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MESTA BANSKÁ BYSTRICA

K opravám pristupujeme komplexne
A čaká nás najväčšia rekonštrukcia
ciest za posledné roky
Samospráva

Zaujalo nás

Informujeme

Pripravujeme modernizáciu križovatiek
a pri Mestskom parku na Tajovského ulici
by mal pribudnúť kruhový objazd!
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Aj počas letných mesiacov je v meste
čulý pracovný ruch. Rekonštruuje sa most
aj športoviská.
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Na Barbakáne nájdete nový Banícky
orloj, ktorý symbolizuje banícku a remeselnú históriu nášho mesta.
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Oslávte s nami rok do EYOF
Už čoskoro začnú organizátori XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici odpočítavať
jeden rok do začiatku najväčšieho multišportového podujatia na Slovensku. Pri tejto príležitosti ožije v sobotu, 24. júla aj centrum
Banskej Bystrice.
Na oslavu začiatku odpočítavania jedného roka do EYOF 2022 Banská Bystrica sú
pozvaní mladí i starí, každý nájde v programe niečo zaujímavé. Námestie SNP sa
v sobotu, 24. júla premení na festivalové
pódium, na ktorom budú vládnuť predovšetkým dobrá nálada a zábava. Návštevníci podujatia bližšie spoznajú Európsky
olympijský festival mládeže, budú si môcť
aj zašportovať či zabaviť sa pri rôznych koncertoch. O prekvapenia počas celého popoludnia nebude núdza. Jedným z nich bude
aj oficiálne predstavenie maskota EYOF,
ktorý vzišiel z vlaňajšej veľkej výtvarnej
súťaže. Porota vyberala zo stovák návrhov
od ľudí z celého Slovenska. „Počas celého
programu budeme dodržiavať predpísané
protipandemické opatrenia. Aj z tohto dôvodu sa program pripravuje v troch blokoch. Na každý z nich bude k dispozícii po
tisíc vstupeniek, ktoré môžu záujemcovia
získať v lotérii prostredníctvom formulárov na facebookovej stránke EYOF 2022
Banská Bystrica. Mysleli sme na všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. Veríme,

že programom potešíme Banskobystričanov a úspešne odštartujeme záverečný rok
príprav podujatia,“ hovorí marketingový
riaditeľ EYOF 2022 Banská Bystrica Lukáš
Donoval. Rok do začiatku odštartuje 24. júla
o 15:00 hod. prvým koncertným blokom
Dychová hudba Ministerstva vnútra SR.
Nebude to však tradičná dychovka, popoludnie sa bude niesť v znamení rockových,

muzikálových a filmových skladieb. O 17:00
hod. otvorí druhý koncertný blok pre ďalšiu
tisícku držiteľov vstupeniek populárna detská šou Fíha Tralala. V rytmoch známych
pesničiek si zatancujú najmä deti. Vyvrcholením programu bude koncert skupiny
HEX od 20:00 hod., počas ktorého predstavia organizátori nového maskota, a zároveň spustia oficiálne odpočítavanie jedného
roka do EYOF. „Máme pripravené aj ďalšie
prekvapenia, o ktorých budeme postupne
informovať na našich sociálnych sieťach.
Súčasťou EYOF 2022 budú tiež fanúšikovské zóny, v ktorých bude každý deň od 24.
do 30. júla 2022 bohatý sprievodný program pre obyvateľov a návštevníkov mesta a celého regiónu. Rok pred podujatím
chceme prezentovať Banskobystričanom
malú ochutnávku z toho, čo ich čaká ďalšie
leto,“ doplnil Lukáš Donoval. Všetky informácie o programe k odpočítavaniu jedného
roka do začiatku EYOF 2022 Banská Bystrica budú k dispozícii na sociálnych sieťach
a na webe www.eyof2022.com.
Tím EYOF

Leto plné podujatí a zážitkov
níkom, bez ktorých by tieto dni nemali také
čaro. Pozrite si aspoň malý výber toho, čo po

dlhšom čase vdýchlo Banskej Bystrici život.
Aj keď toto podujatie už máme za sebou, Kultúrne leto v meste pod Urpínom sa ani
zďaleka nekončí. Všetky zaujímavé
podujatia, ktoré nás ešte len čakajú,
nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk.
gre

Všetky foto: archív MsÚ BB

Niekoľko dní v júni žila Banská Bystrica Dňami mesta, ktoré sprevádzala jedinečná atmosféra, dobrá nálada, hudba, tanec,
divadlo a smiech. Ďakujeme všetkým,
ktorí svojím dielom prispeli do programu, ale aj obyvateľom a návštev-
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Do mestských materských škôl
od septembra nastúpi ďalších
649 detí

