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Tento rok bude
o prípravách na EYOF 2021

Foto: archív MsÚ BB

VOĽBY

DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Foto: archív MsÚ BB

Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021 bude hostiť mesto pod Urpínom. Pôjde o najväčšie športové podujatie na Slovensku,
vďaka ktorému si to do srdca krajiny nasmerujú tisíce športovcov a návštevníkov. Čas sa kráti a pred sebou máme rok a pol intenzívnych
príprav na tento medzinárodný športový sviatok. 
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Samospráva

Zo športu

Ku kvalitnejšiemu vývozu odpadu môžete
prispieť aj Vy!
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Voľby do NR SR sa blížia. Prinášame Vám
prehľad volebných miestností v meste.
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Vo februári nás čaká výškarský míting Banskobystrická latka.
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EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne
a investičné fondy

Úspora energií v materských školách vďaka eurofondom
úspor energií. Výsledkom monitorovania
v prvom roku bola dosiahnutá úspora energií
viac ako 60 percent. V súvislosti s tým bola
MŠ Na Lúčkach vybratá ako vzorový projekt
a príklad dobrej praxe, ktorý bol odprezen
tovaný na výročnej konferencii OP KŽP. Po
mocou eurofondov sme pre našich najmen
ších získali nielen moderné materské školy,
ktoré sa tešia zvýšenému záujmu rodičov, ale
predovšetkým energeticky úsporné budovy.
Doteraz získané úspory z prevádzky sme in
vestovali do ďalších rozvojových projektov
mesta, napr. na hydraulické vyregulovanie
systému ústredného kúrenia v štyroch iných

materských školách. Zároveň mesto pokraču
je v realizácii ďalších projektov zameraných
na energetické úspory v materských školách.
V roku 2019 sa začali realizovať energetické
opatrenia v MŠ Ul. 9. mája, v ktorej sa v rám
ci integrovanej operácie súčasne realizuje eu
roprojekt financovaný z Integrovaného regio
nálneho operačného programu zameraný na
rozšírenie kapacít. Projekt má byť ukončený
v lete 2020 a výsledkom bude ďalšia obnove
ná materská škola, ktorá zodpovedá najvyš
ším štandardom.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov, MsÚ BB

Foto: archív MsÚ BB

Mesto Banská Bystrica od roku 2017 v rám
ci Operačného programu kvalita životného
prostredia úspešne zrealizovalo už tri euro
projekty zamerané na energetické opatrenia
vo verejných budovách: zvyšovanie energe
tickej efektívnosti MŠ Tatranská, zvyšovanie
energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach,
znižovanie energetickej náročnosti MŠ Ra
dvanská. V rámci obdobia udržateľnosti
projektu, v trvaní 5 rokov, raz ročne monito
rujeme dosiahnuté výsledky projektov v pra
xi. To znamená potvrdenie zaradenia budov
do energetických tried podľa energetických
certifikátov a monitorovanie dosiahnutých

MŠ Tatranská

MŠ Radvanská

MŠ Ul. 9. mája

Vyhodnotenie
vianočnej súťaže

Výťažok z Primátorského
punču na pomoc Prešovu

Ďakujeme všetkým čitateľom, ktorí sa zapojili do našej decembrovej sú
ťaže. Vaše odpovede nás veľmi potešili a dozvedeli sme sa viac o tom, čo
Vás v novinách zaujíma a čo Vám naopak chýba a radi by ste si prečítali.

Ľudová hudba, tanec,
spev či dobré jedlo a pi
tie denne lákajú počas
decembra na bansko
bystrické
námestie
mnohých
obyvateľov
a návštevníkov. Inak
tomu nebolo ani na Pri
mátorskom punči, na
Vyzbierané peniaze opäť pomôžu dobrej veci
ktorom sa opäť podarilo
vyzbierať peknú sumu,
ktorá bude venovaná na dobročinné účely. Toto tradičné charitatívne
podujatie spríjemnil aj kultúrny program, počas ktorého sa predstavila
kapela Funny Fellows, ale aj Paľo Majerík so svojou heligónkou. Podari
lo sa predať 200 litrov vianočného punču, 50 litrov čaju a 500 hrnčekov
s tematikou Banskobystrických Vianoc. Pre dobrých ľudí, ktorí prišli
len s tým najlepším úmyslom, boli pripravené aj chutné pagáče. V stán
ku sa vystriedali stovky zákazníkov a spoločnými silami sa nám podari
lo vyzbierať 3 033 eur. Výťažok bol venovaný na pomoc ľuďom, ktorých
postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici
v Prešove. Okrem toho mesto Banská Bystrica podporilo Prešovčanov
aj sumou 10 000 eur – za zrušený silvestrovský ohňostroj to bolo 3000
eur a za silvestrovský program 7 000 eur.
dmo

Výsledky
Masáž v rehabilitačnom stredisku v jednom zo zariadení so
ciálnych služieb v pôsobnosti mesta – pani Mesíková
Poukážka do kaderníctva KOMUCE na Robotníckej ulici 12
– pani Šóky
Čokoládový balíček od DANY – svet čokolády – pán Jurčák
Praktický športový balíček od Oddelenia športu – pani Koppová
Kniha Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia a kalen
dár farebná Banská Bystrica 2020 – pán Sobota
Do nového roka 2020 Vám želáme hlavne veľa zdravia, spokojnosti
a úspechov. Veríme, že si aj v tomto roku každý z Vás nájde v novinách
to svoje a naďalej nám budete vyjadrovať svoju priazeň. Všetkým vý
hercom srdečne gratulujeme. 
smo

www.banskabystrica.sk

Foto: archív MsÚ BB

MŠ Na Lúčkach
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Rešpektujme prácu iných a majme pred panelákom čistejšie

S vozidlami, ktoré spôsobom státia obmed
zujú vývoz komunálneho odpadu sú zberové
osádky konfrontované takmer denne, a to
aj napriek tomu, že parkovanie pred nádo
bami je v zmysle príslušného VZN č. 9/2016
mesta o nakladaní s komunálnym odpadom
zakázané. Ide najmä o ulice Starohorská, Ta
transká, Strážovská, Krivánska, Moskovská,
Oremburská, Tulská, Podháj, Kalinčiakova,
Bernoláková, Radvanská či o bývalý areál
pozemných stavieb na Kukučínovej a Hornej
ulici, kde je tento problém celoročný. Vozidlá
často znemožňujú prístup k nádobám aj sa
motným obyvateľom, ktorí chcú odpad uložiť
do nádob. V dôsledku nevyvezenia odpadu
sa po zaplnení nádob odpad hromadí vedľa,
a znečisťuje tak okolie našich domovov. Záro
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veň majú obyvatelia neraz pocit, že sa vývoz
odpadov neuskutočňuje. Vo vytypovaných
lokalitách preto pribudne informatívne zna
čenie. Osadených bude 25 tabúľ s textom
„Vodiči pozor! Parkujte tak, aby bol umož
nený zber komunálneho odpadu“. Tabuľa
má upozorniť vodičov na to, aby umožnili
mestu plniť si zákonné povinnosti ohľadom
nakladania s komunálnym odpadom na jeho
území, medzi ktoré patrí aj pravidelný zber
odpadov. Problém spôsobuje aj to, keď zapar
kované autá zasahujú do cestného profilu ta
kým spôsobom, že sa vozidlo nevie dostať do
časti ulice a k stojisku kontajnerov. To môže
ohroziť aj bezpečnosť či zdravie obyvateľov,
nakoľko väčšími vozidlami disponujú i po
hotovostné a záchranné zložky. Stretávame

Nezabudnite na daňové priznanie

Ak ste v predchádzajúcom roku nadobudli, predali alebo darovali ne
hnuteľnosť, nezabudnite do 31. januára 2020 podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti. Tlačivá sú k dispozícii v klientskom centre na
MsÚ alebo na internetovej stránke mesta. Do uvedeného termínu si
môžu vlastníci bytu alebo rodinného domu uplatniť zníženie daňovej
povinnosti, ak k 1. januáru 2020 dosiahli vek 62 rokov, sú držiteľmi
platného preukazu ZŤP alebo poberajú dávku v hmotnej núdzi za
predpokladu, že byt alebo rodinný dom im slúži na ich trvalé býva
nie. Vlastníci, ktorí spĺňajú podmienku na zníženie daňovej povin
nosti musia podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti vrátane
prílohy na zníženie dane najneskôr do 31. januára 2020. V prípade, že
si vlastník nehnuteľnosti tento nárok na zníženie daňovej povinnosti
do uvedeného dátumu neuplatní, nárok na úľavu mu zo zákona na
toto zdaňovacie obdobie zaniká.
Oddelenie daní a poplatkov, MsÚ BB
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sa s tým najmä vo vnútroblokoch na uliciach
Tr. SNP, 29. augusta a na Kalinčiakovej ulici.
Samospráva apeluje na obyvateľov mesta, aby
pri parkovaní zohľadňovali tieto skutočnosti.
V prípade, že osadené tabule nesplnia svoj
význam, mesto bude musieť pristúpiť k radi
kálnejším zmenám, a to k zavedeniu zvislého
i vodorovného dopravného značenia, ktoré
parkovanie pred stojiskami záväzne zakáže.
Opätovne tiež prosíme obyvateľov o dodržia
vanie termínov zberu objemných odpadov.
Harmonogram nájdete v minuloročných no
vembrových Radničných novinách alebo na
stránke mesta www.banskabystrica.sk.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

Voľby do NR SR sa blížia

Voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky sa
uskutočnia v sobotu, 29. februára 2020 od 7:00 hod.
do 22:00 hod. V našom meste bude otvorených 77 vo
lebných miestností pre 63 987 zapísaných voličov (k 9.
januáru 2020). Zoznam ulíc a k ním pridelených voleb
ných miestností nájdete na strane 7. Oprávnení voliči
s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica môžu po
žiadať o vydanie hlasovacích preukazov poštou alebo
elektronicky najneskôr do 10. februára 2020. Osobne
alebo na základe splnomocnenia Vás vybavia v kance
láriách matričného úradu a ohlasovne pobytu počas
úradných hodín do 28. februára 2020. Všetky potrebné
informácie k blížiacim sa voľbám nájdete na stránke
mesta v sekcii Tvoje mesto Banská Bystrica.
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, MsÚ BB

