu cyklistov v mes-
te a vďaka aktívnym členom z Občianskej cyklo-
iniciatívy (OCIBB), samospráva pristupuje oveľa 
aktívnejšie aj k riešeniam cyklistickej infraštruk-
túry na území mesta,“ uviedol na slávnostnom 
vyhodnotení kampane Do práce na bicykli 
2019. Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa 
do kampane zapájajú a veríme, že ďalší ročník 
bude minimálne tak úspešný ako tento. Viac 
ako 33 000 odjazdených kilometrov hovorí za 
všetko. 

OCIBB

Banskobystričania nepoľavili ani tento rok

Svetový týždeň dojčenia
Prvý augustový týždeň je tradične spojený s oslavou Svetového týždňa dojčenia. Aktuálny 
ročník sa nesie v znamení hesla „Vráťme dojčenie matkám”. Čo si môžeme pod týmto 
sloganom predstaviť?

Podľa zistení až 92 per-
cent žien na Slovensku 
má už v pôrodnici rôzne 
problémy s dojčením. 
Polovica detí, ktoré boli 
na začiatku dojčené sa 
už v šiestom mesiaci 
nedojčí. Pritom na tom 
skutočne záleží. Odpor-

účania Svetovej zdravotníckej organizácie sú 
jasné. Dojčenie je normálny spôsob výživy pre 
zdravý rast a vývin dieťaťa a má začať v prvej 
hodine po pôrode. Výlučné dojčenie sa odpo-
rúča do šiesteho mesiaca a ďalej pokračuje po-
pri zaraďovaní bežného jedla do dvoch rokov 
dieťaťa, ideálne dlhšie. Prakticky každá žena 
je schopná dojčiť, potrebuje však správne in-
formácie, podporu a pomoc rodiny, zdravotné-
ho systému a celej spoločnosti. Podpora však 
zostáva často na úrovni slovných vyhlásení, 
v praxi končí vo chvíli, kedy dojčenie nejde 
samé od seba, prípadne, keď dieťa dosiahne 
istý pomyselný vek. Ženy dojčiť túžia, sna-
žia sa, no mnohokrát nedostanú adekvátnu 
pomoc. Cieľom občianskeho združenia MA-

MILA v tomto ročníku Svetového týždňa doj-
čenia je informovať ženy o tom, že existujú 
praktické, vedecky overené postupy a riešenia 
problémov s dojčením.

Chcete vedieť viac?
V našom meste pripravujeme v dňoch 5. – 
9. augusta 2019 program v spolupráci s Ba-
bybalance. Jeho súčasťou budú prednášky 
a diskusie súvisiace s touto problematikou. 
S odborníčkami sa budeme venovať témam:  
tehotenstvo a pôrod v rukách ženy, vzťahová 
výchova a vývin psychiky dieťaťa, psychomo-
torický vývin, manipulácia a cvičenie s bábät-
kom, prevencia a efektívne riešenie problémov 
s dojčením. Čaká Vás aj tancovanie s bábätka-
mi v nosičoch či tombola s peknými cenami. 
Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na 
facebooku v udalosti Svetový týždeň dojčenia 
Banská Bystrica. Od septembra sa opäť teší-
me na všetky mamičky v Materskom centre 
Mamina na stretnutiach podpornej skupiny 
dojčenia, na predpôrodných kurzoch a cviče-
niach pre tehotné.

M. Bohunčáková

Náš
TIP

Zabaví sa celá vaša rodina
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Ak áno, v Centre ar-
chitekta L. E. Hudeca 
v Banskej Bystrici sa 
už čoskoro môžete 
tešiť na zaujímavú 
výstavu. Je určená pre 
všetkých obyvateľov 
i návštevníkov nášho 
mesta a potrvá od 1. 
augusta do 1. októbra 
2019. Zameriava sa na fotografie, ktoré mapujú 
chátrajúce kaštiele na Slovensku. Vernisáž sa 
uskutoční prvý augustový deň o 17:00 hod. Fo-
tografka Jana Šturdíková záujemcov prevedie 
exkurziou po kaštieľoch na Slovensku, ktoré 
sú cez hľadáčik fotoaparátu citlivo zachytené 
autorkiným pohľadom. Počas piatich rokov 
navštívila 150 miest s cieľom zdokumentovať 
aktuálny stav opustených a chátrajúcich kaš-
tieľov. Následne tieto budovy rozdelila do ka-
tegórií podľa ich poslednej funkcie. Podnetom 
vzniku projektu bola fotografia chátrajúceho 
kaštieľa v Želiezovciach, ktorá bola doplnená 

