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V našom meste sa uskutoční najväčšie
multišportové podujatie v histórii Slovenska
Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 môže naplno pokračovať v prípravách. Po niekoľkomesačných rokovaniach vedenia mesta s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom školstva SR, Útvarom hodnoty za peniaze či
po poslaneckom prieskume, Vláda SR definitívne potvrdila vyčlenenie dotácie vo výške 12 mil. eur na organizáciu EYOF a ďalšie
financie do dobudovania športovej infraštruktúry. Potvrdila tak rozhodnutie predchádzajúcej vlády, ktorá finančné prostriedky na
tento účel schválila pre Banskú Bystricu ešte v roku 2019. Napriek zdĺhavému procesu rokovaní či obdobiu pandémie koronavírusu
nechýba organizačnému tímu odhodlanie zorganizovať v meste pod Urpínom prestížne mládežnícke podujatie.
Pripomíname...

Na čo využijeme financie?

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
Košice organizácie podujatia vzdali. Po hľadaní vhodného kandidáta v rámci SR, a po
konzultáciách s Európskymi olympijskými
výbormi, padla voľba spomedzi ďalších piatich kandidátov na Banskú Bystricu. V meste
pod Urpínom privítame jedinečné podujatie
spájajúce 3 600 mladých športovcov, trénerov, dobrovoľníkov a členov realizačných tímov v dňoch 24. až 30. júla 2022.

Vládna dotácia bude použitá aj na vybavenie
a dobudovanie areálu tréningového plaveckého bazéna, areálu pre triatlon a areálu pre
gymnastiku v Banskej Bystrici (200 000 eur),
rekonštrukciu športovej haly v Detve (550
000 eur), vybudovanie a inštaláciu klimatizácie v športovej hale VŠC Dukla na Štiavničkách (125 000 eur) a vybavenie športovej
haly v Slovenskej Ľupči (25 000 eur). Spolu
s rekonštrukciou športovísk sa počíta aj s významnou investíciou do obnovy internátov
Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici a stredoškolských internátov Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktoré budú slúžiť na
ubytovanie športovcov počas EYOF 2022.

V súvislosti s organizáciou EYOF 2022 získala Banská Bystrica aj finančné zdroje na
rekonštrukciu zimného štadióna (3,35 mil.
eur) i výstavbu parkoviska a revitalizáciu
okolia pri Krytej plavárni na Štiavničkách
(800 000 eur). Pôvodne sa uvažovalo aj
o výstavbe multifunkčnej športovej haly
na parkovisku Mičinská. Vzhľadom na koronavírusové obdobie, následné zhoršenie
finančnej situácie a časovú tieseň sa mesto
s vládou dohodli, že aktivity smerujúce k jej
vybudovaniu budú nateraz pozastavené. Samospráva sa však do budúcna tohto zámeru
nevzdáva, a naďalej bude hľadať možnosti
ako ju vybudovať. „Som rád, že došlo k upokojeniu situácie a zo strany vlády padlo
definitívne rozhodnutie vyčleniť pre organizáciu EYOF dotáciu vo výške 12 mil. eur
a významný objem financií na rekonštrukciu potrebnej športovej infraštruktúry.
Organizačný výbor tak môže pokračovať
v prípravách a plánovaných aktivitách.
Členom vlády naďalej ponúkame miesto
v organizačnom výbore, aby mali informácie z prvej ruky a utvrdili sa v tom, že
v rámci príprav hospodárime a konáme
transparentne. Ďakujem ešte raz súčasnej
aj predchádzajúcej Vláde SR. V tejto chvíli
nám už nič nebráni v tom, aby sme sa naplno pustili do organizácie najväčšieho športového podujatia v našom meste,“ hovorí
primátor Ján Nosko.
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Posledné mesiace boli náročné
Organizačný výbor potvrdzuje, že má za sebou veľmi rušný rok. Šírenie pandémie koronavírusu však tímu prinieslo nové výzvy.
Napriek problémom, ktoré zapríčinila koronakríza organizátorom nechýba chuť a vôľa.
Cieľ je jasný – usporiadať v Banskej Bystrici
oslavu športu, a tiež prezentovať základné
hodnoty olympizmu a zdravého životného
štýlu. „Rovnako ako doteraz, aj naďalej budeme postupovať transparentne, v súlade
s pravidlami dobrého hospodárenia, a predovšetkým, s cieľom poskytnutia kvalitných
podmienok pre všetkých účastníkov EYOF,
aby sa Slovensko nemuselo za podujatie hanbiť. Rok navyše nám pomôže, aby podujatie
bolo ešte kvalitnejšie pripravené. Pokračuje
sa v prípravách športovísk i ubytovacích kapacít. Aktuálny stav príprav akceptovali aj
členovia koordinačnej komisie Európskych
olympijských výborov. Podľa ich vyjadrení
na poslednom stretnutí sú presvedčení, že na
Slovensku sa usporiada kvalitné multišportové podujatie,“ dopĺňa Peter Hamaj, výkonný riaditeľ EYOF 2022.

Pre zaujímavosť – viete, kde začínala
medzinárodnú kariéru Petra Vlhová?
Len málokto tuší, že aj víťazka posledných
dvoch ročníkov ankety Športovec roka robila
prvé kroky na medzinárodnej scéne práve na
Európskom olympijskom festivale mládeže
(EYOF). V roku 2011 na severe Česka v Liberci útočila pred desiatimi rokmi na medailu,
po prvom kole slalomu bola štvrtá, druhé

Foto: archív P. Vlhová (FB)

Podpora je dôležitá

jej však nevyšlo a skončila deviata. Vyhrala
Švédka Charlotta Säfvenbergová. O rok neskôr v rakúskom Innsbrucku vyhrala Vlhová
zimné olympijské hry mládeže a definitívne
odštartovala svoju úspešnú kariéru. Európske olympijské festivaly mládeže majú pevné
miesto v medzinárodnom športovom kalendári. Najbližší letný sa uskutoční v našom
meste koncom júla 2022. Pre mladých športovcov sú prvou veľkou výkonnostnou skúškou, a tiež majú možnosť bližšie sa zoznámiť
s olympijskou atmosférou.

Vstupná brána na medzinárodnú
scénu
To predstavuje EYOF pre viacerých úspešných Slovákov. Na letnej verzii podujatia
štartovali aj tenisti Dominik Hrbatý, Anna
Karolína Schmiedlová či Andrej Martin.
Gymnastické zostavy zas predvádzala najlepšia športová gymnastka súčasnosti Barbora Mokošová, ktorá sa už kvalifikovala aj na
olympijské hry do Tokia a na majstrovstvách
Európy v Turecku získala bronz na bradlách.
Na džudistickom tatami zasa odštartoval práve na EYOF cestu za neskorším olympijským
striebrom v Aténach 2004 Jozef Krnáč. Banská Bystrica privíta v závere júla 2022 mnohé
budúce športové hviezdy z jedenástich športov. Už teraz je isté, že medzi nimi budú viacerí budúci olympijskí víťazi. Organizátori chcú
pre nich v meste pod Urpínom usporiadať
podujatie, na ktoré budú s radosťou spomínať
a budú ho, rovnako ako ich predchodcovia,
považovať za odrazový mostík kariéry. „EYOF
podporí aj rozvoj cestovného ruchu a prispeje k spropagovaniu Banskej Bystrice. Po
úspešnom zvládnutí bude mať naše mesto
v budúcnosti veľkú šancu získať podporu na
organizáciu ďalších významných podujatí,“
dopĺňa Nosko.
Tím EYOF
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01. Takmer 90-ročná budova ZUŠ-ky
prešla obnovou
Základná umelecká škola Jána Cikkera, ktorá
vychováva mladých tanečníkov, hudobníkov
či výtvarníkov je neodmysliteľnou súčasťou
Banskej Bystrice. Umelci neraz prispievajú
svojím nadaním do kultúrneho programu
mesta. Dôležité je aj prostredie, v ktorom sa
môžu žiaci rozvíjať. Preto samospráva dlhodobo investuje do znižovania technologického
dlhu a opotrebovanosti svojich budov základných či materských škôl. V uplynulom roku sa
jej podarilo dokončiť práve rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, takmer 90-ročnej
budovy Základnej umeleckej školy J. Cikkera. Rekonštrukcia sa začala už v roku 2019.
Vďaka nej sa zamedzilo tomu, aby rozpada
júca sa fasáda neohrozovala deti a rodičov.
Išlo o náročnú obnovu, a to aj z finančného
hľadiska, a to práve z dôvodu, že budova
ZUŠ-ky je národná kultúrna pamiatka. Preto muselo mesto intenzívne komunikovať
s banskobystrickým Krajským pamiatkovým
úradom (KPÚ), ktorý sa vyjadroval k postupu prác a použitiu potrebných materiálov. Do
obnovy tejto základnej školy bolo doposiaľ
investovaných z mestského rozpočtu celkovo
360 775 eur. Počas obnovy fasády musela byť
vrchná brizolitová omietka odstránená v celom rozsahu a v zmysle požiadaviek (KPÚ)
nahradená novou špeciálnou omietkou, ktorá
bola dovezená až z Nemecka. Celkovo bolo zároveň vymenených 57 okien v dvorovej časti
budovy. Keramický obklad, ktorým je budova
ZUŠ-ky špecifická, mal byť podľa pôvodného
zámeru len očistený a ošetrený hydrofóbnym
náterom. Počas opravy omietok sa však zistilo, že keramická výzdoba fasády okolo okien
a na štítových stenách je značne poškodená,
a navyše bola v minulosti neodborne natretá
nevhodným náterom. Miestami obklad úplne
chýbal. Pre predĺženie životnosti pôvodného