Najobľúbenejšie mená sú Ema a Jakub

V Banskej Bystrici počas roka 2019 prišlo
na svet viac detí, no sobášov bolo menej ako
v roku 2018. Aj napriek tomu, že v našom mes
te podľa aktuálnych údajov k dnešnému dňu
žije viac žien, opäť sa narodili prevažne chlap
ci. Svoje áno si v našom meste na Matričnom
úrade povedalo 373 párov, z toho 131 sobášov
bolo cirkevných a 242 civilných. Najobľúbenej
ší mesiac, ktorý každoročne nesie prvenstvo
v počte svadieb je september. Tento rok sa
počas neho uskutočnilo 56 sobášov. Nekonali
sa len v priestoroch radnice. Medzi obľúbené
miesta patrí aj záhrada hotela Gala či Vodný
hrad v Hronseku, záhrada pri reštaurácii Le
Gout a počas roka 2019 bola svadba aj na Pony

farme – Suchý vrch. V našom meste sa počas
uplynulých dvanástich mesiacov narodilo 1313
detí, čo je o 62 viac ako v roku 2018. Opäť však
vedú chlapci s počtom 665. Dievčat sa narodilo
648. „Nie všetky detičky však majú trvalý pobyt
v našom meste, nakoľko v Banskej Bystrici rodili
aj maminky z iných miest. Malých Banskobystričanov sa počas roka 2019 narodilo 748,“ uviedla
Marta Čellárová, vedúca oddelenia Matriky
a ohlasovne pobytu. Najobľúbenejšie dievčen
ské mená roka 2019 sú tradične Ema (Emma),
Hana (Hanka) a trojicu uzatvára Laura, ktorá sa
minulý rok do rebríčka nedostala. Prvé miesto
medzi chlapčenskými menami opäť patrí Ja
kubovi. Hneď za ním nasledujú mená Lukáš

a Adam, ktoré boli v zozname aj vlani. „Každý
rok sa na Matričnom úrade v Banskej Bystrici stretávame aj s netradičnými menami. Z dievčenských to
tento rok boli mená Amira, Eloïse, Lillien, či Réka.
Zaujímavé chlapčenské mená boli napríklad Dorian
a Samael,“ dopĺňa Marta Čellárová, vedúca od
delenia Matriky a ohlasovne pobytu. Štatistiky
matriky zaznamenali oproti minulému roku
viac úmrtí v nemocnici, konkrétne 1250. Ban
skobystričanov celkovo umrelo 725. Do nášho
mesta sa prisťahovalo 923 ľudí. Odsťahovalo
sa 1217 obyvateľov, čo je menej ako vlani. Naj
častejšie odišli do Českej republiky, Talianska
a Rakúska.
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Názory poslancov
Už v roku 2021 nás čaká EYOF 2021, na ktorý sa naše mesto už intenzívne pripravuje. Opýtali sme sa ďalších troch poslancov na to, ako
vnímajú fakt, že práve v našom meste sa uskutoční toto veľké medzinárodné športové podujatie.

Svetozár
Dluholucký

David Kapusta

Už o necelé dva roky čaká
naše mesto významné me
dzinárodné podujatie. Jed
noznačne je to obrovská
„nálož“ práce a organizá
cie, na ktorú sa Banská
Bystrica s podporou vlády
SR podujala. Nie je to príliš veľké sústo a doká
že sa naše mesto pripraviť tak, ako sa od neho
očakáva? Zvládneme to po priestorovej, perso
nálnej, organizačnej a finančnej stránke? To sú
otázky, ktoré si kladie každý a všetci tí, ktorých
sa to bytostne dotýka. B. Bystrica ukázala v mi
nulom i v tomto volebnom období, že dokáže
prijímať veľké výzvy i úlohy a dokáže ich zre
alizovať v plnom rozsahu a kvalite. Zaznievajú
hlasy, ktoré sú proti a radšej by sa zamerali na
„menšie a istejšie“ programy rozvoja mesta.
Som však presvedčený o tom, že v živote je po
trebné prijímať veľké výzvy a klásť si vysoké
ciele. Nebude to len naša prezentácia, rekla
ma do sveta, ale zásadný príspevok k rozvoju,
tak sľubne sa vyvíjajúcemu cestovnému ruchu
(Banskobystrický kraj vlani najlepší). Vybudo
vané a zrekonštruované športové zariadenia
a celá infraštruktúra mesta a okolia budú slúžiť
hlavne nám Banskobystričanom. Som presved
čený, že to zvládneme a bude to naša najlepšia
vizitka vo svete.

EYOF 2021 sa zdá byť vý
bornou príležitosťou pre
naše mesto. Máme však
k nemu spolu s posla
neckým klubom BBA od
začiatku opatrný prístup
a upozorňujeme na slabé
stránky organizácie toh
to podujatia. Bežne je na ňom 5-tisíc účastní
kov, ktorí majú vysoké očakávania od kvality.
V minulosti sa uskutočnilo vo väčších mestách
s profesionálnou športovou infraštruktúrou.
Napríklad v Tampere, Paríži, Utrechte či Mu
rcii. Minulý rok bolo podujatie v Baku, ktoré
v roku 2015 preinvestovalo do infraštruktúry
a organizácie európskych hier viac ako mili
ardu dolárov. Myslím si, že naša a regionálna
infraštruktúra nedosahuje porovnateľnú úro
veň. Podujatie má aj objektívne niekoľko iných
úskalí – nedostatok a zastaraný stav ubytova
cích zariadení na internátoch a nedostatok stra
vovacích zariadení. Zvýraznil by som ešte, že
každý účastník platí účastnícky poplatok, kto
rý sa pohybuje v stovkách eur a celkovo by sa
malo vyzbierať viac ako 2,5 mil. eur. Je preto na
mieste otázka, či sme pripravení poskytnúť na
šim hosťom adekvátnu protihodnotu a služby.
Dôležité je, aby EYOF prijali obyvatelia mesta
a vytvorili dobrú atmosféru. Našou prednosťou
môže byť pohostinnosť.

Erika Karová
Verím, že ak sa podarí
dobudovať
športovú
infraštruktúru a zlepšiť
stav ubytovacích kapa
cít, veľkolepé medziná
rodné podujatie Európ
sky olympijský festival
mládeže EYOF 2021, na
ktorom pracuje šikovný organizačný tím,
bude nielen prínosom pre naše mesto,
ale aj kraj. V Banskej Bystrici máme veľa
športových klubov a aktívne deti i mlá
dež. Ak chceme, aby mladí nesedeli doma
za počítačmi a aby športovali, musia mať
na to vytvorené vhodné podmienky. Špor
toviská po podujatí v našom meste zosta
nú a budú sa môcť využívať. Prídu k nám
tisícky športovcov a návštevníkov, ktorým
môžeme ukázať krásu nášho kraja. Orga
nizácia podujatia takéhoto rozsahu však
prináša aj veľa rizík, hlavne nedostatok
času a zbytočnej byrokracie. Verím, že
všetci na úradoch nebudú zbytočne naťa
hovať čas a budú robiť všetko preto, aby
to išlo promptne a bez zbytočných prie
ťahov. Ak sa nestihne všetko podľa plánu
bola by to pre nás medzinárodná hanba.
Držím palce, aby sme to dôstojne zvládli
a pripravili kvalitné a úspešné športové
podujatie!

Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021

Tento rok patrí prípravám
Banská Bystrica sa v závere júla 2021 stane na týždeň hlavným mestom európskeho mládežníckeho športu. Na XVI. letný Európsky
olympijský festival mládeže (EYOF) príde viac ako 3600 športovcov a členov ich sprievodu z päťdesiatich európskych krajín. Tento rok
bude preto o intenzívnych prípravách na veľké podujatie, ktoré nás čaká.
EYOF je najväčšie európske multišportové
podujatie pre mladých športovcov vo veku od
14 do 18 rokov. Športovci v letných i zimných
športoch sa stretávajú v dvojročných cykloch
v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod zášti
tou Medzinárodného olympijského výboru,
o jeho organizátorovi rozhodujú Európske
olympijské výbory. Už takmer pol roka pra
cujú správna rada i organizačný výbor na
prípravách podujatia. Usporiadatelia v iných
mestách majú na prípravy päť rokov, v Ban
skej Bystrici sa musí všetko zvládnuť v zrých
lenom tempe za necelé dva roky. V roku 2016
získali právo organizovať EYOF 2021 Košice,
po troch rokoch však zo snáh upustili a v júli

www.banskabystrica.sk

Takto vyzerali maskoti z EYOF 2019 v Baku

2019 prevzala túto úlohu Banská Bystrica.
Mesto založilo neziskovú organizáciu EYOF
2021 a vláda následne odsúhlasila finančné
prostriedky na podujatie. „To bolo kľúčové.
Čakali sme takmer do konca augusta, kým sa
tento proces skončil. Vtedy sa definitívne potvrdilo, že môžeme zorganizovať EYOF. Všetko však
musíme zvládnuť v zrýchlenom režime. Stále je
veľa úskalí na ceste k vydarenému podujatiu,“
uviedol riaditeľ organizačného výboru EYOF
2021 Peter Korčok, ktorého doplnil primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko: „Od vlády
dostaneme financie na rekonštrukciu a výstavbu
športovej infraštruktúry v meste. Vďaka tomu
nemusíme investovať prostriedky do niektorých
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športovísk z rozpočtu mesta. Môžeme ich presunúť do iných oblastí, ako sú doprava, školstvo či
sociálne veci.“

Bude to o kompaktnosti
Prioritou organizačného výboru je pripraviť
z hľadiska športovísk a ubytovania kompakt
né kontinentálne multišportové podujatie. Aj
vzhľadom na novú medzinárodnú športovú
agendu 2020, ktorú presadzuje prezident Me
dzinárodného olympijského výboru Thomas
Bach, by mal práve EYOF 2021 ukázať, že
multišportové podujatia môžu ísť z veľkých
aglomerácií aj do menších miest a regiónov.
Banská Bystrica chce ukázať, že je to možné
urobiť aj s minimalistickým rozpočtom a na
staviť v tomto smere latku pre iných organizá
torov. „Chceme urobiť kompaktné podujatie, mať
čo najviac športov na relatívne malom území, čo
kladie menšie nároky na dopravu. Máme aj záložný plán, ak sa niektoré aktivity pri budovaní
infraštruktúry nepodarí naplniť. Sme síce v časovom strese, ale nikomu z nás nechýba chuť a vôľa,
aby bol tento projekt úspešný,“ povedal primátor
Banskej Bystrice a prezident organizačného
výboru Ján Nosko, ktorý na slávnostnom zá
verečnom ceremoniáli XV. letného EYOF v júli
2019 v Baku prevzal ako predstaviteľ ďalšieho
mládežníckeho podujatia vlajku Európskych
olympijských výborov.