sprievodným textom 
chváliacim sa jeho 
bohatou históriou. 
Ten však nekorešpon-
doval s jeho súčas-
ným smutným sta-
vom. Rozpracovaný 
projekt v bakalárskej 
práci na Inštitúte tvo-
rivej fotografie v Opa-

ve prerástol do komplexného celku, ktorý bol 
v apríli 2019 vydaný aj v knižnej podobe. Ak-
tuálny stav roztrúsených národných klenotov 
po Slovensku a ich posledné využitie v podobe 
zberne surovín, zábavného podniku, skladu či 
posilňovne neprispieva k našej kultúrnej uve-
domelosti. Touto výstavou by preto organizá-
tori radi prispeli k zlepšeniu súčasnej situácie. 
Súčasťou podujatia bude prezentácia knižného 
spracovania projektu a podpora kultúrnych ak-
tivít partnerskej organizácie Periférne centrá 
o.z. z Dúbravice.

Centrum architekta L. E. Hudeca BB

Udialo sa / pozývame
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Zažite 
filmový večer 

Bažant Kinematograf je originálny kočovný 
typ „open-air kina“, ktorý putuje celým Slo-
venskom. Projekciu filmov zabezpečuje na to 
prispôsobený retro autobus. Počas prázdnino-
vých mesiacov sa zastaví vo viac ako tridsia-
tich rôznych miestach a jeho predstavenia na-
vštívi tradične okolo 50 000 divákov. Program 
tvorí kolekcia piatich celovečerných sloven-
ských a českých filmov, ktoré sa premietajú 
po zotmení o 21:30 hod. V Banskej Bystrici 
začíname 19. júla trilerom Dôverný nepria-
teľ s G. Marcinkovou a V. Dykom v hlavných 
úlohách. O deň neskôr sa môžete tešiť na 
úspešný český film Teroristka s fantastickou 
I. Janžurovou v úlohe rozhnevanej učiteľky na 
dôchodku. Dňa 21. júla je pre Vás pripravený 
romantický, ironický a baladický príbeh Hast-
rman. Pôsobivý debut O. Havelku bol ocene-
ný štyrmi soškami Českého leva, vrátane ceny 
za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej 
úlohe pre K. Dobrého alias baróna de Caus. 
V pondelok, 22. júla sa zapozeráme do kul-
tového dobrodružného cestopisu D. Přibáňa 
Trabantom tam a zase späť. Tohtoročnú päti-
cu filmov uzatvoríme 23. júla v komediálnom 
duchu, tento raz na tému mužsko-ženských 
a kamarátskych vzťahov. Českému diváckemu 
hitu Ženy v behu kraľuje vynikajúca herečka 
Z. Adamovská.

Robotnícky dom – referát

Zachráň včelu, zachrániš svet
Aj Albert Einstein tvrdil, že keď vymrú včely, 
ľudstvu nezostávajú viac než štyri roky života. 
Hlavnou funkciou mestských včiel je opeľova-
nie, ktorého význam je dnes ešte stále nedo-
cenený. Včely opeľujú 84 percent rastlinných 
druhov pestovaných v Európe a závisí od nich 
až 76 percent produkcie potravín. Mestské úle 
sú často umiestnené na strechách budov v cen-
trálnych zónach.

Slovenský unikát v Banskej Bystrici
Pozorovací úľ v Tihányiovskm kaštieli je prvým 
živým úľom na Slovensku, ktorý je umiestnený 
priamo v expozícii múzea. Bezpečne, cez pozo-
rovacie okienka môžu návštevníci obdivovať ži-
vot a prácu včiel, pohľadať kráľovnú, trúda, ro-
botnice a sledovať ich pri bežných činnostiach. 
„Stredoslovenské múzeum v ničom nezaostáva za 
mnohými svetovými iniciatívami, ktoré podporujú 
záchranu včelstva. Po vzore Prírodovedného múzea 
vo Viedni je prvým múzeom na Slovensku so živým 

úľom v priestoroch expozície. Naším úsilím je, aby si 
nielen včelári uvedomovali, že od prežitia včiel závi-
sí aj život nás všetkých,“ zdôrazňuje riaditeľ Stre-
doslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel 
Pecník. Pretaviť myšlienku do skutočnosti po-
mohla aj Stredná odborná škola Pod Bánošom, 
ktorá vychovala už nejednu generáciu sloven-
ských včelárov a zabezpečila inštaláciu pozoro-
vacieho úľa. Živé včely budú bzučať a usilovne 
pracovať v Tihányiovskom kaštieli približne do 
septembra 2019.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Vítame včely 
v tihányiovskom kaštieli

Naše mesto sa opäť začlenilo medzi svetové metropoly podporujúce záchranu včelstva, 
v ktorých sa čoraz častejšie umiestňujú úle vo verejných priestranstvách priamo v centre 
mesta. Malí aj veľkí môžu počas letných mesiacov v expozícii Tihányiovského kaštieľa 
spoznať tajomné spoločenstvo včiel a odhaliť jeho význam pre ľudí i samotnú prírodu. 
Unikátny živý pozorovací úľ a jeho obyvateľky privítal vo štvrtok, 13. júna v prírodovednej 
expozícii Stredoslovenského múzea aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ján Lunter.