02. Poznáme víťazov tohtoročného
Participatívneho rozpočtu mesta
Banská Bystrica
Všetci Banskobystričania, a tiež študenti navštevujúci školy v našom meste, sa aj v roku
2020 mohli zapojiť do participatívneho rozpočtu, a podporiť tak dobré nápady a úsilie
predkladateľov. Minimálne jednému, maximálne však štyrom projektom, mohli odovzdať svoj hlas do 21. decembra 2020 do
12:00 hod. Následne boli hlasy sčítané a suma
40 000 eur, ktorá je na tento účel vyčlenená
v rozpočte mesta, bude rozdelená medzi štyri
najúspešnejšie projekty. Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii, s ktorou sa ľudia
i samosprávy museli popasovať počas roka
2020, sa prípravná fáza k novým projektom
realizovala. Do hlasovania postúpilo trinásť
návrhov, ktoré boli zamerané na životné pros
tredie, pohyb a šport či na zlepšenie komunitného života. Tento rok prišlo projekty podporiť 376 obyvateľov či študentov, ktorí spolu
odovzdali až 916 hlasov. Priebeh hlasovania
bol v poriadku. V súčasnosti už poznáme štyri víťazné návrhy. Vzhľadom na to, že v roku
2020 sa realizácia projektov musela preložiť
na rok 2021, tie tohtoročné budú s najvyššou
pravdepodobnosťou realizované v roku 2022.
Najvyšší počet hlasov (162 hlasov) získal projekt s názvom Urpínske serpentíny II. – kvetinový erb Banskej Bystrice, obnova zábradlí
a chodníkov. Cieľom je prinavrátenie čara
lokalite, ktorú navštevujú obyvatelia mesta
i turisti. Podporu dostal aj projekt Radšej parkour a workout ako mobil v ruke (120 hlasov).
Ide o pridanie kombinovaného workoutového a parkourového cvičebného prvku vedľa
detského ihriska na sídlisku Severná. Ihrisko sa zatraktívni, a zároveň vznikne priestor
na športové aktivity aj pre staršie deti. Tretí
podporený projekt má citlivý podtón. Jeho
názov je Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti (111 hlasov). Aj vďaka hlasujúcim
tak vznikne chýbajúci priestor pomáhajúci
rodičom, ktorí náhle prišli o svoje očakávané
dieťa. Cieľom je tiež pomoc pri zmierení sa
s bolestnou situáciou. Štvrtý projekt, ktorý
bude vďaka hlasujúcim zrealizovaný má názov Centrum Radvaň – brána k novým stret-

nutiam (83 hlasov). Projekt je zameraný na
obnovu a modernizáciu priestoru, ktorý bude
slúžiť pre činnosť a zasadnutia občianskeho
združenia, výboru mestskej časti či občianskej
rady, a je teda určený všetkým obyvateľom
Radvane. Participatívny rozpočet máme
v meste už šesť rokov a stále sa snažíme posúvať ho vpred. Je to možné najmä vďaka členom koordinačnej rady, ktorí sa tejto činnosti
venujú dobrovoľne vo svojom voľnom čase.
Vďaka patrí aj pracovníkom mestského úradu, ktorí hľadajú riešenia a zabezpečujú realizáciu projektov. V neposlednom rade, participatívny rozpočet sa stále usiluje o záujem
verejnosti, a preto sme vďační aj za podporu
Banskobystričanov, za ich cenné rady a námety. Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť spoločne prinášať do mesta nové projekty.
Predkladateľom ešte raz ďakujeme za skvelé
nápady a výherným projektom prajeme veľa
spokojných užívateľov či návštevníkov.
A. Dolinská,
koordinátorka participatívneho rozpočtu

03. Fungovanie mestského úradu
Mestský úrad v Banskej Bystrici je od pondelka, 11. januára 2021 pre verejnosť až do
odvolania naďalej zatvorený. V obmedzenom
režime funguje len Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorého zamestnanci vykonávajú
jedine úkony spojené s vydávaním dokladov
týkajúcich sa narodení, úmrtí a trvalého alebo
prechodného pobytu. Obyvateľov žiadame,
aby zamestnancov úradu v prípade potreby
kontaktovali výlučne telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov jednotlivých
odborov a oddelení nájdete na stránke mesta
(www.banskabystrica.sk). Po skúsenostiach
z prvého januárového týždňa sú vo vestibule MsÚ dostupné všetky tlačivá týkajúce sa
miestnych daní a poplatkov, a tiež poplatkov za komunálny odpad. Platby je potrebné realizovať výlučne bankovým prevodom.
V prípade, že niekto príde napriek zákazu
vychádzania na úrad s vyplneným tlačivom
k miestnym daniam (napr. daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti, k poplatku za komunálny odpad, daňové priznanie k dani za psa),
môže ho vložiť do boxu nachádzajúceho sa vo
vestibule MsÚ. Po 12:00 hod. odporúčame
využiť služby Slovenskej pošty.
Kancelária primátora, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

keramického obkladu a zjednotenie vzhľadu
fasády, pristúpila samospráva k jeho reštaurovaniu v rozsahu 512 metrov štvorcových, čo
si vyžiadalo ďalšie náklady naviac. Ambíciou
mesta bolo vymeniť okná aj na fasáde školy,
ktorá je viditeľná z cesty I/66 popri Hrone.
KPÚ však trvá na riešení, ktoré je oproti bežnému trikrát drahšie. Vedenie mesta verí, že
rokovaniami sa podarí nájsť kompromis a dohodnúť výhodnejšie podmienky, aby sa táto
investícia dotiahla do úspešného konca.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov, MsÚ BB
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Názory poslancov
Situácia na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, je momentálne vážna a počty nakazených na COVID-19 sa zvyšujú.
Ako vnímate dodržiavanie opatrení zo strany obyvateľov v našom meste? Čo by ste ľuďom odporučili? Tento mesiac nám
na otázku k téme odpovedali Pavol Katreniak, Martin Klus a Miriam Lapuníková.

Pavol Katreniak
Dôležité je dodržiavať pravidlo R-O-R. Uprednostniť zeleninu pred vyprážaným, čerstvý vzduch pred cigaretou. Nečítať
manipulácie na internete. Odlíšiť potrebné opatrenia od politikárčenia. Všímať si, kto hovorí a triediť, prečo tak hovorí. Či argumentuje odborník, ktorému ide o zdravie občanov, resp. či vystupujúci iba nezakrýva nezrelosť, neodkláňa
pozornosť od afér, alebo netúži zbohatnúť na terajšej biede. Minuloročné testovanie mesto zvládlo, za čo som Bystričanov
vyzdvihol na zastupiteľstve. Dovoliť predvianočné popíjanie na terasách nebol správny počin. Pána primátora som na
to v predstihu upozornil, ostal som však nevypočutý. Moja stará mama sem-tam pripomínala: „Majte radi ľudí, buďte
skromní, ale ponúknuté dobrodenia primerane užívajte, počúvajte rady rozumných, rešpektujte pokyny i obmedzenia, ak
chránia život. A to, čo nijako nemožno zmeniť, odovzdajte Tomu hore“. V kontexte jej slov si myslím, že aj teraz treba žiť
zodpovedne, prirodzene a dbať na vzťahy. Zaočkovať sa dám.

Martin Klus
Situácia je naozaj alarmujúca. Platí, že jediným účinným riešením je dodržiavať všetky stanovené pravidlá v maximálnej
miere. Nielen známe R-O-R, ale aj zákaz návštev a maximálne obmedzenie mobility a stretávania sa. Najbezpečnejšie
a najužitočnejšie je zostať doma, prípadne ísť len na čerstvý vzduch pri dodržaní odstupov a nosenia rúška pri akomkoľvek kontakte s cudzou osobou. Žiaľ, tu majú ešte niektorí Banskobystričania rezervy. Za úplne neakceptovateľné
považujem napr. široké pracovné stretnutia, ako sa nedávno udialo v centrále jednej z politických strán v našom meste.
Alarmujúce sú aj fámy o údajných čiernych prevádzkach pohostinstiev, ktoré sa šíria naším mestom. Ak sa potvrdia, tak
je na mieste aj exemplárny trest. Takéto správanie sa je totiž hrubým výsmechom, najmä do tváre kolabujúcich zdravotníkov, ktorí už dlhé mesiace bojujú o životy našich blízkych. Skutočným vykúpením bude až vakcína dostupná pre
všetkých, preto prosím Banskobystričanov – vydržme a buďme zodpovední.

Miriam Lapuníková
Verím tomu, že každý pristupuje k dodržiavaniu opatrení na základe jemu vlastnej miery zodpovednosti, teda presne
tak zodpovedne, ako pristupuje ku všetkému, čo sa deje v jeho živote. Bolo by fajn, keby sme všetci plnili všetko na sto
percent, čo však nie je reálne. Ako riaditeľka nemocnice vnímam realitu týchto dní veľmi intenzívne. Mojou každodennou rutinou je riešenie jej dôsledkov. Všetci zdravotníci pracujú už dlhodobo vo vysokom nasadení. Vnímam ich
únavu a zvyšujúci sa stres z jej zvládania. Verte mi, je to naozaj náročné. Už nevieme plynule poskytovať celý rozsah
zdravotnej starostlivosti. Našou najsilnejšou zbraňou v boji je osobná zodpovednosť každého z nás, preto prosím,
konajme tak, akoby bolo v moci každého z nás ovplyvniť celý výsledok.

Očkovanie považujeme za potrebné, no zatiaľ
nepoľavujeme v bezpečnostných opatreniach

Dňa 8. januára 2021 sa dalo zaočkovať približne sto zamestnancov mesta, ktorí sa starajú o najrizikovejšiu
skupinu obyvateľstva, o našich seniorov. V zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vďaka profesionálnemu
prístupu zamestnancov situácia
súvisiaca so šírením pandémie koronavírusu stabilizovaná. Prispieva
k tomu najmä pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie
4
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Ani začiatkom roka 2021 nás pandémia neopustila, počet nakazených pribúda, nemocnice sa plnia a mnoho ľudí pracuje z domu.
Sú však aj zamestnanci, ktorým to ich náplň práce neumožňuje a naďalej fyzicky dochádzajú do zamestnania. Situácia v celom
Banskobystrickom kraji a okrese Banská Bystrica je vážna. Mesto v spolupráci s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva či Rooseveltovej nemocnice situáciu podrobne sleduje a priebežne prijíma potrebné opatrenia. Ochranou pred vírusom
by malo byť očkovanie, ktoré bude časom dostupné pre všetkých. Zatiaľ je však potrebné poskytnúť túto možnosť aspoň ľuďom
patriacim do tzv. prvej línie.
všetkých pracovníkov i klientov,
ako aj dodržiavanie nevyhnutných
opatrení. „Ešte v závere decembra
2020 nás oslovila Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá
mala záujem vyjsť nám v ústrety
a pomôcť s očkovaním zamestnancov našich zariadení, terénnych
pracovníkov a tých, ktorí pracujú
ambulantne. Chceme, aby naši
zamestnanci, ktorí prichádzajú do
kontaktu s klientmi boli čo najviac

TÉMA MESiaca

Foto: Mišiak
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chránení,“ hovorí Ivana Kružliaková, ve
dúca odboru sociálnych vecí. Dobrovoľne sa
prihlásili opatrovateľky z pobytových zariadení, zariadení pre seniorov, z Rozprávkových jasličiek, zamestnanci podporovaného
bývania, krízovej intervencie, nízkoprahovej
sociálnej služby pre deti a rodiny i terénni
pracovníci. „V mestských zariadeniach sociálnych služieb pracuje približne 300 zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu
s rizikovými osobami, sú v tzv. prvej línii
a pracujú aj v teréne. O očkovanie proti
ochoreniu COVID-19, ktoré je na Slovensku v plnom prúde, prejavila záujem zatiaľ
takmer tretina z nich. Verím, že postupne
sa pridajú aj ďalší. Ako lekár viem, že najúčinnejšou ochranou pred šírením pandémie
nie je len dodržiavanie opatrení, ale najmä
očkovanie,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať
ju z domácnosti. Pre žiakov z tohto istého dôvodu zároveň fungujú školské kluby a školské
jedálne v základných školách. Mesto Banská
Bystrica v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Okresným úradom v Banskej
Bystrici počas druhého januárového týždňa
pretestovalo na ochorenie COVID-19 približne 350 pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov svojich materských škôl, ako
aj vychovávateľky školských klubov, pracovníkov školských jedální a ďalších nepedagogických zamestnancov. Na testovanie týchto
zamestnancov mesto vytvorilo mobilné odberné miesto v priestoroch Základnej školy
s materskou školou J. Bakossa.

