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Rooseveltova nemocnica patrí
k najlepším a stále napreduje

Foto: MsÚ BB

Foto: archív MsL BB

Vizualizácia: archív MsÚ BB

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta patrí medzi najväčšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku a dva roky za sebou bola
vyhodnotená ako najlepšia štátna fakultná nemocnica. Denne ju navštevujú nielen Banskobystričania všetkých vekových kategórií,
ale aj pacienti z iných slovenských miest. Získala mnoho ocenení a vďaka vedeniu, lekárom a sestrám sa neustále snaží zlepšovať.
Počas pandémie patrí zdravotníctvo k najdiskutovanejším témam. Viac o tom, ako toto obdobie zvládajú v našej nemocnici sa dozviete
v téme mesiaca.
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Viete, čo majú na starosti organizácie Mestské lesy, MBB či Záhradnícke a rekreačné
služby? 
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Pokračujeme v skrášľovaní nášho mesta.
Z eurofondov chceme obnoviť vnútrobloky
v Sásovej a na Fončorde.
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Už poznáme najlepších športovcov mesta za
rok 2019. Všetkým srdečne blahoželáme!
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Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022
Dňa 6. októbra 2020 sa v priestoroch mestského úradu uskutočnil poslanecký prieskum členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport zameraný na pripravenosť športovísk a financovanie projektu EYOF 2022. Napriek tomu, že organizačný výbor najväčšieho
medzinárodného olympijského festivalu mládeže víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, hovorí aj o časovom
strese a žiada Vládu SR o bezodkladné naštartovanie procesov súvisiacich s jeho organizáciou.
Prvé úvahy o organizovaní medzinárodného
športového sviatku pre mladých ľudí vo veku
14 až 18 rokov EYOF začali vznikať v rokoch
2013/2014 v Košiciach. V roku 2015 schválilo
Valné zhromaždenie Slovenského olympijského
výboru kandidatúru Košíc a usporiadanie XVI.
letného EYOF v roku 2021 v metropole východu. V roku 2019 sa však Košice organizácie podujatia vzdali. Po hľadaní vhodného kandidáta
v rámci SR a po konzultáciách s Európskymi
olympijskými výbormi padla voľba spomedzi
piatich ďalších kandidátov na Banskú Bystricu.
„V roku 2019 sme po odstúpení Košíc prevzali na
seba zodpovednosť za organizáciu podujatia s cie
ľom zachrániť reputáciu Slovenska. Predchádzajúca
Vláda SR nám schválila a vyčlenila na organizáciu
EYOF v Banskej Bystrici sumu 12 mil. eur a ďalších
11 mil. eur na dobudovanie nevyhnutnej športovej
infraštruktúry. Počas koronakrízového mimoriadne
ho obdobia sme však s cieľom ušetriť ustúpili od vý
stavby multifunkčnej športovej haly a rozhodli sme
sa využiť existujúcu halu v Detve, čím sme štátu
usporili v rozpočte približne 5 mil. eur,“ hovorí prezident organizačného výboru EYOF, primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Okrem usporiadateľského mesta a Slovenského olympij-

ského a športového výboru participujú na prípravách podujatia aj BBSK, VŠC Dukla Banská
Bystrica,UMB, mestá a obce z regiónu. V rámci poslaneckého prieskumu zazneli od členov
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport požiadavky na dodanie materiálu, ktorý
organizačný výbor EYOF už opakovane v požadovanej štruktúre dodal Ministerstvu financií
SR a Útvaru hodnota za peniaze. „S novou vlá
dou sa snažíme komunikovať od jej nástupu. Všetky
potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných špor
tových zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie
EYOF, ktoré požadovalo ministerstvo financií sme
predložili Útvaru hodnota za peniaze a prešli po
súdením. Na to, aby sme zorganizovali najväčšie
medzinárodné športové mládežnícke podujatie na
profesionálnej úrovni, potrebujeme okamžite začať
s rekonštrukciou a výstavbou potrebných športo
vísk. Poslanci si v rámci prieskumu vyžiadali ďalšie
materiály, ktoré im doručíme. Už nemôžeme dlhšie
čakať a veríme, že spolu s Útvarom hodnota za pe
niaze prijmú definitívne rozhodnutie. Organizačný
výbor EYOF musí mať istotu, že tento proces bude
naďalej pokračovať a podarí sa v našom meste
zorganizovať úspešný športový sviatok. Žiadame
Vládu SR, aby pristúpila k realizácii nevyhnutných

krokov tak, aby sme zvládli zorganizovať EYOF na
potrebnej úrovni. V opačnom prípade hrozí Sloven
sku medzinárodná blamáž podobná tej, ktorej naša
krajina čelila v súvislosti so zrušenou Zimnou de
aflympiádou 2011 vo Vysokých Tatrách,“ dopĺňa
Nosko. Organizačný výbor EYOF je presvedčený, že zrušenie podujatia by malo negatívne
následky vo svete medzinárodného mládežníckeho športu a na poli medzinárodnej športovej
diplomacie. „V každej krajine je garantom poduja
tia takýchto rozmerov vláda. Veríme, že nakoniec sa
nám aj s jej podporou podarí zorganizovať úspešné
podujatie, o ktorom sa bude vo svete a Európe ho
voriť v pozitívnom zmysle,“ uzavrel Nosko. EYOF
je medzinárodný športový sviatok pre mladých
ľudí vo veku 14 až 18 rokov, pričom Banská Bystrica očakáva koncom júla 2022 športovcov z 50
krajín Európy. Na EYOF nepríde len približne
3600 mladých športovcov, ale aj zástupcovia
Medzinárodného olympijského výboru, národných olympijských výborov, predstavitelia rezortných ministerstiev európskych krajín, fanúšikovia, rodičia a ďalší. Výsledok poslaneckého
prieskumu v čase uzávierky Radničných novín
ešte nebol známy.
mar

Sleduj nás

@eyof2022banskabystrica

PRÍNOSY

EYOF 2022
BANSKÁ BYSTRICA
Zviditeľnenie mesta a regiónu v Európe.

Najväčšie
podujatie
pre mladých
športovcov
z Európy

EURÓPSKY
OLYMPIJSKÝ
FESTIVAL MLÁDEŽE

EYOF 2022 Banská Bystrica
eyof2022
eyof2022.com

Vylepšenie športovej i ubytovacej infraštruktúry.
Podpora rozvoja miestnych športových klubov.
Vytvorenie silnej dobrovoľníckej
komunity v regióne.
Neoceniteľné skúsenosti.

Propaguje
olympijské
hodnoty,
ideály
a tradície

Nové pracovné miesta.

Kedy: 24. – 30. júla 2022
Kto: 3600 účastníkov
vo veku od 14 do 18 rokov z 50 krajín Európy
Športy: atletika, plávanie, basketbal, volejbal, hádzaná,
tenis, cyklistika, gymnastika, triatlon, bedminton, džudo
Športové centrá: Banská Bystrica

(Štiavničky, zimný štadión, letné kúpalisko, centrum, UMB, Badín),

Zvolen, Slovenská Ľupča, Detva

Organizátori: Mesto Banská Bystrica a Európske

www.banskabystrica.sk

olympijské výbory v spolupráci so Slovenským olympijským
a športovým výborom
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Informácie z mestského úradu
Potrebujeme informácie od správcov a predsedov spoločenstiev

Od 1. júna 2020 aj
v našom meste prebieha
elektronické sčítanie domov
a bytov. V rámci
Banskej Bystrice je
k dnešnému dňu spracovaných 44,52 percent bytov. Mesto Banská Bystrica vyzývalo
listom správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových pries-

Tak, ako sme Vás informovali v septembrovom
čísle Radničných novín, verejné osvetlenie
v Banskej Bystrici je nevyhovujúce a v mnohých
lokalitách v kritickom stave. Mesto preto zvažovalo využitie nenávratnej finančnej pôžičky
práve na jeho obnovu. K tejto téme vznikla na
mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 8. septembra medzi poslancami roz-

siahla diskusia, ktorá viedla k odloženiu hlasovania. Počas dvoch týždňov boli preto zo strany
odborných útvarov a vedenia mesta poskytnuté
poslancom ďalšie podrobné informácie, ktoré im pomohli zorientovať sa pri rozhodovaní.
Konečný verdikt padol až na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. septembra, počas
ktorého o tejto problematike banskobystrickí
poslanci hlasovali. Návrh vedenia mesta jednomyseľne odsúhlasilo všetkých 26 prítomných
poslancov a návratnú finančnú výpomoc od
štátu vo výške 1,9 mil. eur preto mesto Banská
Bystrica investuje do rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy. Na zasadnutí
poslanci schválili aj nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica, o ktorom sme písali v minulom čísle Radničných novín.
Kancelária primátora

Zmena dopravy
počas sviatkov

Od 23. októbra 2020 do 09. novembra 2020 mesto Banská Bystrica zrealizuje dočasnú zmenu organizácie dopravy na ulici A. Matušku. Dočasná
zmena dopravného značenia umožní vjazd motorových vozidiel k Rímskokatolíckemu cintorínu od vrchnej brány v období Sviatku všetkých
svätých a Pamiatky zosnulých. Pre návštevníkov cintorína je k dispozícii dočasné parkovisko
s celkovou kapacitou pre 28 vozidiel.
Oddelenie údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Využitie návratnej finančnej výpomoci schválili
všetci prítomní poslanci
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Z mestského zastupiteľstva

Foto: MsÚ BB
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vo formáte xls alebo pdf, a tiež metodické
pokyny na vyplnenie dotazníkov. Vyplnený formulár je potrebné poslať na e-mail:
marta.cellarova@banskabystrica.sk, prípadne matrika@banskabystrica.sk do 30. októbra 2020. Za neposkytnutie údajov môže
obec podľa § 30 odst. 1 písm. b) zákona
o SODB 21 udeliť pokutu vo výške od 250 do
1 500 eur.
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, MsÚ BB

torov na spoluprácu pri tomto národnom
projekte, no napriek tomu nám z viacerých
bytových domov, ktoré si vykonávajú správu
samé, chýba odozva. Na správcov a predsedov spoločenstiev sa preto obraciame so
žiadosťou o spoluprácu pri dopĺňaní údajov
o bytoch a domoch elektronicky pomocou
formulára zverejneného na stránke mesta
www.banskabystrica.sk. V sekcii Matrika a pobyt/Agenda je zverejnená tabuľka

Počas Dušičiek bude dočasné parkovisko opäť
sprístupnené

Dajte nám vedieť o významných osobnostiach

Aj v budúcom roku udelí primátor mesta Ján
Nosko Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2020 osobám alebo
inštitúciám, vďaka ktorým sa šíri dobré meno
Banskej Bystrice. Návrhy na ocenených je potrebné zaslať do 15. novembra elektronicky alebo poštou. Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám
osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení
ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora
mesta. Cena primátora je určená pre osobnosti,
ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej
Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny roz-

Ocenení dostanú aj pamätné plakety
hoduje primátor mesta. Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo
udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji
priateľstva medzi národmi alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkon

Foto: MsÚ BB
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mi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci
a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam. Vaše návrhy môžete posielať e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk,
predmet správy: OCENENIE, alebo poštou na
adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE. Aby bol
návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený
dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete na stránke www.banskabystrica.sk
v sekcii Život v meste/Kultúra. V prípade otázok kontaktujte referentku Odboru kultúry,
športu a cestovného ruchu Andreu Páleníkovu
na telefónnom čísle +421 48 43 30 309 každý
pracovný deň. 
Kancelária primátora

www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca

Názory poslancov
Téma zdravotníctva je v súčasnosti veľmi aktuálna, a preto sme sa jej rozhodli venovať aj v našom článku. Pri tejto príležitosti sme
oslovili ďalších troch poslancov – Jozefa Baláža, Katarínu Čižmárovú a Svetozára Dluholuckého, aby sa vyjadrili k nasledujúcej otázke:
Ako vnímate Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta a jej význam v meste?