Zaujíma Vás história na Slovensku?

Živý pozorovací úľ všetkých zaujal
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Kaštieľ v obci Holumnica pri Kežmarku
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Večerné premietanie filmov má svoje čaro
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Začiatok augusta bude patriť SIAF-u

Návrat talianskej pýchy na sliačske nebo
Deviaty ročník najväčšej leteckej udalosti na Slovensku, Medzinárodných leteckých dní SIAF, sa tento rok uskutoční o čosi skôr. Nebude to 
záver letných prázdnin, ale prvý augustový víkend (3. a 4. augusta), keď organizátori SIAF-u privítajú na Leteckej základni Sliač účastníkov 
z 13-tich krajín a fanúšikov letectva zo všetkých kútov Slovenska.  Najväčším leteckým podujatím na Slovensku si pripomenieme sté 
výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika a 75. výročie SNP. Hlavný programový partner, Ministerstvo obrany SR, pripravil pre 
fanúšikov leteckých dní atraktívny program vo vzduchu aj na zemi. 

Určite ste naše Informačné centrum nie-
kedy navštívili a využili jeho služby. Teraz 
ho môžete podporiť aj v ankete o najobľú-
benejšie Informačné centrum 2019. Hla-
sovať je možné od 21. júna do 31. augusta 
2019 na webových portáloch www.kam-
poslovensku.sk a www.aices.sk. Po ukon-
čení ankety budú vyžrebovaní hlasujúci 
odmenení atraktívnymi cenami. Cieľom 

prvého ročníka je vytvoriť priestor pre 
propagáciu a zviditeľnenie jednotlivých 
informačných centier na Slovensku. So 
začínajúcou turistickou sezónou bude 
anketa slúžiť návštevníkom aj na šíre-
nie povedomia o ponúkaných službách, 
vďaka ktorým môžu zažiť kvalitnú dovo-
lenku či nezabudnuteľné zážitky. 

AiCES 

V rámci dynamických ukážok 
nebude chýbať majstrovstvo pi-
lotáže Francúzov na lietadlách 
Alpha Jet. Na statike sa po nie-
koľkých rokoch opäť predstaví 
špeciálne prieskumné lietadlo 
včasného varovania AWACS. 
Charakterizuje ho veľký ra-
dar v tvare taniera na chrbte. 
Na svoje letové ukážky sa pri-
pravujú aj Vzdušné sily OS SR so stíhačkami 
MIG 29, vrtuľníkmi Black Hawk či dopravným 
lietad lom Spartan. Vládna letka predvedie svo-
je lie tadlá Airbus A319 a Fokker 100 s podobiz-
ňou generála Milana Rastislava Štefánika na 
zadnej časti trupu. 

Sliačske nebo vymaľuje  
talianska trikolóra 

Majstri leteckej akrobacie Frecce Tricolo-
ri (trojfarebné šípy) znovu mieria na SIAF. 
Vďaka desiatim pilotom vo vzduchu a technic-
kému personálu na zemi, budeme mať opäť 
zimomriavky na koži. Sliačsku oblohu vyma-
ľujú rôznymi manévrami. Tešiť sa môžeme na 
Srdce, Labuť, Vejár, Iskru či Kalich. Vysoká 
úroveň profesionality, železná disciplína, tí-
mový duch a nadšenie pre lietanie... To je ta-
lianska pýcha leteckej akrobacie.

Letecké dni aj s F-16-kami
Na SIAF-e 2019 sa predstavia lietadlá F-16 
hneď z troch krajín, z toho dve v letových 
ukážkach. Návštevníci MLD SIAF 2019 budú 
mať jedinečnú príležitosť porovnať na sliač-
skej oblohe majstrovstvo gréckych (Zeus 
Demo Team) a poľských (Tiger Demo Team) 
vojenských pilotov na lietadle tej istej kategó-

rie F-16 Block 52+. Belgičania zaujmú so svo-
jou F-16-kou pozíciu na statike.

