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EKONOMICKÝ PRÍNOS ŠPORTU 
A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ PRE 
MESTO  

Ekonomický prínos športu a špor- 
tových podujatí patrí k dôležitým 
prvkom, ktorý umožňuje krajinám 
ušetriť nemalé finančné prostriedky. 
Mesto v spolupráci...

AKTIVITY V ROKU 2016  
PO ZÍSKANÍ TITULU

Záujem médií a športovej verejnosti 
získať informácie o titule Európske 
mesto športu 2017 a jeho používaní 
bol od júna 2016 veľký. Na obľúbených 
športových podujatiach...

PRÍLOHY
 
Medzinárodné podujatia a poduja- 
tia s masovou účasťou, Podujatia 
na národnej a regionálnej úrovni, 
Zapojenie komunity, rekreačný 
šport, Kultúra, vzdelávanie a osveta  
v športe...

INVESTÍCIE MESTA  
DO ŠPORTOVEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY  
V ROKU 2017  

Celkové investície mesta do športovej 
infraštruktúry predstavovali v roku 
2017 sumu 641 418 eur.
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Zostaňte s nami v kontakte

Kontaktujte nás mailom na
e m s 2 0 17 @ b a n s k a b y s t r i c a . s k , 
alebo nás navštívte na sociálnych 
sieťach:
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BANSK Á BYS TRIC A EURÓPSKE MES TO ŠPORTU 2017

PRÍHOVOR PRIMÁTORA  
MESTA

Banská Bystrica má svoje čaro. Nielenže patrí k mestám, ktoré 
dýchajú históriou, ale cítiť v nej aj športového ducha. Som rád, že 
počas posledných rokov sme ho mohli rozvinúť ešte viac. Cesta za 
titulom síce nebola ľahká, no stála za to. Pri všetkom, čo v živote 
robíme, je dôležitá motivácia. A my v Banskej Bystrici máme 
šťastie nielen na vynikajúce športové podmienky, ale aj na ľudí. 
Banskobystričanov či návštevníkov mesta, ktorí sa zapájajú do 
športových podujatí, žijú zdravo a aktívne sa hýbu. V snahe získať 
titul nás podporili ľudia, športové kluby, školy i mestskí poslanci  
a sen o tom, že budeme Európskym mestom športu, sa stal 
realitou. 

Rok 2017 hodnotím ako náročný, no zároveň pestrý a pokrokový. 
Samospráva investovala nemalé financie do opráv športovísk. 
Budovali sme nové priestory, rekonštruovali zanedbané telocvične 
a vytvárali nové možnosti pre športovcov i verejnosť. Teší ma, že 
do pohybových aktivít sa zapájali malí i veľkí, aktívni či pasívni 
športovci. Ruku k dielu pridali aj naši ambasádori a patrí im veľká 
vďaka. Sú to ľudia, ktorí sa vypracovali a stali sa vzormi pre mládež. 
Inšpirujú deti k športu a poukazujú na to, že úsilie sa vypláca. Patria 
medzi nich olympijskí víťazi a majstri, ktorí sú známi po celom 
svete, no nezanevreli na svoju Banskú Bystricu, v ktorej vyrastali, 
žili či pôsobili. 

V meste pod Urpínom sa počas roka konalo mnoho podujatí,  
na ktorých sa zúčastnili tí najlepší športovci z rôznych kútov 
Slovenska i sveta. Už v začiatkoch našej kandidatúry sa podľa 
prieskumov športu venovalo viac ako 50 percent obyvateľov. Je 
to neuveriteľné číslo a som hrdý na to, že za dvanásť mesiacov 
sa ešte zvýšilo. Náš rok s titulom sa skončil, ale my nekončíme. Aj 
naďalej budeme pokračovať v spolupráci, projektoch či obnovách. 

Nezahodíme šancu a budeme rozvíjať to, na čom sme dostali 
možnosť pracovať. Radosť zo športu, zdravé odhodlanie  
a spolupatričnosť majú Banskobystričania v krvi, a to nás bude 
navždy spájať a posúvať vpred. V lete i v zime, Banská Bystrica 
žije športom.

Ján Nosko                                                                                                                                            
primátor mesta                                                                                                                                        

Banská Bystrica
 



Význam získania titulu Európske mesto športu
V roku 2000 Rada Európy uznala význam športu v európskej spoločnosti  
a význam vplyvu športu pri navrhovaní spoločných stratégií a legislatívy, ktoré 
sa vzťahujú na všetkých občanov Európskej únie (tzv. „vyhlásenie z Nice“). 
V tom istom roku bola Európskou komisiou uznaná Asociácia európskych 
miest športu (ACES Europe), ktorá pôsobí ako neziskové združenie so sídlom  
v Bruseli. Význam založenia a pôsobenia združenia v celoeurópskom kontexte 
podčiarkuje aj fakt, že ACES Europe bola uvedená a uznaná aj v Bielej knihe 
športu, ktorú Európska komisia prijala 11. júla 2007.

ACES Europe svojim zameraním a programom podporuje šport medzi 
všetkými občanmi Európskej únie, nezabúdajúc na znevýhodnené skupiny, 
deti, seniorov a zdravotne postihnutých. Zameriava sa predovšetkým  
na spoločenské a hospodárske aspekty športu ako verejné zdravie, 
vzdelávanie, sociálne začlenenie, dobrovoľnícka činnosť, vonkajšie vzťahy  
a financovanie športu. ACES Europe má od roku 2001 oprávnenie od Európskej 
komisie udeľovať mestám a komunitám tituly Európske mesto športu. Ciele, 
ktoré ACES Europe sleduje v mestách, ktoré sú držiteľmi titulu Európske 
mesto športu, sú radosť z cvičenia, cieľavedomosť a chuť presadiť sa, zmysel 
pre komunitu, učenie sa fair play, a v neposlednej miere aj zlepšenie zdravia 
obyvateľov. 

Banská Bystrica v roku 2015 prejavila záujem o kandidatúru mesta na titul 
Európske mesto športu 2017. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
24. marca 2015 schválilo kandidatúru Banskej Bystrice na titul Európske 
mesto športu 2017 a vyjadrilo všestrannú podporu tomuto projektu, ktorý 
zviditeľní mesto a podporí rozvoj športu. Vo februári 2016 Banskú Bystricu, 
kandidáta na titul EMŠ 2017, navštívil aj generálny sekretár ACES Europe 
Hugo Alonso.
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BANSKÁ BYSTRICA  
EURÓPSKE MESTO ŠPORTU  

2017 
CESTA ZA OCENENÍM

 "Podpora projektu, ktorý zviditeľní  

   mesto a podporí rozvoj športu." 
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Súčasťou prípravných prác pre kandidatúru bolo 
vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu 
loga Banská Bystrica – EMŠ 2017 v alternatíve 
kandidát na EMŠ 2017, ako aj EMŠ 2017. Súťaž 
bola zverejnená vo všetkých lokálnych periodikách. 
Víťazné logo vyberala odborná porota a logo dostalo 
aj ochrannú známku od Úradu priemyselného 
vlastníctva SR.
 

13. októbra 2015
   
sa uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých 
športových klubov a združení pôsobiacich v meste  
s primátorom mesta, projektovým tímom EMŠ 2017 
a za účasti člena Správnej rady ACES Europe Lukáša 
Vorela, bolo účastníkom predstavené zameranie  
a ciele ACES Europe a nové logo kandidatúry Banskej 
Bystrice.
 

Proces kandidatúry   
Banskej Bystrice na ceste  
za titulom Európske mesto športu

26. októbra 2015
  
sa konalo ďalšie stretnutie zástupcov mesta, tentoraz 
s riaditeľmi škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta, 
na ktorom boli odprezentované informácie o programe 
ACES Europe, zapojení mesta do tohto európskeho 
programu a jeho kandidatúry na titul Európske mesto 
športu 2017.
 

  
Všetky inštitúcie, podnikateľské subjekty a zamest-
návatelia pôsobiaci na území mesta boli informovaní 
o kandidatúre mesta a prostredníctvom vyplneného 
dotazníka poskytli informácie o svojej športovej po-
litike.                                
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 Cieľ, ktorým bol zisk  
 titulu, sa naplnil  
 14. júna 2016. 

Október 2015
 
Športové kluby, združenia a školy - organizátori 
súťaží a športových podujatí zverejňovali na svojich 
propagačných materiáloch logo kandidatúry na EMŠ 
2017 už od októbra 2015.
 

November 2015
  
V novembri 2015 urobilo mesto rozsiahlu zmenu 
dotačného systému pre šport prijatím nového VZN 
o dotáciách. Zaviedlo nové možnosti financovania 
športových aktivít a zadefinovalo formou priamej 
dotácie možnosť podporiť športové podujatia, 
ktoré sú historicky pevne spojené s mestom.  

Mesto vypracovalo na základe dotazníkového 
prieskumu analytický materiál o športe v Banskej 

Bystrici, o počte klubov a obyvateľov zapojených 
do športových aktivít. Dokument tzv. Bid File bol 
zostavený v zmysle požadovaných kritérií ACES 
Europe a mal 10 povinných kapitol, vychádzajúcich  
z posudzovaných kritérií.

 

14. júna 2016 
 
Cieľ, ktorým bol zisk titulu, sa naplnil 14. júna 
2016, keď prezident ACES  Europe Gian Francesco 
Lupattelli listom oznámil, že Banská Bystrica sa 
stala Európskym mestom športu pre rok 2017. Od 
tej chvíle sa stalo naše mesto členom európskej 
rodiny športových miest ACES Europe. Atraktivitu 
športujúcej Banskej Bystrice zvýšil získaný titul. 
Získanie ocenenia je významným medzníkom  
v bohatej športovej histórii mesta, ale zároveň  
aj záväzkom voči obyvateľom.



MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Mestský úrad

Československej armády 26

Banská Bystrica 

Tel.:

048 / 4330572

048 / 4330523 

e-mail: 

ems2017@banskabystrica.sk

ING. MARTIN TURČAN
Viceprimátor Mesta Banská Bystrica

Vedúci projektového tímu

ING. DAGMAR RAJČANOVÁ
Projektová manažérka EMŠ 2017  

DANA CIBUĽKOVÁ
Vedúca Oddelenia športu 
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PROJEKTOVÝ TÍM  



 "Záujem médií a športovej verejnosti  
  o titul bol veľký." 

EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 07ZÁVEREČNÁ SPRÁVA EMŠ BB 2017

Ešte v roku 2016 sa v súvislosti s udeleným titulom EMŠ 2017 
uskutočnilo niekoľko nových podujatí súvisiacich so športom. Jedným 
z nich bola medzinárodná vedecká konferencia s názvom Významné 
športové podujatia vo svete a u nás z pohľadu športovej diplomacie. 
Hlavné témy konferencie boli pozícia SR a slovenských športových 
diplomatov v medzinárodných športových federáciách, financovanie 
športu v SR a vzťah médií a vrcholového športu. Záver roka 2016 
tradične patril charitatívnemu Mikulášskemu behu v uliciach mesta  
a Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke. Plaváreň na Štiavničkách 
hostila jubilejný 20. ročník tohto podujatia.

V deň konania prvého bežeckého športového podujatia v novom 
roku, SOFTIP Trojkráľový večerný beh 2017, bol na Námestí SNP 
slávnostne odštartovaný rok športu za účasti primátora mesta Jána 
Noska, primátora Košíc Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR 
Petra Pellegriniho, generálneho sekretára ACES Europe Huga Alonsa, 
prezidenta Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka a ambasádora 
EMŠ 2017 Mateja Tótha. Primátor mesta Ján Nosko symbolicky prebral 
štafetu Európskeho mesta športu od primátora Košíc Richarda Rašiho. 

Záujem médií a športovej verejnosti získať informácie o titule Európske 
mesto športu 2017 a jeho používaní bol od júna 2016 veľký. Na obľúbených 
športových podujatiach a ich informačných plagátoch bolo vidieť logá  BB 
EMŠ 2017 a ACES Europe. Mimo územia Banskej Bystrice sa logo Banská 
Bystrica – Európske mesto športu 2017 objavilo v rámci najväčšieho 
štafetového behu na Slovensku – Od Tatier k Dunaju, na 54. ročníku 
Turistického prechodu SNP Nízkymi Tatrami a na Medzinárodných 
cyklistických pretekoch Okolo Slovenska. 

V priebehu októbra 2016 vedenie mesta uskutočnilo pracovné stretnutie 
so športovými klubmi a združeniami pôsobiacimi v Banskej Bystrici. Jeho 
cieľom bolo podať komplexnú informáciu manažérom klubov o právach  
a povinnostiach Banskej Bystrice, nositeľa ocenenia Európske mesto 
športu 2017. Predstavilo logo EMŠ 2017 a novú informačnú športovú 
stránku mesta www.emsbb.sk. Vyjadrilo záujem o spoluprácu pri zostavení 
programu športových podujatí v roku 2017 a v neposlednom rade podalo 
informácie o procese poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017.

Významnou udalosťou na ceste k titulu Európske mesto športu 2017 bol 
galavečer spojený s oceňovaním úspešných európskych miest a prebratie 
vlajky pre Banskú Bystricu. 16. novembra 2016 prevzal primátor mesta 
Ján Nosko so svojim tímom v Európskom parlamente v Bruseli, vlajku 
titulu Európske mesto športu 2017, vlajku s ocenením, ktoré patrí všetkým 
Banskobystričanom.

AKTIVITY V ROKU 2016 
po získaní titulu
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Ich písomná podpora sa v roku 2017, roku športu v Banskej Bystrici, pretavila  
aj do konkrétnych projektov a ich realizácie.

V procese kandidatúry vyjadrili iniciatíve mesta získať titul EMŠ 
2017 svoju podporu významné osobnosti slovenského športového  
a spoločenského života:

PODPORA PROJEKTU  
BANSKÁ BYSTRICA  
EMŠ 2017   

Vladimír Maňka europoslanec, člen Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet 

Peter Pellegrini vtedajší podpredseda vlády SR

Ladislav Čambal vtedajší GR Sekcie športu MŠVVaŠ SR

František Chmelár vtedajší prezident Slovenského olympijského výboru                                                                                                       

Ján Holko predseda Asociácie športu pre všetkých

Ján Riapoš prezident Slovenského paralympijského výboru

Július Dubovský prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu

Václav Mika vtedajší generálny riaditeľ RTVS

"Zaväzujeme sa  
  k podpore športu  
  pre všetkých  
  obyvateľov   
  mesta" 



Banskú Bystricu s titulom Európske mesto športu 2017 
reprezentovslo počas celého roka dvanásť tvárí populárnych 
športovcov, ktorí svojimi úspechmi zviditeľňujú mesto na 
národnej i medzinárodnej úrovni. Olympionici, majstri sveta 
a Európy a športovci pôsobiaci v Banskej Bystrici sú veľkým 
vzorom pre všetkých obyvateľov, no najmä pre mládež. Naši 
ambasádori sa počas roka zúčastňovali športových podujatí, 
organizovali stretnutia a besedy so svojimi fanúšikmi. Svojou 
osobnou účasťou na vybraných podujatiach aktívne podporovali 
myšlienku športu pre všetkých. Banská Bystrica predstavila 
každý mesiac novú tvár.