Športový park Štiavničky
Centrom EYOF 2021 bude Športový park, ktorý
vznikne v areáli na Štiavničkách. Jeho srdcom
bude Štadión SNP, ktorý bude armáda v súčin
nosti s ministerstvom obrany v nasledujúcich
mesiacoch rekonštruovať a vznikne Národný
atletický štadión. Práve na ňom bude 25. júla
2021 otvárací ceremoniál celého podujatia. Na
tomto mieste vznikne unikátny koncept prepo
jených športovísk, ktorý nemá u nás obdobu.
Je zaujímavý aj pre divákov, keďže v malom
priestore môžu navštíviť množstvo športov.
Dnes už pri štadióne nie sú stožiare umelého
osvetlenia, ktoré mesto odstránilo, priestory
vyprázdnili už aj futbalisti MFK Dukla a kluby
z regiónu si odviezli sedadlá z tribún.
Počas podujatia sa v areáli Športového parku
na Štiavničkách budú okrem atletických dis
ciplín konať aj súťaže v plávaní, tenise, bed

Športový park
na Štiavničkách

plážový volejbal
bedminton
tenis
triatlon
plávanie
atletika
džudo

mintone, triatlone, džude a plážovom volej
bale. „Náš koncept sme predstavili už na valnom
zhromaždení Európskych olympijských výborov
vo Varšave a zástupcom národných olympijských
výborov sa veľmi páčil. Pešie vzdialenosti pre
účastníkov sú niečo unikátne, na veľkých multišportových podujatiach niečo podobné nebýva.
Okrem Štadióna SNP chceme na Štiavničkách využiť aj plážové kúpalisko, športovú halu, plaváreň
i tenisový areál. Na plážovom kúpalisku chceme
umiestniť aj cateringový stan, oddychové zóny. Je
možné, že počas EYOF bude otvorené aj pre bežných návštevníkov,“ uviedol Peter Korčok. Sú
ťaže v športovej gymnastike sa budú konať na
zimnom štadióne, basketbal prichýlia haly Pe
dagogickej fakulty UMB a v Badíne. Centrom
cyklistiky bude Námestie SNP a v nasledujú
cich týždňoch sa rozhodne o dejisku hádza
nárskych turnajov.

Do mesta možno
zavíta aj Peter Sagan
Už počas roka 2020 sa uskutočnia viaceré testo
vacie súťaže. Jednou z nich by mala byť aj etapa
pretekov Okolo Slovenska, ktorá bude vrcholiť
v práve v našom meste. Organizátori sa snažia
dostať na štart aj trojnásobného majstra sveta
Petra Sagana. V auguste sa v Banskej Bystrici

uskutoční aj Európsky pohár v triatlone a pri
pravené sú aj ďalšie testovacie podujatia.

Hľadá sa podoba maskota
Mesto pod Uprínom je s spájané s povesťami
o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj
maskotom EYOF. O jeho podobe sa rozhodne
vo výtvarnej súťaži, ktorá je určená pre širokú
verejnosť. Úlohou súťažiaceho je do 28. februára
2020 vytvoriť návrh podoby maskota – permo
níka, ktorý bude symbolizovať oblasť Banskej
Bystrice. Organizátori vypísali štyri kategórie –
pre deti do 10 rokov, mládež od 10 do 18 rokov,
verejnosť od 18 rokov a profesionálnych výtvar
níkov. Do súťaže budú prijaté plošné práce (ma
ľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafic
kých programoch. Diela majú byť vo formáte A4
alebo A3, počítačové práce vo formáte pdf. O ví
ťazoch a konečnom návrhu maskota rozhodne
odborná porota, ktorú zostavili Slovenský olym
pijský a športový výbor a Európsky olympijský
festival mládeže Banská Bystrica 2021. Víťazné
návrhy budú ocenené diplomom a vecnými ce
nami. Viac informácií o výtvarnej súťaži nájdete
na weboch Slovenského olympijského a špor
tového výboru www.olympic.sk a Európskeho
olympijského festivalu mládeže 2021 www.
eyof2021.com.
Tím EYOF

Foto: archív EYOF Baku
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Takto sme oslávili Nový rok

Prvé
dieťatko roka

Foto: D. Hein

Foto: M. Chabadová

Foto: D. Hein

Foto: M. Chabadová

Je ním dievčatko Katka, ktoré vážilo 3 340
gramov a meralo 54 cm a doma ju čakajú jej
dvaja bračekovia. Mamička Zuzana ju na svet
priviedla o 2:53 hod. Rodičom srdečne gratu
lujeme a novému prírastku želáme najmä veľa
zdravia!
smo

Pri privítaní prvého dieťatka v meste

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

Meno: Suri
Pohlavie: pes
Vek: 12/2018
Výška: 55 cm Váha: 15,5 kg
Povaha: Suri je psík, ktorý je neustále v pohy
be. Vyžaduje si pozornosť a potrebuje aktívnu
rodinu. Ak hľadáte „parťáka“, s ním sa nudiť
určite nebudete. Ak chcete vidieť viac psíkov,
či pomôcť, môžete sa informovať na telefónnych
číslach: 0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej stanici so sídlom na adrese Unionka 17,
96001 Zvolen. Presné informácie o formách vítanej
pomoci nájdete na webovej stránke www.kszv.sk.

www.banskabystrica.sk

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov s názvom Srdce na dlani nie
je v našom meste novinkou. Je skôr očakávanou tradíciou, ktorú v predvianočnej
a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva.
Tento rok bolo na ocenenie v Banskobyst
rickom kraji prijatých celkom 35 nominácií,
ďalšie dve nesplnili podmienky stanovené
štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zve
rejnených kategórií bolo už tradične Dob
rovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti,
kde Centrum dobrovoľníctva prijalo až desať
nominácií. Komisia sa v tomto roku po zod
povednom preštudovaní všetkých nominácií
rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky
stvárnené autorskou soškou z dielne M. Bart
ka. Špecifikom tohtoročného Srdca na dlani
bolo, že sa komisia rozhodla udeliť aj ocene
nie za výnimočnosť, ktoré získal mnohoroč
ný dobrovoľník Lukáš Macko. Lukáš pôsobí
u Saleziánov v Banskej Bystrici už desať rokov,
kde sa s veľkým nasadením venuje mláde
ži a organizovaniu podujatí. Bol tiež jedným
z hlavných organizátorov tohtoročného ani
mátorského podujatia AABB, ktoré navštívilo
sedemsto mladých ľudí. Medzi ocenenými prí
behmi však nájdete aj dospelých ľudí, ktorí si
dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám v núdzi,
deťom v paliatívnej starostlivosti či v dlhodo
bej starostlivosti na onkologickom oddelení.
Boli medzi nimi ľudia, ktorí dbajú, aby všetky
procesy v meste boli v súlade so zákonmi. Srd
ce na dlani získali aj seniori, ktorí nachádzajú
zmysel v prinášaní radosti starším, ale aj tým

Foto: M. Dubovský

Foto: archív MsÚ BB

Srdce na dlani
odovzdávali už po trinásty raz

Ocenenie je zároveň poďakovaním
najmenším. Podujatie je však príležitosťou
poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu
nielen nezištne pomáhať, ale mnohokrát svo
jím príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné
certifikáty za nezištné venovanie času, ener
gie a schopností pre pomoc boli menovite odo
vzdané 34 ľuďom. „Srdce na dlani je podujatie,
ktoré má upriamiť pozornosť na všetky dôležité
dobré skutky, ktoré dobrovoľníci v našom bezprostrednom okolí vykonávajú. Je dôležité, aby sme
o nich hovorili a aby sme ich poznali. A tiež je
dôležité, aby sme im patrične poďakovali a ukázali,
že nám nie je ľahostajné, čo pre spoločnosť robia,“
povedala Silvia Cochová, riaditeľka Centra
dobrovoľníctva.
Centrum dobrovoľníctva, n.o.
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Prehľad volebných miestností pre voľby do NR SR
Č.O.