Historické skvosty na SIAF-e 
Návštevníci si budú môcť v dňoch 3. a 4. au-
gusta vychutnať aj dynamickú ukážku skutoč-
ného historického skvostu – lietadla Spitfire, 
v podaní majiteľa lietadla Stephena Steada. 
Supermarine Spitfire je známe tým, že na 
ňom lietal jeden z najvýznamnejších českoslo-
venských pilotov – generálmajor Otto Smik. 
Zo susedného Poľska priletia skúsení piloti, 
ktorí nám predstavia ďalšie historické lietadlo 
– JAK 3 U.

Chorvátsky bojovník 
Stojisko statických ukážok leteckej techniky 
sľubuje ďalší atraktívny exemplár. Chorvátske 
vzdušné sily vysielajú na Sliač hneď dva zau-
jímavé vrtuľníky OH-58D Kiowa Warrior. “Te-
šíme sa, že budeme mať možnosť byť súčas-
ťou SIAF 2019!” Toto je odkaz pre fanúšikov 
letectva od štvorice majorov – pilotov vrtuľní-
kovej letky z 93. leteckej základne Zemunik, 
Chorvátsko.

Hawk od letky agresorov
Lietadlá v čiernej farbe so smrtihlavom (lebka 

a skrížené kosti) na trupe nie sú 
na Medzinárodných leteckých 
dňoch ničím novým. Už v uply-
nulých rokoch  totiž lietali na 
Sliači spoločne s našimi vojen-
skými pilotmi v rámci zdoko-
naľovacieho výcviku a výmeny 
leteckých jednotiek. Skvelá 
správa je, že aj toto unikátne 
lietadlo budeme môcť prvý au-

gustový víkend vidieť na stojisku statických 
ukážok. 

Organizačné info  
pre návštevníkov

“V rámci organizácie dbáme najmä bezpečnosť. 
SIAF sa presunul na začiatok augusta, čo môže 
znamenať, že teploty budú vrcholiť. Budeme klásť 
dôraz na dostatočný pitný režim návštevníkov 
a ovlažovanie letiska. Opäť pripomíname, že kapa-
cita a priepustnosť ciest je daná. Preto vyzývame 
ľudí, aby vyšli na SIAF v dostatočnom časovom 
predstihu,” hovorí riaditeľ MLD SIAF Hubert 
Štoksa.

• lístky sa 3. a 4. augusta začnú predávať na 
bránach letiska už od 7:00 hod. 

• vyzývame ľudí, aby vyrazili na SIAF v do-
statočnom časovom predstihu

• brány sliačskeho letiska sa otvárajú o 8:00 
hod. 

• letový program sa začína o 10:00 hod.
• nebude chýbať detská zóna a atrakcie pre 

celé rodiny
• viac info na nájdete na: www.siaf.sk 
• predpredaj vstupeniek je dostupný cez 

predpredaj.sk
mar

SIAF2019
3. - 4. augusta

letecká 
základňa
SliaČ

Zahlasujte za naše Informačné centrum 

Priestory Informačného centra v radnici
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Sásovský akvadukt - prvý vodovod mesta
Stavby vodovodných zariadení patrili k výrazným technickým výdobytkom stredovekých miest. Bol to fenomén i súčasť stavebnej 
kultúry mesta Banská Bystrica, v ktorej už od druhej polovice 15. storočia existoval gravitačný vodovod. Najstarší vodovod mesta bol 
1700 siah dlhý sásovský akvadukt. Podľa účtovných kníh ho v roku 1506 rekonštruovali a v roku 1521 boli vykonané ďalšie úpravy 
vodného kanála pre vylepšenie jám na hnanie vody. 