Jozef Baláž
S úsmevom sa dá povedať,
že Fakultná nemocnica nie
je len Rooseveltova, ale
najmä naša. Za svoju ju pokladajú obyvatelia celého
regiónu a stovky tých, ktorí
v nej pracujeme. Nemocnica nie sú budovy – aj keď tie si zasluhujú
dobre premyslenú prestavbu. Dúfajme, že
pri plánovanej investícii sa nezabudne na infektológiu a psychiatriu, sídliace v smutných
podmienkach. A práve na tieto oddelenia sa v
súčasnosti kladú obzvlášť veľké nároky. Hlavnou devízou nemocnice sú ľudia. Rooseveltka
má šťastie, že sa v nej stretli odborníci, ktorí
dokážu medzi sebou komunikovať. Výsledkom takejto súhry je napríklad transplantačný program. Ale kvalitná starostlivosť a spokojný pacient závisia aj (a niekedy najmä) od
zdravotných sestier a pomocného personálu,
s ktorými pacient prežíva svoju liečbu deň po
dni. O kvalitný personál však nemocnica musí
súťažiť s inými zdravotníckymi zariadeniami v
meste. Želám si, aby Rooseveltka bola naďalej nemocnicou, ktorú zdravotníci aj pacienti
budú považovať za svoju.

Katarína
Čižmárová
Rooseveltova nemocnica
patrí
n e o d mys l i t e ľ n e
k nášmu mestu.
Ako rodená Banskobystričank a
som sa v jej starých priestoroch narodila a svoje deti som priniesla na svet už
v novej budove. To boli moje prvé skúsenosti s touto nemocnicou. Prešla obrovskými premenami a dnes patrí svojimi
modernými pracoviskami k špičkovým
zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Je jedinečná svojím robotickým
pracoviskom, transplantačným centrom či špičkovým neurochirurgickým
pracoviskom, ktorému osobne vďačím
za záchranu života môjho syna. Vždy
som sa stretla s vysoko profesionálnym
prístupom lekárov i sestričiek, čo ocenili
aj v rebríčku hodnotenia na celoslovenskej úrovni. Je to tiež jeden z najväčších
zamestnávateľov v meste, a preto jej prajem veľa ďalších úspešných rokov a spokojných pacientov.

Svetozár Dluholucký
S nemocnicou je spojený celý
môj profesijný život (55 rokov).
Dlho bola odborným a metodickým centrom zdravotníctva
Stredoslovenského kraja. Celoslovensky riešila najkomplikovanejšie choroby. Patrí jej
mnoho odborných prvenstiev – oddelenie nukleárnej medicíny, CT a MR na Slovensku. Bola kolískou
vzniku urgentnej starostlivosti, leteckej záchrannej
služby, prvej detskej onkológie, skríningu novorodencov, transplantačným centrom pečene a iných
orgánov, robotických operácií, implantácií kĺbových
endoprotéz... Je matkou Detskej fakultnej nemocnice a SÚSCH. Vždy plnila úlohu mestskej, často
aj okresnej, krajskej či celoštátnej nemocnice. Obyvatelia si nie vždy uvedomujú, že majú k dispozícii
služby špičkového zariadenia. Je pilierom slovenského zdravotníctva. V plnej prevádzke dokázala
rekonštruovať svoju polikliniku, operačné trakty,
urgentný príjem, a teraz ju čaká rekonštrukcia, ktorá
zlepší komfort pacientov aj ekonomiku prevádzky.
Je v nej spätosť činností a prostredia a presadiť živý
organizmus do iného tela sa nedá. Ukázali to snahy
meniacich sa ministrov a riaditeľov zrušiť ju, no stále
je tu v plnej aktivite. Verím v jej existenciu a rozvoj.

Rooseveltova nemocnica je dôležitou súčasťou nášho mesta

FNsP FDR patrí medzi najväčšie
zdravotnícke zariadenia na Slovensku a dva roky za sebou bola
vyhodnotená ako najlepšia štátna
fakultná nemocnica. V súčasnosti
vykonáva svoju činnosť na dvoch
miestach – v pôvodnom Starom
nemocničnom areáli, v ktorom je
Oddelenie infektológie a Psychia
trická klinika SZU, a v Novom nemocničnom areáli, ktorý bol daný
do užívania v rokoch 1981 – 1982.
Nemocnica dosahuje vynikajúce
výsledky, čo je jeden z dôvodov,
prečo ju vyhľadávajú pacienti zo

www.banskabystrica.sk

Foto: archín FNSP FDR

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNSP FDR) pôsobia špičkoví odborníci a špecialisti, ktorí poskytujú tak lôžkovú,
ako aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Ročne má v priemere približne 34 000 hospitalizovaných pacientov a realizuje sa v nej
takmer 465 000 ambulantných vyšetrení a 15 000 anestézií. Je to koncová nemocnica pre spádovú oblasť Banskobystrického kraja s cca
660 000 obyvateľmi, zároveň však plní funkciu mestskej nemocnice pre obyvateľov okresu Banská Bystrica. Vzhľadom na špecializované
služby, ktoré ponúka, ju nenavštevujú len obyvatelia Banskobystrického kraja, ale aj pacienti z celého Slovenska. Nemocnica je jediným
Transplantačným centrom v SR, v ktorom sa vykonávajú transplantácie pečene, a tiež jediným centrom roboticky asistovanej chirurgie
na Slovensku. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta dokonca dvakrát za sebou získala aj prestížny titul Nemocnica roka
(r. 2018, r. 2019), čo svedčí o jej kvalite a zanietenosti zamestnancov.

Transplantačná jednotka

všetkých kútov Slovenska. „Na
šou snahou nie je len skvalitňovanie
služieb, ale aj ich rozširovanie. Do
nemocnice sa nám podarilo prilákať
nových odborníkov a rozšíriť spek
trum odborností o maxilo-faciálnu
chirurgiu a hrudníkovú chirurgiu,
ktorá je najčerstvejšou novinkou. Od
1. júla sme rozšírili spektrum operač
ných výkonov o operácie hrudníka.
Vykonávať ich bude erudovaný
hrudný chirurg s dlhoročnou praxou
v torakochirurgii v SR i v zahraničí
s tímom ďalších chirurgov. Rozsah
operácií vykonávaných na II. Chi

október 2020

5

nejšie ako v minulosti, no súkromný investor
plánuje v blízkosti nemocnice vybudovať parkovací dom. Táto výstavba je v štádiu riešenia. Nemocnica sa usiluje byť súčinná a spolu
s investorom hľadá riešenie prepojenia stavby
s nemocnicou tak, aby sa pacienti dostali do
budovy tvz. suchou nohou. Nemocnicu je potrebné neustále zlepšovať po stránke služieb,
no na dennom poriadku sú aj otázky týkajúce sa rekonštrukcie budovy. „Musím
priznať, že pre mňa osobne je to srdcová otáz
ka, pretože sa cítim ako súčasť nemocnice. Pra
cujem tu 16 rokov. I keď to pre mňa, obzvlášť
tento rok, vôbec nie je ľahké. Ale to asi pre
nikoho. Od témy nevyhnutnej rekonštrukcie
tepelného hospodárstva sme sa absolútne lo
gickou úvahou dostali až k téme rekonštrukcie
celej nemocnice. Veľa mojich kolegov, nielen
administratívnych zamestnancov, ale aj pred
nostov, primárov a vrchných sestier sa ve
novalo príprave tohto projektu. Samozrejme,
do celého procesu boli involvovaní aj externí
odborníci, ktorí nám pomohli s technickými
a vysoko odbornými detailmi celého proce
su. Proces verejného obstarávania je laicky
povedané, viac menej ukončený. Samozrejme
o tejto skutočnosti sme informovali aj vedenie
ministerstva. Práve prebiehajúca vypätá epi
demiologická situácia, ktorá nás všetkých dosť
paralyzovala, sa podpísala aj na tomto projek
te,“ reagovala Lapuníková a na našu priamu otázku, čo to pre celý projekt znamená dodala: „Je pre mňa ťažké odpovedať na túto otázku.
Vláda – ministerstvo sa v programovom vyhlásení
vlády zaviazalo realizovať výstavby a rekonštruk
cie lôžkových zdravotníckych zariadení, o čom
nesporne svedčia aj všetky vyhlásenia. Reálnou
témou, čomu rozumiem, je však otázka financo
vania tak zásadných projektov, akými výstavby
a rekonštrukcie bezpochyby sú. Z tohto dôvodu je
posledná informácia, ktorú máme k dispozícii, vy
jadrením neistoty vo financovaní tohto projektu.“
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica spĺňa všetky predpoklady koncovej nemocnice – svojou polohou
v rámci Slovenskej republiky, ale najmä spektrom výkonov, ktoré poskytuje pre pacientov
nielen vo svojej spádovej oblasti. „Ako lekár,
ktorý vyšiel z tohto prostredia, považujem Fakul
tnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta za
komplexné špecializované zariadenie s navzájom
koordinovanými a prepojenými službami špič
kových odborníkov, ktorí sú schopní poskytovať
zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni, ne
hovoriac o úzkom prepojení s Detskou fakultnou
nemocnicou s poliklinikou. Hovoria o tom aj rôzne
ocenenia či prvenstvá, a ako primátor som preto
rád, že práve v našom meste máme v oblasti zdra
votníctva tak kvalitné služby,“ dodal na záver
primátor mesta Ján Nosko.
dmo
Foto: archín FNSP FDR

rurgickej klinike SZU sa tým rozšíri o otvorené
votnej starostlivosti a rušiť naplánované operácie,
operácie pľúc, operácie veľkých dýchacích ciest,
to sa však môže v priebehu pár dní zmeniť. Am
medzihrudia, operácie hrudníkovej steny, bránice,
bulancie tiež aktuálne pracujú v štandardnom re
videotorakoskopické operácie atď.,“ hovorí riadižime. Robíme opatrenia v pohybe pacientov a ná
teľka nemocnice Miriam Lapuníková. Približvštevníkov po nemocnici, a meníme tiež možnosti
vstupov do nemocnice, aby bolo možné dodržať
ne pred dvomi rokmi do banskobystrickej nepotrebné opatrenia,“ hovorí riaditeľka nemocnimocnice prišiel celý tím lekárov, ktorí vytvorili
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie. Tento odce Miriam Lapuníková.
bor v širokom regióne stredného Slovenska úplne chýbal. Dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti poskytovanej vo FNsP
FDR bola kedysi stomatochirurgia. V čase
otvorenia nového nemocničného areálu,
v roku 1982, malo stomatochirurgické oddelenie dokonca 30 lôžok. V nemocnici
tak dokázali pomôcť pacientom s nádormi
v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. Ľudí
po úraze, ktorí mali viacnásobné poranenia v Rooseveltovej nemocnici síce zoperovali, no v prípade, že mali aj zlomeninu
tvárových kostí, poranenie zubov či mäkkých tkanív tváre, museli byť prevezení
do vzdialenej nemocnice. „Sme veľmi hrdí,
že v máji sme mali možnosť nahradiť deväť
rokov používaný robotický chirurgický sys
tém da Vinci dvoma novými, modernejšími.
Banskobystrická nemocnica operuje touto
technológiou ako jediná nemocnica a naše
Centrum robotickej chirurgie je vyhľadávané.
Budova lôžkovej časti nemocnice
Záujem pacientov o robotické operácie enorm
ne vzrástol, niektorí museli čakať aj niekoľ
Návštevy, pôrody a operácie
ko mesiacov. Prístroj, ktorý sme mali už od roku
2011 bol technicky opotrebovaný a vyťažený na
Od soboty, 26. septembra 2020 platí v nemocmaximum. Štandardný počet operácií na jednom
nici zákaz návštev. Všetky nové opatrenia
robotickom prístroji je 250 za rok. V našej nemoc
a informácie budú pravidelne zverejňované
na webovej stránke www.fnspfdr.sk spolu
nici sme ich v roku 2019 uskutočnili 413. Nové
s aktuálnymi počtami chorých pacientov a zaprístroje boli teda nevyhnutnosť,“ upresňuje Lapuníková.
mestnancov v karanténe. Zmeny sa dotkli
napríklad aj pravidelných poučení o podaní
Aktuálnou témou je COVID-19
epidurálnej pôrodnej analgézii (PEDA), ktoré
sa uskutočnia pri kontrole na ambulancii anPandémia koronavírusu, ktorá zasiahla svet,
nezmenila len životy ľudí, ale aj chod nemocterpartálneho monitoringu. Častou otázkou,
s ktorou sa zamestnanci nemocnice stretávajú
nice, ktorá rovnako ako všetky inštitúcie musí
sú pôrody. Tie sa, pochopiteľne, oddialiť či
zrazu fungovať podľa iných pravidiel. Pri vznipresunúť nedajú. Budúce mamičky však môžu
ku pandémie boli zamestnanci nemocnice
byť o čosi pokojnejšie. Partner ich aj v tomto
nútení prispôsobiť sa vzniknutej situácii zo
období bude môcť k pôrodu sprevádzať. Musí
dňa na deň. Zabehnuté procesy na poskytovšak vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčvanie zdravotnej starostlivosti sa počas núdzo
vého stavu museli zmeniť. Počet operácii sa
nosti, bude mu zmeraná teplota, a počas celéznížil o plánované výkony, ktoré bolo možné
ho pôrodu musí mať prekryté horné dýchacie
odložiť. Z dôvodu minimalizovania rizika šícesty. V prípade, že bude vykazovať známky
respiračného ochorenia, nebude mu umožnerenia nákazy boli prijaté hygienicko-epidemiologické opatrenia a v nemocnici poskytoné manželku či priateľku sprevádzať.
vali prioritne akútnu zdravotnú starostlivosť.
Čo zaujíma obyvateľov?
„Súčasná situácia už pre nás nie je až taká nová.
Procesy máme nastavené, rozdiel oproti prvej vlne
Aj keď mnoho projektov bolo z dôvodu koje v tom, že máme viac pacientov a stále pribúdajú.
ronakrízy pozastavených, Banskobystričanov
Prvýkrát sme boli reálne konfrontovaní aj s náka
rozvoj mesta zaujíma. Pýtajú sa na rekonzou u personálu. O to dôslednejšie preto pristu
štrukcie ciest, vznik nových parkovacích miest
či na obnovu budov. Parkovanie pri nemocnici
pujeme k druhej vlne. Zatiaľ robíme všetko preto,
je pri súčasnom využívaní áut komplikovaaby sme nemuseli pristúpiť k obmedzovaniu zdra
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Za kvalitnejšie služby a krajšie okolie vďačíme
aj mestským organizáciám
Mestské lesy
Banská Bystrica s.r.o.
Poslaním spoločnosti je
obhospodarovanie
lesného
majetku
mesta s cieľom zachovávať ho a zveľaďovať pri dodržaní zásad trvalo udržateľného
hospodárenia. Lesy majú
plniť produkčnú, environmentálnu
a ekologickú funkciu, a preto
sa spoločnosť snaží hospodáriť v lesoch prírode
blízkymi spôsobmi. V odborných kruhoch je
uznávaná a viaceré štátne i neštátne lesnícke
subjekty organizujú po našich lesoch odborné
exkurzie a označujú ich ako vzorové. Pre Mestské lesy Banská Bystrica je dôležitá aj ochrana