Názov ulice
Astrová, Azalková, Kláry Jarunkovej, Ladislava Hudeca, Muškátová ulica, Na Graniari, Nad
1.
plážou, Námestie Ludvika Svobodu, Školská, Tajovského, Tibora Andrašovana
Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, J. Chalupku, J. Kráľa, M. Hattalu,
2.
M. M. Hodžu, M. Rázusa, Murgašova, Na Troskách, Rutkaya Nedeckého, T. Vansovej, Vajan
ského námestie, Záhradná
Alexandra Matušku, Bakossova, Cmárovo, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bot
tu, Katovná, Krížna, Laskomerská, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Pod
3. - 4.
vysielačom, Slnečné stráne, Stoličková, Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove ,
Severná, Šimona Jurovského
Dolná, F. Švantnera, J. Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP,
5.
Národná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie,
6.
Horná, Kukučínova, Robotnícka, Železničiarska
Cesta k nemocnici, Československej armády, Petelenova, Banská Bystrica, 29. augusta, Jegoro
7. - 10. vova, Partizánska cesta, Cesta k Smrečine, Námestie slobody, Trieda SNP 2 - 38, 7 – 31
Trieda SNP 33 - 73, 40 – 80
Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša,
11.
Profesora Sáru, Rudlovská cesta 2 - 54, 3 – 51, Skuteckého, Šoltésovej

Volebná miestnosť
Univerzita Mateja Bela,
Tajovského 10
SPŠ Jozefa Murgaša,
Hurbanova 6
ZŠ Bakossova 5
ZUŠ J. Cikkera,
Štefánikovo nábrežie 6
ZŠ SSV, Skuteckého 8
ZŠ Trieda SNP 20
ZŠ SSV, Skuteckého 8
Banskobystrická regionálna správa
ciest, Majerská cesta 94
Budova bývalej ZŠ Senická cesta 57

12.

Majerská cesta, Stavebná

13.

Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta
Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická
Kultúrny dom, Hronská 4
ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866
Hviezdoslavova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Viestova, Žltý piesok, 9. mája 3 - 23, 6 - 30,
Bellušova, Boženy Němcovej, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy,
ZŠ Golianova 8
9. mája 25 - 55, 36 - 74, Družstevná, Golianova, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou,
Pod Turíčkou
Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom,
Kultúrne stredisko Rudlová,
Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 - 85, 70 - 116, Strmá, Zdenka Mikulu
Strmá 2
Haškova, Hlboká, Mateja Bela, Agátová, Dubová, Garbanka, Na Dolinky, Na plaváreň, Na
Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surov
ZŠ Ďumbierska 17
ská, Veterná, Ďumbierska, Ružová, Gerlachovská, Chabenecká, Beskydská, Fatranská
Magurská 5 - 59, Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69, Inovecká, Karpatská, Magurská 2 - 16,
ZŠ, Pieninská 27
Pieninská
Krivánska
Dom opatr. služby, Krivánska 22
Javornícka 1 - 53, Javornícka 2 - 12, Rudohorská 1 - 27, Starohorská 1 - 23, 6 - 38, Starohorská
25 - 49, 40 - 70, Tatranská 1 - 11, Strážovská, Tatranská 4 - 10, Tatranská 13 - 39, 14 - 38A
ZŠ Sitnianska 32
Tatranská 40 - 58, 41 - 79, Borová ulica, Tatranská 60 - 96, 81 - 93, Rudohorská 28 - 32, Tatran
ská 95 - 109, Sitnianska 1 - 23, 2 - 22, Rudohorská 20 - 24, Sitnianska 24 - 32, 25 - 33
Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Nový Svet,
MŠ Jakubská cesta 77
Ovocná, Topoľová, Kostiviarska: 10151, 10153
Jozefa Mistríka, Uľanská cesta
Budova bývalého MNV, Uľanská cesta 47
Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz,
Gaštanová, Limbová, Javorová, Lipová, Lúčičky, Priehrada, Ulička, Višňová, Jaseňová, Jedľová,
ZŠ Gaštanová 12
Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta
Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova, Družby, Mládežnícka 2 - 38, 1 - 29, Internátna 1,
ZŠ Okružná 2
2 - 32, Nová, Internátna 13 - 69
Oremburská, Moskovská 2 - 40, Moskovská 1 - 29, 42 - 48, Vršacká ulica, Zadarská ulica
ZŠ Moskovská 2
Tulská 2 - 38, Tulská 1 - 59, Kyjevské námestie, Kovačická ulica, Tulská 64 - 74, 61 - 119
Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená, Jazmínová, Spojová, Šalgotarjánska, Trieda Hradca Králové
ZŠ Spojová 14
1 - 15, Trieda Hradca Králové 16 - 40, Kvetinová
Švermova 2 - 44, 19 - 59, Dlhá, Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nám.Ľ.Štúra 1, Nešporova,
Domov dôchodcov SENIUM,
Sadová, Švermova 1 -17
Jilemnického 48
Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Králická cesta, Letná, Mládežnícka 31-47, Na Kútinách, Na Mo
Gymnázium M. Kováča,
tyčinách, Ovčiarska cesta, Pod Suchým vrchom, Poľná 2-102, 35-157, Stredná, Zimná, Radvaň:
Mládežnícka 51
10165,2751,13165,14958,15069, Malachovská cesta, Poľná 11-33 Stromová, Stupy
Nám. Ľ. Štúra 7 - 25, 8 - 26, Poľná 1 - 9, Radvanská 1 - 24, Kalinčiakova, Sládkovičova 5 - 13,
ZŠ Radvanská 1
8 - 10
Radvanská 25 - 30, Bernolákova 1 - 3, Bernolákova 14 - 58, Pršianska cesta, Bernolákova 5 - 43,
Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
Cintorínska
Bývalá Požiarna zbrojnica, Iliašska
Iliašska cesta, Zvolenská cesta 5, 19,33,71
cesta 9
Podháj 2 - 52, 1 - 37, Sládkovičova 16 - 48, Sokolovská, Zvolenská cesta 2, 4, 6, Podháj 56 - 102,
Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
39 - 69, Sládkovičova 50 - 96
Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Plánková, Šípková, Trnko
Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18
vá
Ametystová, Bronzová, Diamantová, Jantárová, Jaspisová, Kremeňová ulica, Malachitová, Medená,
Spoločné nebytové priestory, Medená 3
Mosadzná, Opálova, Platinová, Rubínova, Rumelková, Tyrkysová, Topásová, Zlatá, Zafírova, Železná
Rakytovce: Borovicová, Brestová, Klenová ulica, Liesková, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová
Zvonica, Rakytovská cesta 76

14.
15. - 17.
18.
19. - 23.
24. - 27.
28.
29. - 39.
40.
41
42. - 45.
46. - 50.
51. - 56.
57. - 60.
61. - 62.
63. - 64.
65. - 67.
68. - 70.
71.
72. - 74.
75.
76.
77.
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Udialo sa / pozývame

Potešili koncertom

Začiatkom novembra sa o 16:00 hod. v pries
toroch Radnice uskutočnila vernisáž charita
tívnej výstavy tvorby Anny Drevickej za účasti
a podpory ministerky kultúry Ľubice Laššáko
vej. Výstava trvala do 13. novembra a hlavným
cieľom organizátorov a partnerov akcie bolo
prehĺbiť spoluprácu medzi mestom Banská Bys
trica, občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi
a umeleckou sférou. V neposlednom rade bolo
zámerom pomôcť finančným výťažkom z akcie
tým, ktorí to potrebujú, a podnietiť tak ochot
ných a aktívnych ľudí k podobným podujatiam.
Dňa 20. novembra bol výťažok v celkovej výške
473 eur odovzdaný Pavlovi Bicianovi, zástupco
vi prednostky Kliniky pediatrickej onkológie
a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
a zároveň predsedovi OZ Svetielko nádeje. Fi
nančné prostriedky budú využité pre naplnenie
projektu Korálky odvahy pod vedením liečebnej
pedagogičky Juliany Holosovej.
A. Drevická

Šikovnosťou
k dobrým skutkom
Predsviatočnú atmosféru v ZŠ s MŠ Radvanská
každoročne dotvoria vianočné trhy. Dňa 17. de
cembra si to do vestibulu, kde sa trhy uskutoč
nili, namierili prví návštevníci – rodičia, starí
rodičia i priatelia školy. A veru bolo z čoho vy
berať. Škôlkari, mladší i starší žiaci sa s rados
ťou pripravovali na toto podujatie. Výsledkom
ich remeselníckych zručností a tvorivosti boli
výrobky, ktoré ponúkali na predaj. Každá trie
da mala svoj vlastný stánok. Z bohatej ponuky
si záujemcovia mohli vybrať maľované obrázky,
vázy, svietniky, ručne vyrábané šperky, voňavé
mydlá i výrobky z dreva či pestré vianočné de
korácie. O zábavu a náladu sa postarali žiaci
svojimi tanečnými či speváckymi vystúpeniami.
Najdôležitejšou súčasťou trhov však bola chari
tatívna zbierka, ktorej výťažok poputuje na det
ské onkologické oddelenie v Banskej Bystrici.
Už minulý školský rok sa rozhodli pomáhať de
ťom s týmto ochorením a radi by v tejto tradícii
naďalej pokračovali. 
ZŠ s MŠ Radvanská

www.banskabystrica.sk

Umelecký zážitok v podaní žiakov
Divadlo pod balkónom opäť zapojilo mladé ta
lenty zo ZŠ Sitnianska do projektu s názvom
Divadlo nás baví aj baví. Z verejných zdrojov
mu finančnú pomoc poskytol Fond na podporu
umenia. Spolupráca na projekte začala v roku
2018 a odvtedy boli vytvorené už tri úspešné
divadelné hry. Vybraní žiaci zo základnej školy
spolu s divadelným tímom nacvičili podľa ná
metu rozprávkovej knihy aj štvrtú inscenáciu
Priatelia hviezdneho vodopádu. Premiére pred
chádzala dôsledná príprava. Počas troch mesia
cov jedenásť detí spolupracovalo s výtvarníč
kou K. Mažáryovou, s ktorou navrhovali scénu
z recyklovaného materiálu. B. Bušovská a hlav
ný režisér J. „Harry“ Haruštiak im odovzdávali
cenné rady z javiskovej reči a z hereckého ume
nia. Skúšky prebiehali formou workshopov, čo
sa deťom veľmi páčilo. Všetko sa naučili na zá
klade vlastnej skúsenosti. V stredu, 18. decem
bra 2019 nastal deň, kedy sa hľadisko zaplnilo

rodičmi, starými rodičmi či príbuznými, aby
povzbudili malých hercov. Excelentné výkony
o posolstve priateľstva medzi ľuďmi a zvierata
mi v podaní žiakov dopĺňala hudba B. Felixa.
Zvukové a svetelné efekty realizované J. Haruš
tiakovou dotvárali celkovú atmosféru. Projekt
opäť podporil ďalší rozvoj mladých talentov,
spoluprácu medzi organizáciami a priniesol prí
jemný umelecký zážitok. 
ZŠ Sitnianska

