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Opäť sa blížia dátumy zápisov
do materských a základných škôl

Aj keď jednotlivé termíny zápisov sú už známe, do kalendára si ich zatiaľ poznačte len predbežne. Aj napriek zmenám, ku ktorým
vzhľadom na momentálnu situáciu môže dôjsť, v téme mesiaca nájdete usmernenia a dôležité informácie, ktoré sú pre rodičov
budúcich škôlkarov a školákov užitočné.
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Vizualizácia

Informácie z mestského úradu
Prečítajte si o prevencii, prijatých zmenách aj
o dôležitých telefonických kontaktoch.

Strana 3

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa mesto Banská Bystrica riadi
usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalšími kompetentnými
inštitúciami. Všetky aktuálne informácie
nájdete na webovej stránke mesta www.
banskabystrica.sk. Vzhľadom na uzávierku novín, čas tlače a distribúcie Vás
žiadame, aby ste si informácie o konaní
jednotlivých podujatí preverili na webových stránkach organizátorov či na sociálnych sieťach. Ďakujeme za pochopenie.
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Vizualizácia: architektonická kancelária Becker
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Aktuálne

Samospráva
Prečítajte si viac o plánovanej výstavbe Multifunkčnej športovej haly!
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Všetky väčšie
športové akcie
na Slovensku
využili
služ
by
stoviek
ochotných ľudí, ktorí
dotvárali atmosféru podujatia. Dobrovoľníci
budú aj tvárami Európskeho olympijského
festivalu mládeže, ktorý sa v Banskej Bystri
ci uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Veľkosti
najväčšej multišportovej akcie na Slovensku
v ére samostatnosti zodpovedá aj veľkosť re
alizačného tímu. O hladký priebeh sa posta
rajú takmer dve tisícky organizátorov, medzi
nimi aj dobrovoľníci. Ich nábor spúšťame už
od polovice marca. Viac informácií nájdete na
webe eyof2021.com. Prihlásiť sa môžu žiaci
i študenti stredných a vysokých škôl, členovia
športových klubov aj dôchodcovia. Minimál
ny vek je 16 rokov a vrchná veková hranica
nie je stanovená. Skúsenosti s dobrovoľníc
tvom sú vítané, rovnako aj znalosť svetového
jazyka. S pomocou dobrovoľníkov sa počíta
pri zaistení priebehu súťaží, nebudú chýbať
v dedinách športovcov, tlačových centrách,

poskytnú servis pre di
vákov pri vstupoch, na
parkoviskách,
tribú
nach i v informačných
centrách.
Asistovať
budú pri slávnostných
ceremoniáloch, medai
lových dekorovaniach
i dopingových kontro
lách. Vykonávať budú
aj drobné technické
Na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu budú pomáhať tisícky
činnosti v zázemí. „Boli
dobrovoľníkov
by sme radi, ak by sa nám
už krátko po spustení registrácie prihlásilo čo najočakáva časová flexibilita, ochota pracovať či
schopnosť komunikovať v tíme. „Záujemcom
viac dobrovoľníkov. Pre náš dobrovoľnícky tím toponúkame prežiť pútavé prázdninové dni. Zažijú
tiž pripravujeme už v roku 2020 viaceré zaujímavé
atmosféru veľkej športovej akcie, pozrú sa do jej
podujatia, na ktorých ponúkneme našim kolegom
zákulisia a získajú cenné skúsenosti. Vytvárame
možnosť spoznať sa i dobre sa zabaviť. Hľadáme
priestor na nové priateľstvá aj možnosť stretnúť sa
tím zodpovedných a spoľahlivých ľudí, ktorí budú
so skvelými ľuďmi a vidieť naživo budúcich olympracovať na základe dobrej vôle, pre ktorých bude
odmenou pocit dobre odvedenej práce pri zabezpepijských víťazov,“ doplnil Korčok. Na školách
sa už začali prednášky o význame dobrovoľ
čení hladkého priebehu EYOF,“ povedal výkon
ný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021
níctva, na ktorých účastníci dostali informácie
BB Peter Korčok. Celkovo je pripravených až
o dobrovoľníckom tíme EYOF 2021.
1200 dobrovoľníckych pozícií. Od všetkých sa
Tím EYOF

Prečo sa lesná zver objavuje aj na sídliskách?
Obyvatelia nám niekoľkokrát nahlásili výskyt neočakávaných zvierat v blízkosti ich domovov. Vidieť voľne žijúcu zver v intraviláne mesta
už nie je nič výnimočné. Ide najmä o diviaka lesného a líšku hrdzavú. V okrajových častiach mesta na hranici s lesom môžeme vídať aj
srnčiu zver či medveďa hnedého, a v minulosti bol na území nášho mesta odchytený aj psík medvedíkovitý.
Lesná zver postupne stráca plachosť, čo má via
cero dôvodov. Najhlavnejším je zmenšovanie
prirodzeného prostredia činnosťou ľudí. Ide
najmä o výstavbu a budovanie nových preká
žok resp. koridorov, ktoré zasahujú do mig
račných trás zvierat (napr. inžinierske siete,
cestné komunikácie a pod.). Pri líške hrdzavej
zohráva úlohu aj nižšia regulácia stavov v jej
prirodzenom prostredí. Lesnú zver láka výsad
ba plodín alebo nespracované ovocie a zelenina
v záhradách. Jeden z najdôležitejších faktorov
je nedostatočné obhospodarovanie pozemkov
ich vlastníkmi. Často sú nepokosené, zarastené
krovinami či drevinami, a tak vytvárajú pod
mienky na úkryt a rozmnožovanie sa pre túto
zver. Zdrojom potravy býva aj odpad, ktorý sa
nie vždy nachádza v zberných nádobách. Ľudia
tiež často prikrmujú mačky či holuby, čo je pre
zver tiež jeden zo zdrojov potravy.

Pekné, no nebezpečné
Ďalším výrazným faktorom pri líške je jej veľká
spoločenská prispôsobivosť na prítomnosť člo
veka. Diviaky sa do miest sťahujú najmä preto,
že v ich prirodzenom prostredí je zvýšený počet
predátorov. Pri stretnutí s lesnou zverou je po

www.banskabystrica.sk

trebné brať ohľad na riziko ublíženia na zdraví.
Voľne žijúce zvieratá Vás môžu napadnúť, alebo
Vám môže vzniknúť škoda na majetku. Odbor
níci preto neodporúčajú približovať sa k nim, fo
tiť sa s nimi, dotýkať sa či prikrmovať ich. Táto
zver môže byť aj šíriteľom prenosných chorôb.

Samospráva nemá veľa možností
V prípade výskytu lesnej zveri má mesto na svo
jom území v zmysle platnej legislatívy obmedze
né kompetencie. Ak vznikne potreba obmedziť
stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných
plochách, tu lov povoľuje príslušný okresný
úrad na žiadosť ich užívateľov. Vykonaním lovu
poverí užívateľa poľovného revíru, v ktorého ob
vode sa nepoľovné plochy nachádzajú. „V zmysle uvedeného mesto v prípade výskytu viackrát
požiadalo o povolenie na odlov príslušný okresný
úrad. V minulosti bolo nad plážovým kúpaliskom
ulovených 24 kusov diviačej zveri. Realizovať odlov
odstrelom je v intraviláne mesta z hľadiska bezpečnosti problematické. Na odchyty líšky hrdzavej boli
v našom meste v roku 2019 použité živolovné pasce,
avšak táto metóda sa príliš neosvedčila. Ohľadom
danej problematiky spolupracujeme aj s Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou a s užívateľ-

mi priľahlých poľovných revírov,“ hovorí Andrej
Huťka z Oddelenia odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev.

Čo robiť pri styku so zverou
Ak zaregistrujete voľný pohyb lesnej zveri na
príklad na sídliskách, alebo budete priamo
ohrozený, kontaktujete políciu. Dôležitá je pres
ná lokalizácia oblasti, v ktorej sa zver pravidelne
vyskytuje. V prípade líšky pomôže aj lokalizácia
brlohov. O zistenom výskyte mestská polícia
upovedomí príslušného užívateľa revíru, v kto
rého obvode sa nepoľovné plochy nachádzajú.
Aj v tejto oblasti môžeme dosiahnuť zlepšenie
len spoločným úsilím. Za účelom predchádza
nia výskytu voľne žijúcich zvierat v intravilá
ne mesta vyzývame vlastníkov pozemkov, aby
sa o ne riadne starali a udržiavali ich. Zároveň
vyzývame obyvateľov mesta, aby komunálny
odpad ukladali len do nádob na to určených,
nie vedľa nich, a aby zatvárali poklopy na nádo
bách. Žiadame tiež všetkých, aby neprikrmovali
napr. voľne žijúce mačky a holuby, a tak elimi
novali zdroje potravy.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

Foto: archív EOC

Pomáhať budú aj dobrovoľníci
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Správajme sa zodpovedne!
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Pripomíname si

Zdroj: www.bratislava.sk

Foto: MsÚ BB

Mesto Banská Bystrica si tento rok uctí 75. vý
ročie oslobodenia mesta spod nacistickej oku
pácie. Položenie pietneho venca sa uskutoční
v stredu, 25. marca 2020 o 11:00 hod. pri Čier
nom obelisku na Námestí SNP. 
PR – MV
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nariaďuje účasť na smútočných obradoch mi
nimalizovať na najbližších rodinných prísluš
níkov. Zároveň neodporúčame, aby sa na
smútočných obradoch zúčastňovali seniori,
vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej
skupine. Mestská obchodná spoločnosť MBB
a. s. obmedzila komunikáciu s klientmi a ve
rejnosťou výlučne na telefonickú a e-mailovú
formu až do odvolania. Autobusy a trolejbu
sy jazdia v prázdninovom režime. Radnica,
informačné centrá, Hodinová veža a Robot
nícky dom sú pre verejnosť až do odvolania
zatvorené. Odporúčame, aby ste si stiahli mo
bilnú aplikáciu mesta do svojich smartfónov.
Vďaka bleskovým správam sa k Vám dostanú
z mestského úradu vždy aktuálne informácie.
V Google Play alebo v App Store si ju stiahne
te pod názvom Banská Bystrica. Nezabudnite
si v nastaveniach aplikácie aktivovať „notifi
kácie pre bleskové správy“ či „notifikácie pre
aktuality“. Všetky dôležité informácie Vám
prinášame aj na webe mesta www.banska
bystrica.sk.
Referát krízového riadenia, MsÚ BB