Trasa sásovského akvaduktu 
Zdrojom vody pre tento vodovod bol 
výdatný prameň na južnom úpätí Pan-
ského diela (1100 m n. m.). Odtiaľ vo-
dovod pokračoval po trase vodným ka-
nálom cez Sásovskú dolinu do Sásovej 
(410 m n.m.) a po úpätí kopca Stráža 
a Jesenský vŕšok k mestskému hradu 
(362 m n.m.). Tu prechádzal cez jeho 
severné opevnenie k hlavnej nádrži 
v areáli hradu a zároveň napĺňal hrad-
nú vodnú priekopu. Z hradnej nádrže 
sa voda odvádzala do kúpeľov a domo-
vých nádrží na námestí. V roku 1633 
dala mestská rada v strede hlavného 
námestia postaviť kamennú nádrž 
s mosadznou sochou. Počas banícke-
ho povstania v auguste 1526 baníci síce 
poškodili prívodný kanál i vyrazili čapy 
z vodnej nádrže, ale hrad nedobili. Po-
vrchovo vedený vodovodný kanál bol 
obvykle vyložený plochými kameňmi 
a zakrývaný kamennými doskami. Pre 
odstránenie sintrových usadenín a iných 
nečistôt sa v kanáloch robili usadzovacie 
nádrže s hlbším dnom, kde sa vodou na-
nosené splaveniny v nádržiach usadzova-
li. Voda sa tiež privádzala v drevených žľa-
boch vydlabaných z kmeňov a drevenými 
vrtanými rúrami z červeného smreku, 
hlavne ako potrubie v mestskom vodo-
vode. Životnosť tohto dreveného potru-
bia dosahovala päťdesiat rokov. Vyvrtané 
otvory v rúrach sa vypálili žeravým žele-
zom proti prieniku vody do dreva, čím sa 
zabezpečila jeho ochrana proti hnilobe. 
Kedže na výrobu vodovodného potrubia 
bolo nevyhnutne potrebné drevo z červe-
ného smreka, mestská rada v roku 1583 
požiadala pred komorskými komisármi 
o jeho ochranu. Vodovodné rúry boli spá-
jané železnými obručami so zosilneným 
stredovým rebrom. Potrubie sa ukladalo do 
vrstvy ílu pre jeho utesnenie s obsypom jem-
ného riečneho piesku. Mestská vodovodná 
sieť z drevených rúr sa až začiatkom 19. sto-
ročia začala postupne nahrádzať kovovým 
potrubím. V starej Sásovej bol miestnymi 
zemanmi založený rybník s dodnes zachova-
ným názvom. Nachádza sa pri trase stredove-
kého vodovodu na južnej strane obce. Slúžil 
nielen na chov rýb, ale pravdepodobne aj ako 
vodná nádrž, do ktorej sa máčali drevené 
rúry. Zaručovalo to lepšiu priľnavosť pred ich 

uložením do zeme. Zaniknutý rybník využí-
vali ženy ešte začiatkom 20. storočia na mo-
čenie ľanu a konope. 

Hradná priekopa
Dostatok vody zo sásovského akvaduktu na-
pĺňal hradnú priekopu širokú až 10 m a hl-
bokú do 4 m. Bola odvodňovaná drevenými 
žľabmi a až v roku 1536 bol vymurovaný stály 
odvodňovací kanál. V zmysle starého privilé-
gia mali v čistote udržiavať hradnú priekopu 
sásovskí želiari a dediny patriace komore. 

V meste vtedy platilo nemecké (saské) 
stredoveké právo: „Odpad a vodu nemá 
nik odvádzať k susedovi (na jeho poze-
mok). Bez jeho súhlasu nemôže ani ky-
dať hnoj pred dvere. Ak kvôli tomu príde 
k žalobe, musí zaplatiť pokutu.“ Po vzore 
nemeckých opevnených miest zača-
li banskobystrickí mešťania v čistej 
hradnej priekope, zvyčajne plnej vody, 
chovať ryby. V roku 1578 kúpili karasy 
z hronseckého rybníka, neskôr i kap-
rov od znievských mníchov. Po ukon-
čení chovu rýb a zanedbaní čistenia sa 
priekopa zaniesla blatom a zapáchala. 
Koncom 18. storočia začali priekopu 
vysúšať a postupne zasýpať. Na kon-

ci 16. storočia bol už sásovský akvadukt, 
vzhľadom na nedostatočnú údržbu z dô-
vodu nedostatku finančných zdrojov, vo 
veľmi zlom stave a voda sa stala takmer 
nepoužívateľná. V roku 1555 mestská 
rada rozhodla o stavbe nového vodovodu 
medzi dedinami Sásová a Kostiviarska. 
V roku 1716 meštania vzniesli výhrady 
voči Sásovanom, že znečisťujú vodu v ot-
vorenom vodnom kanáli praním šiat a bie-
lizne v časti Perisko v starej Sásovej. Preto 
boli na zjednanie nápravy na toto miesto 
vyslaní mestskí drábi, ktorých však Sáso-
vani zahnali lopatami.

Herritzov pivovar
Najstaršia správa o banskobystrickom 
pivovarníctve pochádza z roku 1501 a pi-
vovarnícke právo sa vzťahovalo až na 32 
domov na námestí. Existoval tu mestský 
pivovar a pivo varila tiež thurzovsko-
fugge rovská mediarska spoločnosť. K jeho 
výrobe bola potrebná čistá nezávadná 
voda, ktorá zaručovala vysokú kvalitu ná-
poja. V druhej polovici 19. storočia začala 
rodina Herritzovcov budovať objekty pivo-

varu v dvorných traktoch mesta na Hornom 
námestí (Štefana Moysesa). Pivovarníci sa 
rozhodli pre vodu zo sásovskej lokality Stud-
ničky pre výdatnosť prameňov a ich kvalitu. 
Bol vytvorený vodovod s dreveným potrubím, 
ktorý privádzal vodu zo Sásovej až do pivova-
ru, ktorý začal s výrobou piva od roku 1871. 
Jeho úspechy sa čoskoro dostavili a starí sáso-
vania spomínali, že to bolo práve kvôli dobrej 
sásovskej vode. 