Foto: ZŠ Sitnianska

Počas odovzdávania výťažku

Čo rozveselí ľudskú
vo sko mp o n ova n ý m i
dušu a dodá chvíli svia
vianočnými skladbami
súčasných hudobných
točný nádych? Vzneše
skladateľov Petra Špilá
ná hudba a krásne slovo.
To všetko už sedemde
ka a Petra Bibzu i zná
siat rokov prináša hu
mymi vianočnými hitmi
zo zahraničia. Zúčast
dobným priaznivcom
Spevácky zbor Hron.
neným sa prihovorila
Aj tento rok prispel
V. Kadlecová a celkový
k sviatočnej atmosfére
zážitok dotvorila sólist
svojím adventným kon
ka R. Mojžišová i hráč
Kostol plný hudobných priaznivcov
certom, ktorý sa usku
ky na perkusie, rolničky
a triangel D. Kaliská a B. Košianová. To všetko
točnil 9. decembra 2019 v Evanjelickom kostole
pod taktovkou dirigenta Petra Bibzu.
na Lazovnej ulici. Publikum potešil zborovými
úpravami tradičných slovenských kolied, no
V. Hamšíková
Foto: M. Kováč

Foto: archív A. Drevická

Prispeli
na dobrú vec

Mladé talenty na pódiu

Pomáhali športom
Predvianočný čas je ob
dieľali žiaci školy, tréneri
i rodičia detí a celková
dobie, ktoré praje pomoci
vyzbieraná suma pre po
druhým. S týmto cieľom
sa dňa 19. decembra
treby karanténnej stani
uskutočnil aj vianočný
ce bola vo výške 810 eur.
hokejový zápas ligy Kade
Mladí hokejisti však ne
tov. Proti sebe stáli žiaci
zabudli ani na deti v Det
športovej triedy 9. roční
skej fakultnej nemocnici
s poliklinikou v Banskej
ka ZŠ Golianova a tréneri
Bystrici, pre ktoré zakú
jednotlivých hokejových
pili hračky a osobne ich
tried. Pozvanie prijal aj
navštívili na oddelení.
Michal Handzuš, čo bolo
Svojou prítomnosťou sa
príjemným spestrením
Deti sa darčekom veľmi potešili
snažili vytvoriť atmosféru
celého zápasu. Podarilo
vianočných sviatkov, a zároveň im popriať to
sa naplniť myšlienku podujatia, a to pomôcť
najvzácnejšie zdravie.
a podporiť karanténnu stanicu mesta Banská
Bystrica vo Zvolene. Na finančnej zbierke sa po
M. Halabuková
Foto: M. Halabuková
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Bábkové divadlo na Rázcestí sa dlhodobo ve
nuje tvorbe inscenácií pre mladých ľudí a do
spelých. Vo výnimočnom Roku slovenského
divadla, ktorý sa práve začal, divadlo po prvý
raz navštívi renomovaná slovenská režisér
ka, ktorá má s tvorbou pre tínedžerov bohaté
skúsenosti. Júliu Rázusovú pozná divadelná
i divácka obec ako viacnásobnú laureátku
najprestížnejších divadelných ocenení Dosky,
zároveň je spoluzakladateľka úspešnej scény
Prešovské národné divadlo. Okrem domov
ského Prešova pôsobí v mnohých bábkových,
alternatívnych a činoherných divadlách na Slo
vensku. Na Rázcestie (a na Slovensko vôbec) sa
zároveň prvýkrát dostáva dielo renomovanej
súčasnej ruskej dramatičky Xenie Dragunskej.

Narodila sa v rodine populárneho sovietskeho
autora pre deti a mládež Viktora Dragunské
ho. Tvorba pre mladých ľudí a tínedžerov má
v diele Dragunskej významné miesto vo forme
divadelných hier, poviedok a filmových scená
rov. V inscenácii Tajomný maják sa stretávame
s dvomi tínedžerkami z malého prímorského
mestečka. Do Lodnice prichádza muž, cudzi
nec, s ktorým sa dievčatá spriatelia. Tento ne
obvyklý vzťah vyvoláva rôznorodé otázky, pri
náša množstvo úsmevných i kontroverzných
situácií. Premiéra sa uskutoční 7. februára
2020 v divadelnej sále Bábkového divadla na
Rázcestí. Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
BDNR

Ako si užiť zimné dni?

Foto: OOCR Stredné Slovensko

Vybrať si budete môcť z 80 rôz
nych panoramatických záberov
a uvidíte mesto aj okolie z ne
tradičných leteckých pohľadov.
Virtuálne môžete vstúpiť aj do
historických pamiatok, ktoré
Vám odhalia aj inak nepoznané
a nedostupné detaily. Takisto
sa tu prostredníctvom 3D oku
liarov môžete stať lyžiarom,
adrenalínovým cyklistom, ces
tujúcim v Čiernohronskej že
lezničke či turistom balansujú
cim na lanovom moste Via Ferrata na Skalke.
Máte záujem radšej o gastronomický zážitok?
Vychutnajte si Foodtour. Počas sobotného ve
čera ochutnáte voňavé syry, mäsové špeciali
ty, lahodné nápoje, remeselne vyrábané pivo
či chutnú kávu. To všetko v sprievode lektora,
ktorý Vás prevedie aj gastronomickou his
tóriou. Nechajte sa zlákať vôňami a chuťami
lokálnych špecialít! Navštívte Turistické infor
mačné centrum na autobusovej stanici alebo
Informačné centrum v Radnici, kde Vám pora
dia mnohé tipy na trávenie voľného času.
Turistické informačné centrum BB

Nechajte sa viesť vôňou a chuťou lahodných jedál
Po pokojných sviatočných dňoch sa niektorí
z nás potrebujú trochu rozhýbať alebo navští
viť zaujímavé miesta či podujatia. Rozhodli
sme sa dať Vám pár tipov, ako si užiť zimné
dni. Ak chcete mať pravidelne prehľad, čo sa
v najbližších dňoch pripravuje a uskutoční
v našom meste, môžete dostávať naše „Tipy na
týždeň“. Stačí požiadať o zasielanie týždenní
ka na e-mailovej adrese: tic@banskabystrica.
sk. V Turistickom informačnom centre na
autobusovej stanici máme pre Vás pripravené
nevšedné zážitky, napríklad vo forme virtuál
nej prehliadky na dotykovej LED obrazovke.

V Šalkovej vládla príjemná atmosféra
V sobotu, 14. decembra 2019 sa stretli seniori
z mestskej časti Šalková pri príležitosti oslavy
svojho životného jubilea. Stretnutie zorgani
zovala Občianska rada Šalková v spolupráci
s občianskym združením Šalková v priesto
roch kultúrneho domu. Pre jubilantov bolo
pripravené bohaté občerstvenie i darčeky.

Prítomní sa dobre zabávali pri kultúrnom pro
grame, o ktorý sa postarala ľudová hudba Jána
Maka a speváčka ľudových piesní Veronika
Bodnáriková. Seniori strávili príjemné chvíle
v rozhovoroch, zaspomínali si a v dobrej nála
de prežili príjemné zimné popoludnie.
P. Uhrík

História
výpočtovej
techniky

Foto: archív SMEPetc, o.z.

Nová inscenácia venovaná
najmä tínedžerom

9

Vrátime sa v čase a zaspomíname si
V súčasnej dobe sú počítače samozrejmos
ťou a nevyhnutnou súčasťou nášho života.
Občianske združenie SMEPetc. s podporou
mesta pripravilo zo svojej zbierky historickej
výpočtovej techniky výstavu Digitálne nebo.
Pre všetkých bude sprístupnená od 4. do 28.
februára 2020 vo vestibule radnice na Námes
tí SNP. U mladej generácie môže vystavená
technika svojimi technickými parametrami,
výkonmi i rozmermi vyvolať úsmev na tvári
či počudovanie, no určite aj záujem o infor
mácie, aký technologický pokrok nastal za
uplynuté polstoročie. Ambíciou je, aby bola
výstava didaktickou pomôckou pre študen
tov informatiky a príbuzných odborov, ale
aj inšpiráciou pre tvorivý prístup k štúdiu
techniky a jej uplatnenia v živote. Staršia ge
nerácia si možno nostalgicky pripomenie his
tóriu techniky, ktorá bola úzko spätá práve
s Banskou Bystricou. Podnik TESLA Banská
Bystrica, neskôr transformovaný na Závody
výpočtovej techniky, sa stal centrom výro
by technických prostriedkov pre IT na Slo
vensku. V expozícii nájdete aj logaritmické
pravítko, ktoré bolo ešte na začiatku 80-tych
rokov nevyhnutnou pomôckou technikov,
konštruktérov a študentov technických škôl.
Nebude chýbať ani mechanický kalkulátor či
predstavitelia niekoľkých generácií kalkula
čiek. Skutočný počítačový boom vyvolala éra
8-bitových počítačov Sinclair, Commodore,
Atari a ďalších značiek, vnímaných v rozho
dujúcej miere cez hry, ktoré zaviedli pojem
domáci počítač a svojím programovým vyba
vením umožnili vznik generácie užívateľov
a programátorov pripravených na nástup per
sonálnych počítačov (PC). Udalosť oficiálne
ho pripojenia Československa na internet zo
dňa 13. februára 1992 pripomenie vystavený
router, cez ktorý bolo prvé pripojenie na Slo
vensku uskutočnené práve z Banskej Bystri
ce. Tešíme sa na Vašu návštevu!
SMEPetc., o.z.