Jarné obdobie sa na Slovensku neodmysliteľne
spája aj s Veľkou nocou. Pri tejto príležitos
ti sa na Námestí SNP v meste pod Urpínom
každoročne konajú tradičné Veľkonočné trhy.
Banskobystričania i návštevníci sa na ne môžu
tešiť aj tento rok, a to od 1. do 8. apríla 2020.
Opäť nebudú chýbať ľudovo-umelecké pred
mety s veľkonočnou tematikou či dobré jedlo.
V stánkoch s remeselníckymi výrobkami nájde
te výrobky z kože, dreva, kraslice, veľkonočné
maľované vajíčka, prútené korbáče, kvetinové
ikebany, medovníky vlastnej výroby, pekáren
ské a cukrárenské výrobky, med, medovinu, vý
robky z včelieho vosku, cukrovinky a iné. Otvo
rené budú denne od 9:00 do 19:00 hod. V rámci
trhu si každý bude môcť pochutnať napríklad
na langošoch, trdelníkoch či chlebových posú
choch, ktoré nájdete v stánkoch s veľkonočný
mi pochutinami denne od 9:00 do 19:00 hod.
Oddelenie kultúry, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Od pondelka, 16. marca 2020 platia v našom
meste nariadenia centrálneho Krízového štá
bu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ, materské
školy a Mestské detské jasle v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Banská Bystrica sú zatvo
rené minimálne na 14 dní. V obmedzenom
režime funguje pre verejnosť aj Mestský
úrad (Československej armády 26). Ak je to
možné, využite mailovú alebo telefonickú
komunikáciu. Klientske centrum s poklad
ňou a Spracovateľským centrom sú pre oby
vateľov k dispozícii denne od 9:00 – 12:00
hod. Úradné záležitosti vybavíte e-mailom:
podatelna@banskabystrica.sk alebo na t. č.
048/43 30 322. Matričný úrad a ohlasovňa
pobytu funguje denne od 9:00 do 12:00 hod.
Stránkové hodiny Stavebného úradu a Odbo
ru územného plánovania a architekta mesta
sú až do odvolania zrušené. Všetko potreb
né vybavia obyvatelia v Klientskom centre
každý deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. Mesto
prijalo opatrenia aj v Krematóriu v Kremnič
ke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priesto
roch krematória počas smútočných obradov,

Veľkonočné trhy

Kam s opotrebovanými pneumatikami?

S blížiacim sa teplejším počasím sa väčši
na vodičov pripravuje na výmenu zimných
pneumatík za letné. V tomto období často
nachádzame nepotrebné pneumatiky, ktoré
sú pohodené pri kontajneroch a môžu okolie
našich domov či panelákov neželane zne
čistiť. Mesto Banská Bystrica nezabezpečuje
zber odpadových pneumatík, a preto nie je
možné odovzdať ich v zbernom dvore v Ra
dvani. Táto povinnosť je legislatívne prene

sená na výrobcov a distribútorov pneuma
tík. Zakázané je teda aj ich ukladanie vedľa
či priamo do nádob na zber komunálneho
odpadu. V prípade, že obyvatelia umiestnia
opotrebované pneumatiky na verejné prie
stranstvo, resp. ku kontajnerom, dôjde tak
k umiestneniu odpadu v rozpore so záko
nom o odpadoch a príslušným VZN mesta.
Každý má však možnosť bezodplatne odov
zdať opotrebované, resp. ojazdené pneuma

tiky distribútorovi na predajnom mieste, a to
bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum
uvedenia pneumatík na trh. Urobiť tak mô
žete po celú prevádzkovú dobu aj v prípade,
že nekúpite ďalší tovar a neobjednáte si žiad
nu službu. Distribútorom sa v tomto prípade
rozumie ktorýkoľvek pneuservis alebo pre
dajňa pneumatík.
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby
verejných priestranstiev, MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca: Školstvo

Názory poslancov
Počas posledných rokov mesto Banská Bystrica zrekonštruovalo viacero budov, medzi nimi aj materské školy, čím sa znížila ich energetická
náročnosť a zväčšila sa kapacita. Tak, ako sme čitateľov informovali vo februárovom čísle, v tomto procese naďalej pokračujeme, a teraz
prechádzajú obnovou ďalšie tri škôlky. Čoskoro sa začne aj s rekonštrukciou odborných učební na základných školách. Samospráva tiež
podporuje mnoho školských projektov zameraných na výchovu a všeobecný prehľad detí, ako napríklad História učiteľkou života. Ako
vnímate oblasť školstva z pohľadu podmienok pre žiakov a škôlkarov v našom meste Vy? Na otázky k téme nám odpovedali poslanci:

Martin Klus
Samozrejme, vítam mo
dernizáciu
mestských
škôl aj realizáciu viace
rých vzdelávacích pro
jektov. Na druhej strane,
nepovažujem za vhodné
prezentovať tieto proce
sy ako „veľký úspech“
samospráv smerom k verejnosti. Je to totiž
ich povinnosť, na ktorú majú vyčlenené ne
malé prostriedky a je hanbou, že sa toľké roky
aj v našom meste zanedbávala. Navyše, mám
za to, že v oblasti školstva treba ísť omnoho
hlbšie. Napr. v prístupe k riadeniu tejto ob
lasti prostredníctvom Školského úradu. Mu
sím skonštatovať, že na rokovaniach MsZ
som už roky nepočul zásadnejšie vyjadrenia
smerujúce k celkovému (nielen stavebnému)
zvyšovaniu kvality v mestských školských za
riadeniach. Chýba mi aj rukolapnejší výsledok
sľúbenej, ale doposiaľ neviditeľnej diskusie
k zrovnoprávneniu financovania štátnych a cir
kevných, resp. súkromných škôl. Vzhľadom na
dôležitosť školstva pre celú spoločnosť by som
rozhodne odporúčal vedeniu nášho mesta ve
novať tomu dôkladnejšiu pozornosť. Ako učiteľ
v tom budem aj osobne rád nápomocný.

Miriam Lapuníková
Z pohľadu materských
škôl dochádza k postup
nému zlepšovaniu pod
mienok, a to plánovanou
rekonštrukciou jednotli
vých škôl, čím sa okrem
iného zvyšuje ich kapaci
ta. Budeme tak priprave
ní na to, aby všetky deti, ktoré dovŕšia vek päť
rokov nastúpili od 1. januára 2021 na povinnú
predškolskú dochádzku, a aby bola vytvorená
aj dostatočná kapacita pre mladšie deti, kto
rých rodičia požiadajú o prijatie do materskej
školy. V základných školách, najmä skvalitňo
vaním a budovaním odborných učební (s ade
kvátnym vybavením), si želáme, aby mali
všetky banskobystrické deti rovnakú šancu
vzdelávať sa podľa svojich potrieb a možností,
a tak isto si vybrať spôsob a miesto učenia sa.
Všetko záleží od vzájomnej spolupráce mesta,
škôl, škôlok, inštitúcií, rodičov i verejnosti,
aby platilo, že v Banskej Bystrici majú šancu
rozvíjať sa všetky deti. Cieľom mesta je však aj
podpora pohybu u žiakov, a to budovaním mo
derných športovísk pri základných školách,
na ktorých obnovu sa samospráva zameriava
už od roku 2015.

Andrej Leitner
Žiacke roky som prežil na
cirkevnej základnej ško
le, neskôr osemročnom
gymnáziu. V detstve som
chodil do MŠ Karpatská,
dnes už túto škôlku na
vštevuje moja krstná dcéra.
Ako sme sa posunuli za tie
roky? Z rekonštrukcií budov či učební sa te
ším, no priznám sa, nepotešila ma správa od
mamičky, ktorej dieťa chodí pre rekonštrukciu
do náhradnej škôlky už tretí rok. Neteší ma
ani správa riaditeľky, že v škôlkach dlhodobo
chýbajú prostriedky nielen na nákup hygie
nických potrieb, ale aj financovanie nákladov
spojených s priamou výchovno-vzdelávacou
činnosťou. Nuž a neteší ma ani nespravod
livé financovanie v neprospech cirkevných
a súkromných škôl. Spomenuté materiálne
vylepšenia považujem za samozrejmosť – je
otázkou či modernizujeme s cieľom zlepšiť
vzdelávanie alebo len dobiehame technický
dlh. Bol by som rád, ak by sme sa mohli čo
najskôr sústrediť skôr na kvalitu vzdelávania
a atmosféru na školách, ako na materiálne
veci. Pomáhať rodičom pri vzdelávaní a výcho
ve detí je zaiste aj našou úlohou.

Informácie pre rodičov budúcich prvákov
Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je Všeobecne záväzným nariadením určený na prvý
pracovný utorok v apríli. Tento rok sa teda zápisy uskutočnia 7. apríla 2020 v čase od 13:00 do 18:00 hod. Zástupcovia každej školy
v rámci Dňa otvorených dverí poskytnú rodičom všetky potrebné informácie o činnosti školy, podmienkach vyučovania či o voľnočasových
aktivitách pre deti. Bližšie informácie k zápisu zverejní každá základná škola na svojej webovej stránke.

Foto: D. Fazekašová

prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej do
chádzky v základnej škole v obvode, v ktorom
má trvalý pobyt, teda v tzv. spádovej škole.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj
v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto
školy prijme na základné vzdelávanie. Riadi
teľ spádovej školy je však povinný prednostne
prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v školskom
obvode jeho školy.
Predškoláci sa pripravujú na zápis
Do 1. ročníka základnej školy sa prijíma dieťa,
ktoré v čase nástupu na povinnú školskú do
chádzku dovŕšilo šesť rokov a dosiahlo škol
skú spôsobilosť. Zákonný zástupca je povinný

www.banskabystrica.sk

Aký je postup pri zápise?
Na zápise sa budúci prváci musia zúčastniť so
zákonným zástupcom, ktorý predloží platný
občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Cudzin
ci predložia pobytovú kartu, príp. svoj cestovný
pas. V prípade, že je dieťa v čase zápisu choré,

je potrebné oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi
vybranej školy a dohodnúť sa na individuálnom
postupe. O prijatí dieťaťa na základné vzdeláva
nie rozhodne riaditeľ príslušnej základnej školy
do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. Ak sa zákonný zástupca rozhodne
zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí
to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr
do konca augusta príslušného roka. Zákonný
zástupca dieťaťa môže na základe písomnej
žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy
o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden
školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku
nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žia
dosti je odporučenie všeobecného lekára pre
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deti a dorast, a tiež odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a preven
cie. Na plnenie povinnej školskej dochádzky
môže byť výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré ešte
nemá šesť rokov. V tomto prípade sa k žiadosti
prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zaria
denia výchovného poradenstva a prevencie,
a tiež súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára
pre deti a dorast.