MBB a. s.
MBB a. s. je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta
Banská Bystrica, ktorá
sa v roku 2016 zlú
čila s mestskou obchodnou spoločnosťou
BPM s. r. o. Dôvodom tohto kroku
bolo zabezpečenie vyššej
hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti nakladania s majetkom mesta Banská
Bystrica. Spoločnosť MBB a. s. dnes vďaka
manažérsky nastavenému transparentnému
riadeniu úspešne predáva pozemky a buduje
infraštruktúru v Priemyselnom parku Šalko-

Záhradnícke a rekreačné
služby mesta (ZAaRES)
Záhradnícke a rekreačné služby sú
príspevková organizácia mesta Banská
Bystrica, ktorej hlavnou činnosťou je údržba verejnej zelene. Tá
zahŕňa kosenie viac ako
8 mil. m2² ročne (prevažne
vo svahovitom teréne), výsadbu kvetinových
záhonov na 1 726 m2 s dopestovanými 170 000
kusmi kvetov v skleníkoch, orezy kríkov
a drevín vrátane ich výrubu v zmysle platnej
legislatívy. Pozitívom je, že počet vysadených
stromov každoročne prevyšuje počet vyrú
baných stromov na našom území. K ďalším
činnostiam patrí starostlivosť o 78 detských
ihrísk a 28 ihrísk v materských školách, ale aj

www.banskabystrica.sk

prírody, nakoľko sa na veľkej časti ich územia
nachádza Národný park Veľká Fatra, veľkoplošné chránené vtáčie územie a niekoľko významných maloplošných chránených území. Starajú
sa aj o poľovný revír. Viac ako 2 800 hektárov
lesov sa nachádza v ochranných pásmach vodných zdrojov, preto sú banskobystrické lesy
zásobárňou kvalitnej pitnej vody pre Banskú
Bystricu aj široké okolie. V ich starostlivosti sú
aj dva lesoparky – Urpín a Laskomer. Na Urpíne sa v minulosti podarilo vybudovať náučný
chodník a v súčasnosti sa buduje nový náučný
chodník aj v Laskomerskej doline, kde pribudnú altánky, lavičky, ohniská a informačné tabule. V roku 2006 sa firme podarilo zrekonštruovať kultúrnu pamiatku, vodný žľab v doline
Rakytovo. Je funkčný v celej dĺžke, a preto je
jedinečný. Zamestnanci mestských lesov sa po-

dieľajú aj na environmentálnej výchove našich
najmenších a ponúkajú základným a materským školám služby v oblasti lesnej pedagogiky. Ako tvrdí hlavný inžinier Jozef Jankov, aj
napriek tomu, že koronakríza spomalila mnoho
aktivít, banskobystrické lesy z pohľadu turistickej návštevnosti lámu rekordy. Tento rok privítali kolegov lesníkov z partnerského mesta Hradec Králové, ktorí sa zaujímali o prírode blízke
obhospodarovanie lesov v extrémnych lanovkových terénoch, v akých sa banskobystrické lesy
nachádzajú. V spolupráci s ďalšími inštitúciami
sa podieľali na ničení inváznych rastlín. Mestské lesy Banská Bystrica organizujú aj rôzne
diskusie a odborné semináre. Aj napriek komplikovanej dobe je spoločnosť stabilizovaná
a všetky plány a záväzky si do dnešného dňa
plní na sto percent.

vá. Vlastní, prenajíma a spravuje 187 vlastných bytov a 135 nebytových priestorov vo
vlastných nájomných bytových domoch (Medená 1 – 11, Rudohorská 27, Kráľovohoľská
20 – 22), prenajíma objekty prestupného sociálneho bývania “KOTVA” a 44 nájomných
bytov na Internátnej ulici. MBB a. s. tiež vykonáva správu v 189 mestských nájomných
bytoch (Šalgotarjánska, Švermova, Krivánska,
Podháj) či pre 672 bytov v bytových domov
na území mesta Banská Bystrica (SVB, priama
správa). Vlastní a prevádzkuje Krytú plaváreň
Štiavničky v Banskej Bystrici, banskobystrický
zimný štadión či Radnicu na Námestí SNP,
ktorú spolu s historickou budovou Barbakanu
zrekonštruovala. Prenajíma reklamné plochy
vo svojich objektoch. Rozhodnutie organizo-

vať v Banskej Bystrici najväčší mládežnícky
športový sviatok v Európe – Európsky olympijský festival mládeže EYOF je podľa riaditeľa
MBB a. s. Dušana Argaláša veľká výzva pre
samotnú spoločnosť. Sľúbené vládne dotácie
určené na rekonštrukciu športovísk v súvislosti s EYOF 2022 dovolia pristúpiť k plánovanej rozsiahlej rekonštrukcii zimného štadióna
a krytej plavárne. Aj napriek koronavírusovému obdobiu, má MBB a. s. všetky nevyhnutné
procesy súvisiace s úpravou a prípravou projekčných prác, inžinierskych konaní a ďalších
legislatívnych úkonov súvisiacich s verejným
obstarávaním takmer za sebou. V okamihu
potvrdenia vyčlenených štátnych finančných
prostriedkov je pripravená pristúpiť k plánovaným stavebným prácam.

údržba 1 500 lavičiek a 65 pieskovísk. V rámci
úseku športu ZAaRES spravuje tri telocvične,
športový areál v Radvani a na Okružnej ulici, a zabezpečuje aj opravy verejne dostupných športových ihrísk. Kultúra je zastúpená
správcovstvom Robotníckeho domu s viac
ako 100 podujatiami ročne. Podnikateľská
činnosť zahŕňa správu krematória a cintorínskych služieb vrátane údržby cintorínov. Veľmi pozitívne reakcie ZAaRES dostáva najmä
počas zimnej sezóny, keď upravuje bežecké
lyžiarske trate. Ku stabilnej lokalite upravovaných 50 km tratí v Kremnických vrchoch
na Králikoch v posledných rokoch pridali
30-kilometrový úsek Šachtičky – Donovaly
a spravujú aj obľúbený vytvorený bežkársky
okruh na plážovom kúpalisku, kde zabezpečujú umelé zasnežovanie a vytvárajú trať pre
bežkárov a priestor na sánkovanie či bobovanie pre najmenších. Športové aktivity dopĺňa

ZAaRES možnosťou korčuľovania sa, pokiaľ
je dostatočná hrúbka ľadu na jazere. Celkovo
sa v rámci sezóny upraví v priemere 2 500 km
tratí, čo je až päťnásobný nárast za poslednú
dekádu. V rámci podpory skrášľovania verejných priestorov obyvateľmi plánuje ZAaRES
v roku 2021 vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku Banskej Bystrice. Ako uvádza riaditeľ
organizácie Ivan Šabo, je to pekná činnosť, no
je potrebné stanoviť si pravidlá, ktoré podporia túto myšlienku a aktivitu ľudí, aby sa vyslal jasný signál, že ZAaRES aj mesto Banská
Bystrica si cenia ľudí, ktorí tomu obetujú svoj
čas i financie. Okrem toho plánuje organizácia
zaviesť systém rýchlejšieho kosenia detských
ihrísk. V praxi to bude znamenať, že v období
rýchleho rastu trávy zaradia tzv. medzikosby
ihrísk, teda budú pravidelne kosené vyššou
frekvenciou, ako ostatná verejná zeleň.
dmo
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Získali sme financie pre naše sídliská
Banská Bystrica bola opäť úspešná a oficiálne získala eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur na obnovu vnútroblokov na sídlisku
Sásová a Fončorda. Projekt revitalizácie rozsiahlej plochy medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou je po verejnom prerokovaní s obyvateľmi
a získaní všetkých potrebných povolení v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V budúcom roku by tak už nič nemalo brániť
tomu, aby sa stavebné práce rozbehli naplno a vytvorili v Sásovej zo zanedbanej plochy kvalitné prostredie určené na aktívne trávenie
voľného času všetkých vekových skupín.
Na sídlisku Sásová ide o rozsiahlu plochu
s rozlohou cca 45 000 metrov štvorcových,
ktorá je ohraničená Tatranskou, Sitnianskou a Strážovskou ulicou. Zahŕňa navštevované ihrisko známe pod názvom Opavia,
priestor s tenisovým kurtom nad Základnou
školou Sitnianska a športový park za školským areálom. Keďže ide o veľký priestor,
revitalizácia vnútrobloku sa bude realizoVďaka obnove vznikne moderná a bezpečná zóna
vať v dvoch etapách. „Rovnako ako Sásovča
nia, aj my vnímame, že využívaný priestor na
cii,“ hovorí primátor Ján Nosko. V prvej etape
najväčšom banskobystrickom sídlisku je dlhodobo
sa stavbári zamerajú na priestor medzi škôlkou
v zlom stave. Preto sme sa rozhodli uchádzať o mi
a základnou školou. V druhej etape pôjde o lomorozpočtové zdroje a veľkou investíciou vyriešiť
kalitu v okolí základnej školy a bytoviek na južrevitalizáciu tohto priestoru komplexne. Vhodnými
nej strane sídliska. Podľa projektu dôjde k výúpravami, ktoré sme si s obyvateľmi odsúhlasili ešte
sadbe novej zelene, bude vymenené a doplnené
v roku 2018 v čase príprav projektovej dokumen
verejné osvetlenie, pribudne centrálna kruhová
fontána a fontánky na pitie, upravia sa chodtácie na verejnom prerokovaní, dôjde k skvalitne
niu tohto miesta. Herné a športové plochy, prvky
níky a spevnené plochy. „Celú lokalitu doplníme
a mobiliár vytvoria nové možnosti trávenia voľného
prístreškami, lavičkami, stojanmi na bicykle, infor
času pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Som
mačnými tabuľami a nádobami na odpad. Mamičky
rád, že projekty, o ktorých sme s Banskobystričanmi
s deťmi budú môcť využívať nové detské ihrisko
intenzívne komunikovali sú čoraz bližšie k realizá
s prvkami z prírodných materiálov. Pribudne fit