www.banskabystrica.sk
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Centrum Návrat v Banskej Bystrici oslávilo
20. výročie. Je to jedna zo štyroch veľkých
pobočiek, ktorú založilo občianske združe
nie Návrat. Centrum je moderným poraden
sko- vzdelávaco-terapeutickým pracoviskom
a každoročne poskytne dlhodobú pomoc viac
než 130 rodinám. Momentálne tu pracujú
špecialisti ako psychologóvia, sociálni pracov
níci, pedagógovia či terapeuti. Časť pomoci
sa deje práve v tomto pracovisku, kde majú
deti a dospelí k dispozícii programy podpo
rujúce zdravé vzťahy v rodinách. Odborníci
sa sústreďujú aj na liečbu ranej traumy, ktorá
je následkom opustenia, zanedbávania, zneu
žívania či týrania v útlom veku a má obrovský
dopad na vývin dieťaťa. „Naši špecialisti ponúkajú deťom sandplay terapiu, filiálnu terapiu,
terapiu životného príbehu, terapiu dotykom, naratívnu terapiu a tiež terapeutické príbehy, ktoré prispievajú k tomu, aby sa zlepšilo psychické
zdravie dotknutých detí a ich rodín,“ hovorí te
rapeutka a sociálnoprávna poradkyňa Dana
Koníček Žilinčíková. Návrat je od roku 2005
tzv. akreditovaným subjektom, ktoré posky
tuje pomoc pre deti a rodiny v rámci sociál
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Týka sa to prevencie zlyhávania funkčností

Foto: M. Dubovský

Dvadsať rokov príbehov s Centrom Návrat

Programy podporujú dobré vzťahy v rodinách
rodín s deťmi, ale aj odborných činností ako
sú sociálno-psychologická príprava na adop
cie, pestúnstvo, sprostredkovanie kontaktu
medzi dieťaťom, ktoré potrebujé náhradnú ro
dinu a ľuďmi, ktorí splnili kritériá zo zákona...
Veľká časť služieb sa zameriava na dlhodobú
podporu pre rodiny v rizikových sociálnych
situáciách. V súčasnosti Návrat podporuje

Vo svete architektúry
Nezisková organizácia Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca
(C.A.L.E.H. n.o.) uzatvorila predošlú sezónu a nový rok otvorila rein
štaláciou výstavy s názovom Stredné Slovensko Architektúra 2010+.
Pôvodne bola inštalovaná v Spolku architektov Slovenska (SAS) v Bra
tislave ako jedna zo štyroch výstav, ktoré mapovali architektúru na
Slovensku po roku 2010. Jeden z iniciátorov celého projektu bol aj ar
chitekt Igor Teplan z Banskej Bystrice, viceprezident SAS a spoluzakla
dateľ C.A.L.E.H. Autori rozdelili skúmané prostredie na štyri okruhy –
Bratislava, Stredné Slovensko, Západné Slovensko, Východné Sloven
sko a pokúsili sa vybrať najlepšie architektonické diela za posledných
desať rokov. V našom meste mohli návštevníci vidieť na 22 paneloch to
najlepšie zo stredného Slovenska. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 17.
decembra 2019 a otvoril ju práve Igor Teplan.

Plány do ďalšieho obdobia
V podkrovných priestoroch Späthovej vily môžete navštíviť stálu ex
pozíciu s názvom Banská Bystrica – Šanghaj, ktorá je venovaná ban
skobystrickému rodákovi Ladislavovi Eduardovi Hudecovi. Tento sve
toznámy architekt svojimi stavbami zanechal nezabudnuteľnú stopu
v čínskom Šanghaji. Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca
je pre verejnosť sprístupnené od utorka do štvrtka v čase od 10:00 do
15:00 hod. V najbližších mesiacoch sa pripravujú ďalšie reinštalácie
výstav, ako napríklad bilancovanie roka 2019. Do Banskej Bystrice pri
nesieme Cenu Emila Belluša pre Kláru Kubičkovú, spoluzakladateľku
C.A.L.E.H. n.o., a Cenu Dušana Jurkoviča za Monument Vojenský cin
torín v Majeri od autorov Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš
Greš. Výstavy budú obohatené o prednášky laureátov.
C.A.L.E.H. n.o.

www.banskabystrica.sk

v našom meste tzv. Klubík (pre náhradných
rodičov s malými deťmi) či Stretnutia pre
unavených (pre náhradných rodičov so star
šími deťmi). Služby si rodiny môžu vyžiadať
a veľká časť z nich je financovaná z verejných
zdrojov, aj preto sú finančne dostupné. Do
mnohých aktivít sa postupne zapojilo viac ako
200 dobrovoľníkov od 16 do 70 rokov. Toto
pracovisko sa angažovalo v mnohých osveto
vých aktivitách, napr. v založení prvej lokál
nej Siete pomoci tehotnej žene v ohrození –
Zachráňme Kukulíka (prevencia opúšťania
novorodencov), ktorá fungovala úspešne
viac ako desať rokov. Tiež prispelo k rozvo
ju služieb pre opustených novorodencov na
pôde nemocníc, tzv. kufríky pre kukulíkov
a Dominiky pre kukulíkov (opatrovanie detí).
Vďaka lokálnej podpore dalo dokopy unikát
ne publikácie pre dospelých i deti prechád
zajúce rodičovskými rozchodmi. Vznikla tu aj
publikácia pre deti umiestnené v náhradnej
starostlivosti s názvom Vieš kto si? Si veľmi
dôležitá osoba! „Všetky publikácie vznikli za aktívnej spoluúčasti miestnych detí a dospelých so
skúsenosťou v daných témach,“ doplnila Dana
Koníček Žilinčíková.
D. Koníček Žilinčíková
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Príležitosť pre mladých ľudí

Zažite prírodu
v galérii

škole hotelových služieb a obchodu dňa 11.
februára 2020. Odborná prax v letnej sezóne
trvá od 7. júna do 6. októbra 2020 a umožňuje
účastníkom vo voľnom čase venovať sa hor
skej turistike, spoznávaniu horských stredísk
cestovného ruchu i  jednotlivých miest v kra
jine. Za kvalitnú prácu samozrejme je aj pat
ričná odmena. Okrem toho každý absolvent
po skončení obdrží hodnotenie a vysvedčenie,
ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma i v za
hraničí. Viac informácií nájdete na stránke
www.swiss-slovaktourism.sk.
P. Patúš

Foto: archív SSG

Každý mladý človek túži po poznávaní, se
bazdokonaľovaní a učení sa najlepšie v kolek
tíve seberovných priateľov a v neposlednom
rade o zábave i cestovaní. Švajčiarsko – slo
venské združenie cestovného ruchu v Banskej
Bystrici spoluorganizuje odborné praxe v za
riadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku.
Prax je určená pre mladých vo veku od 18 do
26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nem
činu a majú chuť a odvahu byť štyri mesiace
mimo domova. Podmienkou účasti je absolvo
vanie výberového konania na nadchádzajúcu
letnú sezónu vo Zvolene na Strednej odbornej
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Čakajú Vás mnohé aktivity

Pripravujeme Valentínske rande

Po úspešnom minuloročnom Rande na
slepo nás čaká pokračovanie tohto zaují
mavého projektu. Nenechajte si ujsť túto
nevšednú príležitosť, veď možno nájdete
spriaznenú dušu či priateľa so spoločný
mi záujmami. „Intenzívne pracujeme na tom,
aby sme pripravili ďalší úspešný ročník. Z minulého roka máme skvelé výsledky – jeden
sobáš a až päť zamilovaných párov, ktorým
sa darí doteraz. To nás nenechalo chladnými
a nakoplo nás to k pokračovaniu projektu,“
uviedla Zuzana Chrenková Srncová z Ro
Možno sa Vám podarí nájsť svoju polovičku
botníckeho domu. Na čo všetko sa môžete
tešiť? V spolupráci s neziskovou organizáciou
tovky zo života. Prihlasovať sa môžete do 11.
Alliance Francaise si opäť budete môcť potré
februára 2020 na e-mailovej adrese: rande@
banskabystrica.sk, kde uvediete meno, pohla
novať mozgové závity vo vedomostnom kvíze.
Zároveň si vychutnáte príjemné melódie v po
vie, vek a adresu. Môžete sa však zaregistrovať
aj v deň podujatia v Robotníckom dome. Ne
daní speváčky zo súťaže Spievam po francúz
sky a podvečer romantického Valentína za
zabudnite, že rande je len pre nezadaných od
18 rokov. Vstup voľný. Tešíme sa na Vás!
končia študenti herectva z Konzervatória Jána
OPM, MsÚ BB
Levoslava Bellu, ktorí Vám zahrajú jednoak

Foto: archív MsÚ BB

Február je mesiac, ktorý patrí zamilovaným. Pre tých, ktorí stále hľadajú svoju polovičku
sme opäť pripravili Valentínske rande, ktoré sa uskutoční 13. februára o 17:00 hod.
v Robotníckom dome.