Chcete svoje dieťa
zapísať na diaľku?
Pokiaľ má dieťa trvalé bydlisko na území Slo
venskej republiky a vzdeláva sa v školách
mimo tohto územia, plní povinnú školskú do
chádzku podľa zákonov Slovenskej republiky.

Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť blíz
ku osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do
kmeňovej základnej školy. Osoba sa preukáže
splnomocnením od zákonných zástupcov die
ťaťa, svojím občianskym preukazom a rodným
listom dieťaťa, prípadne jeho overenou kópiou.
O povolení vzdelávania sa v školách mimo úze
mia Slovenskej republiky, ako aj o individuál
nom vzdelávaní v zahraničí rozhoduje riaditeľ
kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu, v ktorej uvedie: meno,
priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo,
adresu zahraničného bydliska, názov a adresu
zahraničnej školy, ktorú bude žiak navštevovať.
Do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu
zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi
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kmeňovej základnej školy doklad s uvedením
názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak
navštevuje príslušnú školu. Tento doklad je po
trebné predložiť vždy k 15. septembru prísluš
ného školského roka, ak žiak pokračuje vo
vzdelávaní v zahraničných školách. Kmeňová
škola poskytne žiakovi na základe žiadosti zá
konného zástupcu učebnice a pracovné zošity.

Pozor na pokutu!
Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na
povinnú školskú dochádzku, dopustí sa
priestupku, za ktorý mu je mesto Banská Bys
trica oprávnené uložiť pokutu do výšky 331,50
eur podľa platnej legislatívy.
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Usmernenie k zápisu detí do materských škôl
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský
rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od 27. do
29. apríla 2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod.
a od 13:00 do 17:00 hod. v jednotlivých mater
ských školách. Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu
s povinnou prílohou, ktorou je potvrdenie vše
obecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca vy
zdvihne v klientskom centre mestského úradu
alebo si ju aj s prílohou stiahne z webovej strán
ky mesta. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spo
lu s povinnou prílohou odovzdá v čase zápisu
riaditeľke v materskej škole, pričom k nahliad
nutiu jej predloží rodný list dieťaťa a svoj ob
čiansky preukaz. V prípade cudzincov predloží
zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej
školy k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a poby
tovú kartu, príp. svoj cestovný pas. Záujmom
mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší
počet detí predškolského veku. V prípade, že
dieťa nebude prijaté na vybratú materskú ško
lu, riaditeľka tejto škôlky ponúkne zákonnému
zástupcovi možnosť umiestniť dieťa v inej ma
terskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mes
ta Banská Bystrica, v ktorej bude voľné miesto.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy
27. 4. 2020

MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8,
MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach
2, MŠ Buková 22

28. 4. 2020

MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ
Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

29. 4. 2020

MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru
3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta
14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82, ZŠ s MŠ Jána
Bakossa, Bakossova 5

Upozornenie – MŠ 9. mája a ZŠ s MŠ Radvanská 1
Zápis detí do MŠ 9. mája 26 sa z dôvodu dokončovania rekonštrukčných prác v škôlke usku
toční v stredu, 29. apríla 2020 v priestoroch MsÚ, Československej armády 26, Banská Bystrica
v zasadačke č. 290 (2. poschodie) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00
hod. Zápis do materskej školy, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ Radvanská 1 sa neuskutoční z dôvo
du, že kapacita materskej školy je naplnená.
Vzhľadom na situáciu týkajúcu sa možného šírenia koronavírusu mesto zavádza preventívne
opatrenia. V čase uzávierky Radničných novín nevieme odhadnúť rozsah potrebných krokov na
mesiace marec a apríl, a preto Vám odporúčame sledovať webovú stránku mesta www.banskabystrica.sk, na ktorej kedykoľvek nájdete aktuálne informácie. V čase uzávierky platí, že dni
otvorených dverí pre rodičov a deti (DOD) v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Banská Bystrica sú predbežne zrušené.
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Modernejšie odborné učebne pre žiakov
Medzi rozvojové priority mesta Banská Bys
trica pre volebné obdobie 2018 – 2022 patrí aj
rekonštrukcia 40 odborných učební pre žiakov
základných škôl. Projekt zahŕňa obnovu pries
torov učební a školských knižníc, ich interiéro
vého vybavenia, nákup didaktických pomôcok
a knižného fondu. Jedenásť základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tak bude
mať modernejšie odborné učebne a školské
knižnice. Zlepšenie ich technického vybavenia
a rekonštrukcia bude financovaná z Integro

vaného regionálneho operačného programu
(IROP). Hlavným cieľom projektov je vytvore
nie efektívneho prostredia a podmienok pre
rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, a tiež
zvýšenie ich konkurencieschopnosti v ďalšom
vzdelávaní sa a na trhu práce. Celková pred
pokladaná hodnota 11 projektov pre základné
školy mesta Banská Bystrica predstavuje sumu
vo výške približne 1 812 000 eur, z toho opráv
nené výdavky sú cca 1 786 000 eur. Finančná
spoluúčasť samosprávy bude päť percent z cel

kových oprávnených výdavkov. Zvyšné potreb
né financie mesto doplatí z vlastných zdrojov.
V súčasnosti sú ukončené štyri verejné obstará
vania, pri ktorých prebieha kontrola na úrovni
riadiaceho orgánu. Presná hodnota jednotli
vých učební však bude známa až po ich ukon
čení. V prípade, že všetky práce pôjdu podľa
plánu, žiaci základných škôl by novšie učebne
mohli začať využívať už koncom roka 2020.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov, MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Nové športovisko uspokojí potreby
všetkých športových klubov

Vizualizácia: architektonická kancelária Becker

Po tom, čo samospráva odkúpila v septembri 2019 od Lesov SR pozemky pod parkoviskom Mičinská, kde kedysi stála dočasná
autobusová stanica, pokračuje v zámere vybudovať Multifunkčnú športovú halu ďalej. K rozpracovanej štúdii sa mohli odborné útvary
mesta a banskobystrickí poslanci vyjadriť ešte v závere minulého roka. Architektonická kancelária Becker zapracovala ich pripomienky
a začiatkom marca odprezentovala poslancom aktualizovanú podobu štúdie.

Štúdia z dielne skúsených architektov poslúži
ako podklad na spracovanie projektovej doku
mentácie pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie. Mesto pod Urpínom je tak čoraz
bližšie k začiatku výstavby moderného špor
tového stánku. V Banskej Bystrici dlhodobo
absentuje priestor, ktorý by zastrešil športové,
ale príležitostne aj kultúrne a iné spoločenské
podujatia. Športová hala na Štiavničkách nie
je vo vlastníctve mesta, je neustále vyťažená,
mnohokrát nespĺňa požadovanú kapacitu ale
bo nemá potrebné vybavenie. Aj dopyt špor
tových klubov pôsobiacich v našom meste
neustále narastá. Preto samospráva pristúpila
k investičnému zámeru vybudovania svojho

dostupnosť verejnej dopravy

3000

vlastného mestského multifunkčného športo
viska. Medzi aktivity samosprávy, ktoré mu
seli byť preventívne zrušené patrí aj Verejná
prezentácia štúdie Multifunkčnej haly na par
kovisku Mičinská, ktorá sa mala uskutočniť 11.
marca 2020 v priestoroch mestského úradu.
Keďže aj naďalej je v záujme vedenia mesta po
skytnúť verejnosti všetky dostupné informácie
a zámer výstavby nového športoviska, Bansko
bystričanom a Banskobystričankám sprístup
ňuje štúdiu a odpovede na najčastejšie otázky.
Tieto materiály nájdete na webovej stránke
mesta www.banskabystrica.sk v sekcii aktu
ality pod názvom Verejná prezentácia Multi
funkčnej športovej haly, ŠTÚDIA ONLINE.

250 parkovacích miest

Najčastejšie otázky,
ktoré sa nás pýtate
Prečo bola na výstavbu Multifunkčnej
športovej haly vybraná práve lokalita na
parkovisku Mičinská?
Lokalitu vytypovali odborní pracovníci z od
boru územného plánovania a architekta
mesta. Spomedzi všetkých návrhov vyšla
ako najlepšia z hľadiska výhodnej dopravnej
dostupnosti, ktorá je pre nás kľúčová. Mul
tifunkčnú športovú halu nemôžeme, a ani
nechceme postaviť niekde za mestom, a tým
všetkých jej užívateľov, mládež a návštev
níkov, „odsúdiť” na to, aby ako dopravný

multifunkčná plocha
pre šport aj kultúru

1000
6,7 mil

cca 3000 miest na sedenie

www.banskabystrica.sk

pri koncertoch
+ 1000 miest na státie

vládna dotácia 6,7 mil. eur
+ rozpočet mesta

Súčasťou Multifunkčnej športovej haly bude tréningová
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Vizualizácia: architektonická kancelária Becker

prostriedok využívali osobnú automobilovú
dopravu. Hala by mala byť umiestnená tak,
aby sa k nej dalo pohodlne dostať všetký
mi druhmi dopravy. Parkovisko Mičinská je
z tohto pohľadu ideálna lokalita. V jeho blíz
kosti sa nachádza nielen autobusová a želez
ničná stanica, ale aj najväčší prestupný uzol
MHD – Námestie slobody, odkiaľ sa dá bez
problémov dostať autobusom či trolejbusom
do všetkých mestských častí. Výhodou toh
to miesta je aj blízkosť športovej Základnej
školy na Golianovej ulici a Osemročného
športového gymnázia na Triede SNP, kto
rých žiaci budú mať halu v pešej dostupnosti
pre tréningový proces. Multifunkčná hala by
vhodne doplnila aj už existujúce dva zimné
štadióny, ktoré v najbližšom období prejdú
rekonštrukciou. Vznikol by tak komplex
troch hál vhodných na organizovanie veľtr
hov a výstav.

plánovaných kultúrnych podujatí. Multi
funkčná športová hala bude určená pre všet
ky loptové športy plus ju bude možné využiť
pre hokejbal, ktorý sa v meste teší veľkej po
pularite. Hala by mala zároveň spĺňať všetky
parametre, ktoré sú potrebné pre juniorské
kategórie športov, v niektorých aj pre ženské
dospelé kategórie. Aby sme zabezpečili jej
fungovanie, potrebná bude komunikácia so
športovými klubmi.