Obmedzenie mobility
To považujú všetci odborníci za najdôležitejšie opatrenie, ktoré je potrebné dodržiavať.
„Obmedzenie mobility má strategický význam pre zamedzenie šírenia nákazy a myslím si, že ak ho ľudia nebudú dodržiavať,
tak všetky ostatné opatrenia budú mať vždy
svoje medzery. Druhým pilierom je testovanie, ktoré treba v tomto januárovom období
s mínusovými teplotami urobiť racionálne
a testovať len tých, ktorí prispievajú k šíreniu nákazy. K šíreniu nákazy dochádza cestou do práce a v práci, a následne sa zanáša
do rodín. Komunitné testovanie zamestnan-

Dôležité je nepoľaviť
Aj napriek tomu, že ľudia sa chcú a potrebujú
socializovať, je nutné vydržať. Podľa odborníkov z RÚVZ je totiž nárast počtu pozitívne
testovaných obyvateľov následkom silves
trovských a novoročných stretnutí. Zvýšená
mobilita, nedodržiavanie platných nariadení
a organizovanie početných rodinných návštev tiež prispeli k stúpajúcej krivke počtu
infikovaných. „Opätovne vyzývame obyvateľov, aby rešpektovali všetky nariadenia
a aj ich dodržiavali. Všetci sa už chceme
vrátiť do normálneho života bez obmedzení, a preto, prosím, vydržme a buďme disciplinovaní. Len aktívnym a zodpovedným
prístupom všetkých obyvateľov možno šírenie nákazy postupne obmedziť až zastaviť,“
vyzýva primátor Ján Nosko. Dôležité je aj
správne nosenie rúška, ktoré má prekrývať
ústa i nos, a to najmä v obchodoch, vo verejnej doprave či na miestach, kde sa nachádza
viac osôb.

cov všetkých možných sfér by prinieslo výsledky v tom zmysle, že by sme znížili počet
pozitívnych v nasledujúcich týždňoch,“ dopĺňa Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici. K cielenému
komunitnému testovaniu sa prikláňa aj mesto Banská Bystrica. V čase uzávierky Radničných novín preto primátor mesta požiadal
ministra vnútra o pomoc týkajúcu sa dodania
antigénových testov. Následne budeme v spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica,
Rooseveltovou nemocnicou, Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva aj Slovenským Červeným krížom postupovať podľa vyvíjajúcej sa aktuálnej situácie.

Aktuálne info nájdete na stránke
mesta
Mestský úrad v Banskej Bystrici je od pondelka, 11. januára 2021 pre verejnosť až do
odvolania naďalej zatvorený. V prípade potreby však môžete zamestnancov kontaktovať e-mailom či telefonicky. Kontakty na zamestnancov jednotlivých odborov a oddelení
nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk, kde sú dostupné aj všetky aktuálne
informácie týkajúce sa pandemickej situácie
v našom meste.

Pomoc pre osamelých
Pripomíname, že projekt Osamelý senior,
ktorý mesto opätovne spustilo pred Vianocami je v neustálej prevádzke. Napriek nízkemu záujmu zo strany verejnosti v predsviatočnom období, ostáva naďalej funkčný
a k dispozícii pre tých, ktorí to potrebujú. Je
určený pre starších obyvateľov nad 65 rokov,
ľudí v karanténe, ktorým nemá kto pomôcť či
osoby so zdravotným znevýhodnením bez pomoci najbližších rodinných príslušníkov. Pripomíname, že požiadavky na nákup potravín
či liekov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a na
t. č. 048/4330 777, na ktorom je možné nahrať mimo pracovných dní aj hlasovú správu.
dmo, mar

Mestské materské školy a detské jasle fungujú až do odvolania len pre deti zákonných
zástupcov, z ktorých aspoň jeden pracuje
v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov,

Foto: MsÚ BB

Testovanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov

www.banskabystrica.sk
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Personál je vyčerpaný,
no s odhodlaním pracuje ďalej
Oddelenie infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici už dlhé roky poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu
starostlivosť pacientom so širokou škálou infekčných ochorení. Do náplne odboru patria všetky typy nákaz, vrátane špecifických
pre tropické či iné endemické oblasti. Významnú úlohu zohráva aj počas celej pandémie, s ktorou na Slovensku bojujeme už od
začiatku roka 2020. Práve na Oddelení infektológie prijímajú pacientov, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Na to, ako
toto náročné obdobie zvládajú sme sa opýtali primárky oddelenia Diany Vološinovej.
Ako vnímate momentálnu situáciu
v Banskej Bystrici?
Foto: archív D. Vološinová

Oproti prvej vlne pandémie je aktuálna situácia nielen v našom meste a kraji, ale na celom
Slovensku, niekoľkonásobne horšia. Stúpa
počet infikovaných, zapĺňajú sa nemocničné
lôžka pacientmi s ťažkým priebehom, stúpa
úmrtnosť. Personál nemocnice je po roku už
psychicky aj fyzicky vyčerpaný. Napriek tomu,
v našej nemocnici ešte nie sú čísla tak katas
trofálne. V porovnaní s inými nemocnicami je
Rooseveltova nemocnica jedna z mála, ktorá
napriek nepriaznivej situácii zabezpečuje aj
starostlivosť o tzv. necovidových pacientov.
Vedenie nemocnice má snahu udržať tento stav, pokiaľ to bude možné, čo najdlhšie.
Efektívnymi rozhodnutiami a reprofilizáciou
sa to zatiaľ darí. Je tiež potrebné si uvedomiť,
že nie každý, kto je pozitívne testovaný, je aj
chorý. Veľa ľudí má stále bezpríznakový alebo ľahký priebeh. Problém sú pacienti v staršom veku a pacienti s inými závažnými chronickými ochoreniami, u ktorých je priebeh
ochorenia COVID-19 oveľa ťažší. V prvej vlne
sme týchto ľudí izolovali a chránili. Dnes nám
zapĺňajú nemocničné lôžka a sme svedkami
ťažkých priebehov ochorenia, žiaľ, často s fatálnym následkom. Pravdou je, že sme sa na
našom oddelení v minulosti nikdy nestretávali s takým množstvom ťažko chorých, ani
sme nebojovali dennodenne so smrťou. A to
je pre personál asi to najťažšie.

Čo ako lekárka považujete za
najväčšiu fámu, týkajúcu sa
ochorenia COVID-19?
celý deň. Naozaj potrebujeme chodiť do obchodu každý deň? V prvej vlne tu bolo mesto
a dobrovoľníci, ktorí robili nákupy pre seniorov. Využime takúto možnosť aj dnes. Je ešte
mnoho ďalších príkladov. Ďalšou otázkou sú
testy. Áno, testovanie má význam, pokiaľ má
niekto klinické príznaky alebo bol v kontakte
s chorým. Pokiaľ je niekto pozitívne testovaný, je postup jasný – izolácia, liečba. Ale treba
si uvedomiť, čo znamená negatívny výsledok
testu, či už PCR alebo antigénového. Som naozaj negatívny, alebo som falošne negatívny?
Negatívny test neznamená, že môžem chodiť
voľne a nedodržiavať nariadenia. Dnes negatívny, o pár hodín či dní pozitívny. Testovanie
má význam v tom, že zachytí aktuálne chorých. Tých, ktorí sú v inkubačnej dobe, žiaľ,
nie. Navyše, testovanie pre nás v nemocnici
znamená stratu ďalších pracovných síl či už
z dôvodu vyčerpania alebo choroby. Ak testovať, tak v rizikových skupinách. Ľudia pracujúci v kritickej infraštruktúre, korí nemôžu
využiť prácu z domu. Nie som proti testovaniu, ale oveľa väčší efekt vidím v dodržiavaní
prísnejších opatrení. Chcem požiadať oby-

Čo by ste ľuďom odporučili, aby
robili, a naopak, čomu by sa mali
určite vyhnúť?
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Oddelenie infektológie

Foto: MsÚ BB

Byť zodpovedný. Viem, že po roku je ťažké žia
dať od ľudí, aby dodržiavali pravidlá a zostávali v izolácii. Všetci toho už majú viac ako
dosť. Ale žiaľ, je to jediná šanca, ako zvládnuť tento boj. Vláda môže prijať akékoľvek
opatrenia, pokiaľ ich nebudeme dodržiavať,
hľadať a zneužívať výnimky, nebudú účinné.
Pozrite sa napríklad na lyžiarske strediská.
Súhlasím, s týmto opatrením. Avšak, čo sme
dosiahli? Ich zatvorením sme zakázali lyžovať
tým, ktorí chodili na svah s platným negatívnym testom. Choďte sa pozrieť, ako to na
svahoch vyzerá dnes. Sú plné sánkujúcich sa
detí, diskutujúcich skupiniek rodičov, skialpinistov – bez testov, a často bez rúšok. Pozrite
sa do obchodov. Dôchodcovia majú vyčlenené hodiny, ale napriek tomu sú v obchodoch

vateľov mesta, nastavme si opatrenia každý
v sebe, správajme sa zodpovedne, chráňme
seba, blízkych. Možno 2 – 3 týždne a uvidíme výsledok. V prvej vlne bola Banská Bystrica jedno z najlepších miest aj okresov, a to
aj vďaka vám všetkým, ktorí ste vydržali „byť
zodpovední“. Skúsme to, prosím, aj teraz.