Vizualizácia: archín MsÚ BB

ness zóna, detská dopravná dráha, priestor pre
petang, parkúr i loptové hry. Po realizácii oboch
etáp sa z tohto miesta stane bezpečný a kvalitný
priestor určený pre oddych nielen Sásovčanov,
ale všetkých Banskobystričanov. Po kontrole
verejného obstarávania na zhotoviteľa predpo
kladáme, že by sa so stavebnými prácami mohlo
začať už v budúcom roku,“ dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík. Na realizáciu projektu
revitalizácie vnútrobloku v Sásovej získala
samospráva eurofondy vo výške 1 209 730
eur. V prípade obnovy vnútrobloku na Fončorde ide o schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 760 000 eur. Nenávratné finančné príspevky boli schválené z Integrovaného
regionálneho operačného programu. Finančná
spoluúčasť mesta na obidvoch projektoch spolu s neoprávnenými výdavkami je plánovaná vo výške 329 350 eur. Zároveň sa odborné
útvary mesta pripravujú na spustenie procesu
verejného obstarávania na zhotoviteľa, aby sa
v budúcom roku mohlo začať aj s revitalizáciou
vnútrobloku na Tulskej ulici. 
mar

Obnovené škôlky v Sásovej už fungujú naplno
Projekty zamerané na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti v MŠ Karpatská a MŠ Strážovská v Sásovej boli ukončené,
škôlky sú riadne skolaudované a škôlkari i zamestnanci ich môžu plnohodnotne využívať. Vďaka dvom novým triedam mohli riaditeľky
prijať ďalších 44 detí. V mestskej časti Rudlová – Sásová sa tak vďaka získaným eurofondom podarilo za uplynulé roky kompletne
obnoviť tri najväčšie materské školy a z rozpočtu mesta vymeniť okná v MŠ na Magurskej, v MŠ Odbojárov a v MŠ Sásovská cesta.
Nosko. V rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia zameraného na zníženie
energetickej náročnosti boli škôlky zateplené,
vymenili sa okná i dvere za izolačné trojsklá, došlo k zatepleniu striech, výmenu zdrojov osvetlenia za LED žiarovky, komplexne sa obnovil
vykurovací systém a systém distribúcie teplej
vody. Zároveň sa inštaloval inteligentný systém
núteného vetrania s rekuperáciou, inštalácia tepelných čerpadiel a meračov riadenia spotreby
energie. V oboch škôlkach pribudol bezbariérový prístup. Pozitívom je aj rozšírenie kapacít
o jednu triedu v každej škôlke. „Vďaka financiám

Foto: archív MsÚ BB

Prvá etapa stavebných prác zameraných na
rozšírenie kapacít bola ukončená v roku 2019.
Ďalšie pokračovanie sa z dôvodu pochybenia
v procese externého verejného obstarávania
skomplikovalo. Samospráva musela súťaž zopakovať a poslať na kontrolu. Stavebné mechanizmy sa opätovne naštartovali začiatkom roka
2020. Mesto využilo aj koronavírusové obdobie,
aby sa ďalšie stavebné práce rozbehli v plnom
rozsahu, a aby mohli byť rekonštrukcie ukončené čo najskôr. „Nie vždy ide všetko podľa plánu,
o čom sme sa mohli presvedčiť aj v prípade obnovy
a rozšírenia kapacít škôlok na Karpatskej a Strážov
skej ulici. Uvedomujem si, že komplikácie, ktoré na
stali v proces verejného obstarávania všetko zabrz
dili, čím bol znížený komfort zamestnancov, rodičov,
no najmä detí. Chcem sa preto poďakovať všetkým
za trpezlivosť a súčinnosť prispôsobiť sa podmien
kam. Som presvedčený, že skvalitnené priestory
budú slúžiť všetkým čo najlepšie a najmenší sa
v nich budú cítiť príjemne,“ hovorí primátor Ján

Priestory pre deti v jednej z obnovených škôlok

z rozpočtu mesta a získaným eurofondom sme za
uplynulé roky vytvorili takmer 290 nových miest
pre malých škôlkarov. Zatiaľ čo iné mestá dnes majú
stále problémy s nedostatkom kapacít, nám sa tento
rok podarilo uspokojiť záujem všetkých rodičov, kto
rých deti spĺňali predškolský vek,“ dopĺňa Nosko.
V rámci rozširovania kapacít MŠ Karpatská
a MŠ Strážovská sa oba projekty pohybujú vo
výške 963 000 eur. Z toho získaný nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho
operačného programu je v objeme cca 774 000
eur. Finančná spoluúčasť mesta s neoprávnenými výdavkami je 189 000 eur. Celková suma
projektov zameraných na energetické úspory sa
v oboch škôlkach pohybuje na úrovni 1 194 000.
Získaný nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia
je vo výške 886 000 eur a spolufinancovanie
mesta s neoprávnenými výdavkami je vo výške
308 000 eur.
mar
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Projekt SLOVENKA2 v Banskej Bystrici
má spracovanú urbanistickú štúdiu
Investor projektu SLOVENKA2, spoločnosť ARKON, a.s., v septembri doručil vedeniu mesta Banská Bystrica spracovanú urbanistickú štúdiu.
Tím architektov a urbanistov do nej zapracoval všetky úpravy projektu, ktoré počas odborných diskusií navrhli príslušné útvary mesta.
Schválená urbanistická štúdia bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platnej územno-plánovacej dokumentácie, a zároveň pre
etapizáciu výstavby projektu SLOVENKA2.
bu projektu v niekoľkých etapách, so
začiatkom v severnej časti územia. Celé
územie SLOVENKA2 je rozdelené na dve
časti: 1. južné územie od Strieborného
námestia približne do polovice pozemku
na úrovni Stoličkovej ulice a 2. zvyšná
severná časť, ktorá sa rozprestiera po
oboch stranách potoka Bystrica. Pre obe
časti sú aktuálne platné aj Územné plány zóny. Investor postupne plní aj sľub
sprístupňovať pôvodne nevyužívaný areál verejnosti ešte pred realizáciou projektu. Na
začiatku septembra otvoril chodník, ktorý vedie
od Strieborného námestia k ulici Cesta na amfiteáter. Osvetlený a udržiavaný chodník umožní
pohodlný prechod študentom a zamestnancom
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela či
návštevníkom amfiteátra. V blízkosti chodníka
je už spustená aj prevádzka bistra, ktorá oživila
ponuku gastra v tejto lokalite. Interiér dočasnej
kontajnerovej stavby zdobia dobové fotografie
niekdajšej textilky a gastro ponuku štýlovej
streetfood prevádzky dopĺňajú aj tradičné slovenské špeciality.

Arkon, a.s.
Vizualizácia: archív Arkon, a. s.

Keďže územie niekdajšej textilky Slovenka v Banskej Bystrici predstavuje areál
o rozlohe viac ako 4 hektáre, definovanie
budúcej podoby územia prebieha v intenzívnej koordinácii s mestom a všetkými dotknutými inštitúciami a orgánmi. Vo viac ako ročnej detailnej diskusii
projektový tím spolu s odborníkmi posu
dzovali najmä oblasti riešenia verejných
priestranstiev, funkcií či dopravy. „Po
Takto by mal areál Slovenky2 vyzerať
schválení zadania pre spracovanie urbanis
štúdie vedeniu mesta bol prítomný aj primátickej štúdie sme sa naplno venovali úpravám, kto
ré majú za cieľ ešte viac skvalitniť budúce funkcie
tor Banskej Bystrice Ján Nosko: „Vítame zámer
priestoru SLOVENKA2. Veríme, že súčasná podoba
investora premeniť areál bývalej Slovenky na pl
štúdie bude predstavovať plnohodnotný podklad
nohodnotnú, modernú mestskú štvrť v blízkosti
pre nevyhnutnú aktualizáciu územného plánu mes
centra nášho mesta. Komplexnosť projektu, ako aj
jeho rozsiahla plocha, si vyžadujú podrobnú prípra
ta a projekt sa dočká územného rozhodnutia. Ako
investor sme z pohľadu projektového riadenia na
vu a som rád, že so zástupcami investora prebieha
tento krok pripravení,“ uviedol Andrej Konkoľ,
konštruktívny dialóg. Územný plán mesta Banská
generálny riaditeľ a zakladateľ ARKON, a.s. Po
Bystrica je potrebné aktualizovať aj o zmeny vyplý
posúdení urbanistickej štúdie útvarmi mesta,
vajúce z pripravovaného projektu SLOVENKA2.
ostatnými dotknutými orgánmi a správcami
Verím, že navrhované zmeny prejdú odborným dis
inžinierskych sietí bude po finálnych úpravách
kurzom a projekt sa stane súčasťou ďalšieho rozvoja
následne predložená na schválenie mestskému
Banskej Bystrice,“ zhodnotil primátor. Investor
zastupiteľstvu. Pri odovzdávaní urbanistickej
zároveň potvrdil svoj zámer realizovať výstav-

Mesto rieši havarijný stav schodiska a bezbariérovej
rampy v objekte občianskej vybavenosti v Sásovej

Na základe odporúčaní statika, mesto okamžite
pristúpilo k uzavretiu schodiska nachádzajúceho sa
v strede objektu, ako aj bezbariérovej rampy, až do
doby, kým nedôjde k ich odstráneniu. „Schodiská nie
sú súčasťou majetku mesta, a taktiež k nim nemajú žiadny
právny vzťah ani vlastníci jednotlivých prevádzok. Naše
stretnutia boli korektné, ale žiadne nové skutočnosti pre
ukazujúce vlastníctvo neboli zistené. Aj keď vlastníctvo
nie je zrejmé, ako majitelia pozemku sme začali konať.
Dali sme spracovať statické posúdenie mechanickej odol
nosti a stability jednotlivých železobetónových nosných
konštrukcií. Zo záverov vyplynulo, že okamžite musíme
pristúpiť k ohradeniu a zamedzeniu prístupu na scho
disko v strede objektu a na bezbariérovú rampu, pretože
majú vážne narušenú konštrukciu. Po spracovaní ďalšej

www.banskabystrica.sk

Schodisko v havarijnom stave sme
uzatvorili

Foto: MsÚ BB

Objekt občianskej vybavenosti v súkromnom vlastníctve na Rudohorskej ulici č. 12 – 16, v ktorom sídlia potravinové reťazce, drogérie
či reštaurácie, sú frekventovaným a vyhľadávaným miestom obyvateľov i návštevníkov sídliska Rudlová-Sásová. Schodiská v objektoch
a bezbariérová rampa sú dlhodobo v zlom technickom stave. Mesto Banská Bystrica ich však nevlastní. V majetku mesta je len pozemok
pod tržnicou prenajatý súkromnej firme a pozemky pod dvomi schodiskami a rampou. Po stretnutiach s vlastníkmi objektov, ktorí tiež
nepreukázali vlastníctvo, dala samospráva z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov, vypracovať odborný statický posudok.
technickej dokumentácie zabezpečíme ich odstránenie
a musíme sa postarať o iné riešenie prístupov k objek
tom. Veríme, že aj v spolupráci s majiteľmi prevádzok,“
hovorí 2. zástupca primátora Milan Lichý. Konštrukcia rampy je uzavretá v celom rozsahu, pričom je
oplotená aj plocha pod ňou. Ohradený je aj priestor pod ramenami predmetného schodiska, ktoré je
v havarijnom stave. Po odstránení nevyhovujúcich
prístupových komunikácií mesto, s ohľadom na
finančné možnosti, podnikne ďalšie kroky, o ktorých bude informovať. Obyvateľom a návštevníkom
Rudlovej-Sásovej sa ospravedlňujeme za zníženie
komfortu a žiadame ich o trpezlivosť, ohľaduplnosť
a dodržiavanie prijatých nevyhnutných opatrení.

mar
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Talent ukrytý v našom meste
Banská Bystrica sa môže pochváliť mnohými zaujímavosťami – svojou krásou, históriou, ale aj ľuďmi, ktorí vynikajú v rôznych oblastiach.
Medzi talentovaných a uznávaných banskobystrických umelcov patrí aj Martin Bukový, prezývaný Buko Walrus, ktorý sám o sebe hovorí,
že ako slovenský umelec sedí naraz na dvojcifernom počte stoličiek. Je hudobník, učiteľ, moderátor, cestovateľ, pouličný spevák, vedie
vlastný kuchársky blog, nakrúca a edituje videá, organizuje kultúrne podujatia, a to nie je všetko... Môže sa pochváliť aj tým, že vytvoril
hudbu k reklame, ktorá sa vysielala v päťdesiatich krajinách sveta počas tohtoročnej Tour de France. My sme sa preto rozhodli, že Vám
ho v krátkosti predstavíme.