Pre koho bude hala určená?
Novovybudovaná multifunkčná športová
hala bude pozostávať z hlavnej haly s varia
bilnou plochou a tréningovej haly. Športov
ci tak budú mať k dispozícii plnohodnotné
tréningové plochy pre loptové hry. Prioritne
bude hala slúžiť na tréning mladých športov
cov a športové kluby z nášho mesta, ktoré po
výstavbe takéhoto športového stánku neustá
le volajú. Vďaka výsuvným tribúnam sa bude
dať prispôsobovať podľa jednotlivých druhov
športov, potrieb tréningového procesu a aj

Volejbal

Nie je počet parkovacích plôch v okolí
haly nízky?
Rozumieme obyvateľom Uhliska, ktorí sa
obávajú najmä dní, počas ktorých sa budú

Basketbal

Tenis

Vizualizácia: architektonická kancelária Becker

Hádzaná

hala so zázemím či parkoviskom

7

Bedminton

Florbal
Hokejbal

v hale konať kultúrne podujatia s vyšším
počtom návštevníkov. Takéto podujatia však
budú tvoriť iba zlomok z celkového využi
tia haly. Treba pripomenúť, že už dnes, keď
banskobystrický hokejový klub HC’05 iCli
nic hrá svoje zápasy doma, príde na zimný
štadión cca 3 000 divákov. Pri plnej kapacite
multifunkčnej športovej haly, ktorá je 3 600
divákov, netreba očakávať nič dramatickej
šie. Práve naopak. Výstavbou parkoviska pre
248 áut v okolí multifunkčného športoviska
sa situácia s parkovaním zlepší aj počas sa
motných hokejových zápasov. Problém by
mohol nastať jedine v prípade, ak by sa na
raz konalo veľké kultúrne podujatie a hoke
jový zápas. Dobrým plánovaním však tejto
situácii môže mesto bez problémov predísť.
Keby samospráva uvažovala o výstavbe Mul
tifunkčnej športovej haly niekde za mes
tom, musela by pri nej vystavať najmenej

tisíc parkovacích miest. Dôležité je uviesť aj
fakt, že Banská Bystrica, po vzore ostatných
krajských miest, plánuje zaviesť rezidenčné
parkovanie na sídliskách, vrátane Uhliska.
Znamenalo by to, že ulice budú môcť na par
kovanie využívať už len tí obyvatelia, ktorí
v danej lokalite reálne bývajú. Definitívne by
sa tak vyriešil aj problém s parkovaním ná
vštevníkov podujatí v obytných zónach.
Stihne sa Multifunkčná športová hala
postaviť do konania EYOF-u? A ak nie, prečo sa s jej výstavbou mesto tak ponáhľa?
S architektmi a odbornými útvarmi robíme
všetko preto, aby sa tak stalo. Vypracovaná
štúdia v súčasnosti slúži ako podklad na
spracovanie projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Zároveň musíme rešpektovať jednotlivé ter
míny legislatívnych konaní. Po skúsenostiach
vieme, že počas procesov verejného obstará
vania sa vždy niekto odvolá, čím sa procesy
zvyknú predĺžiť. Preto máme v súčasnosti
všetky športové disciplíny v rámci EYOF
2021 rozmiestnené na konkrétne, už existu
júce športoviská, ktoré sa nachádzajú v Ban
skej Bystrici a v partnerských mestách. Ak
by sa hala stihla postaviť do konania tohto
najväčšieho mládežníckeho športového festi
valu, do leta 2021, niektoré zo športov by boli
presunuté aj do novej Multifunkčnej športo
vej haly. V prípade, že by sme halu nestihli
vystavať je potrebné si uvedomiť, že nejde
o jednorazový projekt, ale multifunkčná hala
by sa využila pre ďalšie potreby mesta.

Stále máte možnosť pýtať sa
V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúce
sa výstavby novej Multifunkčnej športovej
haly, do stredy, 25. marca 2020 ich môžete
posielať na e-mail: zdenka.marhefkova@ban
skabystrica.sk.
mar, dmo

www.banskabystrica.sk
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Ocenenie dostali ďalšie významné osobnosti mesta
Február v meste pod Urpínom je každoročne spätý s oceňovaním osobností, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne
zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. Do pamätnej knihy mesta tento rok pribudlo ďalších desať laureátov,
medzi ktorými nie sú len jednotlivci, ale aj dva kolektívy. Všetci ocenení si prevzali výtvarný motív originálneho grafického listu pod
názvom História BB, ktorý vytvorili grafici z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici – Igor Benca a Patrik Ševčík.
Zobrazuje sochu panny Márie z morového stĺpa a strechu radnice – dva symboly banskobystrického námestia, ktoré reprezentujú
históriu a súčasnosť. Laureátom srdečne gratulujeme.

Foto: V. Veverka

Dubovec, a to za celo
Za celoživotné pôsobe
nie v oblasti lekárstva
životné dielo v oblasti
a pomoc chorým,
rozhlasovej tvorby a za
raneným a prenasle
výrazné počiny v ob
dovaným počas SNP,
lasti folklórnej hudby
bolo Čestné občian
a folklorizmu. Za vý
stvo udelené lekárovi
razný prínos vo ve
Danielovi Petelenovi,
deckej, spoločenskej,
in memoriam. Za celo
výchovno-vzdelávacej
a publikačnej činnos
životný postoj k prav
de, ľudským hodno
ti, ako aj za dlhoročnú
prácu v oblasti histórie
tám i národnej pamäti
a kultúry patrí cena aj
toto ocenenie dostal
Zľava: Juraj Dubovec, syn a dcéra Daniela Petelena, syn Gejzu Balassa, členovia bývalého VPN
Márii Gallovej. Medzi
aj Ján Langoš, in me
Štefan Kováč a Martin Krajčovič, primátor mesta Ján Nosko, dcéra Jána Langoša, Mária Gallová,
ocenenými nechýba
moriam. Cenu mesta
Ján Bočkay, Božena Fresserová, Zuzana Martináková, Martin Lakanda za ŠOP SR
za rok 2019 si odniesli
la ani muzikologička,
traja laureáti. Za ar
hudobná pedagogička,
odborníčka
na
hudbu
a
autorka významných
cheologický prínos a neúnavnú prácu v oblas
fan Kováč, no pripravené boli aj pamätné listy
publikácií
Zuzana
Martináková.
Cenu primá
pre
ďalších
členov.
Medzi
nich
patrí
Ivan
Bača,
ti múzejníctva, a za starostlivosť i ochranu kul
Jarmila
Budinská,
Marcela
Gajdošová,
Franti
túrneho dedičstva profesor Gejza Balassa, in
tora si odniesla za dlhoročný prínos v oblasti
memoriam. Za celoživotné dielo a prínos pre
muzikológie, vzdelávania a odbornej publi
šek Haško, Ivan Homza, Ján Katreniak, Pavol
kultúru a pedagogiku získala ocenenie operná
Katreniak, Miroslav Kráľ, Daniela Ondrisová,
kačnej činnosti, ako aj za prezentáciu sloven
speváčka a vokálna pedagogička Božena Fre
Igor Pohle, Andrej Sámel, Karel Sedlář, Ladi
skej hudby doma i v zahraničí. Päticu uzatvára
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
sserová. Toto ocenenie patrí aj členom Kraj
slav Seják a Zuzana Sršňová. Cenu primátora
ktorá si ocenenie odniesla za dlhoročné pôso
za
rok
2019
si
prevzali
piati
laureáti.
Za
dlho
ského koordinačného centra občianskej inici
atívy Verejnosť proti násiliu v Banskej Bystrici
ročný prínos v oblasti hotelových služieb a za
benie v oblasti ochrany prírody, krajiny a ich
za šírenie myšlienok slobody a demokracie
rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici to
zložiek na území Slovenskej republiky, a pri
počas pohnutých politických udalostí. Za
bol majiteľ banskobystrického hotela Ján Boč
príležitosti 100. výročia štátnej ochrany príro
všetkých ho prevzali Martin Krajčovič a Šte
kay. Medzi ocenených patrí aj rozhlasák Juraj
dy na Slovensku.
dmo

Nová dvojjazyčná publikácia pre všetkých
Kniha Pamätihodnosti mesta obohatí Vaše vedomosti o Banskej Bystrici. Vedeli ste, že Základná škola Slobodného slovenského vysielača
slúžila kedysi ako meštianska a obchodná škola? Alebo, že lipa pri Evanjelickej fare v Radvani je spätá s menom Andreja Sládkoviča? Či
to, že torzo komína v Hornej ulici č. 16 je pozostatkom prvej banskobystrickej továrne na farbenie, čistenie a pranie bielizne?

www.banskabystrica.sk

Foto: MsÚ BB

Foto: P. Zbončák

Všetky zaujímavosti o kultúrnych pamiat
hŕňa pamätihodnosti vyhlásené v rokoch
kach a osobnostiach Banskej Bystrice
2011 – 2018. Rozdelená je do troch kapitol
prezradí nová dvojjazyčná publikácia Pa
(Hmotné pamätihodnosti, Nehmotné pa
mätihodnosti mesta. Informačne bohatá
mätihodnosti, Národné kultúrne pamiat
a vďaka fotografiám atraktívna kniha by
ky), ktoré sa delia na ďalšie podkapitoly.
nemala chýbať v domácej knižnici každé
Čitateľovi prináša pohľad na architekto
ho Banskobystričana a návštevníka mesta.
nické pamiatky, drobnú architektúru,
Získať ju môžete v našom Informačnom
pamätné tabule, výtvarné diela, osobnos
centre na Námestí SNP 1 či v Turistickom
ti, udalosti, a pod. Zoznam pamätihod
informačnom centre v priestoroch auto
ností mesta Banská Bystrica je otvorený
materiál a námety na vyhlásenie pamäti
busovej stanice. Máte tiež možnosť zapojiť
sa do súťaže, ktorú nájdete v tomto čísle
hodností je možné zaslať samospráve
Kniha je určená Slovákom i zahraničným návštevníkom
Radničných novín na strane 14. Kniha
na tlačive, ktoré je dostupné na webovej
poslúži nielen obyvateľom a turistom. Samo
stránke
mesta www.banskabystrica.sk.
ných škôl pre potreby regionálnej výchovy.
Kniha
je
dielom
kvalifikovaných
autorov
a
za
správa ju distribuovala aj do svojich základ
mar
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pre zberateľov a milovníkov histórie