Chceli by ste preskúmať a oboznámiť sa
s rôznymi druhmi prírodnín a zvukov, nájsť
ich v dielach výtvarného umenia, vyskúšať
si hmatový chodník a precítiť vlastnú chôd
zu, pozorovať a zakresliť si dráhy letu listov,
odvážiť a porovnať prírodné materiály na
dobových váhach, vymyslieť si nové pome
novania živočíchov na starom písacom stroji
či vyrobiť si farebných papierových vtáčikov
a odmerať dĺžku a čas ich letu? Toto a mnohé
iné ponúka Stredoslovenská galéria vo vzde
lávacej výstave s názvom „Ako na umenie...2
/príroda a krajina/“ s environmentálnym pre
sahom. Všetky aktivity sú prepojené s vysta
venými dielami z bohatej zbierky galérie s té
mou prírody a krajiny, ktoré vytvorili umelci
ako M. Benka, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M.
Galanda, E. Gwerk, I. Hudcovič, Z. Palugyay,
M. Švabinský a iní. K výstave je pripravený aj
zaujímavý program pre školy a v mesiacoch
február i marec návštevníkov čaká čítanie
pre deti a premietanie dokumentárneho fil
mu o prírode Živá rieka. Edukatívnu výstavu
môžete navštíviť v Bethlenovom dome do 22.
marca 2020 na Dolnej 8. Viac info na www.
ssgbb.sk.
Oddelenie galerijnej pedagogiky SSG

V decembri rozdávalo občianske združenie
Materské centrum Mamina lásku, darčeky
a úsmevy deťom, a zároveň najstarším oby
vateľom Banskej Bystrice. Pre tých najmen
ších tradične zavítal do centra Mikuláš s bo
hatou nádielkou dobrôt a skvelej nálady.
Mikuláš spolu s deťmi pri koledách rozsvie
tili vianočný stromček a rozbalili darčeky.
Ku koncu roka, v predvianočnom čase, sa
centrum zapojilo do projektov „Vianočná
pošta“ a „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok?“ s cieľom spríjemniť toto obdo
bie seniorom v domovoch dôchodcov a do

Foto: archív MC Mamina

Posolstvo lásky v Materskom centre Mamina

Príchod Mikuláša všetkých potešil

movoch sociálnych služieb. Pár dní pred naj
krajšími sviatkami roka zúčastnení vytvorili
41 vianočných pozdravov a naplnili viaceré
krabice od topánok obsahom dennej potreby,
drogérie, ale hlavne pribalili kus svojho času
a veľa lásky. Zámer sa teda naplnil. Pozdra
vy a plné krabice od topánok boli odovzda
né šťastným a dojatým majiteľom. Materské
centrum sa teší na mamičky, deti a oteckov
aj v novom roku. Už teraz sú na mesiac janu
ár naplánované viaceré prednášky a aktivity
a na február už tradične karneval pre deti.
MC Mamina

www.banskabystrica.sk
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História

Tihányiovský kaštieľ
Dňa 5. decembra 2019 uplynulo 30 rokov od otvorenia prvej prírodovednej expozície Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli.
Toto výročie si pripomíname výstavou s názvom 30 (k)rokov (do) múzea. Tihányiovský kaštieľ je však súčasťou histórie Banskej Bystrice
už stáročia a my si pri tejto príležitosti priblížime jeho minulosť.
vaná živým plotom, ktorú využívali
nájomníci sídla. Pre bytové účely bol
kaštieľ využívaný ešte v roku 1974.
Bytový podnik previedol vlastníctvo
na vtedy Krajské vlastivedné, dnes
Stredoslovenské múzeum. Od roku
1974 sa začali na objekte prípravné
a rekonštrukčné práce, ktoré pokra
čovali do roku 1988. Dňa 5. decembra
1989, pri príležitosti 100. výročia zalo
ženia Stredoslovenského múzea, bolo
vyvrcholením prác slávnostné otvo
renie samostatného prírodovedného
oddelenia Stredoslovenského múzea
a prvej prírodovednej expozície Príro
da stredného Slovenska.

Foto: archív Stredoslovenské múzeum

Dnešná budova Tihányiovského kaš
tieľa sa prvýkrát spomína už v 16.
storočí. Vznikla pravdepodobne na
mieste zaniknutej kúrie rodu Ne
véry. V polovici 16. storočia vlastnil
časť Kráľovej Matej Nevéry, ktorý vo
svojej poslednej vôli z roku 1574 od
kázal šľachtickú kúriu (vtedy známu
ako kúria Mateja Nevéryho) svojmu
staršiemu synovi Jurajovi Nevérymu.
V roku 1623 sa uvádza, že Jurajova
kúria pri Hrone už neexistuje. Dediči
rodu Nevéryovcov až neskôr obnovili
niekdajšiu rezidenciu. Od polovice 17.
storočia postupne skupovali majetok
Nevéryovcov členovia rodu Radvan
30 (k)rokov (do) múzea
ských. Keďže začiatkom 18. storočia
Stredoslovenské múzeum otvorilo dňa
mali dostatok rezidencií v susednej
5. decembra 2019, presne 30 rokov
Tihányiovský kaštieľ v roku 1972
Radvani, kúriu využívali pravdepo
od otvorenia prírodovednej expozície
v Tihányiovskom kaštieli, výstavu ve
dobne len ako centrum hospodárskej
steny kaštieľa osadiť tabuľku s textom: EXAE
správy. Po svadbe Juraja st. (II.) Gerhardta
novanú 30. výročiu expozície. Výstava ponúka
s Katarínou Radvanskou prešla niekdajšia
možnosť nahliadnuť za múry Stredoslovenské
DIFICAVIT THERESIA GERHART 1830. Po
radvanská rezidencia nazývaná Kamenicza
smrti ustanovila za jediného dediča rezidencie
ho múzea, spoznať najstaršiu mineralogickú
do rúk Gerhardtovcov. Sídelnú funkciu vráti
svojho syna Ignáca Tihányiho. Predpokladá
zbierku Samuela Bothára, historický herbár
sa,
že
autorom
rozsiahlej
neoslohovej
prestav
Augusta Junkera, vzácnu zbierku motýľov Jana
la Kameniczi až Kristína Príleská, ktorá sa tu
Patočku alebo prvý a jediný exemplár rybára
presťahovala v roku 1761 z opevneného kaš
by kaštieľa mohol byť práve advokát Ignác
dlhochvostého na Slovensku. Zároveň pribli
Tihányi
alebo
jeho
syn
Dionýz
(1850
–
1921).
tieľa. Po jej smrti kúriu zdedil jej syn Tomáš
Bolo nadstavené jedno podlažie, na severnej
st. (II.) Gerhardt, ktorý ju prenechal svojmu
žuje premeny Tihányiovského kaštieľa v prie
a južnej strane pristavali rizality (pričom se
synovi Tomášovi ml. (II.) Gerhardtovi. Ten
behu rokov prostredníctvom zachovaných fo
koncom 18. storočia prestaval rezidenciu na
verný aj podpivničili) a kaštieľ tak nadobudol
tografií z rekonštrukčných prác a tvorby prvej
kaštieľ. V roku 1827, po smrti Tomáša, dedia
pôdorys kríža. Počas II. svetovej vojny bol kaš
expozície. Od nového roka majú návštevníci
majetok jeho sestry – vdova po Jánovi Tihány
Tihányiovského kaštieľa možnosť navštíviť
tieľ značne poškodený a podkrovie vyhorelo.
výstavu či stálu expozíciu v rámci rozšírených
V
roku
1945
prešiel
majetok
z
rúk
rodiny
Ujhe
im Terézia Gerhardtová a manželka Františka
otváracích hodín každý deň okrem pondelka
Máriássyho Kristína Gerhardtová. Po prevzatí
lyi pod národnú správu a v roku 1966 do sprá
a soboty v čase od 9:00 do 17:00 hod.
dedičstva si sestry rozdelili majetok na dve po
vy Bytového podniku Banská Bystrica. V roku
1966
bol
kaštieľ
v
zlom
stavebno-technickom
lovice – majetky v Spišskej a Zemplínskej sto
Stredoslovenské múzeum
stave, na obvodo
lici dostala Kristína a Terézia získala Kráľovú
s podielmi vo Zvolenskej a Hontianskej stolici.
vých múroch sa
Terézia Gerhardtová prišla do Kráľovej v roku
objavili statické
1828, aby sa usadila v bratovom kaštieli. Pan
trhliny a preja
skú rezidenciu našla v poškodenom stave
vili sa poškode
a kaštieľ prešiel počas jej vlastníctva mnohými
nia exteriérovej
rekonštrukčnými prácami. V pitvore nechala
omietky.
Cez
urobiť nové vstupné dvere a obloky, dala po
šindľovú strechu
zatekalo, dažďo
ložiť na podlahu nové dosky. Prvá izba pri pi
tvore získala dvojité dvere a v druhej izbe dala
vé žľaby a zvody
osadiť nové sklenené okná i zhotoviť kachľovú
boli strhnuté. Ku
pec. Na dvorovej strane budovy bola osadená
kaštieľu patrila
nová medená odkvapová rúra a na streche vy
aj ovocná záhra
menené škridle. V areáli na zadnej strane rezi
da, na protiľahlej
strane dnes už
dencie vznikla úplne nová kamenná pálenica
neexistujúcej ko
a sypáreň. Z kameňa sa vybudovala i krčma.
Tihányiovský kaštieľ v roku 1989
Na pamiatku prestavby nechala Terézia do
munikácie, lemo
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Banskobystrická latka
tov (majsterka sveta Maria Lasickiene)
a ešte neoznámené pravidlá na udelenie
štatútu nezávislého atléta. Z mužov prí
de aktuálna rebríčková svetová jednot
ka Bielorus Maksim Nedosekov, štvrtý
z MS v Dohe. V roku 2019 sa vo veku
21 rokov zlepšil na 235 cm, stal sa maj
strom Európy do 23 rokov a vyhral doma
stretnutie Európa – USA. Na BBL mal
premiéru v roku 2018, keď skončil pia
ty. Slovenská jednotka Matúš Bubeník
sa môže tešiť na viacerých kvalitných
súperov. Raritou bude vystúpenie výška
ra z Kene. Mathew Sawe je národným re
kordérom s 230 cm a dvojnásobný majster
Afriky. V hale zatiaľ najviac skočil 224 cm.
A. Juck