Ktorá spolupráca bola pre teba výnimočná?
Mal som v živote šťastie spolupracovať s mnohými talentovanými a šikovnými ľuďmi, ktorí
ma posunuli vždy o level ďalej. Bolo toho príliš

náli), vystupoval som po celej Európe, párkrát
aj za oceánom. Za všetky spomienky uvediem
jednu, ktorú si nosím blízko pri srdci, hlavne
kvôli ľuďom, ktorí boli pri tom, a to je vypredaný koncert v Steel aréne.

Foto: archív M. Bukovan

Čo ťa spája s naším
mestom a čo pre teba
znamená?
Už 20 rokov hovorím
(v dobrom), že nosím na
nohe takú tú väzenskú
guľu na reťazi s nápisom „majetok Banskej Bystrice“. Celý život rád cestujem po Slovensku
a po svete, ale nakoniec je vždy najlepší pocit vidieť z diaľnice monumentálne sa týčiacu
Šachtičku, ktorá mi hovorí, že už som doma!
Vyrástol som tu, žijem tu, zomriem tu. Všade
je to odtiaľto blízko. Ako vášnivý cyklista si ne
viem vynachváliť okolitú prírodu, mám tu úžasnú rodinu, domov, kamarátov a kolegov. Nemenil by som ani za svet!

Martin Bukovan alias Buko Walrus
veľa na to, aby som to zmestil do tejto krátkej
kolonky. Som, a bol som, súčasťou mnohých
známych aj neznámych hudobných projektov.
Mal som kuchársku reláciu v televízii (momentálne s tým pokračujem na svojom Youtube ka-

Čo nové v Divadle pod balkónom?

Foto: I. Dian

Pred siedmimi rokmi, počas celosvetovej akcie
Noc divadiel, otvorilo svoje priestory najmladšie nezávislé kamenné divadlo v Banskej Bystrici – naše Divadlo pod balkónom. Prvou inscenáciou, ktorú sme v nových priestoroch odohrali
bolo tradičné marionetové predstavenie Gašparko a lakomý zemepán. V novej sezóne pokračujeme už tretí rok v našom projekte Divadlo nás
baví aj baví, ktorý je určený žiakom základných
škôl a oboznamujú sa v ňom s divadlom, jeho
zákonitosťami, a zároveň sa z nich stávajú inscenátori vlastného predstavenia. Počas jedného okruhu vzniknú dve inscenácie. Za tri roky
sme spolu s našimi malými kolegami verejne
uviedli šesť divadelných tvarov. V júni sme aj
napriek obmedzeniam uviedli najnovšiu premiéru Dráčik Hapčí, ktorú z verejných zdrojov

Ján Haruštiak počas predstavenia Hamletiáda

podporil Fond na podporu umenia. V obmedze
nom režime sme tiež usporiadali piaty ročník
Festivalu komorných a pouličných divadiel Zála
s finančnou podporou mesta. Hrali sme svoje
predstavenia prvýkrát aj v júli počas prázdnin.
Tento koncept sa stretol s veľkým záujmom divákov. V auguste sme spoluorganizovali Divadelný festival ŠpanDivček a v septembri zas výnimočné podujatie Stretnutie Sásovänov a Deň
sásovskej uhorky. Tam sme uviedli predstavenia Medené mesto a Sásová o histórii Banskej
Bystrice a Janko a Marienka, a otvorili sme tak
novú sezónu. Po prázdninách pokračujeme vo
svojom programe v pravidelných časoch, ktorými sú soboty o 17:00 hod. Budeme uvádzať
aj predstavenia Divadla Harry Teater Medené
mesto, Solúnski bratia a Hamletiáda, ktoré sú
určené pre mládež a dospelých v stredy o 18:00
hod., a ktorých reprízy podporil Fond na podporu umenia. Prvými predstaveniami projektu
boli Medené mesto a Hamletiáda. Opäť sa zapojíme aj do podujatia Noc divadiel, a zároveň
oslávime svoje narodeniny. Program vzhľadom
na situáciu ešte upresníme. Na záver roka pripravujeme tradičné Mikulášske predstavenia
a vo februári sa môžete tešiť na novú premiéru.
Divadlo pod balkónom

Na čom aktuálne pracuješ?
Momentálne sa venujem písaniu svojej kuchárskej knihy a tvorbe nových pesničiek. Raz
týždenne natáčam videá o varení a dvakrát do
mesiaca zverejňujem hudbu komponovanú na
veľmi zaujímavom nástroji, ktorý sa volá kalimba. Už teraz sa neviem dočkať konca pandémie,
keď budem môcť opäť vyliezť na koncertné pódiá so svojimi kapelami. Pozdravujem všetkých
spolupáchateľov z Got Blue Balls, Truckov, Reunion, Schodov a Chudákov. Život treba žiť a užívať si, tancovať, usmievať sa a vychutnávať si
daný moment. Týmto chcem prispieť k evolúcii
ja, a ešte aj tipmi na dobré jedlo!
zs

Super prázdniny
Opatrenia a obmedzenia na hromadných podujatiach sa dotkli aj Bábkového divadla na Rázcestí.
So situáciou sme sa však vďaka menšiemu počtu
miest vysporiadali, a tak šírime zvesti o pripravovanom programe. V nedeľu, 18. októbra začneme
premiérou klauniády o dvoch lenivých kocúroch
a šikovnej myške s názvom Hra od J. Mokoša.
Pripravujeme sa aj na jesenné prázdniny, v rámci ktorých sme si pre všetkých pripravili bohatý
program. Nezabúdajme, že prázdniny sú najmä
na to, aby sme si oddýchli, no zároveň niečo zažili. V Bábkovom ateliéri objavíte bábkový svet.
Ukážeme Vám, aké typy bábok existujú, ako sa
vodia či to, ako im vdychujeme život. Sedieť Vás
ale nenecháme! Vodenie si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži, či skôr vo vlastných rukách,
a to 29. októbra o 10:00 hod. Kurz animácie nie je
len pre deti. Nebude chýbať predstavenie O malej sove, ktorá sa bála tmy (29. október, 15:00
hod.). Dosvedčí nám, že ten, kto sa bojí, musí do
lesa. Ak je Vám strach z čohokoľvek blízky, zavítajte na Bubácku rozprávku – protistrašidelnú
rozprávku pre tých, čo sa (ne)boja (30. október,
15:00 hod.). V ten istý deň k nám prehovorí aj
samotný les a stromy v ňom v predstavení Šepoty lesa (30. október, 10:00 hod.). Príďte zažiť
jesenný oddych. 
BDNR
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Festival The Legits Blast bude tento rok iný

Usporiadatelia premysleli priebeh podujatia
do posledného detailu. „Stále sledujeme súčas
né opatrenia a rokujeme o viacerých možnostiach.
Pokiaľ to epidemiologická situácia umožní, radi by
sme aspoň niektoré z projektov zrealizovali fyzicky,
samozrejme, v súlade s nariadeniami vlády. Na za
čiatku októbra sme už spustili online variant, ktorý
odštartovali preliminačné kolá pre tanečníkov. Na
šim fanúšikom tak prinesieme po prvý raz festiva
lovú verziu, ktorá bude dostupná prostredníctvom
živého vysielania cez internet,“ približuje novinku
jeden z organizátorov Miro Križan. Virtuálne
festivalové brány sa otvoria vo štvrtok, 5. novembra. Bohatý štvordňový program vyvrcholí
v nedeľu, a to skupinovými tanečnými bitkami
krajín. Diváci sa môžu tešiť na koncerty, tanečné workshopy či na online párty, na ktorú sa
budete môcť pripojiť a zatancovať si na hudbu
až šiestich svetových DJ-ov. Súčasťou bude aj

Foto: archív The Legits Blast

Obľúbené banskobystrické kultúrno-umelecké podujatie sa z dôvodu pandémie v lete napokon nekonalo. Organizátori boli nútení
zrušiť aj plánovanú jesennú edíciu v Miami. Keďže chcú zachovať kontinuitu a tradíciu medzinárodného hudobno-tanečného festivalu
The Legits Blast, svojim fanúšikom sa prihovoria za prísnych hygienických opatrení v novembri. Jednotlivé koncepty si budete môcť
vychutnať aj Vy, a to priamo z pohodlia domova.

Počas minulých rokov mohli Banskobystričania
vidieť tanečníkov aj na našom námestí
najatraktívnejšia časť festivalu – tanečné súboje štýlu Breaking v piatich kategóriách. „Online
verzia akýchkoľvek tanečných battlov sa stala za
posledné mesiace veľmi populárna, nakoľko je to
jedna z mála ciest, ktorou sa môžu tanečníci v tých
to ťažkých časoch uberať,“ konštatuje Križan.
Registrovať sa môžete už teraz, a to pomocou
online formulára, ktorý je dostupný na www.
tlb.sk. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sa

stal aj projekt Mladí sú budúcnosť – Youth is
the Future, ktorý bude aj v tomto roku realizovaný vďaka finančnej podpore Vyšehradského
fondu. Projekt je zameraný na vzdelávanie detí
a mládeže v oblasti umenia a kultúry. „Nielen
pre deti zo susedných krajín, ale pre mládež z celého
sveta sme opäť pripravili pestrý program. Uvedo
mujeme si zodpovednosť, ktorú máme voči našim
mladým fanúšikom a chceme im byť blízki aj počas
týchto neľahkých časov. Okrem toho myslíme aj na
lokálnych i svetových umelcov, ktorí trpia počas
koronakrízy nedostatkom práce a financií. Rovnako
trpí celá kultúra a umenie. My urobíme všetko pre
to, aby sme prispeli aspoň malou čiastkou,“ dodáva Miro Križan. The Legits Blast Online 2020
finančne podporuje Fond na podporu umenia,
Mesto Banská Bystrica, Oblastná organizácia
pre cestovný ruch a Orange.
R. Dorotovičová, The Legits Blast

Martin Babjak pochádza z hudobne založenej rodiny.
Narodil sa v meste pod Urpínom a svoj talent, ako aj
všetci jeho súrodenci, zdedil po rodičoch, ktorí boli sólistami banskobystrickej opery J. G. Tajovského. Martin Babjak navštevoval ľudovú školu umenia už ako
žiak na základnej škole, hrával vo folklórnej skupine,
o profesionálnej speváckej dráhe však začal uvažovať
až na konci strednej školy. Po talentových skúškach sa
dostal na bratislavské konzervatórium a počas štúdia
absolvoval štvormesačnú stáž na milánskej speváckej
škole. Po návrate nastúpil do Vojenského umeleckého
súboru v Bratislave, kde spieval pod vedením Jozefa
Petríka. Prvé kroky na opernej scéne urobil slovenský
operný spevák v banskobystrickej opere, v predstavení Bohéma spieval rolu Marcela. Po dvoch sezónach
vyhral konkurz do bratislavského SND, ktorého člen
je od roku 1989 až dodnes. Vo svojej zbierke má aj

Foto: archív M. Babjak

Blahoželáme Martinovi Babjakovi

Martin Babjak

také významné ocenenia, ako titul laureáta z medzinárodnej speváckej súťaže L. Pavarottiho z Philadelphie z roku 1992 a v roku 1995 sa stal víťazom 27. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Totti dal Monte
v Taliansku. Martin Babjak je významný umelec, na
ktorého môžeme byť v Banskej Bystrici právom hrdí.
Tento rok v septembri oslávil svoje šesťdesiate narodeniny, ku ktorým mu srdečne gratulujeme. Koncert
pri príležitosti jeho jubilea si budú môcť Banskobystričania vychutnať 22. novembra 2020 v Cikkerovej sieni
o 18:00 hod. v rámci osláv 10. výročia znovuotvorenia
zrekonštruovanej radnice. Samozrejme, ak bude takýto druh podujatí v danom čase povolený. Kapacita
koncertu bude vzhľadom na bezpečnostné opatrenia
a platné nariadenia obmedzená. Lístky budú pre záujemcov k dispozícii v Informačnom centre mesta
v priebehu novembra.
zs