Pamätné mince k výročiu

V Turistickom informačnom centre na
Autobusovej stanici, a tiež v In
formačnom centre v priestoroch
radnice nájdete v predaji pa
mätné mince, ktoré nám pri
pomenú 525. výročie vzniku
Thurzovsko-Fuggerovskej spo
ločnosti. Minca bude dostupná
v troch vyhotoveniach – zlatá,
strieborná a bronzová. Na lícovej
strane bude vyobrazený portrét Jakuba
Fuggera Boháča a na rube zas erb mesta Ban
ská Bystrica. Ak patríte k zberateľom mincí,
alebo ju len jednoducho chcete mať doma,

príďte si po ňu k nám. Mincou sa však
všetko len začína! V priebehu roka
sa môžete tešiť na zaujímavé po
dujatia a novinky, ktoré nám
pripomenú našu slávnu baníc
ku minulosť. V Radničných
novinách Vás budeme priebež
ne informovať. A ak Vás zau
jíma viac podrobností o výročí
založenia Thurzovsko-Fuggerov
skej spoločnosti, ktoré si tento mesiac
pripomíname, prečítajte si historický článok
na strane 12.
Tím Turistického informačného centra

Mesto ožije farebnými výstavami

Foto: archív MEEN

firma MEEN v spolupráci so Slovenským zvä
Jar sa nezadržateľne blíži a spolu s ňou do
Banskej Bystrice opäť prichádzajú aj prezen
zom záhradkárov a Slovenským zväzom včelá
tačno-predajné výstavy, ktoré sú v meste pod
rov a konajú sa pod záštitou primátora mesta
Urpínom už tradíciou. V poradí 22. ročník
Banská Bystrica. Všetci, ktorí sa na túto tradič
záhradníckej výstavy Kvetena/jarná záhrada
nú záplavu jarnej nálady tešia si do kalendárov
a 11. ročník včelárskej výstavy Včely/med a vče
môžu poznačiť dátum. Výstavy sa uskutočnia
v dňoch od 28.
lárstvo otvoria svo
apríla
do 1. mája
je brány v areáli
2020.
Verejnosti
Múzea SNP už 28.
budú sprístupnené
apríla 2020. Ná
od utorka do štvrt
vštevníci sa môžu
tešiť na predajné
ka vždy od 9:00 do
stánky plné letni
18:00 hod. a v pia
tok od 9:00 do 16:00
čiek,
skalničiek,
hod. Pre návštevní
priesad a byliniek,
ale aj na rôzne
kov je pripravený aj
okrasné a ovocné
sprievodný odbor
kríky, stromčeky,
ný program – pred
bonsaje a exotické
nášky zástupcov
rastliny. K dispozí
zväzu záhradkárov
a včelárov či škola
cii bude aj záhradná
tvarovania bonsa
mechanizácia a ná
radie, a v neposled
jov.
Exkluzívnou
súčasťou
návšte
nom rade záhradné
altánky a nábytok.
vy výstav bude aj
Výstavnými expozí
prehliadka expozícií
Múzea SNP. Tešíme
ciami sa budú pre
sa na Vás a ponúka
zentovať Arborétum
Areál Múzea SNP bude čoskoro žiariť farbami
Borová Hora, Bon
me Vám možnosť za
saj klub Banská Bystrica a Záhradnícke služby
pojiť sa do súťaže o vstupenky a malé záhradné
mesta Banská Bystrica. Súbežne s výstavou Kve
náradie. Stačí, ak odpoviete na otázku, čo máte
na týchto výstavách najradšej. Svoje odpovede
tena sa uskutoční aj výstava Včely, ktorá prine
môžete posielať do 9. apríla 2020 na adresu:
sie záujemcom dôležité informácie a ponúkne
Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny, Čes
úle, včelárske potreby, voňavý med a medovi
nu, sviečky či mnohé iné včelie produkty. Na
koslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
podujatiach sa predstavia vystavovatelia a pre
alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystri
dajcovia nielen zo Slovenska, ale aj z Česka,
ca.sk, predmet správy: súťaž Kvetena.
Poľska a Maďarska. Obidve výstavy organizuje
Organizátor výstav MEEN
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Súťaž o lístky
Štúdio RTVS v Banskej Bystrici v spolupráci
s mestom Vás pozýva na prvú tohtoročnú verej
nú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu
Hrajteže mi, hrajte. Uskutoční sa na Juraja, 24.
apríla 2020 v aule Beliana o 19:00 hod. Ten
to dátum bol v slovenskej tradícii spojený aj
so začiatkom pastierskej sezóny a   výhonom
oviec na salaš. Na strednom Slovensku boli
však v máji, alebo na Turíce, rozšírené aj tra
dície stavania májov. Tvorcovia preto venujú
prvý tohtoročný koncert cyklu práve valaským
a májovníckym piesňam z viacerých rázovitých
oblastí stredného Slovenska. Pozvanie účinko
vať prijali spevák a fujarista Vladimír Homola,
gajdoš Jozef Kostúr z Podkoníc, ľudová hudba
Jara Hazlingera so sólistami Igorom Danihelom
a Jánom Babicom, folklórna skupina Očovan
z Očovej, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Ťaž
ká muzika z Terchovej a Trombitáši Štefánikov
ci. Návštevníci koncertu sa budú môcť nielen
započúvať do piesní a zvykoslovných pásiem
z viacerých rázovitých oblastí stredného Slo
venska, ale budú môcť obdivovať aj bohatý
inštrumentár pastierskych ľudových hudob
ných nástrojov. Ak máte záujem zúčastniť sa na
tomto kultúrnom zážitku, stačí, ak odpoviete na
našu otázku, a tak sa zapojíte do súťaže o dva
lístky. V Banskej Bystrici v súčasnosti pôsobia
štyri folklórne súbory. My od Vás chceme ve
dieť aspoň dva z nich.  Tešíme sa na Vaše odpo
vede, ktoré môžete posielať do 9. apríla 2020 na
adresu: Mesto Banská Bystrica, Radničné novi
ny, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@ban
skabystrica.sk, predmet správy: súťaž o lístky.
Robotnícky dom – referát

Lepšia technika
Začiatkom februára sa v Banskej Bystrici
uskutočnilo odovzdávanie vozidiel, ktoré sú
určené pre 26 miest a obcí Banskobystrického
kraja. Medzi inými si nové vozidlo prevzali aj
zástupcovia mesta Banská Bystrica a členovia
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská
Bystrica časť Rakytovce. Na celom Slovensku
si tieto vozidlá postupne prevezme 365 dobro
voľných hasičských zborov obcí. Tieto vozidlá
sú odovzdávané v rámci projektu Ministerstva
vnútra SR Zvýšenie odborných a interven
čných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni,
ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európske
ho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný
program Kvalita životného prostredia. Nová
technika bude slúžiť členom Dobrovoľných
hasičských zborov pri ochrane životov, zdravia
a majetku obyvateľov v jednotlivých mestách
a obciach.
dmo

www.banskabystrica.sk
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Zrkadlenie
Odbor sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica a neformálne zoskupenie
Štvorlístok v zložení Angela Mušková (autorka projektu), Mária Lehocká,
Ľubica Štubňová a Dagmar Šebanová na tento rok pripravili nový pro
jekt Zrkadlenie. Určený je všetkým, ktorí majú radi umenie a záujemcom
dáva príležitosť predstaviť svoju tvorbu ľuďom, ktorých obohacujú kul
túrno-spoločenské podujatia. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo februári
v priestoroch KOMUCE na Robotníckej ulici 12. Vlastnú tvorbu prózy
predstavila Dagmar Šebanová a Marta Krásna prečítala úryvok z knihy
M. Simmela. Pán Dušan Čupka spomínal na svojho spolužiaka z Liptova
pána Tarageľa a čítal úryvok z jeho knihy. Scénu dotvoril svojimi obrazmi
Cyril Lunter. Členky záujmového krúžku – enkaustika v KOMUCE účin
kujúcim darovali obrázok maľovaný horúcim voskom a žehličkou. Okrem
hovoreného slova zazneli i tóny hudby v podaní speváckej skupiny Ra
dosť pod vedením pani Márie Lehockej. Na harmonike a gitare sprevádzal
Jozef Steranka. A aký by to bol záver fašiangových dní bez pampúchov
a iných dobrôt? Tie pripravili pre prítomných seniorky podľa vlastných
receptov. Všetci boli milo prekvapení veľkým záujmom o nový projekt.
Je potešujúce, že v Banskej Bystrici je toľko nadšencov hovoreného ume
leckého slova, hudby či výtvarného umenia. Na prvom stretnutí sa zú
častnilo viac ako 60 ľudí. Atmosféra bola výborná a obecenstvo nešetrilo
potleskom. Už teraz sa obyvatelia i návštevníci môžu tešiť na ďalšie Zrka
dlenia, a to každú tretiu stredu v mesiaci vždy o 16:30 hod. v KOMUCE na
Robotníckej č. 12 v Banskej Bystrici. Záujemcom ponúkame popoludnie
plné prózy, hudby či výtvarného umenia, a očakávame príjemné a zaují
mavé stretávanie sa ľudí s láskou k umeniu.  
Odbor sociálnych vecí, MsÚ BB