Ján Kollár
Dokumentačné centrum Sásová                        

Dlabanie dreveného vodného žľabu pri prameni v Sásovej

  Hradný areál mesta z cintorína 
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V dňoch 31. mája – 2. júna 2019 sa mladé 
basketbalistky z Banskej Bystrice zúčastnili 
na finálovom turnaji o majstra SR v kategórii 
kadetiek. Turnaj s názvom Final four sa hral 
v košickej Infinity aréne a zúčastnili sa ho 
štyri najlepšie družstvá dlhodobej časti súťaže 
– Košice U17, Košice U16, Zvolen a naše druž-
stvo. Hralo sa systémom každý s každým. Prvý 
zápas dievčatá síce prehrali so Zvolenom, no 
po víťazstvách nad oboma košickými výbermi 

sa Banskobystričanky tešili z majstrovského 
titulu. Všetky štyri tímy boli veľmi vyrovna-
né a v konečnom zúčtovaní pomohla Banskej 
Bystrici výhra Košičaniek U17 nad dievčatami 
zo Zvolena. Zvolen nakoniec skončil štvrtý, čo 
len dokazuje vyrovnanosť družstiev na tom-
to turnaji. V All stars zostavách sme mali tri 
hráčky a najužitočnejšou hráčkou turnaja sa 
stala L. Žilinská.

M. Krnáč

Šport

Joga pre zdravie a energiu
Pozývame Vás na jogu do Mestského parku na Tajovského ulici. Stretnutia sa konajú 
každú stredu, od 26. júna do 29. augusta 2019 o 18:00 hod. za priaznivého počasia. 
Zoberte si podložku a pridajte sa! Vítaný je každý bez ohľadu na vek a ohybnosť. 

Mladé basketbalistky s majstrovským titulom

Pozvánka 
na cyklomaratón 

V utorok, 11. augusta 2019 sa v Selciach usku-
toční v poradí 18. ročník cyklomaratónu Me-
rida - Zelená stopa SNP. Trasa pretekov vedie 
po lesných cestách so stúpaniami, zjazdami 
a nádhernými výhľadmi na okolitú krajinu 
v Starohorských vrchoch. Štart bude v obci 
Selce a prechádzať sa bude cez Baláže, Kalište 
a Šachtičky naspäť do Seliec. Viac informácií 
nájdete na www.merida.sk. 

Oddelenie športu

Šport v každom veku 

Stretnutia sú kombináciou kreatívnej hatha 
jogy a vybraných mobilizačných cvikov. Pri 

joge si rozhýbete chrbticu, 
kĺby a zároveň sa uvoľníte 
a zrelaxujete. Zaujímavé 
zostavy cvikov podporujú 

pružnosť tela, bdelosť mysle a koncen tráciu. 
Cieľom je precítiť ich tak, aby sme boli vní-
mavejší k sebe a k svojmu okoliu. Cvičenia 
nás takisto majú naučiť prekonať únavu, stres 
alebo napätie. Joga v parku je naozaj pre ka-
ždého. Nie je to súťaž, preto sa môžu pridať 
i ľudia bez skúseností. Vzhľadom na skupino-
vý charakter cvičenia odporúčame každému 
prihliadnuť na svoj zdravotný stav. Cvičenie 
jogy je súčasťou zdravého životného štýlu, ale 
i nástrojom na zmiernenie bolestí. V prípade 
ochorení a liečby vážnejších kardiovaskulár-
nych ochorení či ortopedických problémov je 
vhodné najskôr konzultovať svoj zdravotný 
stav s lekárom a poradiť sa o vhodnosti cvi-
čenia. Viac sa dozviete na e-mailovej adrese: 
info@tvojajoga.sk. 

D. Lászlová

V stredu, 12. júna sa v skvelej atmosfére a za 
výborného počasia stretli súťažiaci seniori na 
šiestom ročníku obľúbenej Športiády senio-
rov. Areál CVČ Havranské opäť zaplnili skôr 
narodení obyvatelia, aby si zmerali sily v ne-
náročných, no zábavných športových disciplí-
nach. Spomedzi 90 súťažiacich mal najstarší 
senior 88 rokov a najstaršia seniorka 89 rokov. 
Spolu s dobrovoľníkmi sa podujatia zúčast-

nilo viac ako 130 ľudí. Počas tohto ročníka 
bola ambasádorkou podujatia známa sloven-
ská biat lonistka Martina Halinárová, ktorá sa 
počas celého dňa súťažiacim aktívne venova-
la. Organizátormi boli už tradične občianske 
združenie AkSen – regionálne centrum Ban-
ská Bystrica, Banskobystrický okrášľovací spo-
lok a Centrum voľného času Havranské. 