Basketbalisti stále medzi elitou

Ocenená
Kadlečková

Foto: archív ŠKP BBC BB

Banskobystrickým bas
listov. Na základných škoketbalistom z klubu ŠKP
lách v Radvani a na ĎumBBC Banská Bystrica sa
bierskej máme prípravky
v posledných sezónach
a postupne ich zapájame
1. ligy darí. Po odohratí
do súťažných družstiev.
desiatich kôl vedú ta
Momentálne sa výsledkobuľku 1. ligy skupiny
vo darí starším žiakom,
východ a suverénne
ktorí by nemali chýbať
kráčajú za postupom do
v skupine o titul,“ doplnil
nadstavby, kde sa stret
Lovik a na záver vyslovil
poďakovanie partnerom
nú aj s mužstvami zo
a fanúšikom, „spolupráca
skupiny západ. „Ťažšie
a podpora mesta Banská
zápasy nás ešte len čakajú.
Bystrica, ale aj ŠKP je dôleVeríme však, že ani tento rok nebudeme chýbať
žitou súčasťou klubu, bez
medzi najlepšími štyrmi
ktorej by sme ťažko existodružstvami. Tam rozhodne
vali. Aj touto cestou im pamomentálna forma, pohotrí vďaka v mene všetkých
našich basketbalistov. Záda, ale aj zdravotný stav,“
hovorí tréner mužského
roveň by sme chceli poďaVenujú sa aj výchove mladých hráčov
tímu Jozef Lovik. ŠKP
kovať fanúšikom a podpoBBC Banská Bystrica nie je len družstvo mu
rovateľom a veríme, že si nájdu cestu do haly aj
v novom roku 2020.”
žov, v klube sa okrem toho venujú aj výcho
ve mladých hráčov. „Máme družstvo kadetov,
starších žiakov a družstvo starších minibasketbaOddelenie športu, MsÚ BB a J. Lovik

Foto: archív MsÚ BB

Už čoskoro nás čaká v poradí 26. ročník
Banskobystrickej latky (BBL). Uskutoční
sa 11. februára a opäť má ambíciu pon
úknuť to najlepšie, čo má svetová i slo
venská výška k dispozícii. Štart potvrdi
la najväčšia mladá hviezda, len 18-ročná
Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, ktorá
na MS v Dohe získala striebro a dvakrát
posunula hodnotu juniorského svetové
ho rekordu na 202 a 204 cm. Premiéru
na „latke“ už má za sebou, v roku 2019
skončila tretia. Mladá Ukrajinka je v ak
Latka aj tento rok s kvalitným obsadením
tuálnom
rebríčku svetovou trojkou.
dočkať pokusu o globálne halové juniorské
V hale má zatiaľ na konte 199 cm, čo je vy
maximum. Na účasti ďalších popredných
rovnanie halového svetového juniorského
skokaniek sa pracuje, situáciu komplikuje
rekordu a keďže aj v roku 2020 ešte bude
najnovší zákaz činnosti pre ruských atlé
patriť medzi juniorky, môžu sa Štiavničky

Michaela Kadlečková, hráčka TK TENNis
FUN B. Bystrica a zverenkyňa trénera I. Ura
ma, získala v ankete STZ Tenista roka dve oce
nenia. V kategórii juniorka roka sa umiestnila
na 2. mieste, v kategórii tím roka na 1. mies
te. Ocenenia si vybojovala svojimi výkonmi
počas celého roka 2019. Okrem výborných
umiestnení na turnajoch tried ITF 1 a 2 sa zú
častnila troch grandslamových turnajov junio
riek. Na Roland Garros neprešla kvalifikáciu,
vo Wimbledone hrala hlavnú súťaž vo štvor
hre, na US OPEN prešla kvalifikáciu dvojhry
a prebojovala sa do hlavnej súťaže dvojhry aj
štvorhry. Vo svetovom rebríčku junioriek bola
najvyššie 82., v slovenskom skončila za rok
2019 na 1. mieste. Bola členkou tímu dievčat
do 18 rokov, ktorý získal na ME strieborné
medaily. V októbri získala prvých päť bodov
do rebríčka WTA – svetový rebríček žien. „Ako
tréner som na ňu pyšný, lebo presadiť sa nielen
doma, ale aj vo svete v akomkoľvek športe je veľmi
náročné,“ povedal tréner Ivan Uram.
I. Uram

Na konci uplynulého roka sa v meste pod Ur
pínom uskutočnil 23. ročník obľúbeného podu
jatia Banskobystrická plavecká 24-hodinovka.
Priestory krytej plavárne na Štiavničkách od
piatka, 27. decembra do pravého poludnia na
sledujúceho dňa navštívilo 3081 ľudí, z toho 100
metrov pre zdravie odplávalo 1747 účastníkov.
Plavecký maratón opäť sprevádzala výborná
sviatočná atmosféra. Najstarší účastník bol La

dislav W. s časom 3.42,20 s, ktorý má 83 rokov.
Najrýchlejší bol 19-ročný Adrian B. s časom
0.59,00 s. Zapojili sa aj rodičia s deťmi a naj
mladší účastníci mali od 1,5 roka. Súčasťou toh
toročnej 24-hodinovky bola aj 19-členná štafeta
juniorských diaľkoplavcov vo veku od 12 do 19
rokov, ktorí počas tohto ročníka prekonali re
kord podujatia z roku 1999 a za deň odplávali
112 015 metrov.
dmo

Foto: archív I. Uram

Odplávané!

Krátko po oceňovaní
www.banskabystrica.sk
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SU -196417/31794/2019/Go
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Realbyt, s. r. o., BB
Stavba: Obnova BD Jilemnického 41-43, BB
Vyvesené: 20. 12. 2019
OVZ-SÚ 197804/31784/2019/Go
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Školský internát, Internátna 4, BB
Stavba: Školský internát BB – rekonštrukcia
objektov, zníženie energetickej náročnosti
a obnova interiéru, so súpis. č. 6379, na po
zemku parc. KN-C č. 1952 v kat. úz. Radvaň,
na ul. Havranské 3
Vyvesené: 20. 12. 2019

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné pora
denstvo 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. januára 2020 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána
Pavla II. na Kapitulskej ulici 21. S pozvaným
hosťom sa budeme venovať téme Inkontinen
cia u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Pozýva
me všetkých pravidelných účastníkov a radi
medzi sebou privítame aj nových. Tešíme sa
SPOĽACH, o.z.
na stretnutie s Vami!

OVZ-SU 197669/34986/2019/Go
VV: Rozhodnutie
Stavebník: I. Čengerová, Kuzmányho 6, BB
Stavba: Zastrešenie balkóna pre byt č. 47 na 2.
posch. byt. Domu súpis. č. 2039, na pozemku
parc. KN-C č. 464/5 v kat. úz. Radvaň, na ul.
Dlhá 6, BB
Vyvesené: 20. 12. 2019
OVZ-SU 199352/35724/2019/Rak
VV: Rozhodnutie
Stavebník: JUDr. Vladimír Majerík, Poľná 27,
974 05 BB
Stavba: Novostavba rodinného domu na po

Uzávierka februárového čísla
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Obec Badín č. j. S2019/00655-2-roh.
VV: Stavebné povolenie
Stavebník: Mesto Banská Bystrica
Stavba: Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich
VOD – Autobusové zastávky, rekonštrukcia,
modernizácia na pozemkoch parc. Č. KN-C
2689, KN-C 5406/59A KN-E 2609/1 v kat. úz.
BB
Vyvesené: 03. 01. 2020
Obec Badín – č. j. S2019/00658/00659/-2rozh.
Stavebník: Mesto Banská Bystrica
Stavba: Regenerácia vnútrobloku Sitnianska
na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici, na po
zemku parc. Č. KN-C 2495/1 v k. ú. Sásová
obec BB
Vyvesené: 03. 01. 2020
Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebného
úradu nájdete na stránke mesta www.ban
skabystrica.sk v sekcii Samospráva – Úradná
tabuľa, pričom v kategórii dokumentu je po
trebné zvoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 08.01.2020

Oznam komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komuni
tám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňo
vaniu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jed
norazovým aktivitám. V Komunitnom centre Fončorda sa v piatok, 17. januára o 15:30 hod.
uskutočnia tradičné rodinné integračné dielne. V stredu, 22. januára o 15:30 hod. sa bude ko
nať výmena oblečenia, obuvi a hračiek s názvom Z ruky do ruky. Môžete tu doniesť svoje veci,
ktoré nepoužívate a vymeniť ich za niečo iné. Je však potrebné rezervovať si miesto. V piatok,
31. januára o 17:00 hod. nás čaká cestovateľský večer, na ktorom spoločne prejdeme Nepál.
V Komunitnom centre v Sásovej začíname s Tréningom pamäti, a to každý utorok od 9:30 do
11:00 hod. Môžete prísť aj bez nahlásenia. Každý piatok od 17:00 hod. si môžete prísť zatanco
vať alebo naučiť sa tancovať salsu – pre všetky vekové kategórie. V sobotu, 25. januára od 17:00
do 20:00 hod. sa môžete tešiť na pohybový workshop Kreatívna expresia pod vedením Emílie
Trendafílovej, absolventky ročného kurzu Kreatívneho terapeutického tanca v Brne. Vstup
né je dobrovoľné. V sobotu, 15. februára od 10:00 do 14:00 hod. sa bude v spolupráci s OZ
Pomáhame srdcom konať Darovacia burza oblečenia, obuvi, detských kníh či hračiek. Zber
vecí prebieha už teraz po dohode na tel. čísle: 0917 505 921. Viac informácií nájdete na našich
stránkach a na sociálnej sieti Facebook.
Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu

Termín: 31. januára 2020 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, e-mail: radnicnenovi
ny@banskabystrica.sk.

zemkoch parc. KN-C č. 3692/45 a 3692/126 k.
ú. Radvaň, lokalita Suchý vrch – Pod Flosom
v Banskej Bystrici“
Vyvesené: 03. 01. 2020

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské, vchod vzadu

Súťaž
Nová súťažná otázka znie: Po ktorom slovenskom meste prebrala Banská Bystrica organizovanie
podujatia EYOF 2021? Správnu odpoveď nájdete v článku na stranách 4 – 5. Súťažíte o publi
káciu Banská Bystrica a okolie z neba. Svoje odpovede posielajte do 31. januára 2020 na adresu
Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž.
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