Korben Dallas
v Robotníckom
dome
Vynikajúca spolupráca a značná základňa
fanúšikov už po tretí raz priláka do nášho
mesta známu slovenskú kapelu Korben Dallas.
Banskobystričania sa tak opäť môžu tešiť na
nezabudnuteľné vystúpenie. Tentoraz však ka
pela nepríde sama, ale aj s výnimočnou českou
speváčkou Anetou Langerovou, ktorá sa s Kor
ben Dallas prvýkrát stretla pred piatimi rokmi.
Vtedy natočili symfonickú skladbu Sen. Teraz
opäť spoja sily, a to pri oveľa väčšom projek
te! Na jar vydávajú viaceré spoločné skladby
a vyrážajú na československé turné. Koncert
ný program bude zložený z troch častí. Okrem
spoločného materiálu zahrajú Korben Dallas aj
Aneta Langerová so svojou skupinou vlastné
skladby. Ako hosť sa na koncertoch predsta
ví aj speváčka a violončelistka Dorota Barová,
ktorá hrala s viacerými členmi Korben Dallas
v projekte Tugriki, a pôsobí tiež v sprievod
nej kapele Langerovej. V meste pod Urpínom
sa koncert uskutoční v sobotu, 4. apríla 2020
o 20:00 hod. v Robotníckom dome. Ak máte
o toto podujatie záujem, lístky nájdete na pre
dajných portáloch.
Robotnícky dom – referát

www.banskabystrica.sk

Vínšpacírka pošteklí chuťové
poháriky špeciálnymi bublinkami
Za uplynulých šesť ročníkov sa Vínšpacírka stala legendou, na ktorú sa tešia nielen
Banskobystričania, ale aj ľudia z rôznych kútov Slovenska. Kým pre domácich obyvateľov
je vínna cesta predzvesťou príchodu prvých terás a špacírovania sa najkrajším námestím,
milovníci vína si nenechajú ujsť najmä degustáciu veľkej plejády kvalitných vín.
Organizátori si na sobotu, 25. apríla pripravili atraktívny program i množstvo noviniek,
vďaka čomu sa už teraz tešia veľkému záujmu o lístky.
V poslednú aprílovú sobotu
mesto pod Urpínom vždy oží
va. Vďaka Vínšpacírke prichá
dzajú na námestie SNP ochut
nať kvalitné vína takmer dve
tisícky návštevníkov. Pred
dvomi rokmi boli novinkou festivalu nealko
holické vína, vlani vína bez histamínu. Inak
to s novinkami nebude ani počas 7. ročníka.
„Sedmička je považovaná za šťastné číslo, a keďže k šťastným okamihom patria bublinky vo fľaši,
rozhodli sme sa rozšíriť ponuku šumivých nápojov. Návštevníci budú môcť ochutnať okrem
tichých vín aj kvalitné sekty vyrábané tradičnou
formou, prosecco z prestížnej talianskej oblasti
Valdobbiadene, luxusné sekty z oblasti Champagne či v poslednej dobe čoraz obľúbenejšie prírodné šumivé, takzvané pet-nat vína,“ prezrádza
Martin Repaský, predseda Cechu hostinských
v Banskej Bystrici. Okrem tradičného spus

tenia fontány či vytvorenia
ďalšieho slovenského rekordu,
udelia organizátori známku
kvality Bystrický anjel dvom
vínam z nášho kraja. Program
vyvrcholí ocenením ďalšej vi
nárskej legendy. „Je pre nás poctou privítať každý rok na banskobystrickom námestí mimoriadne
osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín slovenského
vinárstva. Tohto roku oceníme špičkového technológa, ktorý sa okrem iného zaslúžil aj o propagáciu
slovenských vín vo svete,“ hovorí Martin Tur
čan, mestský poslanec a člen organizačného
výboru. Už počas predpredaja zaznamenali
organizátori rekordný záujem o lístky, preto
odporúčajú nečakať s ich kúpou na poslednú
chvíľu. Počet lístkov je limitovaný a k dispozí
cii sú vo vybraných prevádzkach Cechu hos
tinských alebo na www.vinspacirka.sk.
A. Majerová
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United Europe Jazz Festival
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Osmijanko

veteráni pôsobili pod názvom ART Q. Kapela
sa od svojho počiatku orientuje na mainstrea
mový a swingový repertoár, ktorý v roku 2005
ešte rozšírila o večne zelené dixielandové sklad
by. Z Poľska k nám zavíta Old Jazz Production
Sami Swoi, čo je skromnejšia formácia legen
dárnej wroclavskej jazzovej skupiny Sami Swoi
založenej v roku 1968 trubkárom Julianom Kur
zawaom. Orchester niekoľkokrát zmenil zlože
nie. Kapela hrávala v jazzových kluboch po ce
lej Európe, najmä v Nemecku a Švajčiarsku. Už
v 70. rokoch robil Sami Swoi veľa rozhlasových
a televíznych nahrávok, a aj v súčasnosti účin
kuje na takmer všetkých hudobných projektoch
vo Wroclavi. Od roku 1990 skupinu vedie trom
bonista Jan Młynarczyk. Dôstojným ukončením
tohtoročného festivalu bude vystúpenie Big
Bandu Valaská. Pôsobí v obci Valaská v okrese
Brezno. Je priamym pokračovateľom Dychové
ho orchestra, ktorý v obci vznikol v roku 1956.
Tvorí ho spolu 25 členov vrátane spevákov. Big
Band sa zameriava na slovenské a svetové hity.
Umeleckým vedúcim orchestra je Ján Jenča.
Robotnícky dom – referát

Univerzitná noc literatúry
v znamení žien
si nielen čítané knihy
za zvýhodnené ceny.
Spoločne tak vytvorí
me magickú atmosféru,
ktorú si žiadny fanúšik
či fanúšička literatúry
nemôže nechať ujsť!
Stačí prísť v utorok, 21.
apríla 2020 pred 17:30
hod. na Tajovského
40 v Banskej Bystrici
a vybrať si ktorékoľvek zo siedmich stanovíšť.
S orientáciou Vám pomôže náš dobrovoľnícky
tím, ale aj literárny pas, ktorý dostanete na
svojom prvom stanovišti. Každé čítanie trvá 15
minút a po nich nasleduje 15 minút na presun
na ďalšie stanovište. Ak absolvujete všetky
čítania, môžete sa zapojiť do tomboly počas
afterparty vo V-clube, ktorá sa začína o 21:00
hod. Ďalšie informácie nájdete na sociálnych
sieťach alebo na webovej stránke Univerzitnej
noci literatúry. Tešíme sa na Vás!
tím UNL
Foto: archív tímu UNL

Pozývame Vás už na
siedmy ročník Univer
zitnej noci literatúry,
ktorý sa uskutoční
21. apríla 2020 od 17:30
hod. na pôde Filozofic
kej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Séria verej
Literárne pasy
ných čítaní je venovaná
ženám a ich rôznym
rolám a postaveniu v spoločnosti. Preto se
dem neobyčajných žien bude čítať sedem kníh,
ktoré napísali spisovateľky z rôznych kútov
sveta. V role čítajúcich sa predstavia naprí
klad novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová,
riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča Ive
ta Onušková, právnička Janka Debrecéniová,
vysokoškolská učiteľka Nadežda Zemaníková
či prekladateľka Paulína Šedíková Čuhová.
Tradične nebude chýbať detské stanovište či
detský kútik s profesionálnym dozorom. Zá
ujemcovia budú mať opäť možnosť zakúpiť

Mesiac knihy je vždy plný kreativity
Začiatkom marca zavítal na ZŠ Golianova v na
šom meste Osmijanko. Na začiatku tvorivého
dopoludnia sa žiaci po ročníkoch zúčastnili na
inscenovanom čítaní s bábkohercami. Násled
ne Osmijanko pripravil pre každý ročník prvé
ho stupňa samostatný program. Prváci hľadali
odpoveď na ťažkú hádanku Čo je najdôleži
tejšie na svete? Dozvedeli sa o živote a diele
Márie Ďuríčkovej, ktorej nedožitých 100 rokov
sme si pripomínali v septembri minulého roka.
Druháci hádali Ktorá farba je najdôležitejšia na
svete? Zúčastnili sa na workshope na motívy
knižky Mačky vo vreci od Jaroslavy Blažkovej.
Tretiaci sa vydali do lesa, kde žijú Minpinko
via – workshop na motívy knižky Roalda Dahla
a štvrtáci preskúmali Zelené údolie – workshop
na motívy knižiek Tove Janssonovej.
J. Kybová

Veselé dni
Fašiangy sú obdobím karnevalovej zábavy, fa
šiangových zvykov a tradícií. Vo februári sa aj
mestské jasličky premenili na krajinu, v ktorej
sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti.
Karnevalom žili deti celý týždeň, šantili a trie
dy zaplnili lienky, kuriatka, žabky, trúdikovia,
včielky aj zajkovia. Z miestností sa ozývala vrava
i veselá hudba. Deti sa hrali, spievali, tancovali
a každý malý účastník karnevalu bol jedinečný
a úžasný. Na deň plný farieb, hudby, tanca a zá
bavy si najmenší priniesli nádherné karnevalo
vé masky. Za vydarený a veselý karneval patrí
vďaka všetkým rodičom a zamestnancom, ktorí
na tejto spoločnej akcii vytvorili príjemnú at
mosféru. 
M. Halabuková

Foto: V. Cimermanová

Ako prvý sa námestím rozozvučí Swingový or
chester ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice. Bol
založený v roku 2004 zo žiakov ZUŠ J. Cikkera
a študentov konzervatória J. L. Bellu. Špeciali
zuje sa na skladby 20 rokov minulého storočia
svetoznámych skladateľov ako Duke Ellington,
Irvin Berlin, George Gershwin a iných. Umelec
kým vedúcim je Dušan Kozák. Atmosféra trid
siatych rokov minulého storočia sa objaví spolu
s príchodom druhej kapely Gatsby Sounds, tiež
z mesta pod Urpínom. Kapela vznikla v roku
2016, tvoria ju profesionálni hudobníci a má za
sebou množstvo úspešných vystúpení. Predsta
ví sa úpravou moderných piesní v štýle Veľkého
Gatsbyho. Kapela pracuje pod umeleckým ve
dením Bohuša Bínovského. Všetkých 25. roční
kov festivalu obohacoval svojím vystúpením BB
Band Dixieland Jazz Band s leadrom Jozefom
Karvašom, držiteľom mnohých domácich aj
zahraničných ocenení. Kapela tento rok oslávi
35. výročie. Jej hostky na festivale budú Patrícia
Šuráňová-Kravašová a Nina Michell (Kanada).
Prvým zo zahraničných hostí bude kapela ART
JAZZ BAND Hradec Králové s umeleckým ve
dúcim Josefom Strnadom. Hradeckí swingoví

Foto: J. Kybová

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa 25. apríla 2020 uskutoční 25. medzinárodný
dixielandový festival – United Europe Jazz Festival. V programe, ktorý sa začne na pravé
poludnie sa predstavia známe i menej známe domáce kapely a dva zahraničné orchestre.
Festival bude už tradične spojený aj s obľúbenou Vinšpacírkou.