 
AMBASÁDORI 

EURÓPSKEHO  
MESTA ŠPORTU

MAREK HAMŠÍK 
Úspešný futbalista

ANASTASIA KUZMINOVÁ 
Trojnásobná zlatá olympijská medalistka 

RICHARD GONDA 
Úspešný automobilový pretekár

VLADIMÍR MORAVČÍK 
Desaťnásobný šampión v thajskom boxe a kickboxe

MARIÁN KUŘEJA 
Bronzový medailista  
z Paralympijských hier v RIU 2016

ĽUBOŠ KRIŽKO 
Účastník Olympijských hier v Aténach a Pekingu

JURAJ TUŽINSKÝ 
Účastník Olympijských hier v Riu

MATEJ TÓTH 
Olympijský zlatý medailista v chôdzi na 50 km



 
AMBASÁDORI 
EURÓPSKEHO  
MESTA  
ŠPORTU

MAREK ČANECKÝ 
Majster Slovenska v časovke jednotlivcov

MICHAL HANDZUŠ
Hokejista

MARTINA MOLNÁROVÁ 
Freestyle snowboardistka

MARTINA HRAŠŇOVÁ 
Atlétka - hod kladivom

V januári to bol Matej Tóth, majster sveta a držiteľ zlatej olympijskej 
medaily z olympiády v Riu v disciplíne chôdza na 50 km, vo februári 
sa stal ambasádorom Juraj Tužinský, športový strelec, v marci 
plavec Ľuboš Križko, v apríli Marián Kuřeja, bronzový medailista  
v hode kuželkou na Paralympijských hrách v Riu, v máji Anastasia Kuzmina, 
trojnásobná olympijská víťazka v biatlone, v júni Vladimír Moravčík, zvaný 
aj ako Drakula, najlepší thaiboxer na svete, v júli to bol Marek Hamšík, 
slovenský profesionálny futbalista, momentálne hrajúci ligu Serie A v klube 
SSC Neapol, ktorý sa v septembri 2017 stal jednoročným ambasádorom 
kampane Biela pastelka, verejnej zbierky, ktorá aj vďaka pomoci zlepšuje 
život nevidiacich ľudí. V auguste na post ambasádora nastúpil Richard 
Gonda, najúspešnejší slovenský formulový pretekár a jeden z najväčších 
talentov slovenského športu, v septembri Marek Čanecký, cyklista, 
dvojnásobný majster SR v časovke a víťaz mnohých vrchárskych  
a bodovacích dresov. V októbri to bola Martina Molnárová, slovenská 
reprezentantka v snowboardingu, v novembri  na post ambasádora 
nastúpila Martina Hrašnová, strieborná kladivárka z ME v Zurichu v roku 
2014. December patril Michalovi Handzušovi, slovenskému hokejovému 
útočníkovi, ktorý s tímom Chicaga vyhral na jar 2013 Stanley Cup. Dnes 
pôsobí v banskobystrickom klube HC ´05 iClinic a tiež ako poradca trénera 
slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho. 
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MARKETING  
A PROPAGÁCIA  

Propagácia a informovanosť obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí, webových stránok, printových a elektronických médií zohrávala na ceste  
za titulom dôležitú úlohu. Projekt Banská Bystrica – kandidát na ocenenie Európske mesto športu 2017 zaznamenal už od ohlásenia silnú odozvu zo strany 
médií, o čom svedčí 240 mediálnych výstupov v roku 2016 a v roku 2017, v roku európskeho mesta športu, toto číslo narástlo na neuveriteľných 705. Pre 
potreby všetkých klubov, ale aj mesta bol vypracovaný design manuál EMŠ BB 2017, ktorý sa používal pri propagácii a tvorbe reklamných a propagačných 
materiálov.

• Kalendár športových podujatí mesta Banská Bystrica v roku 
2017 s deklarovanou spoluprácou 12-významných športovcov, 
ambasádorov projektu EMŠ 2017 pri športových podujatiach  
v danom mesiaci 

• 11 baraních rokov 2005 – 2016: reprezentačná publikácia 
venovaná fanúšikom hokejového klubu HC ´05, v ktorej sa 
nachádza časť venovaná EMŠ 2017

• Banskobystrický šport na dobových fotografiách, autor Dušan 
Jarina: sprievodná publikácia k rovnomennej výstave venovanej 
staršej histórii športu v Banskej Bystrici

• BBB 50 Bedminton v Banskej Bystrici 1967 – 2017, autori Štefan 
Vaško a Ján Štrasser: päť desaťročí prítomnosti bedminonu  
v Banskej Bystrici

• Svedectvo veliteľa, autor Jozef Mazár: publikácia vydaná pri 
príležitosti osláv 50. výročia založenia VŠC Dukla BB, historický 
prierez úspechmi armádneho strediska Dukla

Hlavným mediálnym partnerom pre projekt Banská Bystrica Európske 
mesto športu 2017 bola počas celého roku verejnoprávna RTVS (Rozhlas  
a televízia Slovenska), čo prinieslo vyššiu publicitu celému projektu na území 
Slovenskej republiky a hlavne športovým podujatiam organizovaným 
v Banskej Bystrici. Európske mesto športu 2017 sa dostalo aj do vysie- 
lania regionálnej televízie TV Hronka formou rozhovorov v štúdiu  
a spravodajstvom z podujatí. O podujatiach informovala aj novozaložená 
internetová a facebooková televízia Bystrica SiTy.                                             

Pre potreby projektu mesto spustilo oficiálnu stránku www.emsbb.sk, 
ktorej cieľom bolo, a stále zostáva, propagovať športové dianie v meste. 
Web taktiež slúži ako informačný portál mapujúci jednotlivé športové 
kluby i športoviská na území mesta. Spusteniu webu predchádzala 
intenzívna komunikácia na sociálnych sieťach, pre potreby ktorých bola 
taktiež vytvorená fanpage so skoro 3000 fanúšikmi. Tá sprostredkovávala 
verejnosti vývoj a aktivity celého projektu v roku 2016 a aktuálne športové 
dianie v roku 2017.
O športových súťažiach a podujatiach pre verejnosť informovali aj 
oficiálne stránky mesta www.podujatiabb.sk, www.banskabystrica.sk. 
Taktiež internetové stránky periodík www.bystricoviny.sk, www.bbonline.
sk, www.priekopnik.sk, www.sme.sk, www.svetsportu.sk a informácie  
sa k verejnosti dostávali aj cez sociálne siete a fanpage Mesta a EMŠ 2017. 

V roku 2017 bolo vydaných niekoľko publikácií venovaných športu:

V januári 2017 sa  prvýkrát prezentovala Banská Bystrica ako Európske 
mesto športu pre rok 2017 na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2017. 
Návštevníci si mohli vyskúšať rôzne športové aktivity, ako napríklad stolný 
tenis, basketbal, florbal, či vyliezť na pohyblivú lezeckú stenu. V prvý deň 
veľtrhu mohli tiež záujemcovia získať podpis od najlepšieho thaiboxera 
na svete Vladimíra Moravčíka. Bystricu reprezentoval aj paralympijský 
medailista z Ria Marián Kuřeja.

Články, rozhovory a pozvánky na podujatia sa pravidelne objavovali  
v periodikách: Radničné noviny (distribuované do všetkých domácností 
v meste), MY, ECHO, Priekopník, Novinky. Okrem regionálnych médií 
venovali veľkú pozornosť projektu aj celoštátne média ako Šport, SME, 
Svet športu, Bike či Plus 1 deň.

Výstava

Tlačoviny 

Televízia a rozhlas

Internet a sociálne siete

Publikácie

Webová stránka http://emsbb.sk/napisali-o-nas/ sleduje a zverejňuje 
články o Banskej Bystrici Európskom meste športu 2017 publikované 
v slovenských periodikách.
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Pre propagáciu Banskej Bystrice ako Európskeho mesta športu 2017  
a komunikáciu s verejnosťou mesto využívalo všetky formy 
outdoorovej reklamy. Od vlajok inštalovaných na Námestí SNP  
a na Štadióne SNP na Štiavničkách, cez veľkorozmerné banery 
umiestnené na zimnom štadióne a v krytej plavárni, až po grafiku 
na stene podchodu pre peších. Mobilné exteriérové a interiérové 
roll-upy, beach flagy boli súčasťou všetkých športových podujatí  
a súťaží organizovaných na území mesta. Na billboardových plochách 
sa každý mesiac objavovala tvár aktuálneho ambasádora projektu 
spolu s logom Banská Bystrica EMŠ 2017 a ACES Europe. Mesto 
disponuje 25 výlepnými plochami, ktoré boli aktuálne využívané pre 
informačné a programové plagáty všetkých športových podujatí. 
Súčasťou outdoorovej reklamy sa stali aj citylighty a plagáty 
umiestňované do priestorov so zvýšeným pohybom verejnosti 
– zdravotnícke zariadenia, veľké obchodné centrum Europa SC.   
V septembri 2017 bola v meste otvorená nová autobusová stanica 
Terminal – Vlak – Bus – Shopping, kde bola verejnosť informovaná 
o projekte Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 hneď pri 
vstupe. Viditeľnú propagáciu EMŠ 2017 poskytol autobus MHD  
s celoplošným polepom a štyri vozidlá zn. Škoda s logom BB EMŠ 2017.

Ako jedným z nástrojov pre komunikáciu projektu vzniklo v roku 
2016 aj krátke video na podporu kandidatúry, ktoré svojim obsahom, 
dynamikou a námetom vyjadrovalo odhodlanie Banskobystričanov 
byť úspešnými a stať sa Európskym mestom športu 2017. To Bystrica 
dosiahla a v roku 2017 vznikali pravidelne každé dva mesiace aktuálne 
videá s použitím fotodokumentácie z uskutočnených športových 
podujatí. V priebehu roku vzniklo postupne šesť dvojmesačných 
videodokumentov propagujúcich športové aktivity v meste, športujúcu 
verejnosť a mesto Banská Bystrica ako Európske mesto športu. Videá 
boli postupne zverejňované na stránke www.emsbb.sk a na Facebooku.

 
Outdoorová reklama

 
Videodokumenty



FALCK 
zabezpečenie bezplatnej zdravotníckej služby pre organizáciu športových podujatí v hodnote  
14 000 eur

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov  
a minerálnych vôd 

zabezpečenie pitného režimu pre kluby, športovcov a podujatia v hodnote 10 000 eur

ČSOB poskytnutie finančného daru pre podporu športu v Banskej Bystrici v sume 10 000 eur

ADLO poskytnutie zabezpečovacích prvkov do telocviční našich ZŠ v hodnote 12 000 eur                                                                                                      

Hotel LUX poskytnutie zľavneného ubytovania pre organizátorov športových podujatí vo výške 5 000 eur

Hotel Národný dom poskytnutie zľavneného ubytovania pre organizátorov športových podujatí v sume 5 000 eur

BEKWOODCOTE rekonštrukcia športového areálu ZŠ Spojová v hodnote 3 000 eur

RTVS  generálny mediálny partner  

PETIT PRESS mediálny partner 
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Ziskom titulu v roku 2016 sa začala reálna príprava stoviek podujatí  
a investičných zámerov do športu. Samospráva smelým plánom 
presvedčila komerčné subjekty, ale i desiatky miestnych podnikateľov, 
ktorí sa rozhodli podporiť rozvoj športovej infraštruktúry, propagáciu  
a súťaže organizované v meste.

Mesto prostredníctvom svojej novozaloženej neziskovej organizácie 
Spolu sme Bystrica, n.o. dokázalo úspešne osloviť podnikateľskú obec  
s regionálnou, ale hlavne celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou. 

SPOLU SME BYSTRICA, N.O.  
A PARTNERI PROJEKTU 

Titul Európske mesto športu postupne zvyšoval atraktivitu mesta, 
a tým aj motiváciu partnerov prispieť na športovú infraštruktúru, 
propagáciu a podporu súťaží organizovaných v meste.

Jedným z prvých partnerov mesta pre projekt EMŠ 2017 sa stala 
spoločnosť EUROMOTOR v Banskej Bystrici, ktorá poskytla 4 vozidlá 
značky Škoda s polepom Banská Bystrica Európske mesto športu 
2017 a so stále plnou nádržou v celkovej hodnote 5 000 eur. Vozidlá 
poskytovali logistické služby pri zabezpečovaní podujatí, zároveň 
viditeľnú celoročnú propagáciu športu.

MEDIÁLNYMI PARTNERMI PROJEKTU SA STALI:

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA SPOLU SME BYSTRICA, N.O. UZAVRELA JEDNOROČNÉ ZMLUVY 
O SPOLUPRÁCI A PODPORE ŠPORTU SO SPOLOČNOSŤAMI: 
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NAJDÔLEŽITEJŠIE MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ UDALOSTI, KTORÉ SA KONALI V BANSKEJ 
BYSTRICI V ROKU EURÓPSKEHO MESTA ŠPORTU 2017:

MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ 
PODUJATIA     
A PODUJATIA S MASOVOU ÚČASŤOU NA NÁRODNEJ  
A REGIONÁLNEJ ÚROVNI V BB 

Visegrad Cup 2017 Medzinárodné preteky psích záprahov 

IBU Cup 2017 v biatlone

Banskobystrická latka 2017 Medzinárodný výškarský míting 

Judo Grand Prix Banská Bystrica 

Majstrovstvá sveta juniorov  
a kadetov v biatlone

Banská Bystrica Cup 2017 Medzinárodné plavecké preteky

ITF Senior DUNLOP Summer Cup 2017 Medzinárodný tenisový turnaj 

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska Cieľ prvej etapy 61. ročníka v BB 

Medzinárodný futbalový turnaj mládeže O pohár Mesta Banská Bystrica 

DUKLA CUP 2017 Medzinárodný futbalový turnaj  

Majstrovstvá Európy dorastencov v orientačnom behu 2017 

Tour De Volcano Poľana 2017 Medzinárodné cyklistické podujatie 

Europa Pole Battle League Pole dance & pole sport

The Legits Blast – 3 x 3 Basket Hip-hopový festival 

33. Medzinárodný turnaj SNP v džude

O2 Banskobystrický maratón

Medzinárodný turnaj ženských basketbalových univerzitných tímov krajín EÚ

Slovak Open Medzinárodný turnaj v crossmintone 

Ministry of Fight 2 Fightshow v medzinárodných zápasoch v Muay Thai, K1, MMA  
a boxe 

Banskobystrický chodecký míting 1. ročník medzinárodných pretekov 

Medzinárodný cestný beh, 20. ročník 

Internacionály: Dukla Banská Bystrica – Dukla Praha 

Medzinárodné majstrovstvá SR  mládeže v skokoch na lyžiach a severskej 
kombinácii a medzinárodné preteky veteránov v skoku na lyžiach 

32. Pohár SNP v karate a 23. Európsky turnaj univerzít 

55. Grand Prix SNP v krasokorčuľovaní

Back to garage Crossfitová súťaž s domácou i zahraničnou účasťou 

Ministry of Fight 3 Galavečer bojových športov                                                              
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Medzinárodná úroveň Národná a regionálna úroveň