Bezpečné detské ihriská
K základným detským potrebám patrí pohyb
a hra, prostredníctvom ktorých deti získavajú
nové zručnosti a rozvíjajú svoju osobnosť.
S prichádzajúcim letným obdobím sú žiadané
najmä pohybové aktivity v exteriéri. Ideálnym priestorom sú detské ihriská, na ktorých
je dôležitá nielen pestrosť herných prvkov,
ale aj ich bezpečnosť a vhodné umiestnenie.
V Banskej Bystrici sa v správe mesta nachádza 78 detských ihrísk, ktoré vzhľadom na
umiestnenie certifikovaných prvkov a dodržanie potrebných opatrení predstavujú bezpečnú zónu pre hru a pohyb detí. Na týchto
detských ihriskách sa nachádzajú herné prvky, ktoré pri správnom používaní nepredstavujú pre najmenších riziko. Obľube sa tešia
aj pieskoviská, pri ktorých je dôležité dodržiavať hygienické zásady a nepodceniť dôležitosť pravidelnej údržby a čistenia. Mesto
počas sezóny v pravidelných intervaloch čistí
každé pieskovisko, ktorého je zriaďovateľom.
Piesok je premývaný a prekopávaný a na
ochranu pred znečistením slúžia aj plachty,
ktorými je po hre s dieťaťom potrebné pieskovisko zakryť. Zároveň žiadame návštevníkov
ihriska, aby pri odchode z pieskoviska hračky
odložili do debničky, ktorá je na to určená.
Vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných
nariadení prosíme obyvateľov, aby svojvoľne neumiestňovali herné prvky na verejných
priestranstvách, ale využívali detské ihriská
a pieskoviská, ktorých zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica. Zoznam mestských detských ihrísk a pieskovísk nájdete na webovej
stránke mesta. Detské ihrisko v správe mesta
je možné identifikovať aj podľa tabule s prevádzkovým poriadkom, ktorý je potrebné dodržiavať. Ďakujeme.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Dlhodobým cieľom mesta Banská Bystrica je
rozširovanie kapacít vo svojich materských
školách. Od roku 2015 sa stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu,
a najmä získanými eurofondmi, podarilo pre
malých škôlkarov vytvoriť 286 nových miest.
Vďaka tomu mohla samospráva už druhý školský rok po sebe prijať do svojich škôlok všetky
deti, ktoré splnili podmienku predškolského
veku, mladšie ročníky, ale aj deti z okolitých
obcí, v ktorých nie je zriadená škôlka. Zápis
detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnil
v čase od 1. do 31. mája 2021. Tento rok bolo
vydaných 649 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do
MŠ. Školský úrad sa snažil vyhovieť každej požiadavke zákonných zástupcov. V prípade, že
bola požadovaná škôlka, do ktorej hlásili svoje
dieťa obsadená, zamestnanci MsÚ im ponúkli inú vhodnú alternatívu. Je to úspech, nakoľko v roku 2015 mesto na Školskom úrade
evidovalo 158 zamietnutých žiadostí zákonných zástupcov o umiestnenie svojich detí do
materských škôl. Tento rok bol otázny najmä
pre zmenu legislatívy, na základe ktorej je od
1. septembra 2021 absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné
pre všetky deti, ktoré do konca augusta dosia
hnu päť rokov a musia byť prijaté prednostne.
Spomínaná zmena legislatívy si vyžiadala aj
mravčiu prácu Školského úradu a dohľadávanie takýchto detí. Zákonní zástupcovia totiž
neprihlásili 144 detí, ktoré k 31. augustu 2021
spĺňajú vek predškoláka, a na ktorého sa vzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie. Do
času uzávierky Radničných novín sa podarilo
dohľadať 124 detí. Niektoré žijú so svojimi rodičmi v zahraničí, ďalšie v iných mestách na
Slovensku, niektoré sú prihlásené do súkromných materských škôl alebo podnikových MŠ.
Ďalším 20 zákonným zástupcom boli odoslané výzvy o tom, že si nesplnili zákonnú povinnosť. Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľ
29 materských škôl, z toho dve sú súčasťou
základných škôl.
Školský úrad, oddelenie školstva
a mládeže, MsÚ BB

Odhalenie sochy panovníka
Bela IV. v Banskej Bystrici

Foto: MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Informácie
z mestského
úradu