Ťažko povedať, ktorá je najväčšia. Každá
fáma, blud, či hoax sa stáva nebezpečnou, ak
ovplyvní správanie ľudí negatívnym spôsobom.

Mesto Banská Bystrica daruje
financie, ktoré mali byť použité na
silvestrovský ohňostroj (4000 eur)
práve Oddeleniu infektológie. Na čo
budú využité? Čo vám na oddelení
najviac chýba?
Oddelenie infektológie je detašovaným pracoviskom v Starom nemocničnom areáli, v 60 rokov starej budove. To je základný
problém. Spolu s vedením nemocnice sme
pred niekoľkými rokmi pripravovali projekt
novej budovy. Mali sme finančný prísľub na
jej výstavbu ešte od bývalej ministerky Kalavskej, žiaľ, k realizácii projektu nedošlo. Preto
denne bojujeme s nedostatočným až nevyhovujúcim technickým vybavením budovy,
či už je to elektrické vedenie alebo nedostatočné zateplenie budovy. Kto aspoň trochu
pozná priestory nášho oddelenia vie, o čom
hovorím. V tejto situácii sa nám podarilo zrealizovať aspoň niektoré najnutnejšie úpravy,
napr. doplniť rozvody kyslíka ku každému
lôžku, no ešte stále čakáme na veľkokapacitný zásobník. Podarilo sa nám zmodernizovať
Rtg prístroj, zabezpečiť nový sonografický
prístroj, monitory aj s možnosťou centrálneho monitorovania pacientov. To všetko je ale
len plátanie. Akékoľvek finančné prostriedky
navyše sú pre nás obrovskou pomocou. Preto
aj za 4000 eur patrí obrovské poďakovanie
mestu. Premýšľali sme, čo môžeme za tento
príspevok zakúpiť. Keďže sú to peniaze obyvateľov tohto mesta, ktoré mali slúžiť na spríjemnenie Silvestra, teda na zábavu, rozhodli
sme sa, že ich využijeme na spríjemnenie
pobytu našich pacientov, napr. na zakúpenie
televízorov.
dmo

Mestská polícia
január 2021

30. výročie založenia Mestskej polície Banská Bystrica 1991 – 2021

Novinky v banskobystrickej mestskej polícii
Mestská polícia v Banskej Bystrici skvalitňuje svoje pracoviská, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť na ďalších verejných miestach.
Zároveň sa príslušníci MsP môžu pochváliť aj tým, že od polovice júla 2020, keď začalo platiť aktualizované VZN o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva, sa im podarilo z rôznych lokalít mesta odstrániť už viac ako 180 dlhodobo stojacich vozidiel.
Chránené pracovisko MsP vytvorí
nové pracovné miesta

Banskobystrické mestské časti
monitoruje takmer sto kamier
Pred rozšírením riadiaceho strediska bolo
možné pozorovať výstupy z mestských kamier
na štyroch monitoroch s jedným ovládacím
prvkom. V závere decembra pribudli na pracovisku MsP ďalšie štyri monitory a ďalší ovládací prvok, vďaka čomu sa zvýši efektívnosť
využívania kamier v celom meste. Kamery
monitorujú rôzne športoviská, okolie obchodných stredísk na sídliskách, dôležité historické pamiatky a mnohé iné zákutia. Nasnímaný
výstup je možné použiť i ako dôkazový mate
riál v ďalšom konaní v zmysle osobitných
zákonov, preto záznamy z kamier mestskej
polície často využíva aj Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Mestská polícia v Banskej Bystrici bola zria
dená dňa 1. januára 1991 na základe Uznesenia druhého mestského zastupiteľstva a do
funkcie náčelníka bol vymenovaný Svetozár
Jašurek. Od začiatku funguje na mestskej
polícii pracovisko stálej služby s nepretržitou
prevádzkou, ktoré prijíma nielen oznámenia od občanov, ale zároveň aj neodkladné
a operatívne opatrenia v záujme dodržiavania verejného poriadku. MsP má tiež vybudovaný pult centrálnej ochrany objektov
a chránené pracovisko pre operátorov rozsiahleho kamerového systému. Počas celej
doby existencie MsP sa postupne rozširoval
a modernizoval vozový park. Aj v súčasnosti
sa neustále vylepšuje materiálne a technické
vybavenie príslušníkov mestskej polície modernizáciou výstroja, výzbroje, informačných
a komunikačných systémov. Do výkonu služby sa okrem peších hliadok a motohliadok
zaradila aj cyklohliadka a hliadková služba
na cestných skútroch. Mestská polícia ako
poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní
obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a v plnení
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
V meniacich sa spoločenských podmienkach
mestská polícia vždy stála na strane obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, pričom
v maximálne možnej miere dbala, a dbá, na
dodržiavanie pravidiel súvisiacich s dodržiavaním verejného poriadku v jeho najširšom
ponímaní. Od svojho založenia sa Mestská
polícia v Banskej Bystrici vždy riadila krédom: „Pomáhať a chrániť“, a toto krédo bude
presadzovať aj do ďalšieho obdobia.
mar

Prijatie VZN bol správny krok
Problematiku s dlhodobo stojacimi vozidlami rieši práve aktualizované VZN o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré nadobudlo účinnosť 15. júla 2020. Mestská polícia oslovuje majiteľov automobilov
s neplatnou technickou či emisnou kontrolou
a informuje ich o tom, že ak si svoje nepojazdné vozidlo neodstránia, bude im vyrubená vysoká daň za užívanie verejného priestranstva.
Pripomíname, že sadzba dane pre vozidlo, ktoré zaberá verejné priestranstvo
po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní je stanovená vo výške 1,20 eur/
m²/deň, čo znamená vyrubenie dane za
1 deň 14,40 eur, za mesiac 432 eur. Ak
takýmto spôsobom zaberá verejné priestranstvo vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, je vyradené z evidencie
vozidiel, potom je sadzba stanovená na
1,80 eur/m²/deň, t. j. 21,60 eur za deň,
resp. 648 eur za mesiac.

Banská Bystrica je vzor aj pre iné
mestá
„Prijatie VZN, v ktorom sme začali riešiť
dlhodobo stojace vozidlá na území mesta bol
správny krok. Nehovoria o tom len samotné štatistiky v rámci našej samosprávy, ale
aj skutočnosť, že sa nám ozývajú iné mestá,
ktoré tiež majú problém s odstraňovaním takýchto vozidiel. Som rád, že sme dobrým prí-

Foto: MsÚ BB

Foto: MsP BB

Ešte pred rokom sme sa na banskobystrických sídliskách stretávali s nepojazdnými,
dlhodobo stojacimi vozidlami, ktoré zaberali
parkovacie miesta a verejnú zeleň na každom

Mestská polícia si tento rok
pripomína 30. výročie svojho
založenia

Foto: MsP BB

Rozšírenie riadiaceho strediska kamerového
systému mesta vytvorí aj nové pracovné miesta. „Je potrebné pripomenúť, že samotné riadiace stredisko je chráneným pracoviskom
a činnosť v ňom zabezpečujú výlučne zamestnanci so zdravotným ťažkým postihnutím. Sledujú snímaný prenos z jednotlivých
kamier, a zároveň môžu detailne skúmať
dej a udalosti súvisiace s neštandardným
správaním sa osôb a narúšaním verejného poriadku v meste,“ objasňuje náčelník
MsP Ivan Holík. Od nového roka sa zvyšuje
i tabuľkový počet týchto pracovných síl zo
súčasného stavu 5 na 8 operátorov. Zamestnanci budú na novosystematizované miesta
prijímaní po splnení všetkých podmie
nok
postupne.

Príslušníkom MsP sa v teréne darí
odstraňovať dlhodobo stojace vozidlá

kladom aj pre ostatných. Ďakujem príslušníkom mestskej polície za aktívny prístup pri
riešení tejto problematiky,“ hovorí primátor
Ján Nosko.

kroku. Vďaka prijatiu účinného legislatívneho nástroja dnes mestská polícia dosahuje
pri odstraňovaní takýchto vozidiel úctyhodné
výsledky. Dobrá správa je, že za necelý polrok
sa jej podarilo z celkového počtu 222 evidovaných DSV odstrániť celkovo 186 vozidiel.
Z toho štyri automobily boli klasifikované ako
vraky a odstránené v spolupráci s Oddelením
odpadového hospodárstva MsÚ. V jednom
prípade bol v súvislosti s DSV spisový mate
riál postúpený príslušnému oddeleniu MsÚ
na vyrúbenie dane za užívanie verejného priestranstva.
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Uhlisko a časť
Fončordy už
s novým
osvetlením

Foto: MsÚ BB

spoločnosť PROGRES-HL, v polovici
októbra už boli ukončené. Vďaka novým
svietidlám spĺňajúcim technické normy je
výsledkom lepšia viditeľnosť a zvýšená
bezpečnosť ľudí.

Na minuloročnom septembrovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva
odsúhlasili všetci prítomní poslanci jednomyseľne návrh vedenia mesta, využiť
návratnú finančnú výpomoc od štátu vo
výške cca 1,9 mil. eur na rekonštrukciu
a modernizáciu nevyhovujúceho verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti
Fončordy. Plánované stavebné práce,
s ktorými začal zmluvný partner mesta,

„Na základe septembrovej požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva boli použité svietidlá s tzv. teplým bielym svetlom
s jemným žltým vyžarovaním. Z hľadiska
komfortu prostredia pre život v obytných
častiach mesta je vhodnejšie, a to aj napriek tomu, že je energeticky náročnejšie,
ako pôvodne navrhované svietidlá s bielym
svetlom. Z prostriedkov vládnej výpomoci
sme zároveň doplnili špeciálne osvetlenie na
8 vybraných priechodoch pre chodcov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.
Nového osvetlenia sa dočkali dva priechody
pre chodcov na Uhlisku – pred ZŠ Golianova
a na Ceste k Smrečine pri podchode pod železnicou. Bezpečnejšie sú už aj priechody na
Okružnej a Mládežníckej ulici na Fončorde
a štyri priechody v Podlaviciach (Gaštanová
ulica pri ZŠ a tri priechody v križovatke ulíc
Lipová, Skubínska cesta a Povstalecká cesta).
Finálne práce na povrchovej úprave chodníkov budú realizované s príchodom teplého
počasia v jarných mesiacoch tohto roku.
mar

Preinvestovaných bolo celkovo
1 874 128,04 eur, za ktoré sme
zrekonštruovali:
1.