MESIAC P OČE T  SÚŤA ŽÍ P OČE T ŠP OR TOVCOV P OČE T SÚŤA ŽÍ P OČE T ŠP OR TOVCOV

Január 4 952 3 286

Február 6 1341 4 145

Marec 2 404 3 480

Apríl 3 252 5 490

Máj 6 655 11 2 557

Jún 7 2798 15 1 646

Júl 9 1950 3 390

August 3 650 3 580

September 4 480 6 820

Október 4 380 1 250

November 1 250 2 270

December 2 104 4 350

SPOLU 51 10 126 60 8 264

VÝZNAMNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA NA NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI V ROKU 2017: 

PREHĽAD SÚŤAŽÍ ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV A FEDERÁCIÍ 

SOFTIP Trojkráľový večerný beh 

Majstrovstvá Slovenska v bežeckom lyžovaní na Králikoch

Majstrovstvá SR 2017 v latinskoamerických tancoch

Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže a dospelých 

Majstrovstvá Slovenska zrakovo postihnutých športovcov v šachu 2017  

VII. Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní v školskom 
roku 2016 - 2017 

Disco Clip Club Majstrovstvá Slovenska vo videoklipových tanečných choreografiách 
kadetov, juniorov a seniorov

Majstrovstvá SR v kickboxe

Olympijský deň 2017 Športové súťaže olympionikov s mladými športovcami 

Majstrovstvá SR v atletike mužov a žien

Prechod SNP Nízkymi Tatrami Majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike 

Volejbalový turnaj, 82. ročník 

Majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike 

Parkour Meeting Banská Bystrica 2017

Majstrovstvá Slovenska v pilotovaní padákov 2017 

Od Tatier k Dunaju 2017 345 km dlhý štafetový beh družstiev 

Majstrovstvá SR v rapid šachu jednotlivcov a 21. ročník turnaja Open Banská 
Bystrica 



• Beh s Matejom Tóthom v Mestskom parku
• Kurz behu na lyžiach pre dospelých 
• Poďme spolu preskočiť Urpín, zábavná súťaž v skokoch do výšky 

a diaľky 
• Zoberte deti za volant, simulované dopravné situácie  

pre najmenších
• Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou 
• Do práce na bicykli, národná kampaň 
• Zo školy na zimák, univerzitné dni pracovných príležitostí  

a majstrovské hokejové zápasy Európskej univerzitnej hokejovej 
ligy 

• Vyzvi srdce k pohybu, celoslovenská kampaň 
• Cvičenie pre radosť pod vedením skúsenej cvičiteľky 
• Lubetha zážitkový polokros 
• Bežia celé Podlavice 
• Imunitný tréning s Anastasiou Kuzminovou 
• Deň rodiny, športové hry pre celú rodinu 
• Škola a rodina športom zdravie rozvíja 
• Skvelý zážitok, beh parkom pre školy a verejnosť  
• Beh partnerov v nádeji 
• Medzinárodný deň detí v Európskom meste športu 
• Deň detí v RGB Radvaň  
• Farbám neujdeš 
• Fit mamina 
• Slávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 

• Ocenenie zrakovo postihnutých športovcov pri príležitosti  
25. výročia založenia SAZPŠ 

• Beh v tme v rámci Svetového týždňa glaukómu
• Handicap Cup 2017
• Vyskúšaj si handicap
• 10. ročník Parasport24 Tour 2017 charitatívny cyklopelotón 

naprieč Slovenskom
• Na kolesách proti rakovine

• Fitkids Banská Bystrica 
• Naučme deti športovať 
• Banskobystrické firemné hry 
• Joga v dennom živote 
• Športový deň dekanky FPV UMB 
• Florbalový kemp 2017 
• Pohyb nám pomáha 
• Buď fit s BCF kondičné cvičenie s Martinou Halinárovou 
• TAI-CHI verejné cvičenie s čínskou profesorkou 
• Vitalsport – objav svoj šport 
• Európsky týždeň mobility, Deň bez áut 
• Európsky týždeň športu, podujatia od 22. do 30. septembra 
• Biatlon mania Cup 
• Parkouristi Bystričanom 
• Deň Bystrických športovcov 
• Fit mamina s Nasťou 
• Deň detí materských škôl na Slovensku 
• Nox Quaerox nočný orientačný beh dvojíc ulicami mesta 
• Crazy schody, súťaž bežcov 
• Otužilci na Šachtičkách 
• Nočné šifry 
• Mikulášske zimné plávanie a Ľadové hry 
• Bystrické mosty 
• Banskobystrická plavecká 24-hodinovka    

• Športová liga parkinsonikov
• Handi Open 2017 atletické preteky hendikepovaných športovcov  

vo vrhačských disciplínach
• Nežná reumatická revolúcia – bojujeme za slobodu pohybu
• Charitatívny Mikulášsky beh
• Benefičný zápas v ľadovom hokeji medzi Old Stars Teamom  

a Športovou hokejovou triedou ZŠ Golianova
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REKREAČNÝ ŠPORT V BB,     
ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY, 
KULTÚRNE, VZDELÁVACIE A OSVETOVÉ  
PODUJATIA V ŠPORTE

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE ŠPORTUJÚCU VEREJNOSŤ - REKREAČNÝ ŠPORT, KTORÉ SA 
KONALI  
V BANSKEJ BYSTRICI V ROKU EURÓPSKEHO MESTA ŠPORTU 2017:

VÝZNAMNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA PRE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY:



• Banská Bystrica Európske mesto športu 2017, otvorenie roku športu 
koncertom Kataríny Knechtovej

• Predstavenie produktov Slovenskej pošty venované Európskemu 
mestu športu 2017 

• So zlatým Slovákom, beseda s Matejom Tóthom
• Banská Bystrica Cup 2017, tlačová konferencia pre médiá  

a autogramiáda s top plavcami
• Ocenenie najlepších športovcov Mesta Banská Bystrica za rok 2016
• Sieň slávy športovcov mesta
• Európske mesto športu – Mesto olympijských víťazov očami detí 

2017, vedomostná súťaž
• Fyzioterapia v športe, odborná diskusia
• Pohybom pre zdravie a radosť, festival pódiových skladieb detí 

materských škôl
• Privítanie Majstrov hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 HC ´05 iClinic 

Banská Bystrica
• Harmónia – Festival zdravia a krásy
• Hudba bez bariér 2017, benefičný koncert v rámci cyklotýždňa 

Parasport24 Tour 2017
• Konferencia Dieťa – rodič - šport s témou celospoločenského 

problému navrátenia športu do rodín
• Strelkyňa okamihu, beseda s Dankou Bartekovou
• Prijatie basketbalistiek  BK ŠKP 08 Banská Bystrica
• Banskobystrická hodinka venovaná histórii športu v Banskej Bystrici

• Výchovno-vzdelávací projekt spoločenského správania a tanca  
s Fáber Dance School

• Banskobystrický šport na dobových fotografiách
• Zdravý životný štýl a šport, séria prednášok
• Deň otvorených dverí v Dukle Banská Bystrica
• Prečo vymeniť auto za bicykel
• Tanečným pohybom ku zdraviu učiteľa, celoslovenská 

konferencia
• Európske mesto športu 2017 očami detí
• Hory a mesto Banská Bystrica, festival horského filmu  

a dobrodružstva
• Šport a zdravie, ako na to? Športujeme, lebo chceme, konferencia 

o športovaní
• Deklarácia Vráťme šport do rodiny
• 60. výročie založenia Katedry telesnej výchovy a športu  

FF UMB
• 50. výročie založenia prvej hokejovej triedy v bývalom 

Československu
• Odovzdanie štafety Mesta Banská Bystrica EMŠ 2017 Nitre EMŠ 

2018
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KULTÚRNE, VZDELÁVACIE A OSVETOVÉ PODUJATIA V ŠPORTE USKUTOČNENÉ V RÁMCI 
EURÓPSKEHO MESTA ŠPORTU 2017:

Rekreačný šport, zapojenie komunity vrátane 
znevýhodnených skupín

Kultúrne, vzdelávacie a osvetové podujatia v športe

MESIAC P OČE T P ODUJATÍ P OČE T ŠP OR TOVCOV P OČE T P ODUJATÍ P OČE T ŠP OR TOVCOV

Január 3 5 4 8 0 2 1 032

Február 5 5 381 2 360

Marec 3 245 4 108

Apríl 6 1 950 2 180

Máj 9 3 950 1 150

Jún 11 5 125 5 580

Júl 5 6 850 1 80

August 7 7 030 1 80

September 25 8 300 3 150

Október 4 240 2 240

November 5 487 4 800

December 7 2 293 1 1 040

SPOLU 90 37 276 28 4800

PREHĽAD PODUJATÍ ZAHŔŇAJÚCI VŠETKY CIEĽOVÉ SKUPINY:
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PODIEL ŠPORTOVEJ VEREJNOSTI    
MEDZI OBYVATEĽMI MESTA 

V roku Európskeho mesta športu bol súhrnný údaj o počte športovcov, 
profesionálnych i rekreačných, o počte súťaží a športových 
rekreačných podujatí pre všetky vekové skupiny, vrátane zdravotne 
a sociálne znevýhodnených obyvateľov, získaný celoročným 
monitoringom a priamou  spoluprácou pri organizovaní súťaží,  
či účasťou na podujatiach.

Monitoringom celoročného športového diania v Banskej Bystrici sa 
preukázalo, že až 18 480 registrovaných športovcov sa v priebehu 
roka aktívne zapojilo do športových súťaží na miestnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni. K uvedenému číslu treba pripočítať ďalších 
2 400 športovcov hrajúcich v ligových hokejových, futbalových 
a basketbalových zápasoch a 1 280 detí a mladých športovcov 
registrovaných v kľúčových kluboch, ako sú ŠK UMB, Plavecký oddiel 
UMB, Mládež HC ´05, Mládež BK ŠKP 08, VŠC Dukla BB. Spolu ide 
o 22 160 športovcov.

Pri rekreačnom športe sa dostávame k ešte vyšším číslam. Viac 
ako 37 200 Banskobystričanov  bolo zaevidovaných na podujatiach 
rekreačného športu a športu pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. 
Uvedený počet zahŕňa aj individuálnych športovcov a športovcov  
v kolektívoch, ktorí využívajú pre svoje športové vyžitie telocvične, 

Súhrnný údaj o podiele športovcov v populácii mesta a počte 
klubov bol pre kandidatúru získaný z dotazníkového prieskumu, 
ktorý prebiehal v období od októbra 2015 do februára 2016. 
Jeho cieľom bolo zmapovať súčasnú situáciu v oblasti počtu 
športových klubov, registrovaných športovcov, športových  
a rekreačných podujatí na území mesta Banská Bystrica v troch 
cieľových skupinách -   športové kluby a združenia, materské, základné 
a stredné školy, zamestnávatelia. 

Výsledky prieskumu ukázali, že v Banskej Bystrici 
pôsobilo v sledovanom období viac ako 120 športových 
klubov a združení, v ktorých bolo registrovaných  
9 330 športovcov, čo predstavuje 12,12 %-ný podiel z celkovej 
populácie mesta. Do rekreačných športových aktivít sa zapájalo až 
41 830 obyvateľov, čo predstavovalo v tom čase 54,35 % z celkového 
počtu obyvateľov. 

Pred kandidatúrou

 
 V roku 2017

mestskú krytú plaváreň a zimný štadión. Údaje o návštevnosti  
a využiteľnosti športových zariadení poskytli mestské podniky ZAaRES  
a MBB.

K vysokému počtu športujúcej verejnosti prispievajú v Banskej Bystrici 
možnosti športovania na inline korčuliarskej dráhe, na upravených 
bežeckých tratiach v meste a jeho okolí, služby cyklobusu v letnej sezóne 
a skibusu v zime.

Celkový počet zaznamenanej športujúcej verejnosti v Banskej Bystrici 
predstavuje číslo 59 360, čo znamená 74,2 %-ný podiel z populácie mesta.



 Spája nás  
 radosť zo športu 

EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 019ZÁVEREČNÁ SPRÁVA EMŠ BB 2017

Mesto pripravilo akciu Daruj kvapku krvi, vďaka ktorej si pracovníci 
Odberového centra Národnej transfúznej služby v Rooseveltovej 
nemocnici odniesli takmer 13 litrov krvi. Akciu osobne podporili  
aj niektorí ambasádori EMŠ.

Spoločnosť MBB a.s. ako vlastník a prevádzkovateľ Zimného štadióna 
v Banskej Bystrici, pripravila pre širokú verejnosť počas prázdninových 
letných i zimných dní, podmienky na korčuľovanie na ľadovej ploche. 
Verejné korčuľovanie Banskobystričania využívali za symbolické 
vstupné.

S cieľom podporiť rozvoj mladých športových talentov došlo medzi 
Športovým klubom Dukla Banská Bystrica, o. z., VŠC Dukla Banská 
Bystrica a Mestom Banská Bystrica k podpísaniu Memoranda  
o spolupráci. Novovzniknutý Športový klub Dukla Banská Bystrica, o. z. 
sa zameria na atletiku, biatlon, cyklistiku, džudo, rýchlostnú kanoistiku, 
karate, moderný päťboj, plávanie, sánkovanie, športovú streľbu, 
vzpieranie i zápasenie. Zámerom projektu je poskytnúť športovcom  
v našom meste profesionálne podmienky a finančné zázemie  
pre rozvoj športu.

Medzi priority mesta Banská Bystrica v oblasti športu patrí aj podpora 
projektu „Odstraňovanie plaveckej negramotnosti žiakov základných 
škôl“. V rámci podpory športových aktivít vylepšilo mesto materiálnu 
základňu škôl a odovzdalo deťom plavecké pomôcky v hodnote  
500 eur.

S cieľom podporiť rozvoj mladých športových talentov došlo medzi 
Športovým klubom Dukla Banská Bystrica, o. z., VŠC Dukla Banská 
Bystrica a Mestom Banská Bystrica k podpísaniu Memoranda  
o spolupráci. Novovzniknutý Športový klub Dukla Banská Bystrica, o. z. 
sa zameria na atletiku, biatlon, cyklistiku, džudo, rýchlostnú kanoistiku, 
karate, moderný päťboj, plávanie, sánkovanie, športovú streľbu, 
vzpieranie i zápasenie. Zámerom projektu je poskytnúť športovcom  
v našom meste profesionálne podmienky a finančné zázemie  
pre rozvoj športu.

Daruj kvapku krvi

Zimné korčule ešte neodkladajte

Mesto podporuje mladé športové talenty

Plavecké pomôcky pre deti základných škôl

Mesto podporuje mladé športové talenty

PODPORA MESTA V ROKU  
EURÓPSKEHO MESTA ŠPORTU 2017 
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 "Sme  
 mestom  
 s túžbou  
 po pohybe"

Gymnastické pomôcky

Prenájmy priestorov pre kluby

Príspevok mesta na propagáciu

Podpora športu prostredníctvom dotačného 
systému mesta

 "Sme mestom  
   s túžbou po pohybe" 

Mesto Banská Bystrica zakúpilo profesionálne gymnastické pomôcky 
pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v hodnote  43 500 eur.

Mesto podporovalo a podporuje športové kluby aj nepriamo a to 
tým, že financuje celoročne prenájmy športovej  haly na Štiavničkách  
(13 500 eur), Štadióna SNP na Štiavničkách (41 400 eur), poskytuje 
dotáciu pre  poskytovanie zľavneného vstupného pre Krytú plaváreň 
(630 000 eur). 