Karneval v Mestských detských jasliach
www.banskabystrica.sk
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16. marec 2020 patrí k významným dátumom

Pripomíname si 525. výročie založenia
Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti

Foto: archív V. Sklenka

V rokoch 1495 – 1546 sa slo
venská meď z Banskej Bys
trice a Ľubietovej vyvážala
do celého sveta a predávala
sa na najvýznamnejších eu
rópskych trhoch. Severnou
cestou sa dostávala cez Slie
zko a Poľsko do prístavov
pri Baltickom mori a loďami
ďalej do Hamburgu, Lübec
ku, Antwerp, Amsterdamu
či Lisabonu. Následne okolo
Afriky až do Indie. Hlavnými
obchodnými centrami v Afri
Erb Fuggerovcov
Erb Thurzovcov
ke boli prístavné mestá Sofa
1 500 t medi a vyše 2 000 kg striebra. Banská
la, Kilwa a Mombasa. Južnou
Bystrica bola svetovým mestom medi, z čoho
cestou sa cez dnešnú Budapešť dostávala do
vzniklo aj označenie Medená Bystrica. Pro
prístavov pri Jadranskom mori, odkiaľ sa do
pravovala do Benátok. Západnou cestou cez
dukcia slovenskej medi vtedy dosahovala 40
Bratislavu či Viedeň sa dostávala do nemec
percent z celoeurópskej produkcie. Špaňodo
kého Norimbergu. Predávala sa vo veľkých
linské bane za 50 rokov vyprodukovali neuve
poľských mestách Wroclaw, Krakow či Toruň,
riteľných 58 234 t medi a 111 280 kg striebra.
a následne putovala do metropol ako Praha či
Bol to svetový unikát, nakoľko Španieli, ktorí
Lipsko.
využívali nerastné bohatstvo Ameriky v dneš
nom Čile otvorili najväčšie bane na meď a za
cca 300 rokov, teda za 6-krát dlhší čas, vypro
Podpísanie zakladacej zmluvy
Dňa 16. marca 1495 bola v Bratislave uzavre
dukovali 80 000 t medi.
tá zakladacia zmluva Thurzovsko-Fuggerov
skej obchodnej spoločnosti medzi J. Thurzom
Banskobystrický mediarsky podnik
(1437 – 1508) a J. Fuggerom (1459 – 1525). Po
Banskobystrický mediarsky podnik tvorili
bane, huty, hámor, dediny na území mesta
stavenie podniku a osoby Jána Thurzu v stre
a meštianske domy v Bystrici. Banské revíry
doslovenskej banskej oblasti posilnilo v roku
Banskobystrického mediarskeho podniku sa
1498 aj jeho menovanie uhorským kráľom Vla
nachádzali v lokalitách Špania Dolina, Piesky
dislavom II. za komorského grófa so sídlom
a Richtárová (Staré Hory). Podnik spracúval
v Kremnici. Ten istý kráľ dal v roku 1496 spo
aj medenú rudu vyťaženú v Ľubietovej. Na
ločnosti súhlas na postavenie scedzovacích
ťažobnú činnosť bezprostredne nadväzovalo
hút, v ktorých sa z banskobystrickej medenej
hutnícke spracovanie rudy. Moderné šmelco
rudy mohlo získavať aj striebro.
vacie huty vybudovala spoločnosť v Harman
Jeden z najvýznamnejších
ci a na Starých Horách. Nové rafinačné huty
boli vybudované v Moštenici (Poľská huta)
Spolu s rudným revírom v Tirolsku so stre
a v Tajove. Jediná scedzovacia huta bola po
diskom v rakúskom meste Schwaz a Mansfel
dom v dnešnom Nemecku patril na prelome
stavená v Moštenici (Nemecká huta). Huty
15. a 16. storočia Banskobystrický banský revír
podniku sa nachádzali aj v Jelenci, na Balá
medzi najvýznamnejšie európske centrá ťažby
žoch a v Liptovských Revúcach. Po roku 1496
medenej rudy. V Mansfelde sa v tomto období
Banskobystrický mediarsky podnik prebudo
ročne ťažilo 1000 t medi a 3 000 kg striebra.
val pôvodnú taviacu hutu pri potoku Bystri
V Schwazi 780 t a 15 000 kg a v Bystrici to bolo
ca na výrobný areál Medený hámor. Bola to

www.banskabystrica.sk

Foto: archív V. Sklenka

Ján Thurzo zo spišských Betlanoviec spolu s Jakubom Fuggerom z Augsburgu v roku 1495 založili Thurzovsko-Fuggerovskú obchodnú
spoločnosť pod názvom Ungarischer Handel. Jej základom sa stal Banskobystrický mediarsky podnik Neusohler Kupferhandel so sídlom
v Banskej Bystrici, ktorý bol vo vtedajšom svete revolučne inovatívnou podnikateľskou jednotkou. Najväčší celosvetový rozmer dosiahol
počas rokov 1495 – 1546. Meď z územia Slovenska v tom čase ovládla trhy a obchod s banskobystrickou meďou dosiahol svetové
rozmery. Žiadna spoločnosť z územia Slovenska nikdy predtým ani potom nezaznamenala také úspechy.
prevádzka, v ktorej sa fina
lizovala výroba v rámci Ban
skobystrického mediarskeho
podniku. K majetku podniku
ešte patrili meštianske domy
a špitálsky kostol sv. Alžbety
na Dolnej ulici. Sídlom podni
ku boli Thurzov dom a Komor
ský dom na námestí. Podniku
patrili aj dediny ako Podlavice,
Riečka, Majer, Uľanka a polo
vica Kostiviarskej a Svätého
Jakuba.

Riaditeľ podniku
Dňa 23. marca 1494 sa v čes
kom Moste narodil Ján Dernschwam, huma
nistický vzdelanec, banský odborník a cesto
vateľ, jedna z vedúcich osobností kultúrneho
humanistického života na Slovensku. Od roku
1521 pracoval pre Thurzovsko-Fuggerovskú
obchodnú spoločnosť až do roku 1546, keď
Fuggerovci podnik prenechali štátu – Banskej
komore. Bol vlastník druhej najvýznamnejšej
knižnice v období humanizmu na Slovensku,
ktorá mala 651 zväzkov a v súčasnosti sa na
chádza v Národnej knižnici vo Viedni. Napísal
prvé zachované dejiny nášho mesta. Zomrel
v roku 1568 v Častej pri Trnave na fuggerov
skom panstve hradu Červený Kameň, kde je
aj pochovaný.

Veľký objav
Nález vraku Bom Jesus na pobreží Namíbie
v roku 2008 jednoznačne dokázal celosveto
vý význam banskobystrickej medi. Bol to ob
jav storočia, nakoľko väčšina vrakov sa nájde
prázdna. V tomto však boli delá, zlaté mince
a mnoho predmetov, predovšetkým medené
ingoty so značkou trojzubca, ktorá symbolizo
vala Fuggerovcov. Ingoty mali polguľovitý tvar
a loď viezla až 20 t. Potvrdilo sa, že Bansko
bystrický mediarsky podnik mal celosvetový
význam. Bol základom spoločnosti, ktorá stála
za bohatstvom dvoch rodín a J. Fuggerovi do
pomohol k statusu najbohatšieho človeka his
tórie, ktorý v tej dobe dostal prezývku Bohatý.
V. Sklenka
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Hokejistky zožali úspech
na olympiáde mládeže

Foto: archív ZŠ Golianova

Zľava: N. Janeková, L. Giertlová, E. Donovalová
„Mami, chcem hrať hokej!“ V nejednej rodi
ne zaznie takáto veta detí na adresu rodičov.
Nebolo by na tom nič divné, keby takáto po
žiadavka nevyšla z úst mladých dievčat. Na
sleduje prehováranie, vysvetľovanie a odhová
ranie od tohto rozhodnutia, v lepšom prípade
podpora zo strany rodičov a ďalších blízkych.
Neskôr kapitulácia a zmierenie sa so situáci
ou, že ich dcéra bude hrať šport určený hlavne
mužskej populácii – hokej. Nastupuje denno
denný kolotoč: tréningy na suchu, v posilke

Handicap Cup

i na ľade. Víkendy sa menia na ligové zápasy
doma či na súperových štadiónoch, na sústre
denia alebo zápasy v slovenskej reprezentácii.
Všetko sa podriaďuje tréningom a hokejovým
zápasom. Ruleta sa roztáča stále rýchlejšie
a častejšie, ale s poctivou prácou pribúdajú
okrem dobrého pocitu aj ďalšie benefity. Na
sledujú predolympijské sústredenia, v tvrdej
konkurencii precíznym výberom postupujú
len tí najlepší a detské sny sa začínajú plniť.
Prichádza deň D a v olympijskom tíme sa oci
tá len zopár vyvolených. Takýto sen si nielen
vysnili, ale ho na vlastnej koži zažili a úspešne
naplnili aj tri dievčatá – mladé hokejistky z na
šej školy, zo ZŠ Golianova 8: N. Janeková a L.
Giertlová z 9. A a E. Donovalová z 8. A triedy,
ktoré sa v januári 2020 zúčastnili a medailovo
zabodovali na 3. olympiáde mládeže v Lau
sanne vo Švajčiarsku. Vo vysokej konkuren
cii krajín a národov poriadne zamiešali karty
a priniesli si domov vzácne kovy v podobe
medailových umiestnení. N. Janeková okrem
fantastickej striebornej medaily vo formáte
hry 3 x 3 v hokeji reprezentovala spolu s L.
Giertlovou a E. Donovalovou našu krajinu aj
v hokeji dievčat a spoločne získali skvelé bron
zové medaily. Veríme, že nielen naša škola je
hrdá na ich výsledky. Gratulujeme im a sme
si istí, že ich úspechy neboli ojedinelé a majú
pred sebou ešte skvelú kariéru, ak sa svojmu
vytúženému športu budú venovať aj naďalej.
Všetci im spoločne držíme palce!
ZŠ Golianova