37 rozvádzačov verejného osvetlenia na
území celého mesta vrátane spracovania technickej dokumentácie k nim
patriacim,

2.

276 stožiarov, na nich 330 LED svie
tidiel a k nim prislúchajúcim 3 510
metrov káblových vedení verejného
osvetlenia na Uhlisku,

3.

vymenených bolo ďalších 608 LED
svietidiel na Fončorde,

4.

vykonané boli revízie všetkých zariadení, ktoré prešli rekonštrukciou,

5.

bola vypracovaná optimalizácia počtu
a umiestnenia rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO), v zmysle ktorej
budeme ďalej postupovať pri znižovaní
počtu a rekonštrukcii ostatných RVO,

6.

boli vytýčené všetky káblové vedenia
verejného osvetlenia.

Ako je to s verejnou dopravou v našom meste?
V decembri 2020 došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na
dopravcov mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Znamená to, že od 1. januára 2021 v meste pod Urpínom zabezpečuje v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Keďže prvotné ponuky oboch dopravcov boli pre mesto neakceptovateľné, cieľom bolo
vyjednať nižšiu sumu. Intenzívne rokovania mali pre mesto význam a smerovali k dohode.

8

I

www.banskabystrica.sk

časti a súťažiť objem autobusovej a trolejbusovej dopravy samostatne,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Ponuky hodnotila komisia
Dňa 31. augusta 2020 boli samospráve
vo verejnej súťaži predložené dve ponuky
uchádzačov. Pre časť trolejbusovej dopravy

predložil ponuku Dopravný podnik mesta
Banská Bystrica, a. s. a pre časť autobusovej
dopravy Slovenská autobusová doprava, a. s.
Pre mesto boli počas celého priebehu súťaže
dôležité odborné stanoviská komisie, ktorá
vyhodnocovala splnenie podmienok účasti
v tendri, ako aj predložené ponuky uchádzačov. Členmi komisie boli profesor J. Gnap zo
Žilinskej univerzity v Žiline,
inžinier Ľ. Palčák, generálny
riaditeľ Výskumného ústavu
dopravy v Žiline a zástupcovia odborných útvarov mesta
Banská Bystrica. Komisia sa
intenzívne zaoberala najmä
ekonomickou cenou dopravného výkonu na jeden ubehnutý kilometer, ktorú v závere vyhodnotila ako vysokú.
„Cenová ponuka predložená
uchádzačmi v rámci súťaže
nebola pre mesto akceptovateľná. Z uvedeného dôvodu
Foto: MsÚ BB

Mesto Banská Bystrica oznámilo v zmysle
európskej legislatívy prípravy na vyhlásenie
medzinárodného tendra zameraného na zabezpečenie MHD už v júni 2019 v Úradnom
vestníku Európskej únie. Po analýze, príprave podmienok verejného obstarávania
a trhových konzultáciách, bolo 7. júla 2020
vyhlásené zelené verejné obstarávanie na
prevádzkovateľov autobusovej a trolejbusovej dopravy.
„Cieľom bolo nájsť spoľahlivého partnera a zabezpečiť
mestskú hromadnú dopravu
na najbližšie roky s modernými prvkami. Hoci je prevádzka trolejbusovej dopravy drahšia ako autobusová,
chceli sme ju zachovať, pretože je ekologická, a zároveň
obľúbená medzi ľuďmi. Aby
sme poskytli priestor viacerým uchádzačom, rozhodli
sme sa súťaž rozdeliť na dve

samospráva
január 2021

na a údržba trolejových stĺpov
alebo rekonštrukcia elektrických meniarní. Tieto náklady
sú už súčasťou zazmluvnenej
ceny dopravcu.

Technické štandardy

Foto: MsÚ BB

Vysúťažení dopravcovia budú
musieť mať v priebehu roka
2021, okrem iného, GPS monitorovací systém, ktorým
bude mesto vedieť získať údaje
o pohybe vozidiel v reálnom
čase, o tom, kedy a na ktorej
zastávke sa aktuálne nachá
dza, či mešká alebo ide podľa
cestovného poriadku. „Mesto
vo verejnom obstarávaní požadovalo, aby
budúci dopravcovia mali vozidlá s maximálnym priemerným vekom 13 rokov. My sme
deklarovali, že priemerný vek autobusov
nedosiahne v priemere ani hranicu 11 rokov
a v prípade trolejbusov to bude menej ako 12
rokov,“ hovorí predseda predstavenstva SAD
Zvolen, a. s. Adrian Polóny. V požiadavkách
na dopravcov mesto dbalo na ekológiu. Pri
autobusoch kládlo dôraz na nízkoemisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom. Všetky autobusy
a trolejbusy, ktoré budú v rámci obnovy vozidlového parku dopravcami dopĺňané a vymieňané, budú musieť byť aj nízkopodlažné.
Mesto ďalej požaduje, aby boli v priebehu
roka vozidlá vybavené aj wifi prístupnou pre
cestujúcich a USB rýchlonabíjačkami pre zvýšenie komfortu cestovania. Ďalšou z podmienok je nastupovanie a vystupovanie všetkými
dverami. O zavedení jednotlivých noviniek
budeme priebežne informovať. „Okrem toho
chceme zároveň začať využívať aj ďalšie spôsoby platby, napríklad bankovými kartami,
mobilnými aplikáciami a pod. Zdôrazňujeme, že chceme byť stabilný partner a v maximálnej miere splniť všetky technické a kvalitatívne požiadavky, ktoré mesto vo verejnej
súťaži žiadalo,“ dopĺňa Miroslav Snopko, generálny riaditeľ DPMBB.

Cenu dopravcovia upravili
Po niekoľkotýždňových rokovaniach pristúpili zástupcovia oboch uchádzačov k úprave
ekonomickej ceny dopravného výkonu, ktorá zohľadnila aj negatívne prognózy vývoja
ekonomických dopadov pandémie súvisiacej
s ochorením COVID-19 na rozpočet mesta,
predovšetkým v rokoch 2021 až 2023. V prípade DPMBB, a. s. upravená ekonomická cena
dopravného výkonu sa dostala v priemere na
úroveň 3,72 eur/km oproti cene 4,04 eur/km
(predloženej v ponuke do súťaže), čím došlo
k vyrokovaniu ceny výhodnejšej o 3,57 mil.
eur v prospech rozpočtu mesta. Výsledná ponuka úpravy ekonomickej ceny dopravného
výkonu predložená spoločnosťou SAD Zvolen, a. s. sa dostala v priemere na úroveň 3,03
eur/km oproti cene 3,93 eur/km (predloženej
v ponuke do súťaže), čím došlo k vyrokovaniu
ceny výhodnejšej o 23,17 mil. eur v prospech
rozpočtu mesta. V súvislosti s potrebou obnovy vozidlového parku, ktorý má slúžiť na
zabezpečovanie mestskej hromadnej dopravy
v Banskej Bystrici, majú dopravcovia aj v nadchádzajúcom období záujem aktívne využívať
možnosti čerpania finančných prostriedkov
z európskych štrukturálnych a investičných
fondov rovnako, ako tomu bolo v minulosti.
V zmluve sa dopravcovia zároveň zaviazali,
že dotácie získané z európskych projektov
na obnovu vozidlového parku budú príjmom
mesta, nie dopravcov, ako je to v niektorých
iných mestách. Toto ustanovenie zmluvy
môže mať počas nasledujúcich 10 rokov výrazne pozitívny vplyv na zníženie nákladov
mesta v súvislosti so zabezpečovaním služieb
MHD. Významnou položkou ceny pri trolejbusovej doprave sú aj plánované investície do
infraštruktúry dopravnej dráhy, ako je výme-

Držiteľov dopravnej
karty sa zmena
cestovného netýka
Od 1. januára 2021 sa zmenil cenník cestovného MHD
Banská Bystrica. Držiteľov
dopravnej karty sa táto
zmena nedotkla vôbec. Cestujúci, ktorí MHD využívajú len sporadicky, majú
na výber niekoľko možností
úhrady cestovného. Zvýšenie sa dotklo najmä platby
v hotovosti, ktorú využíva len približne 8 percent
cestujúcich, prevažne ná-

Foto: MsÚ BB

sme požiadali oboch dopravcov o úpravu
ceny v náš prospech, čím by sme sa dostali
na parametre, ktoré by boli pre mesto vyhovujúce, a dovoľovali nám tak súťažené
zmluvné vzťahy uzatvoriť. Som rád, že sme
sa na úprave ceny nakoniec dohodli,“ dopĺňa
Nosko.

vštevníkov mesta. Cena lístka zakúpeného
z dopravnej karty pri základnom cestovnom
ostáva 0,50 eur tak, ako doteraz. Deti od 6
do 16 rokov, žiaci a študenti či seniori nad
62 rokov budú aj naďalej platiť 0,30 eur.
Dôchodcovia nad 70 rokov, držitelia Zlatej
Janského plakety, držitelia preukazu ŤZP
a ŤZP-S aj ich sprievodcovia zaplatia z karty
nezmenenú sumu 0,15 eur. Cestujúci, ktorí
nemajú dopravnú kartu, a teda nemajú nárok na zľavu, platia od 1. januára 2021 v hotovosti 1 euro namiesto 0,70 eur. Využiť však
môžu zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom SMS v hodnote 0,90 eur, čo predstavuje zvýšenie o 0,11 eur z dôvodu zreálnenia ceny cestovného lístka voči platbám
mobilným operátorom. Oproti tomu však
klesla cena cestovného lístka zakúpeného
cez aplikáciu CVAK z pôvodných 0,79 eur na
0,70 eur. „Banskobystričanov sa táto zmena
dotkla minimálne, nakoľko každý obyvateľ,
dokonca aj návštevník, má možnosť získať
dopravnú kartu, na ktorú sa vzťahuje zľavnené cestovné. Zároveň chceme ľudí, ktorí
využívajú MHD len príležitostne, motivovať
k bezhotovostnej úhrade cestovného. Platba
u vodiča spomaľuje dopravu a aj vzhľadom
na súčasnú pandemickú situáciu je naším
cieľom obmedzenie manipulácie s hotovos
ťou, čím sa zníži aj kontakt vodiča a cestujúceho,“ hovorí vedúca Oddelenia údržby
miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
Renáta Hláčiková. Upozorňujeme cestujúcich, že do platnosti vstupuje aj nová vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR,
ktorá sa okrem iného týka aj cestovania detí
do 6 rokov. V prípade pochybnosti o veku
dieťaťa je sprevádzajúca osoba povinná preukázať vek dieťaťa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným
dopravcom, ktorý obsahuje aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko dieťaťa a dátum
jeho narodenia, čo doteraz nebolo nutné. Pri
splnení podmienok majú deti do dovŕšenia
šiesteho roku cestovné aj naďalej zadarmo.
dmo, mar
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Naša Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta žne úspechy