Pre športové podujatia mesta v rámci EMŠ 2017 mesto poskytlo  
klubom propagáciu a propagačné predmety v hodnote 75 000 eur.  
Otvorilo Sieň slávy banskobystrických úspešných športovcov  
v Robotníckom dome a poskytlo ju športovým klubom.

Mesto poskytlo v priebehu roka priame dotácie významným  
a tradičným podujatiam v meste, dotácie primátora mesta a dotácie 
športovej komisie v celkovej sume 999 515 eur. Z participatívneho 
rozpočtu mesta išlo do podpory projektov v oblasti športu ďalších  
10 000eur a dotácia mesta pre poskytovanie zľavneného vstupného 
pre Krytú plaváreň predstavovala sumu 630 000 eur. Spolu z dotačného 
systému mesta bola poskytnutá suma 1 629 515 eur.

Gymnastické pomôcky

Prenájmy priestorov pre kluby

Príspevok mesta na propagáciu

Podpora športu prostredníctvom dotačného 
systému mesta
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Mesto vybudovalo oddychovo-relaxačnú zónu v Parku pod Pamätníkom  
SNP, do ktorej investovalo 202 633 eur. Okrem mestských finačných zdrojov  
boli na vybudovanie dráhy využité aj prostriedky od Vlády SR vo výške  
93 000 eur. 

Športový komplex ŠPORT ZÓNA v mestskej 
časti Sásová

Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 

Rekonštrukcia športových školských ihrísk

INVESTÍCIE MESTA  
DO ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

V ROKU 2017

Celkové investície mesta 
do športovej infraštruktúry 
predstavovali v roku 2017 sumu 
641 418 eur.

Mesto BB poskytlo dlhodobý bezplatný prenájom vlastnej budovy 
Občianskemu združeniu Šport zóna, ktoré do zhodnotenia mestského 
majetku následne investovalo vyše 200 000 eur. Za projektom stál Vladimír 
„Dracula“ Moravčík, ktorý je jedným z najpopulárnejších a najúspešnejších 
banskobystrických športovcov, bol tvárou Európskeho mesta športu 2017. 

Mestská spoločnosť ZAaRES každoročne upravuje bežecké trate  
v Kremnickom pohorí o celkovej dĺžke 114 km. Ide o tradičnú stopu Králiky 
– Tajov – Kordíky a Králiky – Skalka. Ďalej upravuje dva bežecké okruhy na 
trase Šachtičky – Donovaly v celkovej dĺžke 25 km.
V roku 2017 zriadila spoločnosť ZAaRES, ako príspevok k oceneniu  
BB EMŠ 2017, Areál zimných športov na plážovom kúpalisku. Od januára 
2017 v zimných mesiacoch  umelo zasnežuje 1000 m dlhý bežecký okruh 
a vytvára podmienky pre rekreačné bežkovanie a sánkovanie v centre 
mesta. Nová upravená stopa vznikla aj na trase z Malého Šturca smerom 
na Kráľovu studňu v dĺžke viac ako 10 kilometrov. Táto úprava bola urobená 
v rámci nového projektu Fatransko - Kráľovská stopa a je venovaná 
bežkárom, skialpinistom, ale aj peším turistom. 
Mesto celkovo investovalo v roku 2017 do úpravy lyžiarskych tratí  
18 800 eur.

Do rekonštrukcií športových školských ihrísk v ZŠ Ďumbierska, Radvanská, 
Sitnianska, Skuteckého a Tr. SNP mesto investovalo 246 800 eur.  
K obnoveným ihriskám a športoviskám pribudla 28. októbra 2017 
telocvičňa na Magurskej ulici, kde si bude môcť široká verejnosť zahrať 
volejbal, basketbal, florbal či obľúbený futbal. Príspevok mesta mestskej 
spoločnosti ZAaRES na rekonštrukciu telocvične na Magurskej ul. 
predstavoval sumu 203 500 eur. Na budovanie športových ihrísk v troch 
materských školách mesto poskytlo 12 000 eur.

Inline korčuliarska dráha
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ROK 2014 2015 2016 2017

Podpora športu 
prostredníctvom dotačného 
systému mesta

190 000,00 € 205 0 0 0,0 0 € 1 262 653,0 0 € 1 629 515,0 0 €

SPOLU  
vyčlenené prostriedky  
pre šport v meste

1 231 325,00 € 1 284 612,0 0 € 1 741 509,0 0 € 2 270 933,0 0 €

PREHĽAD PODUJATÍ ZAHŔŇA JÚCI VŠETK Y CIEĽOVÉ SKUPINY:
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 "Pravidelne organizujeme   
 akcie podporujúce športové  
 aktivity v meste a okolí" 

PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT  
Z EXTERNÉHO PROSTREDIA

Mesto Banská Bystrica a štátny podnik Lesy SR v Banskej Bystrici podporili 
mládežnícke lyžovanie, konkrétne novovzniknutú Horehronskú ligu zjazdového 
lyžovania pre mládež pod názvom Lesy Ski Cup. Lesníci zabezpečili materiálne 
vybavenie pretekov, hry a súťaže pre deti pod vedením lesných pedagógov. 
Mesto Banská Bystrica prispelo finančnou sumou.  

Obyvatelia sídliska Fončorda v Banskej Bystrici využívali v roku 2017 nový 
exteriérový fitpark, ktorý vznikol na Triede Hradca Králové vďaka spolupráci 
mesta a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Nové 
športovisko obsahuje 12 exteriérových fitnes prvkov a je určené dospelým 
a deťom starším ako 14 rokov.

Obchodné centrum podporuje už niekoľko rokov bystrické talenty, preto 
sa rozhodla aj v roku Európskeho mesta športu podporiť nádejného 
multišportovca 16-ročného Borisa Obergriesa. Boris patrí k perspektívnym 
juniorom na Slovensku v skialpinizme, trialoch, behu do vrchu a triatlone. 

Aj v roku 2017 pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Stredné Slovensko a Mesto Banská Bystrica pre priaznivcov cyklistiky 
obľúbený banskobystrický cyklobus. Premával počas víkendov a sviatkov  
až do 1. októbra 2017. Cyklobus zabezpečoval prepravu za symbolickú 
sumu 1, prípadne 2 eurá ku klasickým cieľovým staniciam – Malý Šturec, 
Donovaly, Šachtičky a Podkonice.  V zimných mesiacoch sa cyklobus zmenil 
na skibus, s tými istými destináciami.

Lesy SR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť (StVPS)

Obchodné centrum Europa SC 

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Stredné Slovensko
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EKONOMICKÝ PRÍNOS ŠPORTU  
A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ  
PRE MESTO

Ekonomický prínos športu a športových podujatí patrí k dôležitým 
prvkom, ktorý umožňuje krajinám ušetriť nemalé finančné 
prostriedky. Mesto v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity 
Mateja Bela vykonávali v rokoch 2016/2017 celoročný prieskum  
a analýzu vnímania tohto ocenenia medzi obyvateľmi, športovými 
klubmi a inštitúciami, analýzu súčasného využívania voľného času 
občanov, dopad ocenenia v sociálnej a ekonomickej oblasti. Športové 
podujatia majú ekonomický vplyv na miesto, v ktorom sa konajú a je 
možné ich deliť z viacerých uhlov pohľadu. Vo väčšine prípadov tieto 
podujatia prinášajú mnohé ekonomické výhody. Okrem týchto výhod 
sa organizované podujatia spájajú aj s regeneráciou miest, fyzickým 
dedičstvom, kultúrnym, sociálnym, environmentálnym športovým 
rozvojom a rozvojom cestovného ruchu, ktoré môžu mať dlhodobú  
a krátkodobú hodnotu. Vstupom, indikátorom a ukazovateľom modelov 
sa bude tím odborníkov Ekonomickej fakulty aktívne venovať aj v roku 
2018 a stále ich podrobne študovať a analyzovať. Dôležitým faktorom 
bude aj komparácia údajov získaných v roku 2017 s predchádzajúcimi 
obdobiami.
 
Získané ocenenie Európske mesto športu 2017 bolo významným 
medzníkom v bohatej športovej histórii mesta. Banská Bystrica bola 
v roku 2017 naozaj dobrým príkladom športu pre všetkých. V priebehu 
roku 2017 mesto zvýšilo finančnú a propagačnú podporu športovým 
aktivitám organizovaným v kluboch a združeniach. Pomohlo 
zmodernizovať športovú infraštruktúru na základných školách, ktoré 
využívajú tak žiaci ako aj široká športujúca verejnosť. Pripravilo desiatky 
nových športových podujatí, stalo sa jedným zo signatárov deklarácie 

o podpore športu v rodinách. Významní športovci, olympionici žijúci  
a pôsobiaci v Banskej Bystrici, sa stali skutočnými propagátormi športu  
a v úlohe ambasádorov projektu počas celého roka boli športovým vzorom 
pre mladú generáciu.
Ako ocenenie snahy mesta Banská Bystrica o propagáciu športu, zdravého 
životného štýlu, podporovaného na všetkých úrovniach a investovania 
nemalých finančných prostriedkov z  rozpočtových zdrojov mesta, Vláda 
SR na svojom zasadnutí schválila finančnú dotáciu pre Banskú Bystricu 
– Európske mesto športu 2017 v celkovej výške 3 milióny eur. Túto 
dotáciu mesto využije na modernizáciu tréningového centra Mestského 
mládežníckeho futbalového štadióna v mestskej časti Radvaň, komplexnú 
rekonštrukciu športového areálu v ZŠ Radvanská, revitalizáciu a prestavbu 
mestského zimného štadióna a dobudovanie infraštruktúry v Národnom 
biatlonovom centre v Osrblí.
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POSOLSTVO  
PROJEKTU EMŠ 2017

• Projekt kandidatúry Banskej Bystrice na titul Európske 
mesto športu sa v silnej konkurencii prebojoval medzi 
najlepších 6 projektov v kategórii Regional Community 
Relations súťaže PROKOP. Ide o prestížnu súťaž najlepších 
PR projektov na Slovensku, ktorú od roku 2010 vyhlasuje  
a organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR). 
 

• Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 sa od 23. do 
30. septembra 2017 aktívne zapojila do Európskeho týždňa 
športu. Kampane, ktorá je iniciatívou Európskej komisie  
na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou 
témou kampane je motto „#BeActive“, ktoré má nabádať 
k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale 
po celý rok. Hlavné udalosti a aktivity z Európskeho týždňa 
športu v Banskej Bystrici v roku 2017 sa zobrazili na oficiálnej 
webovej stránke EWoS Európskej komisie https://ec.europa.
eu/sport/week_en, spolu s aktivitami všetkých partnerov. 

• Mesto Banská Bystrica sa v septembri 2017 zaregistrovalo 
do súťaže Najlepšie európske mesto športu predložením 
dokumentu hodnotiacej komisii Valencia Sport Foundation. 
Mesto sa mohlo pochváliť širokým portfóliom tradičných i nových 
športových podujatí, vylepšenou športovou infraštruktúrou 
alebo ambasádormi projektu, ktorí sa aktívne zapájali  
do všetkých športových a osvetových podujatí. Banská Bystrica  
sa v konkurencii 29 európskych miest a komunít športu umiest- 
nila na 5. mieste. Presvedčila hlavne podporou samosprávy 
širokému portfóliu rekreačných športových aktivít pre svojich 
obyvateľov. 

ZÍSK ANÉ OCENENIA PRÍNOS TITULU BANSK Á BYSTRICA  
EMŠ 2017

• Udelením titulu Európske mesto športu Banská Bystrica získala 
medzinárodné uznanie, zviditeľnila sa na mape Európy a zaradila  
sa do európskej siete miest športu.

• Mesto získalo aktuálny passport športovísk a klubov pôsobiacich  
na území mesta, zosieťovalo a zmapovalo celú športovú 
infraštruktúru

• Mesto zintenzívnilo komunikáciu s banskobystrickými športovými 
klubmi a subjektmi. Dôležitá bola práca s verejnosťou a zapojenie 
masovej základne Banskobystričanov do športových aktivít.

• Mesto zvýšilo úroveň športovej a rekreačnej politiky mesta, čo sa  
v Banskej Bystrici prejavilo zvýšeným počtom tradičných, ale aj no- 
vých športových podujatí.

• Titul Európske mesto športu má aj ekonomický rozmer. Pestrá ponuka 
akcií zvýšila atraktivitu Banskej Bystrice a prispela k vyššiemu 
podielu financií pridelených do športu. 

• Získaným titulom sa v Banskej Bystrici značne podporil rozvoj 
cestovného ruchu, zvýšil sa športový štandard mesta, s tým súvisiaca 
sociálna súdržnosť, zapojenie znevýhodnených skupín do športu. 
Vytvorili sa partnerstvá na lokálnej a medzinárodnej úrovni v záujme 
získania dotácií do športu. Zvýšila sa motivácia podnikateľských 
subjektov finančne podporiťy športové kluby a podujatia, či prispieť 
na dobudovanie a vylepšenie športovej a rekreačnej infraštruktúry 
mesta.

• V roku 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo niekoľko nových 
športových a vzdelávacích podujatí na medzinárodnej a celoslovenskej 
úrovni.

• Podpora športu v spoločnosti znamená v Banskej Bystrici investíciu 
do budúcej generácie.

• Projekt Európske mesto športu 2017 priniesol návrhy, stimuly, 
nápady, či riešenia pre spoločnú činnosť v oblasti zvyšovania telesnej 
zdatnosti a duševnej pohody obyvateľov.

• Rok s titulom EMŠ sa skončil úspešne. Samospráva však aj naďalej 
deklaruje záujem pokračovať v podobnej filozofii a podieľať sa  
na udržateľnosti projektu aj v ďalšom období. V nasledujúcom roku 
plánuje pokračovať, o. i. v revitalizácii športovísk a úzko spolupracovať 
a podporovať športové kluby v meste aj formou dotačného systému 
a nastavených schém. Bude pokračovať v úspešne rozbehnutom 
projekte budovania singletrailov, cyklociest cez lesy a prírodný terén. 
Pokračujú práce na projektovaní prístaviska a vodného slalomu  
pre vodácku verejnosť a športovcov VŠC Dukla Banská Bystrica. 



P
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Ďalej poďakovanie patrí partnerom projektu Európske mesto športu 
2017, ktorých finančná podpora prispela k propagácii domácich  
a medzinárodných športových podujatí uskutočnených v Banskej 
Bystrici. Pomoc vo forme finančných prostriedkov a služieb pomohla 
banskobystrickej športovej verejnosti, školám, športovým klubom  
a združeniam, aby vo väčšej miere a profesionálnejšie mohli organizovať 
svoje súťaže a športové podujatia. Partnerom projektu sa stala  
aj Univerzita Mateja Bela. Ekonomická fakulta sa podujala na meranie 
dopadov športu a športových podujatí v roku 2017 a ich vplyvu  
na rozvoj mesta. V roku 2018 vypracuje a dokončí záverečnú správu  
z analýzy dopadov, za čo patrí vďaka tak rektorovi UMB, ako aj kolektívu 
spracovateľov analýzy. 

Stupeň víťazov a poďakovanie však patrí najmä ľuďom, ktorí spontánne 
šírili a podporovali myšlienku Európskeho mesta športu pohybom, a to 
profesionálnym i amatérskym športovcom všetkých vekových kategórií. 
Vďaka nim zostáva Banská Bystrica naďalejeurópskym mestom športu.