Foto: MsÚ BB

Dostať sa aspoň raz za život na olympiádu je
snom takmer každého športovca. Inak to nie
je ani u mladých športovcov – juniorov či ka
detov v hokejových triedach na ZŠ Goliano
va v Banskej Bystrici. Na konci 1. polroka sa
z tejto vysnívanej méty stala realita. Len pred
pár dňami ešte tvrdo bojovali o čo najlepšie
umiestnenie, dnes ich už zdobia cenné, no
najmä zaslúžené medaily za vydreté zápasy.
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Účastníci súťažia s radosťou a odhodlaním
Pohyb sa v meste pod Urpínom teší veľkému
záujmu a ľudia s hendikepom nie sú výnimkou.
Občianske združenie PONS v spolupráci s mes
tom organizuje už 4. ročník športového dňa pre
deti a mladých ľudí s hendikepom pod názvom
Handicap Cup Banská Bystrica. Uskutoční sa 17.
apríla 2020 o 9:00 hod. v Športovej hale na Štiav
ničkách. Zúčastnia sa na ňom športovci z Ban
skej Bystrice a okolitých miest. Zamerali sme sa
najmä na ľudí s kombinovanými hendikepmi.
Možností hýbať sa či zmerať si sily majú menej,
ako my ostatní. Každý hendikep je rozdielny, čo
obmedzuje možnosť súťažiť v bežných disciplí
nach. Preto sme ich prispôsobili tak, aby boli
zvládnuteľné pre všetkých, a tak môže každý
zvíťaziť. Túžba prekonať samého seba, svoje
možnosti a limity je v každom hlboko zakore
nená, a to aj napriek hendikepu. Vďaka podpore
mesta a spolupráci s Duklou B. Bystrica sa o tom
môžeme presvedčiť aj tento rok. Možno dávka
radosti z víťazstva, ku ktorému vedie strmší ko
pec, umožní pozrieť sa trochu inak na náš vlast
ný drobný hendikep a dodá nám sily ho preko
nať. 
J. Oravec, OZ PONS

MFK Dukla Banská Bystrica po výborných vý
konoch v jesennej časti prezimovala na čele
druholigovej tabuľky. Keďže mužstvo pre re
konštrukciu Štadióna SNP prišlo o umelú tré
ningovú plochu, zimnú prípravu zvolili spô
sobom väčšieho počtu prípravných zápasov,
v ktorých tímu až tak nešlo o výsledky. Muž
stvo si zmeralo sily s kvalitnými súpermi z pr
vej ligy, ale aj z Česka. Káder z jesennej časti
zostal pokope a bol doplnení M. Vujoševičom
z konkurenčnej Dubnice a J. Noskom z prvoli
gového Pohronia. Legionár z Čiernej Hory, M.
Vujoševič, sa v jesennej časti gólovo presadil
celkom šesťkrát, z toho dva góly dokázal streliť
v remízovom zápase práve do siete Banskej Bys
trice. J. Nosko zas svojimi kvalitnými výkonmi
dopomohol Pohroniu k postupu medzi elitu,
a nestratil sa ani v konkurencii prvoligových
klubov. „Noví hráči, ktorí v zimnom prestupovom
období naše mužstvo posilnili v prípravných zápa-

Foto: archív MFK Dukla

S odhodlaním a pokorou ideme vpred

Momentka z posledného zápasu na Štiavničkách
soch ukazovali svoju kvalitu a verím, že budú pre
tím prínosom,“ zhodnotil marketingový manažér
Dukly Ivan Šimko. Tesne pred začiatkom jar
nej časti káder doplnil defenzívny záložník P.
Bača, ktorý si miesto v A-tíme Dukly vypýtal
svojimi výkonmi na hosťovaní v treťoligových
Rakytovciach. Keďže je Dukla na vrchole tabuľ
ky, mnohí očakávajú boj o postup do prvej ligy,
avšak, Šimko upokojuje: „Na postupové ambície

zatiaľ nemyslíme, aby sme neboli na konci sezóny
sklamaní. Do konca je ešte veľa zápasov a o postupe
je predčasné hovoriť. Možno to znie ako klišé, ale
ideme od zápasu k zápasu a do tabuľky nepozeráme,
ale samozrejme, chceme nadviazať na dobré výkony
z jesene.“ Jarnú časť odohrajú Duklisti v azyle vo
Zvolene, kde bolo potrebné získať certifikát pre
štadión spĺňajúci kritéria na 2. ligu. „Keďže sme
museli dočasne opustiť Štiavničky, Zvolen bol pre
nás a aj pre fanúšikov najlepšou alternatívou. Momentálne nám starosti robí zhoršená kvalita hracej
plochy, ale veríme, že do prvého zápasu bude všetko
v poriadku. Výhodou tohto štadióna je, že je postavený v anglickom štýle, a teda diváci majú vďaka
krátkej vzdialenosti tribún od hlavnej hracej plochy
bezprostredný kontakt s dianím na ihrisku, čo umocňuje športový zážitok. Veríme, že nás budú fanúšikovia v čo najhojnejšom počte chodiť podporovať aj
do Zvolena,“ doplnil Šimko.
Oddelenie športu, MsÚ BB

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

Meno: Baxi
Pohlavie: pes
Vek: 2010
Výška: 67 cm Váha: 39 kg
Povaha: Kríženec Baxi k nám prišiel po odo
bratí majiteľovi s veľkým nádorom. Keď Baxi
vyrástol, prestal rodinu zaujímať a ostal sám
v opustenom dome. Vďaka pozornosti ľudí
z dediny prežil. Nádor mu bol vyoperovaný
a hľadáme pre neho rodinu, kde by bol ozdo
bou dvora, nie pes, o ktorého sa nikto neza
ujíma. Baxi ľudí miluje a užíva si pozornosť
a hladkanie. Dúfame, že sa mu nájde domov,
kde mu ukážu, aké to je byť členom rodiny.
Nie je vhodný ku ďalšiemu psovi, alebo mač
ke. 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.

Súťaž
Vo februárovom čísle Radničných novín
ste sa mohli zapojiť do súťaže o publiká
ciu Mestské lesy Banská Bystrica v zrkadle
času. Súťažná otázka bola: Koľké výročie
založenia si v januári pripomenula spoloč
nosť Mestské lesy Banská Bystrica? Správna
odpoveď je 25. výročie. Víťazkou sa stáva
pani Kočanová. Srdečne gratulujeme. Nová
súťažná otázka znie: Ako sa volá nová dvojjazyčná publikácia, v ktorej nájdete zaujímavé informácie o kultúrnych pamiatkach
a osobnostiach Banskej Bystrice a koľko má
kapitol? Výherca získa práve túto zaujímavú
knihu. Tešíme sa na Vaše odpovede, ktoré
môžete posielať do 9. apríla 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.

www.banskabystrica.sk

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SU 21253/10546/2020/Go
VV: Zmena lehoty na dokončenie stavby
Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových pries
torov; Stavba: „Komplexná obnova bytového
domu T 06 B ul. Internátna 37-47, BB“
Vyvesené: 02. 03. 2020
OVZ-SU 17856/7826/2020/Go
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ZA; Stavba:
„10433 BB Moskovská rozšírenie NNK rozvo
dov“, ktorá je umiestnená ako líniová stavba
cez pozemky KN-C č. 2167/1, KN-C 2171/2,
2166/8,2166/1, 2166/7, 2166/6, 2166/5, 2166/4,
2166/10, 2159/12, 2159/1, 2200/8, 2200/10,
2192 v katastrálnom území Radvaň, BB
Vyvesené: 02. 03. 2020
OVZ-SU 212252/10545/2020/Go
VV: Zmena na dokončenie stavby

Stavebník: Ing. Lenka Tomanová, Muškatová
17, BB; Stavba: „Polyfunkčný dom Belluria“, BB
Vyvesené: 02. 03. 2020
OVZ-SU 20094/8678/2020/MA
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Slovenský plynárenský priemysel
– distribúcia, a. s.; Stavba: „Rekonštrukcia
plynovodov BB – Sásová 2.SC, UO 02564“,
na uliciach Magurská, Krivánska, Karpatská,
Javornícka, Rudohorská a Kráľovohoľská na
sídlisku RU-SA II v BB
Vyvesené: 26. 02. 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 navoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 05. 03. 2020

Informujeme
Mesto Banská Bystrica dňa 28. februára 2020
podalo žiadosť o finančný príspevok z Nór
skeho finančného mechanizmu fondov v pro
grame SK Klíma. Cieľom tohto programu, kto
rý spravuje Ministerstvo životného prostredia
SR je prispieť k zmiernenej zmene klímy
a k zníženiu zraniteľnosti voči zmene klímy.
Žiadosť, ktorá bola podaná vo Výzve ACC01
– Akčné plány na zmierňovanie a prispôso

bovanie sa zmene klímy implementované
miestnymi orgánmi v mestských územiach,
obsahuje návrh na obstaranie Akčného plá
nu pre mitigáciu a adaptáciu Banskej Bystrice
spolu s niektorými opatreniami na zvýšenie
odolnosti voči zmene klímy a schopnosti re
agovať na zmenu klímy pre mesto Banská
Bystrica.
M. Lichý

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej cho
roby a zároveň Vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí
s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu, 25. marca 2020 o 16:00 hod. v priesto
roch Diecézneho centra Jána Pavla II. v Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. S pozvaným liečeb
ným pedagógom sa budeme venovať téme Keď starostlivosť doma už nestačí... (Mýty a fakty).
Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame aj nových. Zároveň
Vás pozývame na prednášku na tému Z čoho profituje mozog? spojenú s ukážkou pohybových
cvičení a tréningom pamäti, ktorá sa uskutoční v rámci celosvetovej kampane Týždeň mozgu
2020 vo štvrtok, 19. marca 2020 o 16:00 hod. v tých istých priestoroch ako stretnutia podpornej
skupiny. Každý je srdečne vítaní. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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 centrá
Fončorda a Sásová boli v čase uzávierky Rad
ničných novín z dôvodu odporúčania Úradu

verejného zdravotníctva pre šírenie ochorenia
COVID-l9 uzatvorené. Ide o preventívne opa
trenia, ktoré budú podľa potreby aktualizova
né. Všetky zmeny môžete sledovať na stránke
mesta a na sociálnych sieťach: Komunitné
centrum Fončorda a Komunitné centrum Sá
sová. Ďakujeme za pochopenie.
Komunitné centrum Fončorda,
Komunitné centrum Sásová

Uzávierka aprílového čísla
Termín: 9. apríla 2020 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto termíne
už nie je možné články dopĺňať. Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30 107,
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

marec 2020
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POZOR,
termíny sa
môžu meniť!
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