Oproti roku 2019 sa nemocnici podarilo zlepzle poskytnú liečbu a spomedzi štátnych unišiť výsledky vo väčšine hodnotených parameverzitných a fakultných nemocníc má drutrov a opätovne získať prvenstvo v kategórii
hých najspokojnejších pacientov. Po roku sa
transparentnosť. Podľa INEKA je Roosevelv indexe transparentnosti suverénne vrátila
tova nemocnica jediné z veľkých štátnych zana líderskú pozíciu. Je za tým vedomé úsilie
riadení, ktoré dosiahlo nadpriemerné bodovedenia nemocnice, ktoré tlačilo na ešte väčvé hodnotenie v každej zo šiestich hlavných
šiu otvorenosť a zlepšovanie poskytovania
oblastí sledovaných ukazovateľov. Z hľadisinformácií laickej, ako aj odbornej verejnosti.
ka medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má
Budova Rooseveltovej nemocnice
v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. V parametroch kvality
sa však medziročne zlepšila
a sumárne vykonáva druhý
najvyšší počet operácií v tých
oblastiach, kde väčšia skúsenosť zdravotníckeho personálu pozitívne vplýva na kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti. Počas ostatných dvoch rokov nedostala
ani jednu pokutu od Úradu
pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ÚDZS) za
10 I
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Rooseveltke sa ako jedinej oddlžovanej veľkej
štátnej nemocnici podarilo medziročne znížiť
stratu a dlh po lehote splatnosti, ak neberieme do úvahy vplyv oddlžovania. „Po tretí raz
sme sa stali Nemocnicou roka! Som veľmi
rada a úprimne ma to potešilo. Je to ocenenie, ktoré nás posúva všetkých vpred, celý
tím 2 445 zamestnancov. Vďaka INEKO, že
aj tento rok ste spracovali benchmark. Mrzí
ma, že v tejto dobe nemôžeme implementovať viac inovácií, ktoré máme v pláne, ale
hlavne, ako tak, zatiaľ neľahkú situáciu
zvládame. Ďakujem každej jednej kolegyni
a každému jednému kolegovi v nemocnici,
bez rozdielu, za pracovné nasadenie, reš
pekt, úctu, vytrvalosť a odhodlanie. A hlavne
ďakujem, že na chvíľku môžem byť Vašou
súčasťou,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková. Výsledky v jednotlivých
kategóriách vníma nemocnica ako hodnotnú
spätnú väzbu a porovnanie s ostatnými nemocnicami na Slovensku. Okrem titulu Nemocnica roka si vedenie i zamestnanci veľmi
cenia, že je nemocnica dlhodobo vysoko hodnotená v oblasti transparentnosti. „Postavenie lídra v transparentnosti by sme si chceli
samozrejme udržať. Sme presvedčení, že ako
štátna nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť z financií z verejných zdrojov a nakladá s majetkom štátu a občanov, je
záujem aj kontrola verejnosti prirodzená a je
našou povinnosťou byť im otvorení,“ doplnila Lapuníková. Najväčšou devízou FNsP FDR
je jej tím ľudí. Tím, nielen špičkových odborníkov, ktorí dokážu plynule spolupracovať na
multiodborovej úrovni, ale všetkých zdravotníckych aj nezdravotníckych kategórií, ktorí
spolu dokážu poskytovať
kvalitnú zdravotnú starostlivosť, a zároveň byť pre
pacientov oporou v ťažkých
chvíľach choroby. Už niekoľko rokov sa postupnou
prácou v nemocnici venujú
zefektívňovaniu procesov
vo všetkých oblastiach ako
je manažment pacienta,
manažment
operačných
sál, manažment ambulantnej starostlivosti, procesy
v nemocničnej lekárni či
zefektívnenie podporných
procesov.
dmo
Foto: MsÚ BB

Foto: archív FNsP FDR

Banskobystrická nemocnica už po tretí raz obhájila titul Nemocnica roka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc.
Výsledky šiesteho ročníka hodnotenia nemocníc zverejnilo INEKO v decembri 2020. To však nie je všetko. Začiatkom tohto roka
Transparency International Slovensko (TIS) zverejnil blog, v ktorom hodnotil nemocnice z pohľadu transparentnosti. Tá naša opäť
bodovala.

informujeme
január 2021

Foto: archív A. Baran

Talent ukrytý v našom meste
Andrej Baran je mladý muzikant, ktorý za 15 rokov svojho umeleckého pôsobenia účinkoval v mnohých hudobných telesách, s ktorými precestoval takmer celý svet. Okrem Európy svoj talent predviedol aj v Ázii, Kanade či Južnej Amerike. Väčšinu miest navštívil s malými komornými zoskupeniami ako
Duo Slavonic, Mucha quartet či kvartetami z Prahy. V rámci orchestrov pôsobil od svojich študentských čias ako hosť či člen, a to napríklad v European soloist orch. Luxembourg, Academy chambre
orch. Luxembourg, v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, Štátnom komornom orchestri či
v Copenhagen Philharmony.

K hraniu som sa dostal prostredníctvom
rodičov, ktorí ma od útleho detstva viedli
k láske k hudbe a umeniu. Samozrejme, ako
každé dieťa som mal svojho otca hudobníka
ako vzor, takže presviedčať ma, aby som sa
učil hrať na hudobný nástroj nebolo treba. Ja
som ale chcel hrať na kontrabas a jeho malé
klamstvo „začína sa najskôr na husličky“ sa
mi stalo osudným. Horšie to už bolo s cvičením a dá sa povedať, že naplno som sa začal
husliam venovať až ako 18-ročný v Prahe.
A úspech? Po stovkách koncertov po celom
svete začnete považovať prestížne sály či spoluprácu s významnými ľuďmi v odbore akosi
normálne. Samozrejme, že ma to nesmierne
teší, som na každý úspech hrdý, ale nezvyknem si lepiť plagáty po dome a s ukončením
jedného projektu sa treba začať pozerať zas
ďalej. Pre mňa osobne je úspech každý jeden
podarený koncert, keď si naň ľudia spomenú
aj po pár týždňoch a radi sa vždy vrátia.

Na čom momentálne pracuješ? Stíhaš
popri práci vlastné projekty?
Doba pre umelcov, a nielen pre nich, je teraz veľmi ťažká. V podstate od marca až na
pár výnimiek sú zrušené koncerty a možnosť prezentovať to, čo dokážeme, je doslova
nemožné. Flintu, v mojom prípade husle,
som ale do žita nezahodil. S občianskym
združením Slavonic, ktoré máme sa snažíme
vypracovávať projekty aj v tomto náročnom
období a podarilo sa nám zorganizovať okolo 80 koncertov pre seniorov v domovoch
dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb,
koncert projektu Movie quartet s filmovou
hudbou a s kolegami kamarátmi sme úspešne absolvovali turné s Brahmosvým sextetom. Momentálne pracujem na projekte
Obete varujú – koncerty venované obetiam
nacizmu, kde budú znieť jedinečné skladby
autorov žijúcich v období 2. sv. vojny. Vytvárať popri práci vlastné projekty je doslova
nutnosť, a to najmä z dôvodu nezakrpatenia.
Práca v orchestri je síce zaujímavá, zábavná,
ale človek hráčsky a muzikálne upadá, stráca

Súťažte s nami

Čo pre teba znamená mesto Banská
Bystrica?
Je to mesto, v ktorom som prežil väčšinu
svojho života. Mesto, kde som rástol spolu
s husličkami, a tiež mesto, v ktorom započali
moje kroky po hudobnom chodníku. Miloval som akumulačky v PKO, kde som vysedával a čakal, kým mamina skončí v práci,
aby sme všetci spoločne išli domov. Študentské potulovania sa poza školu, nádherné koncerty s ľudovou hudbou, folklórnym
súborom a mnoho kamarátov, ktorí sa pri
vás vždy zastavili, keď ste sa stretli na námestí. Banská Bystrica je jedinečné mesto,
ktoré má obrovský potenciál. Prešiel som
pol sveta a vždy sa do kraja medzi horami
rád vraciam, pretože to tu považujem za svoj
domov.
zs

Blahoželáme
novín je v novom šate. Dajte nám vedieť,
ako sa vám táto zmena páči či nepáči a my
jedného z vás odmeníme. Vyhrať môžete zaujímavú publikáciu. Tešíme sa na všetky názory, ktoré nám prídu. Vaše odpovede môžete posielať do 5. februára 2021 na adresu:
Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny,
Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@
banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž.

Foto: R. Sladkovský

V poslednom minuloročnom čísle Radničných novín ste sa mohli zapojiť do súťaže o tri balíčky s darčekovými predmetmi
od mesta Banská Bystrica. Stačilo nám do
redakcie poslať fotografiu vianočnej Banskej
Bystrice. Za všetky vám ďakujeme. Tentokrát sa šťastie usmialo na pána Bušányho,
pani Saalovú a pani Matulaniovú. Gratulujeme a výhru vám posielame poštou. Ako
ste si určite všimli, januárové číslo našich

techniku, intonáciu aj nejakú invenciu a kreativitu. Predsa len musíte počúvať dirigenta
a hrať podľa neho, aj keď sa vám jeho ponímanie diela nepáči.