POĎAKOVANIE

Banská Bystrica sa 31. decembra 2017 rozlúčila s ocenením Európske 
mesto športu 2017. Projekt Banská Bystrica Európske mesto športu 
2017 rezonoval nielen v Banskej Bystrici, ale aj medzi športovcami, 
športovými zväzmi na celom Slovensku a neskromne povedané  
aj v krajinách Európskej únie, ktoré sa vďaka vzájomným športovým 
aktivitám a zdieľaním myšlienok ACES Europe stávajú partnermi. 
Projekt európske mestá športu sa šíri celou Európou, z roka na rok je 
populárnejším a zapája sa do neho čoraz viac krajín, miest, komunít 
naprieč celou Európou. 
Projekt európskeho mesta športu postupne mení nelichotivé štatistiky 
týkajúce sa nedostatočných pohybových aktivít obyvateľov Európy. 
Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu 
a pohybových aktivít veľmi nízke. Až 59 % Európanov nikdy, alebo 
len veľmi zriedka, cvičí a venuje sa nejakému športu. Výsledky toho 
istého prieskumu hvoria o tom, že až 41 % Slovákov vôbec necvičí 
ani nešportuje a 34 % sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz 
týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje 
dostatočnú pozornosť. Banská Bystrica, ako aj Košice Európske 
mesto športu 2016 a Nitra Európske mesto športu 2018 určite prepíšu 
tieto štatistiky. Celkový počet zaznamenanej športujúcej verejnosti  
v Banskej Bystrici sa v roku 2017 vyšplhal až k číslu 59 360, čo znamená 
74,2 %-ný podiel z celkovej  populácie mesta.

Za všetky dosiahnuté úspechy patrí poďakovanie v prvom rade 
všetkým tým, ktorí prispeli k získaniu titulu BB EMŠ 2017 morálnou 
podporou, konzultáciami alebo konkrétnymi aktivitami už v priebehu 
kandidatúry. Podpora ambasádorov projektu, dvanástich úspešných 
športovcov umocnila naše snaženie o získanie tohto ocenenia. Patrí 
im veľké poďakovanie a úcta k ich dosiahnutým športovým výsledkom.  
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• AIKIDO • ATLETIKA • AUTOMODELÁRSTVO • BASKETBAL • BADMINTON • BEŽECKÉ LYŽOVANIE • BIATLON • BOCCIA  
• BOWLING • BOX • CYKLISTIKA • DUATLON • DŽUDO • FITNESS CVIČENIE • FLORBAL • FUTBAL • FUTSAL • GOALBALL  

• HÁDZANÁ • HALOVÉ VESLOVANIE • HOKEJBAL • HOROLEZECTVO • HORSKÝ BEH • HORSKÝ TRIATLON • CHÔDZA  
• JOGA • KANOISTIKA • KARATE • KICKBOX • KRASOKORČUĽOVANIE • KULTURISTIKA • ĽADOVÝ HOKEJ  
• LETNÝ BIATLON • LEZECKÁ STENA • LUKOSTREĽBA • MODERNÁ GYMNASTIKA • MODERNÝ PÄŤBOJ  
• MOTOKROS, RALLY • NORDIC WALKING • ORIENTAČNÝ BEH • PLÁVANIE • PLÁVANIE PRE BÁBÄTKÁ  

• PARKOUR • SÁNKOVANIE • HORSKÁ CYKLISTIKA • SKAUTING • SKIALPINIZMUS • SKOKY NA LYŽIACH • SNOWBOARD 
• STOLNÝ TENIS • STREET WORKOUT • ŠACH • ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA • ŠPORTOVÁ STREĽBA  

• ŠPORTOVÝ TANEC • ŠPORT PRE VŠETKÝCH • TENIS • TECHNICKÝ ŠPORT • TRIATLON • TURISTIKA • VODNÝ SLALOM 
• VODNÝ MOTORIZMUS • VOLEJBAL • VZPIERANIE • ZÁPASENIE • ZIMNÉ PLÁVANIE • ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
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• HÁDZANÁ • HALOVÉ VESLOVANIE • HOKEJBAL • HOROLEZECTVO • HORSKÝ BEH • HORSKÝ TRIATLON • CHÔDZA  
• JOGA • KANOISTIKA • KARATE • KICKBOX • KRASOKORČUĽOVANIE • KULTURISTIKA • ĽADOVÝ HOKEJ  
• LETNÝ BIATLON • LEZECKÁ STENA • LUKOSTREĽBA • MODERNÁ GYMNASTIKA • MODERNÝ PÄŤBOJ  
• MOTOKROS, RALLY • NORDIC WALKING • ORIENTAČNÝ BEH • PLÁVANIE • PLÁVANIE PRE BÁBÄTKÁ  

• PARKOUR • SÁNKOVANIE • HORSKÁ CYKLISTIKA • SKAUTING • SKIALPINIZMUS • SKOKY NA LYŽIACH • SNOWBOARD 
• STOLNÝ TENIS • STREET WORKOUT • ŠACH • ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA • ŠPORTOVÁ STREĽBA  

• ŠPORTOVÝ TANEC • ŠPORT PRE VŠETKÝCH • TENIS • TECHNICKÝ ŠPORT • TRIATLON • TURISTIKA • VODNÝ SLALOM 
• VODNÝ MOTORIZMUS • VOLEJBAL • VZPIERANIE • ZÁPASENIE • ZIMNÉ PLÁVANIE • ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

PRÍLOHY
ŠPORTOVÉ ZÁZEMIE V BANSKEJ BYSTRICI
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SOFTIP Trojkráľový večerný beh 

Termín: 6. január 
Miesto: centrum Banskej Bystrice 

Visegrad Cup 2017  

Medzinárodné preteky psích záprahov
Termín: 21. a 22. január
Miesto: Králiky

Trojkráľový turnaj 2017 v basketbale  

Termín: 7. – 8. január
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

 

 

Areál zimných športov na plážovom 
kúpalisku 

Priestor na bežkovanie, sánkovanie a korčuľovanie 
pre verejnosť
Termín: december 2016 - február 2017
Miesto: Plážové kúpalisko v MČ Fončorda

Lyžovanie v Radvani 

Lyžovanie priamo pred panelákmi
Termín: január – február 
Miesto: MČ Radvaň

Beh s Matejom Tóthom v Mestskom 
parku

Termín: 21. a 28. január
Miesto: Mestský park

Trojkráľové plávanie otužilcov

Termín: 6. január
Miesto: Vodná nádrž Motyčky

Novoročný šachový turnaj Banská 
Bystrica 2017  
a GRAND PRIX žiakov 

Termín: 8. január
Miesto: Spojená škola v Kremničke

Viessmann pohár 2016 – 2017                                                                                                                    

Prvé kolo Slovenského pohára žiakov v biatlone
Termín: 21. - 22. január
Miesto: Areál zimných športov

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

JANUÁR



Banská Bystrica Európske mesto 
športu 2017

Otvorenie roku športu koncertom Kataríny 
Knechtovej
Termín: 6. január
Miesto: Námestie SNP

Predstavenie produktov Slovenskej 
pošty venované Európskemu mestu 
športu 2017 

Termín: 6. január
Miesto: Radnica na Námestí SNP

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe
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Majstrovstvá Slovenska v bežeckom 
lyžovaní na Králikoch
Termín: 3. – 5. február
Miesto: Králiky

IBU Cup 2017 v biatlone
Termín: 3. a 4. február
Miesto: Osrblie

Banskobystrická latka 2017 
Medzinárodný výškarský míting
Termín: 8. február
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Judo Grand Prix Banská Bystrica
Medzinárodný turnaj v džude 
Termín: 18. – 19. február
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Majstrovstvá SR 2017  
v latinskoamerických tancoch
Termín: 25. február
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 
v biatlone
Termín: 20. - 28. február
Miesto: Brezno – Osrblie

Kurz behu na lyžiach pre dospelých                                                                                                            
Termín: február
Miesto: Areál zimných športov na Plážovom kúpalisku 

Poďme spolu preskočiť Urpín 
Zábavná súťaž v skokoch do výšky a diaľky  
pre všetkých návštevníkov obchodného centra
Termín: 7. február
Miesto: Europa SC

Jumping Fit
Pohybová aktivita pre študentov stredných škôl
Termín: 17. február
Miesto: CVČ Junior

Lyžiarsky prechod Partizánskou 
republikou
Termín: 18. február
Trasa: Donovaly - Šachtičky

Preteky Lyžiarskej prípravky ŠKLBB 
Termín: 1. február 
Miesto: Areál ZŠ na Golianovej ulici

Žiacka chodecká liga 2016/2017  
10. ročník, III. kolo 
Termín: 9. februára
Miesto: Športové gymnázium

Pohár Federácie karate a bojových 
umení
Termín: 11. február
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

RETRO Krňačky Turecká 
60. jubilejný ročník najstarších krňačkových pretekov 
na Slovensku
Termín: 11. február
Miesto: Turecká, svahy Krížnej

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

FEBRUÁR
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So zlatým Slovákom 
Beseda s Matejom Tóthom v rámci cyklu podujatí 
Univerzita mestu – mesto univerzite
Termín: 7. február
Miesto: Cikkerova sieň Radnice

Zoberte deti za volant 
Simulované dopravné situácie a základné pravidlá 
cestnej premávky pre najmenších
Termín: 17. február
Miesto: Europa SC

Výživa a pohybový aparát
Séria prednášok
Termín: 28. február
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU  
So zlatým Slovákom 

Beseda s Matejom Tóthom v rámci 
cyklu podujatí Univerzita mestu – 
mesto univerzite
Termín: 7. február
Miesto: Cikkerova sieň Radnice

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Ocenenie zrakovo postihnutých 
športovcov pri príležitosti 25. výročia 
založenia SAZPŠ
Termín: 25. február
Miesto: Robotnícky dom

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny
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Európska univerzitná hokejová liga
Majstrovský zápas EUHL medzi UMB Hockey Team 
a UK Praha
Termín: 13. marec
Miesto: Zimný štadión

Majstrovstvá Slovenska v halovej 
lukostreľbe mládeže a dospelých
Termín: 24. – 26. marec
Miesto: Športová hala v Badíne  

Banská Bystrica Cup 2017
Medzinárodné plavecké preteky
Termín: 24. – 25. marec
Miesto: Krytá plaváreň na Štiavničkách 

Do práce na bicykli
Národná kampaň pre podporu a rozvoj trvalo 
udržateľnej mobility v mestách 
Termín: vyhlásenie 1. marec
Miesto: Banská Bystrica

Vyzvi srdce k pohybu
Celoslovenská kampaň, ktorej cieľom je rozhýbať 
ľudí, dať im do povedomia prínos pravidelného 
pohybu pre ich zdravie 
Termín: vyhlásenie 20. marec
Miesto: Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Banskej Bystrici

Lesy Ski Cup 
Horehronská liga, verejné preteky v zjazdovom 
lyžovaní detí a dospelých 
Termín: 11. marec
Miesto: Lyžiarsky areál Šachtičky

Krst mladých ľadových medveďov 
Termín: 26. marec
Miesto: Vodná nádrž Motyčky

Babolat Tour 2017 
Séria troch tenisových turnajov pre zmiešané 
družstvá detí do 10 rokov
Termín: 7. január, 18. február a 18. marec
Miesto: Baseline Sport Arena

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

MAREC



Zo školy na zimák
Univerzitný deň pracovných príležitostí spojený  
s hokejovým zápasom
Termín: 13. marec
Miesto: Zimný štadión

Banská Bystrica Cup 2017  
stretnutie s verejnosťou
Tlačová konferencia pre médiá a autogramiáda s top 
plavcami
Termín: 24. marec
Miesto: Europa SC

Ocenenie najlepších športovcov mesta 
Banská Bystrica za rok 2016 
Termín: 23. marec
Miesto: Robotnícky dom

Sieň slávy športovcov mesta
Otvorenie a predstavenie úspešných 
športovcov mesta
Termín: 23. marec
Miesto: Robotnícky dom

Európske mesto športu
Mesto olympijských víťazov očami detí 2017 
Vedomostná súťaž pre žiakov základných škôl 
Termín: 31. marec
Miesto: Robotnícky deň

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Beh v tme 
400 m beh v úplnej tme v rámci Svetového týždňa 
glaukómu
Termín: 15. marec
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny
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Majstrovstvá Slovenska v Rapid šachu 
družstiev mladších žiakov
Termín: 8. apríl
Miesto: Robotnícky dom, Banská Bystrica   

Majstrovstvá Slovenska zrakovo 
postihnutých športovcov v šachu 2017                                                       
Termín: 6. - 9. apríl
Miesto: Medený Hámor, Banská Bystrica 

Európska univerzitná hokejová liga
Finále majstrovského zápasu EUHL medzi UMB 
Hockey Team a UK Praha
Termín: 10. – 11. apríl
Miesto: Zimný štadión

VII. Majstrovstvá Slovenska stredných 
škôl v halovom veslovaní v školskom 
roku 2016-2017
Termín: 28. apríl
Miesto: Gymnázium A. Sládkoviča

Turistický výlet organizovaný KST 
Banská Bystrica Kremnička
Termín: 8. apríl
Miesto: Pustý hrad a Hrad Peťuška

Cvičenie pre radosť 
pod vedením skúsenej cvičiteľky
Termín: 3. apríl -  29. máj
Miesto: Štátna vedecká knižnica

LUBETHA zážitkový polokros 
Polokros – šport pre všetkých 
Termín: 22. apríl
Miesto: Ľubietovská dolina, areál chaty Lubetha

Otvorenie turistickej sezóny
Poldenná túra
Termín: 22. apríl
Trasa: Chvatimech – Hronec – Chata Bernardín – 
Chvatimech

Ponická jarná 30-ka
Celodenná turistická vychádzka
Termín: 23. apríl
Trasa: Slovenská Ľupča – Driekyňa – Môlča – Banská 
Bystrica, MČ Uhlisko

UMB Nočný beh 
Termín: 3. apríl
Trasa: Päť kilometrov ulicami Banskej Bystrice

Žiacka chodecká liga
4. kolo
Termín: 6. apríl
Miesto: Športové gymnázium

BABOLAT TOUR 2017 – Masters 
Finálové tenisové zápasy detí do 10 rokov
Termín: 8. apríl
Miesto: Baseline Sport Arena

Memoriál Karola Gombika
Turnaj v malom futbale
Termín: 14. apríl
Miesto: Telocvičňa ZŠ Tatranská 

Bavme deti športom
Finále súťaží detskej atletiky 
Termín: 27. apríl
Miesto: Športové gymnázium

Šalkovská desiatka 
Bežecké preteky v dvoch kategóriách
Termín: 29. apríl
Trasa: Šalková – Majer – Banská Bystrica – Šalková

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

APRÍL



EMŠ 2017 – Mesto olympijských 
víťazov
Vedomostná súťaž študentov o olympizme
Termín: 7. apríl
Miesto: CVČ Junior

Fyzioterapia v športe 
Odborná diskusia nielen pre študentov
Termín: 11. apríl
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU 

Pohybom pre zdravie a radosť 
Festival pódiových skladieb detí materských škôl
Termín: 19. apríl
Miesto: ZUŠ Jána Cikkera

Privítanie Majstrov hokejovej Tipsport 
ligy 2016/2017 HC ´05 iClinic Banská 
Bystrica 
Termín: 24. apríl
Miesto: Námestie SNP