D. Javorčíková

Seniori súťažili v rôznych disciplínach

Zapojiť sa môže každý
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podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne 
nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných 
dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
maratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
odporúčame lekársku prehliadku
osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov 
(!), osoby do 15 rokov smú absolvovať len trasu MINI maratón
v doprovode zákonného zástupcu
prilba je povinná pre všetkých pretekárov počas celého preteku. Zloženie 
prilby počas preteku bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj 
následným vylúčením zo žrebovania v tombole!

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené
s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie 
za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po 
podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo
a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi 
alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú 
uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze 
alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom
a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť 
na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia 
nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami 
účasti a prihlasujem sa na hore uvedené podujatie. Pre mladších ako 18 
rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu.

Prehlasujem, že som na preteky dostatočne trénoval a proti mojej účasti 
neexistujú žiadne lekárske pochybnosti.

Pri nekonaní alebo výpadku podujatia z dôvodu vyššej moci nemám žiadne 
právo na vrátenie peňazí. O mne v rámci súťaže urobené fotografie, filmové 
nahrávky a interviá, ako aj výsledky s mojimi osobnými údajmi sa môžu 
použiť tlačou, rozhlasom a televíziou, ako aj reklamou bez nároku na 
úhradu.

Svojim vlastnoručným podpisom prehlasujem, že uznávam vypísanie 
všetkých podmienok (UPOZORNENIE zákon na ochranu osobných údajov 
č. 428/2002: vaše údaje sa strojne uložia a použijú ďalej).

"Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati 
pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje 
súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, 
odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu 
maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Beriem (e) na vedomie, že maratón sa ide za plnej cestnej premávky
a v členitom horskom teréne. Maratón budem absolvovať na vlastné 
nebezpečenstvo. To potvrdzujem svojim podpisom na prednej strane 
prihlášky.

Podmienky účasti  na maratóne

www.merida.sk

Merida - Zelená stopa

11. 8. 2019, Selce

2019

generálny reklamný partner

Reklamní partneri:

Touto akciou podporujeme:

Merida - Zelená stopa

Radosť z titulu bola veľká
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rôzne

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Súťaž
V júnovom čísle Radničných novín ste sa mohli zapo-
jiť do knižnej súťaže o najnovšiu obrazovú publikáciu 
Banská Bystrica a okolie z neba. Súťažná otázka bola 
„V poradí koľká letecká kniha o Banskej Bystrici práve 
vychádza?“. Správna odpoveď je tretia. Víťazkou sa stala 
pani Necpalová. Opäť ste mohli posielať aj svoje pred-
záhradky či záhony, o ktoré sa staráte a robia Vám rado-
sť. Ďakujeme za všetky fotografie. Víťazkami sa stavajú 
pani Mazúchová, pani Halabuchová a pani Majerská. 
Všetkým srdečne gratulujeme. Aj naďalej nám môžete 
posielať Vaše predzáhradky či záhony, a to do 2. augusta 
2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica, Radničné novi-
ny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystri-
ca alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, 
predmet správy: súťaž. 

Uzávierka augustového čísla
Termín: 2. augusta 2019 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto termíne 
už nie je možné články dopĺňať. Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smoleňová, 048/43 30 107, 
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

OVZ-SU 140585/12135/2019/MA
VV: Povolenie zmeny užívania stavby
Stavebník: ORKON, s.r.o., Sitnianska 1, 974 
11 BB; Stavba: Obchodná kancelária fy Orkon, 
s.r.o.; Vyvesené: 24.06.2019
OVZ-SU 134318/4175/2019/NEU
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Ekolumi, 
s.r.o., Partizánska cesta 4634, 974 01 BB; Stavba: 
STL a pripojovací plynovod; Vyvesené: 24.06.2019
OVZ-SU 139382/11147/2019/NEU
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Vlastníci 
bytov a NP Poľná 11-17, BB; Stavba: technic-
ká správa nového lanového osobného výťahu 
v existujúcej budove LC DOUBLEspace 400, 
plynoinštalácia – výmena stupačiek, oprava 
elektroinštalácie a výmena stupačiek a leža-
tých rozvodov spoločných priestorov bytového 
domu, rozšírenie solárneho systému; Vyvesené: 
24.06.2019
OVZ-SU 137405/17722/2019/MM
VV: Oznámenie o začatí územného konania 
o umiestnení stavby; Stavebník: I.K.M. REALI-