Môžete sa tešiť na Vianočnú Handmade burzu
Ku koncu novembra sa už stalo zaužívaným
zvykom, že sa v Materskom centre Mamina
koná Vianočná Handmade burza. Tento rok
sa uskutoční v sobotu, 21. novembra od 9:00
do 16:00 hod. Ako už naznačuje samotný názov, ide o predaj ručne vyrábaných produktov
priamo od predajcov, ktorí svoj výrobok s láskou vyrobili a chcú ním urobiť radosť aj iným.
Nájdete u nás rôzne výrobky, ktoré sú jedinečné, krásne, a väčšinou vyrábané nejakou šikovnou maminkou. Zatiaľ každý rok si u nás
mohli záujemcovia nakúpiť originálne čiapky,

www.banskabystrica.sk

nákrčníky, capačky, náušničky, hračky, svietniky a sviečky, keramické výrobky, mydielka,
med, včelie produkty a mnoho iného. Príďte
sa k nám inšpirovať, pripravte sa na Vianoce
a nakúpte krásne darčeky pre svoju rodinu
a blízkych. Alebo sa potešte Vy a kúpte si originálny darček pre seba! Podporíte tým nielen
naše Materské centrum Mamina, ktoré je tu
pre všetky mamičky s detičkami, ale aj každú
šikovnú maminku, otca, starkú a kohokoľvek
so šikovnými rukami. V prípade, že platné obmedzenia budú stále aktuálne a nebudeme sa

môcť stretávať osobne, máme vymyslený „Plán
B“. Naša Vianočná Handmade burza sa uskutoční online. Pre viac informácií sledujte našu
FB stránku, prípadne nám napíšte. Podporte
v týchto náročných časoch handmade tvorcov
a remeselníkov a príďte si k nám nakúpiť – či
už osobne alebo cez internet. Okrem milého
darčeka tak získate aj dobrý pocit. Podporíte
niekoho konkrétneho – mamičku z ihriska,
ktorá po večeroch vyrába mydielka, susedu,
ktorá vo voľnom čase háčkuje či suseda, ktorý
sa stará o včely...
MC Mamina
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100 rokov od založenia Odboru KČST v Banskej Bystrici

Foto: J. Ondrejka, turistikalokobb.sk

Foto: J. Ondrejka, turistikalokobb.sk

V roku 2020 si pripomíname významné jubileum z histórie banskobystrickej organizovanej turistiky – sto rokov od vzniku Klubu
československých turistov v našom meste. Je to spomienka, ktorá sa spája aj s úctou či obdivom k tvorivému nadšeniu jeho členov.
Chaty, ktoré pôvodne budoval banskobystrický Odbor KČST slúžia ako horské základne aj pre súčasnú turistiku.

Známe mená v našom meste
Z ďalších Banskobystričanov sú s odborom
Klubu československých turistov spojené známe mená – lesný radca Július Barták, hudobný
skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, nestor lyžiarstva a horolezectva Ing. Vojtech Bukovčan, aj
jeden z prvých propagátorov organizovanej
turistiky a skalolezectva – Radvančan Juraj
Kneppo, ktorý už v rámci Zvolenskej sekcie
Uhorského karpatského spolku organizoval
turistické podujatia do širšieho okolia mesta.

Ako uvádzajú zápisnice, v roku
1923 mal Odbor KČST v Banskej Bystrici 101 členov, v máji
1930 mal 200 členov a o štyri
roky neskôr, v septembri 1934,
to bolo už 554 členov, z toho
106 dorastencov. V roku 1928
vznikol aj samostatný Odbor
KČST v Radvani n. Hronom –
predseda bol Ján Petrikovich.

studni (prvá z nich zhorela
týždeň pred otvorením), senník pod Trávnym Ždiarom
upravený ako „ohrieváreň pre
zimných športovníkov“, chatu
na Suchom vrchu, chatu pod
Chabencom a v rámci Stredoslovenskej župy KČST sa Banskobystričania podieľali aj na
Odtlačok pečiatky Klubu
výstavbe chaty pod Ďumbie
československých turistov
rom. V plánoch banskobys
trického Odboru KČST v roZáujem o turistiku
bol podnetom
koch 1937 – 1938 bola aj stavba
lanovky na Majerovu skalu,
k vydávaniu knižných
lodenice pri Hrone, chát na
sprievodcovských
Donovaloch, Prašivej a v sedpublikácií
Odbor KČST v roku 1928 vydal
le Rybô. K realizácii zámerov
Sprievodcu po Banskej Bystrivšak už nedošlo. Odbor KČST
Banská Bystrica budoval a udrci a Horehroní a v roku 1938
pražské ústredie KČST vydalo
žiaval rozsiahlu sieť značeOdtlačok pečiatky odboru
prvého sprievodcu po Nízkych
ných turistických chodníkov.
KČST  Banská Bystrica
Tatrách – zostavovateľka bola
V Archíve KST Lokomotíva je
členka banskobystrického odzachovaná drevená tabuľka
Odboru
KČST
Banská Bystrica z roku 1930
boru Vlasta Ondrušková. Významným športos
údajmi
o
zeleno
značenej turistickej trase
vým podujatím zabezpečovaným aj Odborom
zo Starých Hôr cez Japeň do Harmanca. Po
KČST v Banskej Bystrici bol v roku 1936 VI.
takmer dvoch desaťročiach aktívnej a záslužLyžiarsky prebor KČST a v roku 1937 XIII.
majstrovstvá Československej republiky v lynej činnosti skončil Klub československých
turistov svoje pôsobenie na Slovensku. Po
žovaní. Odbor KČST v Banskej Bystrici mal aj
zriaďujúcom valnom zhromaždení 15. januára
pomerne rozsiahlu knižnicu a archív. Zacho1939 v Liptovskom Sv. Mikuláši sa nástupnícvala sa len časť dokumentov, ktoré sú uložené
vo fonde Štátneho archívu v Banskej Bystrici
kou organizáciou na Slovensku stal Klub slo– medzi nimi je aj zošit s rukopisnými zápisnivenských turistov a lyžiarov – a neskôr súčascami Odboru KČST z rokov 1928 – 1938.
ný Klub slovenských turistov. Banskobystrickí
turisti, ktorí pôvodne pôsobili v KČST a KSTL
založili
v roku 1957 turistický klub LokomoKoniec 20-tych a 30-te roky
V tomto období bystrický Odbor KČST zatíva, ktorý sa tak stal nepriamym nástupcom
spolkov z histórie turistiky v Banskej Bystrici.
meriaval svoje aktivity najmä na stavbu turis
D. Kaliský, predseda KST Lokomotíva BB
tických chát. Postavil tri chaty na Kráľovej
Zdroj: archív D. Kaliský

V Banskej Bystrici sa ustanovujúce zhromaždenie Odboru KČST konalo 26. augusta 1920
za účasti podpredsedu ústredného výboru
KČST v Prahe Dr. Theodora Bastla. Funkciu
dočasného predsedu prevzal lesný radca Jan
Dvořák, funkciu jednateľa lesný revizór Július
Barták a na valnom zhromaždení 12. októbra
1920 bol za predsedu odboru zvolený Dr. Janečko. Stanovy Odboru KČST Banská Bystrica schválilo Ministerstvo s plnou mocou pre
správu Slovenska dňa 22. októbra 1920. Počas
takmer dvoch desiatok rokov pôsobenia banskobystrického Odboru KČST a Stredoslovenskej župy KČST sa vo vedení vystriedalo viacero činiteľov a dvaja z nich zastávali významné
funkcie aj v ústredí KČST v Prahe: Viliam Pauliny bol v rokoch 1927 – 1929 I. miestopredseda ústredia KČST v Prahe, v rokoch 1929
– 1931 predseda Slovenskej komisie KČST
a JUDr. Juraj Slávik bol v rokoch 1929 – 1936
najprv I. miestopredseda, a následne predseda ústredia KČST v Prahe. Obidvaja menovaní
boli ocenení ako významné osobnosti mesta
Banská Bystrica. Zásluhy JUDr. Juraja Slávika o československú turistiku ocenil aj Klub
českých turistov a v roku 2015 ho uviedol do
Siene slávy českej turistiky v Prahe.

Železné srdce Slovenska Čelienec

Zdroj: archív D. Kaliský

Cvičné lezecké terény na Kalamárke
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Gabriel Betlen
(1580 – 1629)
Banská Bystrica vstúpila do uhorských dejín 25. augusta 1620. Bol to deň, keď protihabsburgské protestantské stavy a protestantská
uhorská šľachta zvolili na uhorskom sneme v meste pod Urpínom za uhorského kráľa Gabriela Betlena. Práve túto osobnosť dejín Vám
predstavíme v nasledujúcom článku.

Prvá výprava
Počas prvej výpravy, 14. októbra 1619, obsadil Gabriel Betlen Bratislavu. Tam mu uhorský palatín Žigmund Forgáč odovzdal kľúče
od mesta a uhorskú kráľovskú korunu. Na
sneme v Bratislave (november 1619 – február
1620) vyhlásil náboženskú slobodu pre všetkých obyvateľov Uhorska, nechal sa zvoliť za
knieža – gubernátora Uhorska, a zástupcovia
českých, moravských, sliezskych, rakúskych
a uhorských stavov s ním podpísali zmluvu
o spojenectve. Vypočítavá uhorská šľachta
od Betlena na bratislavskom sneme žiada-

www.banskabystrica.sk

rolína Brandeburská (svadba bola v Košiciach
v roku 1526) a švédsky kráľ Gustáv Adolf sa
stal Betlenovým švagrom. Tento fakt stavia
Betlena znovu do opozície voči cisárovi.

Tretia výprava
Tretia výprava je opäť súčasťou 30. ročnej vojny
a Betlenove vojská obsadili Bratislavu, v ktorej
Betlen s cisárom podpísali mier 26. decembra 1526. Jeho podmienky boli totožné s tými
predchádzajúcimi. Počas príprav na pokračovanie odboja proti Habsburgovcom po boku
protestantskej koalície Gabriel Betlen dňa 15.
novembra 1629 v Alba Júlii, v hlavnom meste
Sedmohradska, zomiera vo veku 49 rokov.
Zdroj: wikipedia.org

Tradícia odvodzuje pôvod rodiny Betlenovcov
od sestry prvého uhorského kráľa Štefana (998
– 1037), hoci jeho rodičia nepatrili k najvyššej
uhorskej aristokracii. Gabriel Betlen vyrastal
na dvore sedmohradského kniežaťa Žigmunda Bátoriho. Ako 15-ročný vstupuje do armády
sedmohradských kniežat bojujúcich za nezávislosť kniežatstva od cisára a Porty (Osmanskej ríše). Bol to Gabriel Betlen, kto ako posol
sultána prichádza v roku 1604 do Košíc, aby
oznámil Štefanovi Bočkajovi, že ho Porta menuje uhorským kráľom. Práve od Štefana Bočkaja dostal Betlen hrad a panstvo Hunedoara.
Po Bočkajovej smrti (1606) Betlen pokračuje
vo vojenskej kariére v blízkosti Gabriela Bátoriho, sedmohradského vojvodu, synovca
Alžbety Bátoriovej z Čachtíc. Potom ako Gabriel Bátori hľadá cestu zmierenia s uhorským
kráľom Matejom II. (1608 – 1619), Betlen proti
nemu organizuje sprisahanie (1611). Za pomoci Porty si kliesni cestu na vrchol. Sedmohradským kniežaťom sa Betlen stal v roku 1613,
štyri dni pred zavraždením Bátoriho vlastnými vojakmi, odsúhlasený na tomto poste sultánom. O dva roky (1615) Betlen podpisuje
dohodu s Matejom II. o spojenectve a spoločnom vedení boja proti Turkom. Betlenovým
cieľom bolo upevnenie postavenia v Sedmohradsku, a tiež rozšírenie vplyvu v Uhorsku
na úkor Habsburgovcov. Po roku však začína
prvé vojenské ťaženie proti svojmu spojencovi
Matejovi II. útokom na východné Slovensko.
V histórii známa 30. ročná vojna (1618 –1648)
umožnila Betlenovi zapojiť sa otvorene do
boja proti Habsburgovcom pod náboženskými
zástavami. Súčasťou tohto odboja boli aj tri
vojenské výpravy. Väčšinou sa odohrávali na
Slovensku, ktoré utrpelo rozsiahle materiálne
škody a veľké straty na ľudských životoch.