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Všetko sa dá 
Stolnotenisový turnaj žiakov s paralympionikom 
Mariánom Kuřejom 
Termín: 11. apríl 
Miesto: ZŠ na Golianovej ulici

Handicap Cup 2017
Športový deň pre deti a mladých ľudí s fyzickým, 
mentálnym alebo kombinovaným hendikapom 
Termín: 21. apríl
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Vyskúšaj si handicap
Handicap maratónček a hod kuželkou z invalidného 
vozíka 
Termín: 21. apríl
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny
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Krížna krížom krážom 
Druhé súťažné podujatie skyrunningovej série
Termín: 27. máj
Miesto: Turecká a Krížna

Finále Žiackej chodeckej ligy
Termín: 25. máj
Miesto: Park pod Múzeom SNP

3 x 3 Basket Banská Bystrica 
Termín: 27. máj  
Miesto: Ihrisko v Sásovej

Olympijský festival detí mesta BB
Športové súťaže žiakov II. stupňa banskobystrických 
základných škôl
Termín: 31. máj
Miesto: Areál ZŠ Golianova

ITF Senior DUNLOP Summer Cup 2017
Medzinárodný tenisový turnaj 
Termín: 6.- 8. máj
Miesto: Baseline Sport Arena                                                                                            

Banskobystrické gymnastické dni 2017 
Termín: 13. – 14. máj
Miesto: Športová hala KTVŠ FF UMB Banská Bystrica                                                                                      

Disco Clip Club, Majstrovstvá 
Slovenska vo videoklipových 
tanečných choreografiách
Termín: 27. máj
Miesto: Robotnícky dom 

Bystrický vertikal Run & Bike
Bežecké a cyklistické preteky jednotlivcov na Panský 
diel 1100 m.n.m
Termín: 1. máj
Trasa: Námestie SNP – Panský diel

Sásovský trojboj
Súťaže chlapcov a dievčat v troch atletických 
disciplínach
Termín: 3. máj
Miesto: Areál ZŠ Ďumbierska

BBB MTB VlkoHron Cyklomaratón 
Termín: 6. máj
Miesto: Hronsek, Vlkanová

Biatlon Mánia Shoot&Run 
Bežkovanie a streľba na ostro z laserových pušiek
Termín: 12. máj
Miesto: Europa SC

Beh na Urpín 
Termín: 13. máj
Trasa: Park pod Múzeom SNP – Kalvária na Urpíne

Futbalový turnaj troch generácií 
Termín: 14. máj
Miesto: Ihrisko mestskej časti Sásová

ADRIM Nemčiansky beh 
Termín: 21. máj
Miesto: Nemce a okolie

Olympijský festival detí mesta BB
Súťaže v atletických disciplínach, vybíjanej  
a vo futbale medzi ZŠ Moskovská a ZŠ Spojová
Termín: 24. máj
Miesto: ZŠ Moskovská

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej a regionálnej úrovni

MÁJ
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Skvelý zážitok                                                                                                                                          
Pri príležitosti Svetového dňa orientačného behu 
beh parkom pre školy a verejnosť 
Termín: 24. máj
Miesto: Mestský park

Centrum funkčného tréningu
Deň otvorených dverí centra s ponukou rôznych 
foriem služieb a tréningov
Termín: 27. máj
Miesto: CFT na Kukučínovej ul.

Beh partnerov v nádeji
Beh v mestskom parku organizovaný ako neverejné 
podujatie pre členov cirkevného zboru 
Termín: 27. máj
Miesto: Mestský park

Fakultný deň
Finále futbalovej ligy FPV UMB
Termín: 4. máj
Miesto: Futbalový areál Jupie Podlavice

Otvorenie korčuliarskej dráhy 
Inline korčuľovanie pre širokú verejnosť
Termín: 5. máj
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Netopieria jaskyňa pod Panským 
dielom
Turistická vychádzka 
Termín:14. máj
Trasa: BB Sásová – Hrádok – Netopieria jaskyňa - 
Sásová

Bežia celé Podlavice
Termín: 17. máj
Miesto: Podlavice

Imunitný tréning s Anastasiou 
Kuzminovou 
Termín: 19. máj
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Deň rodiny 
Športové hry pre celú rodinu 
Termín: 20. máj
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Škola a rodina športom zdravie rozvíja 
športové aktivity pre žiakov školy a ich rodičov 
Termín: 22. - 26. máj
Miesto: Areál ZŠ na Pieninskej ulici

Zapojenie komunity, rekreačný šport

10. ročník Parasport24 Tour 2017 
Charitatívny cyklopelotón naprieč Slovenskom  
s dojazdom na Námestie SNP  30. mája
Termín: 28. máj – 2. jún
Trasa: Spišská Nová Ves – Donovaly – Banská 
Bystrica – Trenčianske Teplice

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny

Zákon o športe
Seminár
Termín: 2. máj
Miesto: Robotnícky dom

Projekt Ukáž sa!
Grantový program Nadácie SOV 
Termín: 9. – 23. máj

Harmónia – Festival zdravia a krásy 
Termín: 19. – 20. máj
Miesto: Hotel LUX

Hudba bez bariér 2017
Benefičný koncert v rámci cyklotýždňa Parasport24 
Tour 2017 
Termín: 30. máj
Miesto: Zimný štadión

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe
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Majstrovstvá SR v kicboxe kadetov, 
juniorov a seniorov 
Termín: 3. jún
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Detská Sagan tour 
Termín: 4. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Medzinárodné cyklistické preteky 
Okolo Slovenska, cieľ prvej etapy  
61. ročníka
Termín: 8. jún
Miesto: Námestie SNP

Medzinárodný futbalový turnaj 
mládeže O pohár mesta Banská 
Bystrica 
Termín: 16. – 17. jún
Miesto: Ihriská v Kremničke a Rakytovciach
 
Medzinárodný futbalový turnaj  DUKLA 
CUP 2017
Termín: 17. jún
Miesto: Ihrisko v Priechode

Olympijský deň 2017
Športové súťaže olympionikov s mladými špor- 
tovcami
Termín: 23. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Majstrovstvá Európy dorastencov v 
orientačnom behu 2017
Termín: 30. jún – 2. júl
Miesto: Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Špania 
dolina

Battle of Urpin  
crossfitová súťaž s domácou i zahraničnou účasťou
Termín: 3. jún
Miesto: Športové gymnázium

Deň D 6. ročníka BBL  
6. ročník Banskobystrickej badmintonovej ligy 
Termín: 3. jún
Miesto: Baseline Sport Aréna

Olympijský festival detí mesta BB
Súťaže žiakov I. stupňa banskobystrických škôl
Termín: 8. jún
Miesto: Areál ZŠ Golianova

Prehadzovaná trojíc 
finálový turnaj detí základných škôl 
Termín: 8. jún
Miesto: ZŠ Radvaňská

Urpín Cup o Putovný pohár R. Zedníka 
Nultý ročník hokejového turnaja 
Termín: 9. - 11. jún
Miesto: Zimný štadión

Stredoslovenský Urpín cup 
Agility preteky – športové podujatie pre mládež, 
dospelých a ich psov
Termín: 10. jún
Miesto: cvičisko BAK v Rudlovej
 
O Pohár mesta Banská Bystrica v 
skokoch na lyžiach 
Termín: 10. jún
Miesto: Skokanský areál Žlté Piesky

Tvrďák Slovensko 
Adrenalínový terénny prekážkový beh 
Termín: 10. jún

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej a regionálnej úrovni

JÚN

Športová olympiáda detí materských 
škôl o Putovný pohár primátora mesta
Termín: 14. jún
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách

Športiáda seniorov 
Termín: 14. jún
Miesto: Centrum voľného času Havranské a Komu- 
nitné centrum na Fončorde 

Országh Cup 2017 
8. ročník hokejbalovýho turnaja
Termín: 16. - 18. jún
Miesto: Zimný štadión

TFA Slovakia - súťaž o železného muža 
- Deň hasičov 
Termín: 17. jún
Miesto: Europa SC

Allnutrition Cup
Slovenský pohár silných mužov 
Termín: 17. jún
Miesto: Námestie SNP

Cyklomaratón Jasná – Bratislava
25. ročník najdlhšieho amatérskeho cyklistického 
podujatia
Termín: 17. jún
Trasa: Jasná – Banská Bystrica - Bratislava

Bystrická hrdosť                                                                                                                                           
                            
Silovo-vytrvalostná súťaž družstiev stredných škôl
Termín: 28. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP
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Medzinárodný deň detí v Európskom 
meste športu 
Termín: 2. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Prechod rozprávkovým lesom 
Zábava, poznávanie prírody a športové hry pre deti 
a rodičov
Termín: 3. jún
Miesto: MČ Kremnička

Deň detí v RGB Radvaň 
Športovo-zábavný deň pre deti so známymi špor- 
tovcami
Termín: 4. jún
Miesto: Obchodné centrum RGB Radvaň

Summer Fresh Show 
Exhibičné vystúpenie tanečníkov klubu Element
Termín: 9. jún
Miesto: Aula Fakulty zdravotníctva SZU

Farbám neujdeš 
5 km zábavný rodinný beh ulicami mesta 
Termín: 10. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP a okolie

Skalka a Kotliská
Túra pre zdatných turistov
Termín: 10. jún
Trasa: Dolná Lehota – Kotliská – Vajskovská dolina 
- Črmné

Olympijský deň v Kremničke
Športové popoludnie pre stredoškolákov
Termín: 19. jún
Miesto: Spojená škola, Kremnička

Fit mamina
Cvičenie mamičiek s deťmi v šatkách a ergono- 
mických nosičoch 
Termín: každý pondelok v júni 
Miesto: Mestský park pri Ekonomickej fakulte UMB

Fitkids Banská Bystrica
Ukážkové hodiny cvičenia FitKids pre deti základných 
škôl 
Termín: máj – jún
Miesto: ZŠ Moskovská, ZŠ Bakossova, ZŠ Spojová, 
ZŠ J.G.T. Podlavice

Joga v dennom živote 
Verejné cvičenie s cvičiteľmi jogy  
Termín: 25. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Zapojenie komunity, rekreačný šport Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Konferencia Dieťa – rodič - šport 
S témou celospoločenského problému navrátenia 
športu do rodín
Termín: 1. – 2. jún
Miesto: Robotnícky dom

Strelkyňa okamihu
Beseda s Dankou Bartekovou v rámci cyklu podujatí 
Univerzita mestu – mesto univerzite
Termín: 5. jún
Miesto: Cikkerova sieň Radnice

Prijatie basketbalistiek BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica                                                                                                                         
Termín: 7. jún
Miesto: Veľká sieň mestského úradu

Slávnostné vyhodnotenie kampane  
Do práce na bicykli 
Termín: 13. jún
Miesto: Námestie SNP

Banskobystrická hodinka
Venovaná histórii športu v Banskej Bystrici
Termín: 15. jún
Miesto: Národný dom

Výchovno vzdelávací projekt 
spoločenského správania a tanca s 
Fáber Dance School                                                                              
Termín: 28. jún
Miesto: Robotnícky dom

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny

Na kolesách proti rakovine
15. ročník kampane so symbolickou jazdou v Parku 
pod Múzeom SNP na bicykloch, kolobežkách, 
odrážadlách, trojkolkách, či korčuliach
Termín: 2. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Športový deň dekanky FPV UMB
Termín: 30. jún
Miesto: športový areál Filozofickej fakulty UMB
 
Naučme deti športovať 
Deti športujú so známymi slovenskými športovcami, 
dobročinná akcia zameraná na pomoc deťom, ktoré 
trpia detskou mozgovou obrnou
Termín: 18. jún
Miesto: Areál ZŠ Golianova ul.

Banskobystrické firemné hry 
Termín: 23. jún
Miesto: Baseline Sport Arena

Festival dievčenského futbalu
Termín: 23. jún
Miesto: Futbalový areál Radvaň

Lučatínska 11-ka
Cestný beh
Termín: 24. jún
Trasa: Lučatín – Slovenská Ľupča

Joga v dennom živote 
Verejné cvičenie s cvičiteľmi jogy  
Termín: 25. jún
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Športový deň dekanky FPV UMB
Termín: 30. jún
Miesto: športový areál Filozofickej fakulty UMB
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Medzinárodné podujatia a podujatia  
s masovou účasťou
Majstrovstvá SR v atletike mužov a žien
Termín: 1. – 2. júl
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách

Tour De Volcano Poľana  2017
Medzinárodné cyklistické podujatie 
Termín: 2. júl
Trasa: Banská Bystrica – Brezno – Čierny Balog – 
Hriňová – Detva – Mičiná – Šalková 

Prechod SNP Nízkymi Tatrami
Termín: 2. – 8. júl
Trasa: Hrebeň Nízkych Tatier z Telgártu do Španej 
Doliny 

Europa Pole Battle League, pole dance 
& pole sport
Termín: 15. júl
Miesto: Europa SC

Volejbalový turnaj, 82. ročník
Termín: 22. júl
Miesto: Moštenica pri Banskej Bystrici

Majstrovstvá Slovenska v horskej 
cyklistike
Termín: 22. a 23. júl
Miesto: Šachtičky nad Banskou Bystricou 

Parkour Meeting Banská Bystrica 2017
Termín: 27. -  30. júl 
Miesto: Zimný štadión, Park pod Múzeom SNP, 
Námestie SNP

The Legits Blast – 3 x 3 Basket, 
hip-hopový festival 
Termín: 28. – 30. júl
Miesto: Europa SC

Majstrovstvá Slovenska v pilotovaní 
padákov 2017
Termín: 29. júl
Miesto: Letisko v Očovej 

Bikepro výjazdy, vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nenáročné cyklistické traily v okolí mesta
Termín: júl
Trasy: okolie mesta Banská Bystrica

TAMI Cup
Letný turnaj v malom futbale
Termín: 8. júl
Miesto: Ihrisko TAMI aréna

URPINER Cup
Letný turnaj v malom futbale
Termín: 15. júl
Miesto: Ihrisko TAMI aréna

KAMARÁT Cup
Letný turnaj v malom futbale
Termín: 22. júl
Miesto: Ihrisko TAMI aréna

Florbalový kemp 2017
Termín: 10. – 14. júl
Miesto: Športová hala v Badíne

Biathlon Mania Cup
Prvé kolo
Termín: 27. júl
Miesto: Park pod Múzeom SNP 

RED DEVILS Cup
Letný turnaj v malom futbale
Termín: 29. júl
Miesto: Ihrisko TAMI aréna

Banskobystrické šípy No. 1
Terénna lukostreľba, skeet
Termín: 2. júl
Miesto: Ihrisko ZŠ Pieninská
                                                    
ADLO BBO CUP 2017 - Pohár 
Mestských lesov Banská Bystrica
Otvorený mestský orientačný beh
Termín: 15. júl
Miesto: Urpínska lúka
                                                                       
O2 Kordícky extrém
Trailové bežecké preteky hrebeňom a zvážnicami 
Kremnických vrchov
Termín: 22. júl
Miesto: Kordíky a Kremnické vrchy

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

JÚL



Banskobystrický šport na dobových 
fotografiách
Výstava venovaná staršej histórii banskobystrického 
športu 
Termín: 18. júl - 31. august   
Miesto: ŠVK