Výsledky hodnotenia základných škôl INEKO
sú už známe. Základná škola Ďumbierska 17
v Banskej Bystrici sa v aktuálnom rebríčku
INEKO hodnotenia základných škôl za školský rok 2019/2020 umiestnila v Slovenskej
republike celkovo na 2. mieste. V Banskobys
trickom kraji bola ZŠ Ďumbierska hodnotená
ako najlepšia základná škola. Zaujímavosťou
je, že tento doposiaľ najlepší výsledok školy dosiahla za školský rok, v ktorom oslávila
okrúhle 40. výročie založenia. Vedenie školy
tento úspech vníma ako obrovskú motiváciu
a kolektív školy je rozhodnutý nepoľaviť a aj
v budúcnosti k vzdelávaniu pristupovať svedomito.
P. Ferianc, riaditeľ školy

Foto: archív ZŠ Ďumbierska

Ako si sa dostal k tejto práci či
záľube, a čo pokladáš za svoj najväčší
úspech?

www.banskabystrica.sk
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Jozef Schweng
(1864 – 1916)

Zdroj: Stredoslovenské múzeum

Jozef Schweng bol mestský radca
verejnej správy, humanista, mineralóg,
múzejník, doživotný nehonorovaný
kustód Mestského múzea, úradník, verejný činiteľ a knihovník. Prečítajte si viac
o tejto významnej osobnosti, ktorej život
sa spája aj s naším mestom.

aktívnu činnosť už od svojho vzniku. Veľký
spoločenský význam, ktorý sa kládol oslavám
milénia (1896) spôsobil, že Mestská rada do
čela spoločnosti vymenovala mestských prominentov. Za predsedu menovala vtedajšieho
starostu mesta Júliusa Cesnaka a za tajomníka mestského radcu Jozefa Schwenga, ktorý
už funkciu dočasne vykonával od roku 1895.
Banskobystrická historická a archeologická spoločnosť bola mimoriadne agilná a jej
členovia v krátkom čase získali od obyvateľov mnoho keramiky, cechových artefaktov
a medailí v dobovej hodnote asi 4000 korún.
Aktivite spoločnosti napomáhali pravidelné
schôdzky členov, na ktorých sa oboznamovali
s múzejnou literatúrou, ale predovšetkým sa
zaoberali umiestnením múzea do vyhovujúcejších priestorov. Iniciatíva, s akou presa
dzovali renováciu Matejovho domu vyvolala
napokon odozvu aj na Hlavnom inšpektoráte
pre múzeá a knižnice v Budapešti, ktorý rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov
na tento účel a aby novovybudované múzeum
slúžilo na realizáciu stanovených cieľov.

Roky mladosti

Mestské múzeum

Jozef Michal Schweng sa narodil 28. decembra 1864 v Hronskom Beňadiku v rodine kremnického radcu Eduarda Schwenga
a Juliany rodenej Paušovej. Po získaní stredoškolského vzdelania v Banskej Štiavnici,
Prešove a Banskej Bystrici vyštudoval právo
na univerzite v Budapešti. Ako dobrovoľník
vstúpil do rakúsko-uhorskej armády. V roku
1884 sa stal poručíkom v zálohe pri 25. pešom pluku v Lučenci, z ktorého bol koncom
decembra roku 1894 preložený do uhorskej
kráľovskej domobrany (Népfelkelés).

Od 30. októbra 1909 až do svojej predčasnej
smrti 9. decembra 1916 pôsobil Schweng ako
nehonorovaný kustód Mestského múzea. Venoval sa zberateľskej činnosti (napr. numizmatických predmetov), k čomu absolvoval
etnografický a knihovnícky kurz. V miestnej
tlači uverejňoval články s múzejnou tematikou. Keďže múzeum nemalo dostatok finančných prostriedkov na kúpu vzácnejších
starožitností, zozbieral ich od priateľov,
a tým zachránil pred vývozom a rozpredajom
do zahraničia. Z peňažnej zbierky kúpil pre
múzeum napr. striebornú koreničku so soškou baníka.

Rodinný život
V roku 1890 sa Jozef Schweng oženil s Gizelou Bermanovou, s ktorou mali tri deti:
Eduarda Jána Ľudovíta (*1891), Máriu Annu
Auréliu (*1894) a Margitu Johanu Kornéliu
(*1898). Rodina bývala v Banskej Bystrici na
Dolnej ulici č. 45 (dnes sídlo pobočiek ČSOB
Leasing a poisťovne Generali).

V meste pod Urpínom
Dňa 27. marca 1889 sa stal Schweng pokladničným úradníkom – účtovníkom mesta
Banská Bystrica na Mestskom úrade (1889
– 1891), kde 2. júla 1891 prešiel na pozíciu
radcu verejnej správy, a pôsobil tam až do
svojej smrti.

Mestská verejná knižnica
V roku 1904 založil Schweng s vtedy 23-ročným Karolom Kiszelym mestskú verejnú
knižnicu, ktorá sídlila v budove bývalej starej
radnice (dnes Stredoslovenská galéria) na
Hornom námestí (dnes Námestie Š. Moysesa). Schweng sa stal správcom oddelenia odbornej literatúry, ktoré bolo utvorené z muzeálnej knižnice. O rok neskôr (1905) vydal
katalóg odborných kníh. Po vypuknutí prvej
svetovej vojny (1914) bolo oddelenie s 1611
zväzkami zatvorené, pretože sídlilo v budove
chlapčenskej meštianskej školy, v ktorej bol
umiestnený vojenský lazaret.

V roku 1893 v Banskej Bystrici založili Múzejnú komisiu, ktorá sa stala základom pre vznik
neskoršej Banskobystrickej historickej a archeologickej spoločnosti. Aj keď jej stanovy
boli schválené v Budapešti až o štyri roky
neskôr – 21. apríla 1897, spoločnosť vyvíjala
12 I
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Strieborná korenička
so soškou baníka

Zdroj: Stredoslovenské múzeum

Banskobystrická historická
a archeologická spoločnosť

Vášnivý zberateľ a činorodý človek
Jozef Schweng sa vo voľnom čase venoval
zberateľskej činnosti (napr. numizmatických
predmetov). Začiatkom júla 1906 sa v sprievode svojho kolegu kustóda Samuela Bothára
(1845 – 1915) zúčastnil na archeologických
vykopávkach v lokalitách Ortúty (pri Malachove) a Veľký Hrádok (pri Horných Pršanoch), ktoré uskutočnil maďarský archeológ
Móric Wosinsky (1854 – 1907). V roku 1902
absolvoval knihovnícky kurz, ktorý organizovala Krajinská Séčeniho knižnica v Budapešti
a Ostrihome a v roku 1914 etnografický kurz
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.
V historickom časopise Századok (Storočia)
a v regionálnych denníkoch pravidelne uverejňoval články s múzejnou tematikou.

Na večnú pamiatku v slovách
priateľov a kolegov
Jozef Schweng zomrel po krátkej chorobe
9. decembra 1916 po polnoci o 01:45 hod.
v Banskej Bystrici. Pohreb sa konal 11. decembra o 15:00 hod. Múzejný a knižničný vestník pri zmienke o jeho úmrtí uvádza, že bol
„veľmi horlivý a svedomitý strážca múzea“.
O kultúrnom prínose Jozefa Schwenga sa pochvalne vyjadril 9. decembra 1916 aj Július
Cesnak, kráľovský radca a mešťanosta (dnes
funkcia primátora), ktorý o ňom povedal:
„Od svojej včasnej mladosti mestu slúžil 28
rokov a jemu zverené rôznorodé úlohy vykonával s plnou obetavosťou a neúmornou aktivitou. Jeho stratu obzvlášť pocíti Mestské
múzeum, kde nebol len oddaným strážcom
(kustódom), ale aj nadšeným zberateľom.
Jeho odvedená práca si zaslúži absolútne
uznanie!“ Dňa 9. januára 1918 sa za účasti zástupcov Hlavného inšpektorátu múzeí
a knižníc v Budapešti, zamestnancov, rodinných príslušníkov a vedenia mesta o Schwengovi vyjadrili prostredníctvom správcu múzea
Štefana Holescha ako o „neúnavnom agitátorovi kultúry, usilovnom zberateľovi“. Spolu
so zosnulým kustódom Dr. Samuelom Bothárom sa im dostalo uznania a vďaky za ich
ušľachtilú činnosť. Štefan Holesch ešte dodal:
„S ozajstnou vitalitou vedel vyhľadať starožitné predmety, oceniť ich, určiť historickú
hodnotu a povzbudiť majiteľov k ich darovaniu múzeu, taktiež intervenovať pri získaní
štátnej dotácie a sprostredkovať odborné
spracovanie zbierok. Neúnavne, s horlivou
láskou rozvíjal múzeum a zveľaďoval ho
do súčasnej podoby, za čo môžeme ďakovať
jeho zanietenosti.“ Pri tejto slávnosti boli portréty oboch mužov odovzdané do vlastníctva
múzea s úprimným želaním: „Kiežby príklad týchto dvoch mužov hodných úcty povzbudzoval a pobádal každého.“ V tom istom
roku sa tajomníkom múzea stal Dr. Eduard
Schweng, syn Jozefa Schwenga.
F. Glocko
Spolupráca: C. Tóth, P. Račko
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Obľúbené podujatie sa uskutoční aj tento rok

Banskobystrická latka získala Zlatý štatút
výškarov. Tí na nich budú bojovať na základe získaných bodov o víťazstvo a zisk 10 000
USD a voľnú kartu pre účasť
na atletických halových maj
strovstvách sveta v roku 2022
v Belehrade. Okrem mužskej
výšky bude mať súťaž žien
v Banskej Bystrici štatút C,
ktorý radí naše podujatie
v ženskej výške medzi strieborné mítingy. Veľkým motívom pre účasť najlepších
svetových športovcov v tejto
oblasti na mítingu v Banskej
Bystrici bude i možnosť splniť limity pre
letné olympijské hry v Tokiu.
Tie predstavujú u mužov 233 cm
a u žien 196 cm. Medzi prvými
prihlásenými pretekármi na toto
podujatie bol známy šoumen, halový majster sveta a Európy a víťaz
22. ročníka BBL Gianmarco Tamberi z Talianska s osobnými rekordami 239 cm vonku a 238 cm
v hale, ako aj objav minuloročnej
halovej sezóny – Brit Tom Gale,
ktorý vlani v Banskej Bystrici
obsadil tretie miesto. Banskobys
trickí organizátori majú v týchto
dňoch plné ruky práce. Okrem

Veľkého ocenenia a uznania zo strany Svetovej atletiky sa dostalo známemu výškarskému mítingu Banskobystrická latka, ktoré
je obľúbené na Slovensku i vo svete. V meste pod Urpínom sa koná už viac ako štvrťstoročie a je známe výbornou organizáciou
a kvalitným obsadením. Po dohode s organizátormi mu Svetová atletika ako tretiemu
bodovaciemu mítingu v rámci seriálu World
Athletics Indoor Tour Gold pridelila v mužskej výškarskej súťaži, ktorá sa uskutoční
na Štiavničkách už 2. februára tohto roku,
najvyšší Zlatý štatút. Tri svetové výškarské
podujatia – americký Boston, poľská Toruň a Banskobystrická latka dostali tohto
roku možnosť privítať najlepších svetových

technických a organizačných vecí im najväčšie vrásky na čele robí najmä vývoj súčasnej
pandemickej situácie, ktorú veľmi pozorne
sledujú a s kompetentnými orgánmi sú v neustálom kontakte. Majú pripravenú i alternatívu bez divákov. Tí by však o zaujímavé
výškarské súperenie najlepších svetových
výškarov a výškariek neprišli, nakoľko z podujatia by sa vysielal priamy prenos (RTVS).
Novinkou by malo byť i celosvetové šírenie
banskobystrického mítingu najmä cez vysielacie kanály YouTube a Svetovej atletiky
(World Athletics), prostredníctvom ktorých
ho budú môcť sledovať atletickí priaznivci
na celom svete.
Ľ. Roško, BBL
Silvano Chesani z Talianska