TY – STAVING BB, a.s., Kláry Jarunkovej 2, BB; 
Stavba: BB Polyfunkčná zóna – Belveder, Tajov-
ského ulica, Vodovod – pokračovanie vetvy „B“, 
III. etapa; Vyvesené: 25.06.2019
OVZ-SU 142888/17780/2019/Har-ozn.2
Verejná vyhláška: Oznámenie o zastavení kona-
nia o umiestnení stavby; Stavebník: PROFINEX 
real s.r.o., Horná 41, BB; Stavba: Technická in-
fraštruktúra Pršianska terasa, lokalita C2 – 1. 
etapa; Vyvesené: 26.06.2019
OVZ-SU 141217/22534/2019/Boč.
VV: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby 
pred dokončením; Stavebník: SSE-distribú cia, 
a.s., Pri Rajčianke 8, ZA; Stavba: BB – Kostiviar-
ska – Posilnenie NN sie te; Vyvesené: 28.06.2019
OVZ-SU 141974/20308/2019/FUF
VV: Oznámenie č. 2 o pokračovaní konania 
o zmene účelu užívania časti stavby; Stavebník: 
COLEGIUM, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 26, 974 05 
BB; Stavba: Biliard club – kaviareň; Vyvesené: 
28.06.2019

V Banskej Bystrici, 3. júla 2019

SPOĽACH, o. z. oznamuje, že v mesia-
coch júl a august 2019 sa nebudú konať 
stretnutia podpornej skupiny príbuzných 
a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou cho-
robou. Najbližšie stretnutie bude v sep-
tembri. V prípade potreby poradenstva 
nás môžete kontaktovať na e-mailovej 
adrese spolach.oz@gmail.com alebo na tel. 
čísle 0948 211 372.

SPOĽACH, o.z.

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigene-
račným priestorom slúžiacim rôznym komu-
nitám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností 
a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstra-
ňovaniu medzigeneračných a sociálnych ba-
riér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či 
jednorazovým aktivitám. Komunitné centrum 
Fončorda je od 12. júla do 18. augusta zatvore-
né. Od polovice augusta sa však tešíme na ďal-
šie spoločné stretnutia. Komunitné centrum 
Sásová je otvorené pre Vaše dobré nápady, ak-
tivity a stretnutia aj v lete. Môžete sa zúčastniť 
pravidelných hodín jogy, ktoré sa budú konať 
v utorky od 18:00 do 19:00 hod. a od 19:00 do 
20:00 hod. Vo štvrtky je joga naplánovaná od 
17:00 do 18:00 hod. a od 18:00 do 19:00 hod. 
V nedeľu môžete prísť v čase od 17:00 do 18:00 
hod. Srdečne vítaní sú aj začiatočníci. Viac 
informácií nájdete na našich stránkach a na 
sociálnej sieti Facebook.

Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské, vchod vzadu

DEŇ SÁSOVSKEJ 
UHORKY 2019

zeleninové hody a trh, kultúrny program a atrakcie pre deti

27. júla 2019, 17.00 – 20.00 h
Ihrisko Rudohorská, Sídlisko Sásová, BB 

predtým Sídliskový večerníček 16.00 – 16.50 h

FÓNKA a TÓNKA z GRAMAFÓNIE
Divadlo Harry Teater
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Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad SR realizuje v Banskej Bystrici zisťovanie o použití spaľovacích zariadení 
a spotrebe palív v domácnostiach. Cieľom je získať informácie o individuálnom vykurovaní 
rodinných domov. Uskutoční sa od 1. júla do 31. októbra 2019.

 Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

Strážovská ulica 6
Moskovská ulica 14

Ulica Družby 2
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ATLETICKÉ PRETEKY HENDIKEPOVANÝCH

DAJTE TO S NAMI! 27.07.2019
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ŠTADIÓN DUKLA BB

0915 516 741
sportlifebb@gmail com

disk, oštep, gula, kuželka
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HANDI OPEN 2019



Vydáva: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Editor: Mgr. Dominika Smoleňová, Príprava textov: Mgr. Dominika Mojžišová, Grafická úpra-
va: Denisa Fazekašová, Tlač: Polygrafické centrum, s.r.o., Tomášikova 26, 82101 Bratislava , Distribútor: Do každej bytovej schránky, Slovenská pošta, a.s., Vychádza v náklade:  
34 000 výtlačkov, Periodicita: mesačník, On-line verzia: www.banskabystrica.sk, Evidenčné číslo: EV 2943/09, IČO vydavateľa: 00313271, ISSN 1339-9837, Nepredajné! Nevyžiada-
né rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov vrátane krátenia.