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Športová liga parkinsonikov
Športové podujatie pre ľudí s chorobou, ktorá im 
natrvalo a výrazne zasiahla do aktívneho života
Termín: 3. – 4. júl
Miesto: SŠ – SOŠ elektrotechnická na Zvolenskej 
ceste

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny
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33. Medzinárodný turnaj SNP v džude

Termín: 19. august
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Od Tatier k Dunaju

345 km dlhé štafetové bežecké podujatie
Termín: 19. august
Trasa: Jasná – Banská Bystrica - Bratislava

Bikepro výjazdy, vol. 7, 8, 9
Nenáročné cyklistické traily v okolí mesta
Termín: august
Trasy: okolie mesta Banská Bystrica

Cykloturistický maratón Po stopách 
Martina Rázusa 
Termín: 5. august
Trasa: Liptovský Mikuláš – Čertovica – Brezno – 
Banská Bystrica – Donovaly – Banská Bystrica

HELL Cup
Letný turnaj v malom futbale
Termín: 5. august
Miesto: Ihrisko TAMI aréna

STRECHY BB Cup
Letný turnaj v malom futbale
Termín: 19. august
Miesto: Ihrisko TAMI aréna

Pohyb nám pomáha
Športový deň - súťaže a hry pre deti a rodičov 
Termín: 20. august
Miesto: Baseline Sport Arena 

Buď fit s BCF 
Kondičné cvičenie s Martinou Halinárovou 
Termín: júl - september
Miesto: Ihrisko pri Tihányiovskom kaštieli v Radvani

TAI-CHI 
Verejné cvičenie s čínskou cvičiteľkou a profesorkou
Termín: 1. - 31. august
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Cyklojazda SNP
Termín: 29. august
Trasa: Banská Bystrica - Zvolen

Donovalský drapák 

Cyklistický a bežecký maratón 
Termín: 5. august
Miesto: Donovaly

O Pohár Robotníckeho domu

Súťaž tanečných párov v kategóriách deti, juniori  
a dospelí
Termín: 6. august
Miesto: Robotnícky dom

HC ´05 Cup 2017 

Hokejové turnaje mladších žiakov 
Termín: 19. - 20. august
Miesto: Zimný štadión

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

AUGUST



Handi Open 2017

Atletické preteky hendikepovaných športovcov  
vo vrhačských disciplínach
Termín: 12. august
Miesto: Štadión SNP Dukla na Štiavničkách

Banskobystrický šport na dobových 
fotografiách
 
Výstava venovaná staršej histórii banskobystrického 
športu 
Termín: 18. júl - 31. august   
Miesto: ŠVK

Seminár trénerov

V oblasti techniky a trénovania bedmintonu
Termín: 5. – 6. august
Miesto: Baseline Sport Arena

Konferencia MÚMF

Termín: 19. august
Miesto: Tatranská ul.

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny
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O2 Banskobystrický maratón
Termín: 3. september
Miesto: Ulice Banskej Bystrice

Medzinárodný turnaj ženských 
basketbalových univerzitných tímov 
krajín EÚ
Termín: 8. - 10. september
Miesto: Športová hala FF UMB

Slovak Open
Medzinárodný turnaj v crossmintone 
Termín: 16. september  
Miesto: Baseline Sport Arena

Majstrovstvá SR v rapid šachu 
jednotlivcov a 21. ročník turnaja Open 
Banská Bystrica
Termín: 22. - 24. september
Miesto: Internát Ekonomickej fakulty UMB

Ministry of Fight 2
Fightshow v medzinárodných zápasoch v Muay Thai, 
K1, MMA a boxe
Termín: 30. september
Miesto: Ministry of Fun

Banskobystrický chodecký míting
1. ročník medzinárodných pretekov
Termín: 30. september 
Miesto: Park pod Múzeom SNP 

Radvanský deň 
Kultúrno-športové podujatie pre rodiny s deťmi 
Termín: 1. september
Miesto: Areál ZŠ Radvanská

Cyklotúra histórie 2017 
Privítanie účastníkov XVI. ročníka Cyklojazdy histórie 
2017 na Radnici
Termín: 2. september
Trasa: Spišský hrad – Banská Bystrica - Pustý hrad 
nad Zvolen

Vitalsport – objav svoj šport
Šport pre všetkých – všetko pre šport s Decathlonom
Termín: 9. september
Miesto: Europa SC

Deň otvorených dverí v Dukle Banská 
Bystrica
Prezentácia športov s možnosťou aktívneho 
zapojenia sa
Termín: 8. september
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách

Internacionáli:  Dukla Banská Bystrica 
– Dukla Praha
Futbalový exhibičný zápas 
Termín: 8. september
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách

Športovo spoločenský deň v Radvani 
Termín: 15. september
Miesto: futbalové ihrisko v Radvani

Európsky týždeň mobility
Deň bez áut – cyklistická aktivita venovaná 
končiacemu sa Európskemu týždňu mobility    
Termín: 22. september
Miesto: Námestie Š. Moysesa

Merida – Zelená stopa
Cyklomaratón v okolí Banskej Bystrice
Termín: 1. september
Miesto: Selce a okolie

Tennis Arena Kids Tour 
Séria tenisových turnajov detí do 12 rokov
Termín: 1. - 3. september
Miesto: Baseline Sport arena

Minimaratón 
Termín: 2. september
Miesto: Námestie SNP

Cylistické preteky Ponickými kiarmi 
2017
Termín: 9. september
Horská trasa zo Šalkovej do Poník

Otvorené majstrovná Banskej Bystrice 
v minihádzanej žiakov 
Termín: 9. september
Miesto: Ihrisko pri ZŠ Sitnianska

Plavecká štafeta žiakov
Termín: 29. september
Miesto: Krytá plaváreň na Štiavničkách

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

SEPTEMBER
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Biatlon (nie len) pre hendikepovaných
Termín: 1. september
Miesto: Námestie Štefana Moysesa

Športová konferencia
Termín: 16. september
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny

Biatlon mania Cup 
laserový biatlon určený žiakom základných škôl. 
Termín: 29. september
Miesto: štadión SNP na Štiavničkách

Európsky týždeň športu 
Termín: 22. – 30. september
Program:
OTVORENIE EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU športovým a kultúrnym programom 
NÁUČNÝ CHODNÍK MALACHOVSKÁ DOLINA – ľahká turistická túra takmer pre každého  
LYŽUJTE S NAMI V LO MLADOSŤ – deň otvorených dverí pre rodičov a deti
CARS & COFFEE SLOVAKIA – stretnutie športových a exkluzívnych vozidiel
ZÍSKAJ SVOJ PRVÝ DETSKÝ VODIČÁK – pre deti materských škôl na dopravnom ihrisku
CVIČENIE – rehabilitačné cvičenie v Robotníckom dome pre zamestnancov MsÚ
OLYMPIJSKÁ KVAPKA KRVI – možnosť darovať krv v Športovej hale Dukla
LASER – RUN – prezentácia poslednej časti moderného päťboja pre širokú verejnosť
JOGA PRE VŠETKÝCH – joga ako najstarší systém na svete zjednocujúci telo, dušu a myseľ 
CYKLOTÚRA KALIŠTE – stredne ťažká cyklotúra (45 km) s celkovým prevýšením 700 m
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Medzinárodný cestný beh, 20. ročník
Termín: 7. október  
Miesto: Park pod Múzeom SNP

Medzinárodné majstrovstvá SR  
mládeže v skokoch na lyžiach  
a severskej kombinácii a medzinárodné 
preteky veteránov v skoku na lyžiach 
Termín: 21. október 
Miesto: Skokanské mostíky Žlté piesky 

32. Pohár SNP v karate a 23. Európsky 
turnaj univerzít
Termín: 22. október
Miesto: Športová hala FF UMB v Banskej Bystrici

Európska univerzitná hokejová liga
Hokejový zápas UMB Hockey Team vs. 1928 KTH 
Krynica, Poľsko
Termín: 25. október
Miesto: Zimný štadión 

Parkouristi Bystričanom
Termín: 14. október
Miesto: Základná škola Narnia

Cvičenie pre dobrú náladu II
Termín: 16. október - 18. december
Miesto: Štátna vedecká knižnica

Deň Bystrických športovcov
Obchodné centrum zorganizovalo deň plný zábavy  
a športových exhibícií pod názvom Príď si vybrať svoj 
šport, alebo sa zdokonaľ v tom, ktorý už robíš! 
Termín: 28. október
Miesto: Europa SC

Fit mamina s Nasťou
Cvičenie s Nasťou Kuzminovou
Termín: 30. október
Miesto: LOCA Studio

Horehronské hry
57. ročník atletických pretekov mládeže
Termín: 4. október
Miesto: Štadión SNP na Štiavničkách 

Školské majstrovstvá žiakov ZŠ okresu 
BB v zrýchlenom šachu
Termín: 21. október
Miesto: Banská Bystrica

Bavme deti športom 1. kolo
Súťaže atletických škôlok a základných škôl
Termín: 26. október
Miesto: Športové gymnázium

Futbalový turnaj prípravek
Termín: 28. október
Miesto: Telocvičňa na Magurskej ulici

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

OKTÓBER



"Zaväzujeme sa  
 k podpore športu  
 pre všetkých  
 obyvateľov 
mesta" 

Osobnosti s npor. Mgr. Matejom 
Tóthom
Beseda s Matejom Tóthom v rámci projektu 
Banskobystrický šport v knižnici
Termín: 9. október
Miesto: Štátna vedecká knižnica

Tanečným pohybom ku zdraviu učiteľa
Celoslovenská konferencia pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR
Termín: 12. október
Miesto: Aula Okresného úradu

Zo školy na zimák – edícia stredné 
školy
Termín: 25. október
Miesto: Zimný štadión

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe
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55. Grand Prix SNP v krasokorčuľovaní
Termín: 18. a 19. november
Miesto: Zimný štadión 

Deň detí materských škôl na Slovensku
Športové aktivity detí
Termín: 10. november
Miesto: Námestie SNP

Nox Quaerox
Nočný orientačný beh dvojíc ulicami mesta 
Termín: 10. november
Miesto: Ulice mesta Banská Bystrica

Crazy schody
Súťaž bežcov 
Termín: 10. november
Miesto: Areál Múzea SNP

Otužilci na Šachtičkách
Termín: 19. november
Miesto: Šachtičky

Nočné šifry
Orientačný beh a šifrovacia hra
Termín: 23. november
Miesto: Šport bar a ulice mesta

Bavme deti športom 
2. kolo súťažných disciplín pre žiakov ZŠ
Termín: 16. november
Miesto: Športové gymnázium

Žiacka chodecká liga
Termín: 30. november
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Medzinárodné podujatia  
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

NOVEMBER



Európske mesto športu 2017 očami 
detí
Výstava detských kresieb
Termín: 6. - 10. november
Miesto: Radnica na Námestí SNP

Hory a mesto Banská Bystrica
Festivalová prehliadka horského filmu 
a dobrodružstva
Termín: 9. - 11. november
Miesto: kinosála Múzea SNP

Šport a zdravie, ako na to ? Športujeme 
lebo chceme
Medicínska konferencia o športovaní pre širokú 
verejnosť 
Termín: 11. november
Miesto: Múzeum SNP

Deklarácia Vráťme šport do rodiny
Závery konferencie Dieťa – rodič – šport zhrnuté  
do Deklarácie a prezentované členom Rady ZMOSu 
Termín: 15. november
Miesto: Zasadnutie Rady ZMOSu na Štrbskom plese

60. výročie založenia Katedry telesnej 
výchovy a športu FF UMB
Akademická slávnosť a ocenenie zaslúžilých i súčas- 
ných športovcov, trénerov, športových pedagógov, 
akademických funkcionárov
Termín: 23. november
Miesto: Aula Beliana UMB 

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Memorandum o spolupráci mesta s 
SAZPŠ
Podpis Memoranda medzi Mestom Banská Bystrica 
a Slovenskou asociáciou zrakovo postihnutých 
športovcov o vzájomnej spolupráci, informovanosti 
a podpore športu zrakovo postihnutých športovcov
Termín: 9. november
Miesto: MsÚ Banská Bystrica

Nežná reumatická revolúcia – 
bojujeme za slobodu pohybu
Šport pre reumatikov poskytnutím možnosti 
zdravého pohybu nezaťažujúceho kĺby
Termín: 17. november
Miesto: Mestský park

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny
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Back to garage
Crossfitová súťaž s domácou i zahraničnou účasťou
Termín: 2. december
Miesto: Base Gym v Sásovej

Európska hokejová univerzitná liga 
Hokejový zápas EUHL medzi UMB Hockey Team  
a českým tímom Shields Olomouc
Termín: 5. december
Miesto: Zimný štadión

Ministry of Fight 3
Galavečer bojových športov s medzinárodnou 
účasťou
Termín: 27. december 
Miesto: Ministry of Fun Banská Bystrica 

Mikulášske zimné plávanie
Termín: 10. december
Miesto: Vodná nádrž na Motyčkách

Ľadové hry
Tradičné štefanské podujatie otužilcov 
Termín: 26. december
Miesto: Vodná nádrž na Motyčkách

Banskobystrická plavecká  
24-hodinovka
21. ročník obľúbeného plaveckého podujatia pre 
obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Bystrica 
Termín: 28. a 29. decembra
Miesto: Krytá plaváreň

Bystrické mosty 
Bežecké podujatie
Termín: 31. december
Miesto: Park pod Múzeom SNP – mosty a brehy rieky 
Hron

Bavme deti športom
3. kolo súťažných disciplín pre žiakov ZŠ
Termín: 14. december
Miesto: Športové gymnázium

Predvianočný turnaj o Pohár Jozefa 
Vengloša
24. ročník medzinárodného futbalového halového 
turnaja detí do 14 rokov
Termín: 16. december
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Štefan Cup 2017
Futbalový maratón
Termín: 26. december
Miesto: Športová hala Dukla na Štiavničkách

Medzinárodné podujatia 
a podujatia s masovou účasťou

Podujatia na národnej  
a regionálnej úrovni

Zapojenie komunity, 
rekreačný šport

DECEMBER



Zo školy na zimák – edícia základné 
školy
Termín: 5. december
Miesto: Zimný štadión

Odovzdanie štafety mesta Banská 
Bystrica EMŠ 2017 Nitre EMŠ 2018 
Banská Bystrica sa dňa 20. decembra 2017 rozlúčila 
s titulom Európske mesto športu a pomyselnú 
štafetu odovzdal banskobystrický primátor Ján 
Nosko prvému mužovi mesta Nitra Jozefovi 
Dvončovi. Mesto pod Zoborom sa bude hrdiť 
titulom v nasledujúcom roku. Banská Bystrica 
sa síce s titulom lúči, ale podľa primátora Jána 
Noska chce samospráva investovať do športu aj  
v nasledujúcom období. S titulom Európske mesto 
športu sa Bystričania symbolicky rozlúčili na 
Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke.