Foto: archív Ľ. Roško, BBL

Foto: archív Ľ. Roško, BBL

Minuloročný víťaz Luis Zayas z Kuby

Plavci Dukly boli úspešní
Robin Reindl 200 m znak a 200 m polohové
preteky a Patrik Kudla 200 m prsia. Takto
zhodnotil vystúpenie svojich zverencov tréner Vladimír Železník: „Čo sa týka výkonov
som viac menej spokojný, ale myslím si, že
moji zverenci mohli podať i lepšie výkony.
Viacerí si utvorili nové osobné rekordy. Vyzdvihol by som Lukáša Kalníka, ktorý sa intenzívne začal venovať prsiarskemu tréningu len pred mesiacom a zaplával si osobné
rekordy na 50, 100 i 200 m prsia.“ Napriek
tomu, že súčasná koronakríza narušila prípravu banskobystrických plavcov
a pribrzdila ich výkonnostný rast,
kontrolné preteky v Šamoríne potvrdili, že plavci Dukly vo vývoji
neustrnuli. S napätím budú očakávať otvorenie plaveckých bazénov,
aby sa čo najskôr dostali do vody
a na tréningoch naplávali potrebný objem a kvalitu tak, aby do
konca marca mohli splniť limity na
majstrovstvá Európy.

J. Ivan
Foto: archív J. Petrus

Slovenská plavecká federácia usporiadala
prekonal svoj osobný rekord o 1,35 s. Pov dňoch 18 – 20. decembra 2020 v Šamodobne si počínal i Andrej Siklenka, ktorý zo
ríne kontrolné preteky pre slovenských plašiestich štartov vytvoril štyri osobné rekordy
veckých reprezentantov a členov útvarov
a z banskobystrických plavcov dosiahol pertalentovanej mládeže – Bublina. Zúčastnilo
centuálne najvyššie ohodnotenie zlepšenia
sa na nich 127 plavcov a plavkýň z 34 slosvojho osobného rekordu na 100 m polohovenských plaveckých klubov a rakúskeho
vé preteky, kde predchádzajúci čas 1:03,72
SVS Schwimmen. Banskobystrické plávastiahol na 1:00,46. Na stupni víťazov zlaté
nie reprezentovali desiati plavci Športovémedaily získali: Tomáš Klobučník – 50, 100
ho klubu Dukla. O tom, že to bola výborná
a 200 m prsia, Ľuboš Kalník 200 m voľný
reprezentácia svedčí i to, že zo všetkých zúspôsob a 200 m polohové preteky, Barbora
častnených oddielov získali najväčší počet
Mikušková 100 m a 400 m voľný spôsob,
medailí. Celkom 35, z toho bolo 10
zlatých,16 strieborných a 9 bronzových. Okrem toho si vytvorili
24 nových osobných rekordov.
V kategórii dievčat Nina Hodoňová ozdobila všetkých svojich
sedem štartov novými osobnými
rekordmi. V kategórii chlapcov
Michal Halinár z piatich štartov
vytvoril štyri osobné rekordy. Najvýraznejšie zlepšenie dosiahol na
50 m motýlik, kde časom 26,62
Tomáš Klobučník získal v Šamoríne tri zlaté medaily
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Hľadám
domov

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

Meno: Izak
Vek: 10/2015
Pohlavie: pes
Váha: 6,6 kg
Výška: 35 cm
Povaha: Izak je maličký terierik s veľkým
srdiečkom. Prišiel k nám strašne vychudnutý
a vystrašený. Trvalo dlhšie, pokiaľ začal dôverovať, no už je to super a teší sa z ľudskej
priazne a pohladenia. Miluje sa k človeku túliť
akoby si užíval nielen jeho prítomnosť, no aj
ľudské teplo. Pri cudzích je trošku opatrný,
no potom z neho všetko opadne a stane sa
dokonalým parťákom. Je to však stále teriér,
ktorý sa do všetkého rád zapojí. Je dôležité,
aby človek vedel, ako takéhoto psíka usmerniť. Nemá rád veľmi rušné prostredie, deti
skôr staršie. 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. Pomôcť môžete aj
s dočasnou opaterou o psíky. Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete aj
na webovej stránke www.kszv.sk.
SPOĽACH, o. z. oznamuje, že vzhľadom na
pandemickú situáciu sú stretnutia podpornej skupiny príbuzných a opatrovateľov ľudí
s Alzheimerovou chorobou až do odvolania
zrušené. V prípade potreby poradenstva nás
môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy spolach.oz@gmail.com alebo na
tel. čísle 0948 211 372.
Ľ. Golianová, SPOĽACH, o. z.

Uzávierka
februárového čísla
Termín: 5. február 2021 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,
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk,
048/43 30 107.
14 I
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Komunitné centrá
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a následnými nariadeniami vlády je činnosť
Komunitného centra Fončorda prispôsobená aktuálnym možnostiam a podmienkam
formou online režimu. Online vysielanie je
dostupné na oficiálnej FB stránke KC Fončorda – Mesto. Touto cestou vás srdečne
pozývame sledovať naďalej náš FB účet,
na ktorom zverejňujeme program na daný
týždeň. V prvých decembrových dňoch
sa ukončila komunitná zbierka potravín
v rámci niekoľkoročnej akcie “Nie si sám”.
Počas nej sa nám podarilo vyzbierať množstvo potravín a darčekov pre rodiny s deťmi,
ktoré sú v sociálnej núdzi, a tiež pre osamelých ľudí, ktorí možno nemajú s kým tráviť
vianočné sviatky. Tieto dary sme následne
skompletizovali a prerozdelili do vianočných tašiek tak, aby sa pomohlo čo najviac
rodinám. Koncom decembra boli balíčky
porozvážané a odovzdané konkrétnym rodinám. Radi by sme sa s vami podelili aj so
skvelou správou, že v celom našom KC sa
realizuje veľká výmena okien, čo si mnohí
z nás priali. Veríme, že vďaka tomu sa už
čoskoro budeme môcť spoločne tešiť z te
plejších priestorov. V prípade akýchkoľvek
otázok, pripomienok či podnetov nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho
komunitného e-mailu: kcfoncorda@gmail.
com. Komunitné centrum Sásová je pre verejnosť momentálne uzavreté, no aj naďalej funguje prostredníctvom online aktivít.
Na FB stránke Komunitného centra Sásová
si môžete pravidelne vypočuť Čítanie rozprávok, zatancovať si s našimi tanečnými
lektorkami, ktoré pre vás natočili Tanečné lekcie, alebo sa inšpirovať pri Varení so
šéfkuchárom. Viac informácií sa dozviete
na našej stránke. Želáme vám krásny vstup
do ďalšieho roka, veľa úspechov v osobnom
i pracovnom živote, no hlavne lásku a zdravie.
Komunitné centrum Sásová,
Komunitné centrum Fončorda

Verejné vyhlášky (VV)
Stavebného úradu
OVZ-SU 183178/34060/2020/Boj
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Ing. Silvia Kiabová, Trieda SNP č. 30, BB; Stavba: „Stavebné úpravy v byte č. 5, Trieda SNP č. 30, BB
na 2. poschodí v bytovom dome so súpisným
číslom 1532“ na parcele KN – C č. 1075, 1074
v k. ú. BB. Vyvesené: 28. 12. 2020
OVZ-SÚ 183338/23200/2020/BOB
VV: Oznámenie o pokračovaní územného konania; Stavebník: BYTY SEVERNÁ, s. r. o.,
Medený Hámor 7, BB; Stavba: „Rezidencia
Severná“, ktorá sa navrhuje umiestniť na
parcelách číslo KN – C č. 2063/39, 2063/4,
2063/5, 2063/7, 5431, 2063/44 v k. ú. BB, na
ulici Severná. Vyvesené: 28. 12. 2020
OVZ-SU 183567/37093/2020/FUF
VV: Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania; Stavebník: VOLTATECH, a. s., Mostová 2, 811 02 BA; Stavba:
„12079 – BB – Uhlisko – Rekonštrukcia VNK
a 608/ts/043“ na pozemkoch parc. KN – C
a KN – E č. „líniová stavba“ v k. ú. BB
Vyvesené: 28. 12. 2020
OVZ-SU 178093/35762/2020/NEU
VV: Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania; Stavebník: Juraj Sarkisjan, Smerková 29, 010 07 ZA a Mgr. Lucia
Čendulová, Podlavická cesta 23, BB
Stavba: „Studňa“ na pozemku parc. č. KN – C
3875/92 a na stavbou dotknutom pozemku
parc. č. KN – C 3875/99 a KN – C 3875/68
v k. ú. Radvaň, na Ovčiarskej ulici v BB.
Vyvesené: 16. 12. 2020
OVZ-SU 180909/8613/2020/NEU
VV: Oznámenie o začatí územného konania
a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania; Stavebník: Marián Lukáč,
Ortútska cesta 184, Malachov; Stavba: „Rodinný dom s trojgarážou a skladom“ na pozemkoch parc č. KN – C 2848, KN – C 2849
a na stavbou dotknutom pozemku KN – E
1-512/1 v k. ú. Radvaň v BB.
Vyvesené: 16. 12. 2020
OVZ-SU 179764/31713/2020/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: SBD BB so
sídlom Zelená 1, BB; Stavba: „Zmena účelu
užívania nebytového priestoru v technickom
podlaží bytového priestoru v technickom
podlaží bytového domu vo vchode č. 19, v bytovom dome na Pieninskej ulici č. 13 – 19,
súpis. číslo 6430 v BB, na sídlisku RU-SA II,
v k. ú. Radvaň. Vyvesené: 15. 12. 2020
Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebného úradu nájdete na stránke mesta www.
banskabystrica.sk v sekcii Samospráva –
Úradná tabuľa, pričom v kategórii dokumentu je potrebné zvoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 31. 12. 2020

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

15. 2.- 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK

www.banskabystrica.sk
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