Aký vlastne Gabriel Betlen bol?
Gabriel Betlen
la potvrdenie stavovských práv a legalizáciu
nadobudnutého majetku od katolíckej cirkvi.
Cisárovi vyslanci ponúkli Betlenovi premeniť
predbežné prímerie na trvalý mier, ktorý sa
mal podpísať na ďalšom sneme, ktorý zvolal
Betlen do Banskej Bystrice. Na tomto sneme
(jún – august 1620) uhorské stavy detronizovali Habsburgovcov a v auguste 1620 zvolili
Gabriela Betlena za uhorského kráľa, ktorý
sa nenechal korunovať, hoci mal kráľovskú
korunu u seba. Bol to vrchol politickej karié
ry Gabriela Betlena. Po víťazstve cisárskych
vojsk na Bielej Hore (1620) začali tieto armády
obsadzovať západné Slovensko, čím donútili
Betlena rokovať o mieri, ktorý bol podpísaný
v Mikulove 31. decembra 1621.

Druhá výprava
Druhá Betlenova výprava proti Habsburgovcom sa začala 23. augusta 1623 na podnet
Osmanskej ríše. Opäť obsadzuje územie Slovenska, dokonca vyplienil Moravu. Cisárske
vojská mu však nedovolili ísť ďalej, preto podpisuje vo Viedni v roku 1624 mier s cisárom.
Politickým cieľom Betlena bola nezávislosť
Sedmohradska a ovládnutie Uhorska. Tieto
ambície mohli splniť len Habsurgovci, a preto
po smrti Zuzany Karoliovej, prvej manželky,
žiada Betlen v roku 1625 Ferdinanda II. o ruku
jeho dcéry Cecílie Renáty. Cisár však protestantského kalvína ako zaťa rázne odmietol.
Druhou Gabrielovou manželkou sa stala Ka-

Gabriel Betlen urobil zo stredoslovenských
banských miest politické a hospodárske centrum svojej moci. Jeden z jeho veliteľov vyhlásil: „Všetko čo sme mohli odviezť z banských
miest – peniaze, zlato, striebro, meď – sme
odviezli“. V rokoch 1619 – 1626 Betlen stredoslovenské banské mestá štyrikrát ovládol,
ale aj opustil. Jeho hospodárenie bolo koristnícke. Nielenže dôkladne vyčistil pokladnicu
banských komôr a zásoby potravín (v hodnote
600 000 zlatých), ale násilím dal odtransportovať 500 banských odborníkov aj s rodinami do
Sedmohradska. Aj preto pre Sedmohradsko
býva obdobie vlády Gabriela Betlena označované ako „zlatý vek Sedmohradska“. V hlavnom meste Alba Júlii dal Betlen postaviť nový
vladársky palác, založil akadémiu, na ktorú
pozýval učiteľov z celého Uhorska, pritom
vlastných študentov posielal na protestantské
univerzity v Holandsku, Anglicku a Nemecku. Otváral nové bane, podporoval priemysel
a obchod. Stal sa mecénom umenia. Zvláštnej
pozornosti sa u neho tešili protestanti kalvínskeho vyznania a evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania. Jeho moc sa opierala
o stálu žoldniersku armádu. Uhorská protestantská šľachta ho podporovala len potiaľ, pokiaľ hájil jej politické záujmy. Už 2. februára
1630 darované majetky Gabrielom Betlenom
vyhlásil uhorský snem na podnet Ferdinanda
II. za neplatné. Maďarskí historici vidia v ňom
osvietenského absolutistického vládcu, ktorý
rozvíjal Sedmohradsko, nemeckí a slovenskí
historici v ňom zas vidia krutého koristníckeho drancovateľa.
J. Ďuriančik
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Poďakovali sme sa najlepším športovcom
mesta Banská Bystrica za rok 2019
V podvečer posledného septembrového dňa prijal primátor Ján Nosko v Sobášnej sieni Radnice na Námestí SNP športové kolektívy, osobnosti
a športovcov, ktorí skvelými výsledkami úspešne reprezentovali Banskú Bystricu v uplynulom roku. Napriek súčasnej epidemiologickej
situácii, ktorá neumožňuje organizovať podujatia a galavečery v rozsahu ako po uplynulé roky, sa oceneným poďakoval za všetkých
Banskobystričanov a odovzdal im pamätnú plaketu. Športovou osobnosťou mesta pod Urpínom sa stala trojnásobná olympijská víťazka
Anastasia Kuzminová. Do Siene slávy bol za celoživotné pôsobenie a za šírenie dobrého mena Banskej Bystrice v oblasti rozvoja športu
uvedený basketbalový tréner Tibor Vasiľko. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.

Kategória seniori/olympijské športy
Anastasija Kuzmina – biatlon (VŠC Dukla BB)
Petra Vlhová – zjazdové lyžovanie (VŠC Dukla
BB)

Kategória
seniori/neolympijské športy

Monika Chochlíková – kickbox a thajský box
(VŠC Dukla BB)
Ondrej Hudák – silový trojboj, mŕtvy ťah
(ŠK KORNEL BB)
Foto: V. Veverka

Kategória funkcionár, tréner,
pracovník v športe

Ľubomír Roško – organizátor Banskobystrickej latky

Najlepší športovci mesta za rok 2019

Kategória športové kolektívy
Medzi ocenenými jednotlivcami a športovými kolektívmi v jednotlivých kategóriách ani
tentokrát nechýbali všetci tí, ktorí sa v uplynulom roku postarali o neopakovateľné športové zážitky. Poďakovanie však patrí všetkým
športovcom, ktorí úspešne reprezentujú mesto Banská Bystrica doma i v zahraničí a neboli
medzi laureátmi tohtoročného oceňovania.
Ďalšie osobnosti pribudli aj do Siene slávy.

Kategória juniori/olympijské športy
Benjamín Maťašeje – džudo (VŠC Dukla BB)
Patrik Nemčok – chôdza (ŠK BCF Dukla BB)

Kategória
juniori/neolympijské športy

Liana Ferjancová a Dominik Indro – spoločenský tanec (Fáber Dance Team Slovakia)
Líza Hazuchová – duatlon, kros, beh (TRIAN
ŠK UMB Banská Bystrica)

HC´05 iClinic Banská Bystrica
Tanečná skupina Young Miracles

Kategória
víťazi internetového hlasovania
Jednotlivec: Petra Vlhová – zjazdové lyžovanie
(VŠC Dukla BB)
Kolektív: Jakub, Zuzana a Matej Huntošovci
– skoky na lyžiach (KPSL BB)
mar

Do tretice všetko dobré?
P

B

Banskobystrický pohár, jeden
z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku sľuboval
v posledný marcový víkend
kvalitnú konkurenciu a výborné výkony. Ponúkal plnenie limitov na Olympijské hry, Majstrovstvá Európy dospelých a juniorov, testovacie podujatie
pre EYOF aj veľmi zaujímavé mená. Organizátori evidovali prihlášky 342 pretekárov z 59 klubov z Brazílie, Česka, Estónska, Libanonu, Litvy, Maďarska, Severného Macedónska, Poľska,
Rakúska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Elitní maďarskí reprezentanti tiež chceli štartovať,
no v rovnakom termíne mali svoj národný šampionát, ktorý mal byť ich povinným kvalifikačným na olympiádu 2020. Mali padať rekordy,
avšak zasiahla vyššia moc v podobe ešte aj dnes
zúriacej epidémie. Podujatie sa neuskutočnilo
ani o mesiac v náhradnom aprílovom termíne.
Tretí termín, ktorý bol stanovený na 24. – 25.
októbra 2020 znova začal napĺňať štartovnú lisBYSTRICA
SKÁ
CU
AN

tinu o veľmi zaujímavé mená. Marco Koch z Nemecka (majster sveta a svetový rekordér na 200
m prsia), celý reprezentačný výber seniorov aj
juniorov Rakúska na čele s vicemajsterkou sveta Caroline Pilhatsch, reprezentácie Moldavska,
Litvy, výborní plavci z Česka, Srbska, Poľska,
a samozrejme, aj reprezentanti Slovenska už
boli predbežne prihlásení. V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou s cieľom spomaľovania šírenia koronavírusu však aj ďalšie
úsilie organizátorov znova všetko mení. Ešte do
30. septembra 2020 bola situácia taká, že ani do
tretice sa podujatie neuskutoční. Na poslednú
chvíľku však svitlo svetielko nádeje a podujatie
by sa napokon konať mohlo. Už však nebude
s takou pompéznou zahraničnou účasťou ako
po minulé roky a bude bez divákov. „Žiaľ, súčas
ná situácia okolo koronavírusu je zlá, no nikto z nás
ju nezavinil. Opäť zasiahla vyššia moc. Chápeme
vážnosť situácie a chceme v plnej miere rešpekto
vať nariadenia a rozhodnutia zo strany príslušných
ústredných orgánov vedenia nášho štátu. V prvom

rade je potrebné dbať na zdravie nás všetkých. Už
sme vylúčili účasť všetkých zahraničných plavcov.
Na štarte sa tak predstaví len slovenská špička tohto
športu, ktorá je už hladná po súťažiach. Naši repre
zentanti si budú môcť vyskúšať pokusy o limity na
OH 2021 v Tokiu. Stálo nás to už veľa úsilia a v ne
malej miere aj množstvo financií,“ hovorí riaditeľ
podujatia Milan Záborský. Keďže podujatie
musí byť bez divákov, organizátori pripravili
pre priaznivcov mokrých plaviek aspoň priamy
prenos prostredníctvom internetového portálu,
ktorý bude možné sledovať na www.tveso.sk/
bbcup2020/. Program je naplánovaný na sobotu, 24. októbra 2020 so začiatkom o 9:00 hod.
Pokračovať bude slávnostným zahájením popoludní od 14:00 hod. a v nedeľu, 25. októbra 2020
od 9:00 hod. Podujatie by malo byť zároveň prvým testom pripravenosti krytého 50-metrového bazéna na usporiadanie 16. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF),
ktorý bol presunutý na rok 2022.
Plavecký oddiel UMB BB

www.banskabystrica.sk
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Aký bol Európsky týždeň športu 2020?
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Napriek súčasnej epidemiologickej
situácii samospráva aj počas aktuálneho šiesteho ročníka participovala na aktivitách v oblasti športu pre všetkých. Do tohto týždňa sa zapojili aj
naše základné školy v rámci hodín telesnej výchovy. Žiaci ZŠ Pieninská súťažili napríklad v počte skokov cez švihadlo. V rámci komunitných podujatí a pohybových aktivít pre všetkých si široká verejnosť zašportovala aj počas podujatí Severná v pohybe a Parkourový workshop na Flowparku.
Nadšenci petangu – hry, ktorá vie očariť všetky vekové skupiny, bojovali o titul „Šampión klubu Guľomet za rok 2020“ počas Jesennej guľovačky.
Takmer šesťdesiat žiakov z  jedenástich základných škôl sa zúčastnilo na prvom kole chodeckej súťaže Žiacka chodecká liga. Tento rok bola novinkou FB súťaž športových fotografií. Výhercom srdečne blahoželáme. Záver Európskeho týždňa športu patril najlepším športovcom mesta za rok
2019, ktorým sme poďakovali v priestoroch radnice bez prítomnosti hostí. Viac o tomto oceňovaní sa dočítate na strane 13. V rámci Európskeho
týždňa športu 2020 mesto zároveň mapovalo, ako v súčasných podmienkach trénujú banskobystrickí športovci. Prečítajte si vyjadrenia trénerov
či zástupcov športových kubov:

ŠKP BBC Banská Bystrica (Minižiaci)

HC´05 Banská Bystrica (Dorast)
D. Kapusta, tréner: „Som rád, že veci
fungujú určitou formou, že chlapci môžu
na sebe pracovať, aj keď stále niečo visí
nad nami, či sa môže alebo nemôže po
kračovať. Dôležité je hlavne to, že chlapci
chcú, sú veľmi pracovití a ten šport mu
síme tak vnímať, že v budúcnosti bude aj
organizácia aj vlastná realizácia možno
trošku inak prevedená, ako to bolo v mi
nulosti.“