50. výročie založenia prvej hokejovej 
triedy v bývalom Československu 
Ocenenie doterajších trénerov a učiteľov pamätnými 
plaketami
Termín: 21. december
Miesto: Zimný štadión

Kultúra, vzdelávanie a osveta 
v športe

Charitatívny Mikulášsky beh
Termín: 2. december
Trasa: Europa SC – Námestie SNP

Benefičný zápas v ľadovom hokeji
zápas medzi Old Stars Teamom a Športovou 
hokejovou triedou ZŠ Golianova
Termín: 21. december 
Miesto: Zimný štadión

Podujatia pre znevýhodnené 
skupiny

ZÁPASY ŠPORTOVÝCH LÍG 
V BANSKEJ BYSTRICI V 
PRIEBEHU CELÉHO ROKA 

Európska univerzitná hokejová liga  
 
Žiacka chodecká liga - viackolové 
preteky v atletickej chôdzi  
 
Banskobystrická hokejbalová liga  
 
Liga malého mestského futbalu  
 
Bystrická zimná žiacka tenisová liga  
 
Druhá Slovenská futsalová liga 
OPENLIGA  
 
Tipsport Liga  hokejové zápasy HC´05
 
DOXX bet liga futbalové zápasy FK 
Dukla Banská Bystrica  
 
Basketbalová Extraliga žien
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More than one and a half years of preparation into its candidature, Banská 
Bystrica gained the title of 2017 European City of Sport, awarded by 
ACES Europe from Brussels. We deemed the candidature of our town as 
justified. After all, in 2015 Banská Bystrica boasted more than 124 sports 
clubs, 9,330 registered sportsmen and over 32,500 active inhabitants 
who regularly engage in sports activities, making it 54% of the entire 
population. The year of 2017 and sports activities that we carried out in 
Banská Bystrica lifted this positive attitude towards sports to previously 
unseen numbers. Ever since our run for the title started, we had been 
insisting to maintain and boost this positive trend and public engaged in 
sports. All necessary activities were subjected to this goal. Using our EMS 
Ambassadors, we kept luring thousands of inhabitants to sport. Whether 
it was cross-country skiing with Nasta Kuzminova, jogging with Mato Toth 
or ice-skating with Michal Handzus, everything was eagerly embraced. 
We provided support to our local sports clubs and invited more than 360 
sport events only in 2017 - another historical record for our town. We 
triggered investments into comprehensive reconstruction projects of 
school premises and we launched a project that seeks to reconstruct all 
sport grounds in the town and make them accessible for public use. 
More than a year into this project, we are starting to see the first fruit of 
our labour. The project of European City of Sport, however, has been lacking 
any system of grants connected to European funding and we have been 
forced to fund the project and its related investments from the municipal 
funds of Banská Bystrica. We managed to be successful and, using proper 
marketing strategies, to lure sponsors that helped us to secure both 
finances and physical work in 2017 for reconstruction of sports grounds, 
provision of drinking water and medical emergency services. Currently, 
Banská Bystrica runs 40 pre-schools with small gymnasium and physical 
education rooms, 20 gymnasiums belonging to elementary schools, and 22 
gymnasiums and fitness rooms at high schools. 
Gradually, we are reconstructing our ice-hockey arena that servers as a 
base for HC ´05 iClinic Banská Bystrica – an ice-hockey club that became 
national champion in 2017. We have a modern 50m swimming pool and 
an all-year-round beach pool that turns into a winter sports arena in 
winter. Another large base for sportsmen and public are SNP Stadium and 

BANSKÁ BYSTRICA
2017  
EUROPEAN 
CITY  
OF SPORT 
  

Stiavnicky Sports Hall, both belonging to VŠC Dukla Club. Banska Bystrica 
also boasts the title of the Town of Olympic Winners.

The high number of top sportsmen led to our decision to nominate  
12 top sportsmen for EMS Ambassadors. We were the only ones to do this 
from among other 2017 European Cities of Sport. Each month, the role 
was taken over by one of the top sportsmen. The title was accepted, and 
celebrated with Banská Bystrica inhabitants at Epihpany Run, by Matej 
Tóth, World Champion and Olympic champion in the 50 km walk from Rio 
Olympics, followed by the February Ambassador, a sport shooter Juraj 
Tužinský. The next in the line were Ľuboš Križko, Marián Kuřeja, a bronze 
medallist in pin throw from Rio Paralympics, and Anastasia Kuzmina, a 
four-time biathlon Olympic Champion.  The June Ambassador was the best 
thai boxer in the world, Vladimír Moravčík, nicknamed also The Dracula, 
and July was reserved to Marek Hamšík, a Slovak football player currently 
playing for SSC Naples in Seria A. August was taken over by Richard Gonda, 
the best Slovak formula racer and one of the biggest Slovak sport talents, 
while September belonged to the cyclist Marek Čanecký, a double Slovak 
champion and winner of many hill and point-collecting stages. The October 
Ambassador was a Slovak snowboarder Martina Molnárová, followed by 
Martina Hrašnová, who holds a silver medal in hammer throwing from 
2014 European Championship in Zurich. December belonged to Michal 
Handzuš, a Slovak ice-hockey player who won 2013 Stanley Cup with his 
team from Chicago. 
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The most important investments in 2017 were purchase of 
gymnastics equipment for all elementary schools (ZŠ), purchase of 
swimming equipment for kids, skating track under SNP Museum, 
ZŠ Sitnianska – enlargement of outdoor playground by another 
playground, ZŠ Ďumbierska – completion of outdoor sports 
premises and access road to sports grounds, ZŠ Golianova – new 
layer for multifunctional sports ground, ZŠ Trieda SNP – repair of 
layer for multifunctional sports ground, ZŠ Slobodného vysielača 
– comprehensive reconstruction of sports premises, gym on 
Magurska St. – comprehensive reconstruction, ZŠ Spojová – 
new multifunctional sports ground (carried out in 2018), creation 
of winter premises at beach swimming pool, funding of single 
trail project in Laskomerska Dolina, support for Sport Zone in 
Sásova, construction of FIT Park in Fončorda, in cooperation with 
Stredoslovenske Vodárne water company. We also supported 
judo classes for pre-schools and elementary schools in BB, while 
Europa SC obtained a new area for presentation of sports clubs 
from Banska Bystrica at Bio Caramel event. Banská Bystrica also 
saw dancing classes for teachers from all over Slovakia and this 
year we see an offer for free yoga training classes at Robotnicky 
Dom. We also organised free tai chi exercises in Town Park in 
cooperation with a Chinese professor.

During candidature for the 2017 EMS title, many important persons 
from sports and other social life expressed their support. Vladimír 
Maňka – Member of European Parliament, Member of European 
Parliament Budgetary Committee; Peter Pellegrini – Slovak Deputy 
Prime Minister (then), Ladislav Čambal – General Manager of Sports 
Section at Slovak Ministry of Education and Sports (then); František 
Chmelár – President of Slovak Olympic Committee (then); Ján Holko 
– President of Sport For All Association; Ján Riapoš – President of 
Slovak Paralympic Committee; Július Dubovský - President of Slovak 
Association of University Sports; Václav Mika – CEO of Slovak TV & 
Radio (then). 
In 2017, the most important sport events were Banska Bystrica 
Gymnastics Days, Višegrad Cup – Dog Sled Championship, 
Banskobystrická Latka, Judo Grand Prix, IBU Cup 2017 in Biathlon, a 
World Biathlon Junion & Cadet Championship; Ice-Hockey University 
League Finals; Handicup – OZ Pons, Slovak Championship in Parachute 
Piloting; Handi open 2017, O2 Banska Bystrica Marathon, Run in 
Colours, European Championship in Orienteering; BB cup – swimming 
competition with international players; International Cycling Tour 
Around Slovakia; Youth Football Championship - Mayor’s Cup; 
Slovak Championship in Latin American Dances; 24-Hour Swimming 
Competition and attempt at breaking a swimming record. 
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We founded SPOLU SME BYSTRICA, a non-profit organization, in 
order to apply for sponsorship and start new partnerships. In 2017, 
we gained the following EMS partners: FALCK (free medical services 
for events up to EUR 14,000), RTVS – general media partner; PETIT 
PRESS – media project partner. Association of Manufacturers of Soft 
Drinks and Mineral Water secured water supply for clubs, sportsmen 
and events in the amount of EUR 10,000. ČSOB provided a EUR 10,000 
funding for sports in Banská Bystrica. ADLO donated safeguarding 
components for ZŠ gyms in the amount of EUR 12,000. EUROMOTOR 
provided us with 3 SKODA vehicles with EMS logo to secure the events, 
and fuel in the amount of EUR 5,000. LUX Hotel offered discounted 
rates for sport event organisers in the amount of EUR 5,000. Narodny 
Dom Hotel offered discounted rates for sport event organisers in 
the amount of EUR 5,000. BEKWOODCOTE reconstructed the sports 
premises of ZŠ Spojová in the amount of EUR 3,000.
Other activities that we carried out in 2016 and 2017 were the 
following: monitoring of all sports clubs from Banská Bystrica, 
working meetings with sports clubs and monitoring of their activities 
and results, 3 meetings with representatives of all clubs, change of 
provisions on funding – creation of direct funding and implementation 
of internal standards for the Committee, budget increase for support 
of sports, clubs and activities in Banská Bystrica, promotion of EMS 
Ambassadors and their sport achievements, professional conferences 
in Banská Bystrica, memoranda, creation of ŠK Dukla o.z. (VŠC Dukla 
and Banská Bystrica) in order to cumulate all clubs under one brand 
and to achieve transparent funding, involvement of volunteers to 
implementation of sports activities, operation of Banská Bystrica 
Fanpage - 2017 European City of Sport with over 2,870 fans, networking 

of sports clubs and universities in Banská Bystrica, presentation of 
Banská Bystrica as EMS at international fairs both in Slovakia and 
abroad, presentation of Banská Bystrica as EMS at ZMOS meeting, 
published press letter with personalised voucher for EMS with Matej 
Toth, new labels at town entry points saying “Banská Bystrica - Town 
of Olympic Winners”, and installation of memorable plaque of Olympic 
winners. We sent a mayor's letter to our partner towns, inviting them 
to sports events and offering collaboration with organisation of sports 
activities, we supported Ra2ň Ski activities – a free ski lift in the middle 
of residential area, we commenced work on water slalom project on 
the Hron River, in collaboration with VŠC Dukla. Európa Shoppin Centre 
supported the sport talents from Banská Bystrica with a financial 
gift. Collaboration with SZU resulted in professional conferences 
with certificates for sportsmen and coaches. Richard Gonda, an EMS 
Ambassador, secured education of children on traffic safety. Juraj 
Tužinský, an EMS Ambassador, took part in a sport shooting training 
for schoolchildren. Ľuboš Križko secured a swimming training for 
schoolchildren, while Anastázia Kuzminova, an EMS Ambassador, 
helped install info boards on sports for mums with children in the park 
under the memorial. We organised a blood donation event with EMS 
Ambassadors, we also organised a winter park run with Matej Toth. 
We made ice skating at the stadium public and accessible to everyone. 
In collaboration with UMB and UMB hockey team, we organised From 
School to Ice Stadium for schoolchildren and students. We arranged 
decoration of municipality buses, promoting Banská Bystrica as 
EMS. We informed sports clubs on options how to get funding from 
various grant sources in Slovakia and grant schemes, we also arranged 
training for club representatives on Sports Act. In cooperation with 
Local Tourism Organisation, we created 360-degree panoramic views 
of selected sports grounds in BB and offered Robotnícky dom to 
sports club representatives for their activities. We created a Hall of 
Fame in Robotnícky dom and organised an international conference 
Child, Parent & Sport for public. We are among those who signed the 
declaration Let's Bring Sport Back to Families, addressed to central 
government authorities. We started collaboration with UMB Faculty of 
Economies to monitor impact of the title on Banská Bystrica in 2016, 
2017 and 2018. The year of 2017 started with a Charity Ball of Banská 
Bystrica which was dedicated to sport celebrities. 
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For our efforts and performance, we were honoured with SOV plaque 
for development of sport in Banská Bystrica. We also ranked 5th in 
the Best City Category from among all European towns in 2017. The 
evaluation is made annually by an independent foreign university 
that observes how the promises are kept that the respective towns 
gave during their candidature. We have also been successful in public 
relations: Association of PR Agencies annually awards the best PR 
projects in Slovakia with PROKOP award. We got shortlisted in our 
category, i.e.we made it to the 6 best PR projects in Slovakia.

The entire bill for the municipality in 2017 for support and 
implementation of our aims and obligations ran up to EUR 2,580,000 
from our own funds. In order to maintain the continuity of already 
started processes, of sports development and investment into 
reconstruction of all sports grounds that have been left, we are still 
applying for all kinds of various grants and funding. We certainly plan 
to keep going. Our aims reach into 2018. We started construction of 
cycle paths and, in this year, we want to reconstruct 2 major sports 
premises at elementary schools in the amount of EUR 700,000. 
We also commenced designing work to construct a multifunctional 
sports hall. Banská Bystrica has never been blessed with such a hall 
and we feel it is inevitable for further development of sports in town. 
The successfully started project for construction of single trails and 
cycle paths through woods and natural grounds is still going on in 
2018 with our significant financial support. We also launched work on 
designing of docking area and water slalom park for water lovers and 
sportsmen from VŠC Dukla Banská Bystrica. Our town has not had a 

direct contact point with the Hron River that flows directly through the 
centre. Another big challenge ahead of Banská Bystrica and Sliač is to 
complete the family trail that would connect both towns.

By achieving of the title, Banská Bystrica greatly boosted its tourism 
and sports standard of the town has increased, connected with social 
cohesion and inclusion of handicapped communities into sports. 
Both local and international partnerships have been created in order 
to gain funding for sports. We have experienced a rise in motivation 
of businesses into funding sports clubs and events, and to construct 
and improve sports and recreational town infrastructure. In Banská 
Bystrica, sports support in society means investment into future 
generation and into health of its inhabitants.
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An all-year monitoring of sports activities in Banská Bystrica in 2017 showed 
that 22,174 of registered sportsmen were involved in sport competitions on local, 
regional and international levels. The number is even higher when recreational 
sportsmen are included. 37,276 inhabitants of Banska Bystrica registered for 
events of recreational sport and sport for handicapped communities. The entire 
number of those recorded for a sport activity in Banská Bystrica is 59,450 
persons, i.e. 77.20% of the town population. These numbers prove how important 
and vital is to have the project of European towns of sport, with Banská Bystrica 
being the prime example of this. It is due to support of municipality and partners 
that the ratio of people involved in sports increased in 2017. The EMS year title 
ended a success. Yet the municipality has declared its interest to continue with a 
similar philosophy and to be a part of project sustainability in future. The plan is to 
keep going in the same quality standard, collaborate closely and support sports 
clubs from town using a grant system. 
As a reward of our endeavour to promote sports and healthy lifestyle, which 
we promoted at each and every level and put a lot of our own money into it, 
we were also successful with our request toward the Slovak government. 
The request aimed at funding of our investment activities to develop sports 
infrastructure. We celebrated success in mid-March 2018 and the Slovak 
Government approved funding for Banská Bystrica – 2017 European City of Sport 
in the total amount of 3 million Euro. This grant will be used for the following: 
modernisation of training centre of municipal youth football stadium in Radvan, 
comprehensive reconstruction of sport premises at ZŠ Radvanská, revitalisation 
and reconstruction of municipal ice stadium, and completion of infrastructure of 
National Biathlon Centre in Osrblie.

 V KAŽDOM  
 Z NÁS BIJE  
 SRDCE  
 ŠPORTOVCA   