MFK Dukla Banská Bystrica
I. Šimko, technický riaditeľ MFK
Dukla Banská Bystrica: „Počas prvej
vlny pandémie sme 13. marca museli
okamžite stopnúť tréningový proces ce
lého klubu, a teda všetkých 16 kategórií.
Hráči dostávali od kondičných trénerov
individuálne plány, pripravovali sa
v domácich podmienkach, a hráčov áčka
sme dokonca monitorovali prostredníc
tvom športtesterov. Teraz sme sa inten
zívne pripravovali na stretnutie v Košiciach, čo mal byť šláger kola o špicu
súťaže. Pred pár rokmi by mal tento zápas ešte punc prvoligového šlágra,
no prijímajú sa opatrenia, ktoré sú pre šport neprijateľné a pre niekoho až
likvidačné.“

J. Lovik, hlavný tréner: „Náš klub
je rád, že sa svojou každodennou čin
nosťou mohol zapojiť do Európskeho
týždňa športu. V súčasnej situácii je
veľmi dôležité, aby mládež športovala
a vychovali sme si zdravú generáciu. Aj
vďaka podpore mesta Banská Bystrica
sa môžeme venovať mladým nádejným
športovcom. Všetci v klube veria, či už
chlapci, rodičia alebo tréneri, že budú
môcť pokračovať vo výkonnostnom napredovaní, radosti z basketbalu aj
v budúcom období.“

Basketbalový klub ŠKP 08 Banská Bystrica
(Mladšie žiačky)
A. Orlová, trénerka: „Pandémia ko
ronavírusu nám pretrhla sériu súťaží.
Najviac to pocítili minuloročné Mladšie
mini, ktoré len začínali súťažiť, pre ktoré
to bolo najnáročnejšie, mnoho vecí za
budli. Od polovice mája sme trénovali
vonku, a tam chodili dievčatá trénovať
veľmi rady, dokonca si pýtali viac tré
ningov.“
Oddelenie športu, MsÚ BB

Banskobystrický maratón
v netradičnej podobe
19 - 25.10.2020
BANSKÁ BYSTRICA
LNE
JEDINÝ VEČERNÝ MARATÓN
IRTUÁ
NAEŽSLOVENSKU
ÍME V

B

www.marathonbb.com

www.banskabystrica.sk

Jubilejný deviaty ročník jediného večerného
maratónu v strednej Európe, podobne ako
iné hromadné športové podujatia, sa nevyhol
zmenám v dôsledku pandemických opatrení
a s nimi súvisiacich obmedzení pre organizátorov. Banská Bystrica však ani v tejto zložitej situácii o svoj športový sviatok nepríde,
naopak, získa nový rozmer. „Podujatie prebeh
ne virtuálne v nezmenenom termíne 24. októbra
2020. Znamená to, že registrovaný pretekár od
behne svoju vzdialenosť individuálne vo svojom
lokálnom prostredí a my jeho výsledok zaradíme
do výsledkovej listiny. Každému, kto prijme vý
zvu, pošleme spomienkovú medailu a ostatné ná
ležitosti účastníckeho balíčka,” vysvetľuje Peter

Fabok z organizačného tímu, a predstavuje
aj netradičnú súčasť inovovaného programu
maratónskeho víkendu: „Súčasťou programu
bude premiérovo monumentálna výstava v spolu
práci s banskobystrickým nákupným centrom, na
ktorej nebude chýbať ozajstná štartová brána, do
behová zóna či fotostena so stupienkami víťazov.
Návštevníci sa dozvedia viac aj o prípravách na
budúcoročné desiate výročie podujatia. Unikátnu
inštaláciu, ktorej súčasťou je aj poďakovanie par
tnerom a podporovateľom, bude možné navštíviť
od 22. do 25. októbra. Máte sa na čo tešiť. Šport
k životu Banskobystričanov patrí, a aj o tom bude
táto výstava.”
Marathon BB

október 2020

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

Meno: Sid
Pohlavie: pes
Vek: 3/2012
Výška: 53 cm Váha: 24 kg
Povaha: Sid si vyžaduje pozornosť človeka a miluje, keď ho niekto hladká a mazne sa s ním.
Vyzerá aj veľmi šikovne a rozumne. Vie si pekne sadnúť a má záujem sa učiť. Miluje hračky,
no najradšej sa hrá s človekom, a to je to, čo mu
u nás chýba. Bol naučený žiť v byte a do vnútra
ho umiestňujeme aj my, keďže takéto psíky na
pobyt vonku srsť nemajú. Sid je stále ako veľké šteniatko alebo u nás začal zase žiť a život
si užívať. Bude dobrý spoločník a člen rodiny,
pokiaľ bude ako jedináčik. Iné psíky mu nevoňajú a svojho pána chce mať pre seba a milovať
ho nadovšetko na svete. Deti mu však nevadia. Sid má 100-percentné hygienické návyky,
v byte nič neničí a nešteká. Ak chcete vidieť viac
psíkov či pomôcť, môžete sa informovať na telefón
nych číslach: 0918505254, 0915699756 alebo v Ka
ranténnej stanici so sídlom na adrese Unionka 17,
96001 Zvolen. Pomôcť môžete aj s dočasnou opa
terou o psíky. Presné informácie o formách vítanej
pomoci nájdete aj na webovej stránke www.kszv.sk.  

Oznam komunitných centier
Počas októbra budú v Komunitnom cen
tre Sásová prebiehať pravidelné aktivity za
sprísnených podmienok. Vedúci členovia jednotlivých aktivít Vás na svojich hodinách radi
uvidia, avšak, nezabudnite si so sebou vziať
rúško a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Viac
informácií o aktuálnom dianí sa dozviete na
našej facebookovej stránke Komunitné centrum Sásová.
Komunitné centrum Sásová, budova bývalej ZŠ
Tatranská (vchod vzadu)

Uzávierka novembrového čísla
Termín: 30. októbra 2020 do 12:00 hod. Na
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto
termíne už nie je možné články dopĺňať,
a preto budeme radi ak nás kontaktujete
v predstihu. Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30 107, e-mail:radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

rôzne
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SU 154343/24880/2020/MM
VV: Kolaudačné rozhodnutie
Stavebník: Spoločnosť, STOMTOM, s. r. o.,
Bakossova 31, BB; Stavba: „VILADOM TAJOVSKÉHO“, NP č. 12-29 – Zubné ambulancie,
č. súpisné 15390 na pozemku par. Č. KN-C
2630/2 v k. ú. BB; Vyvesené: 01. 10. 2020
OVZ-SÚ 154872/20587/2020/MA-ozn.
VV: Oznámenie o začatí konania o zmene
stavby pred jej dokončením a upustení od
ústneho pojednávania; Stavebník: Spoločnosť,
Sylvo invest, s. r. o., Internátna 1867/2, BB
Stavba: „Obytný súbor Quartetto“ v rozsahu
stavebných objektov: SO 03 Bytový dom 3, Bytový dom 4 a SO 7 Oporné múry, situovaných
v lokalite Borovicový Háj časť Sásová.
Vyvesené: 30. 09. 2020
OVZ-SU 145666/20302/2020/NEU
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Stavebné bytové
družstvo BB, ul. Zelená 1, BB; Stavba: „Dodatočná montáž 48 ks lodžií BD Kalinčiakova
6029/20,21 BB“, na ulici Kalinčiakova 20 a 21,
súpisné číslo 6029, na pozemkoch par. Č.
KN-C 2916/8 a KN-C 2916/68. v k. ú. Radvaň
v BB; Vyvesené: 29. 09. 2020
OVZ-SU 154742/30193/2020/FUF
VV: Oznámenie o začatí kolaudačného kona-

nia a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním; Stavebník:
Spoločnosť, B & B BAU, s. r. o., Kukučínova
3379/24, BB; Stavba: „Prístavba – rozšírenie
prevádzkových priestorov, areál B&B BAU, na
ulici Zvolenská cesta 35, BB, na pozemku parcela KN-C č. 3395/1, 3395/4 a 3395/5 v k. ú.
Radvaň; Vyvesené: 29. 09. 2020
OVZ-SU 151532/25781/2020/FUF
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Spoločnosť,
PROFINEX Staving, a. s., Horná 65A, BB
Stavba: „IBV Vlčia jama – stred, k. ú. Radvaň
– Inžinierske siete, Pršianska terasa, BB; Vyve
sené: 21. 09. 2020
OVZ-SU 152646/11834/2020/MA
VV: Oznámenie o začatí územného konania
o umiestnení stavby, bez nariadenia ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník: Múzeum SNP, Kapitulská 23, BB
Stavba: „Kultúrne kreatívne centrum BB – Sásová“, na sídlisku Sásová v BB, na Magurskej
ulici; Vyvesené: 29. 09. 2020
Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebného úra
du nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk
v sekcii Samospráva – Úradná tabuľa, pričom v ka
tegórii dokumentu je potrebné zvoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 05. 10. 2020

Presúvame festivalovú prehliadku Hory a mesto Banská Bystrica
O mesiac sa mal konať
už 4. ročník festivalovej
prehliadky horských a
dobrodružných filmov
Hory a mesto Banská
Bystrica. Avšak, ako
azda všetkým, aj nám
súčasná situácia zamiešala karty, a preto
sme sa rozhodli podujatie v klasickej forme,
vzhľadom na charakter priestorov, ako aj háklivé jesenné obdobie, nerealizovať. Počas leta sme zorganizovali dve
premietania filmov na amfiteátri, ktoré pritiahli viac ako 400 návštevníkov. To nás priviedlo
k myšlienke v decembri, opäť v bezpečnom prostredí amfiteátra, zorganizovať aspoň dve kratšie
premietania. Diváci sa tak môžu tešiť na úplne nové filmy z jarného festivalu Hory a mesto Bratislava, ktorý sa neuskutočnil. V prípade, že to hygienické a bezpečnostné opatrenia dovolia, zabezpečíme aj teplé nápoje na zahriatie. Dúfame, že o rok sa festival Hory a mesto Banská Bystrica
uskutoční v pôvodnom formáte a, samozrejme, za účasti inšpiratívnych hostí. Všetkým želáme
veľa zdravia a veríme, že v decembri sa aspoň s niektorými uvidíme. Všetky potrebné informácie
v predstihu zverejníme na našom facebookovom profile, ako aj cez informačné kanály mesta.
Organizátorky Hory a mesto Banská Bystrica

Súťaž

V septembrovom čísle Radničných novín ste sa mohli zapojiť do súťaže o publikáciu Knižnica v minulosti a súčasnosti od Oľgy Laukovej a kolektívu. Potrebné bolo poslať odpoveď
na otázku: Ako vnímate Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica? Ďakujeme za všetky
odpovede. Víťazom sa stáva pán Patúš. Srdečne gratulujeme, výhru Vám pošleme poštou!
Tentokrát sa môžete zapojiť do súťaže o tričko Banská Bystrica mesto olympijských víťazov.
Stačí, ak nám napíšete odpoveď na otázku: Kto sa stal športovou osobnosťou mesta pod Urpínom
za rok 2019? Vaše odpovede môžete posielať do 30. októbra 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

Správajme sa zodpovedne.
Naďalej nosme rúška, dodržiavajme rozostupy
a umývajme si ruky.
Platí zákaz návštev a obmedzili sme služby pedikúry, kaderníctva
i masáží. Vyzývame skôr narodených Banskobystričanov,
aby zvážili cestovanie MHD v dopravných špičkách, a chránili
tak svoje zdravie. V prípade potreby opätovne spustíme Krízové
call centrum a linku Osamelý senior.V mestských zariadeniach
sociálnych služieb platí zákaz návštev.

seniori

mestský úrad

kultúra a šport

Platí dezinfekcia, povinné nosenie rúšok a dodržiavanie
rozostupov. Regulovaný je aj pohyb osôb v úrade a v Klientskom
cetre bola umiestnená čistička vzduchu. Žiadame návštevníkov
úradu, aby osobne vybavovali len nevyhnutnú agendu
a v ostatných prípadoch uprednostnili radšej mailovú
či telefonickú komunikáciu so zamestnancami MsÚ.

Platí nariadenie Centrálneho krízového štábu SR.
Od 1. októbra sme pristúpili k zrušeniu všetkých podujatí,
na ktorých by bola účasť verejnosti vyššia ako 50 ľudí
aj s účinkujúcimi.

www.banskabystrica.sk

Mesto Banská Bystrica
@mestobanskabystrica
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