Koncom júna bola v Banskej Bystrici odhalená socha panovníka Bela IV., ktorý v roku
1255 udelil osade Bystrica mestské výsady
a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto.
Socha kráľa v nadživotnej veľkosti je umies
tnená v hradnom areáli za vežou Barbakánu.
Výber tejto lokality je konsenzom Krajského
pamiatkového úradu a Rady primátora pre
architektúru a urbanizmus. Aktivity smeru
júce k jej vytvoreniu a osadeniu začala samospráva podnikať už v roku 2015 na podnet
poslanca a riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva. V tom období vyzval mesto, aby
navrhlo, kde originál sochy kráľa Bela IV.
umiestniť, a zároveň, aby bola vyhlásená verejná zbierka na realizáciu tohto diela. Oslovené boli tiež spoločnosti pôsobiace v Banskej
Bystrici, ako aj Veľvyslanectvo Maďarska, aby
prispeli finančnými prostriedkami a pomohli
dielo zrealizovať. Myšlienku osadenia sochy
si osvojili viacerí banskobystrickí poslanci,
podnikatelia, ale aj nadácia Gábora Betlena
z Maďarska, ktorá vo februári 2019 prispela
sumou 15 000 eur. Dokopy sa podarilo vyzbierať viac ako 50 000 eur a z rozpočtu mesta bolo na tento účel vyčlenených cca 11 000
eur. Autor bronzovej sochy v celkovej výške
247 centimetrov je akademický sochár docent
Peter Gáspar. Socha kráľa Bela IV. je umies
tnená na kamennom podstavci. Súčasťou diela je bronzová platňa obsahujúca informáciu
o udelení mestských výsad osade Bystrica.
Vertikálna kompozícia postavy kráľa v nadživotnej veľkosti vyjadruje rozhodnú osobnosť panovníka. Postavu kráľa reprezentujú
kráľovské atribúty: koruna na hlave, meč ako
symbol slobodného mesta a ochrancu krajiny
v pravej ruke a darovacia listina mestských
práv v ľavej ruke. Autor architektonického
návrhu vizualizácie sochy v priestore je architekt Martin Somora.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov, MsÚ BB
www.banskabystrica.sk
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Pripravujeme najväčšiu rekonštrukciu ciest
za posledných desať rokov
Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili návrh na vyčlenenie sumy vo výške 5 000 000 eur na ďalšiu
rekonštrukciu najvyťaženejších ciest v Banskej Bystrici. Okrem toho sa pripravujú projekty obnovy či vybudovania žiadaných chod
níkov vo viacerých lokalitách mesta.
Vytypované boli miestne cesty, ktoré spôsobujú motoristom, cyklistom či peším problémy, a znižujú komfort ich jazdy a presunu po
meste. „Aj na základe diagnostiky Žilinskej
univerzity ide o úseky, ktoré si zaslúžia rekonštrukciu, nakoľko po rokoch sú vo veľmi
opotrebovanom stave. Za posledné roky tak

pôjde o najväčšiu investíciu do obnovy ciest
a chodníkov. Ďakujem poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí tento návrh podporili,“
hovorí primátor Ján Nosko. Spolu ide o viac
ako 10 kilometrov obnovených ciest. Súčasťou bude aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov s prihliadnutím na ich bezbariérovosť,

vybudovanie bezpečných priechodov pre
chodcov a aplikácia bezpečnostných prvkov
pre ochranu cyklistov. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia rekonštrukcie vybraných úsekov miestnych ciest, vrátane chodníkov.

Ktoré úseky budú opravené?
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Cesta Poľná • Moskovská • Kyjevské nám. • Nové Kalište • Švermova • THK až po kruhový objazd pri Lidli

Cesta Poľná • Malachov

Cesta na Tajovského ulici a Ulici J. Kráľa okolo mestského parku, vrátane vybudovania nového kruhového
objazdu pri mestskom parku

Cesta na amfiteáter
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Cesta Strieborné námestie • Bottova • Lazovná až po Medený
Hámor, kde by sa mal tiež vybudovať nový kruhový objazd

Cesta na Bernolákovej ulici, vrátane časti popred Novamed
a Aulu SZU

Cesta na Bakossovej ulici, vrátane rekonštrukcie dlažby na Nám.
Š. Moysesa popred tržnicu

Cesta na Hutnej ulici smerom k atletickému štadiónu a plavárni
na Štiavničkách

Práce v plnom prúde
S rekonštrukciou troch rozsiahlych úsekov
ciest, o ktorej sme vás informovali v júnovom
čísle Radničných novín sa už začalo.
Horná ulica
Partizánska cesta
Javornícka ulica
Gaštanová ulica
Vzhľadom na priaznivé počasie práce napredujú. V čase uzávierky už bola dokončená ces-

ta na Hornej ulici a intenzívne sa pracovalo
na úseku Partizánskej cesty cez križovatku
Cesta k nemocnici, popred mestský úrad na
ulici Československej armády. Po dokončení
celého úseku sa práce plynulo presunú na
Javornícku ulicu. V prípade Gaštanovej ulice v Podlaviciach sa momentálne spracováva
projektová dokumentácia. Vo všetkých štyroch lokalitách by však mali byť práce dokončené do konca augusta 2021.

Horná ulica tesne pred dokončením

Pripravujeme tiež projekty obnovy či vybudovania chodníkov
Tento rok mesto investuje aj ďalších 900 000 eur do opravy chodníkov vo všetkých mestských častiach na základe odporúčaní občianskych rád a poslancov za jednotlivé volebné obvody.

Tatranská ulica – chodník bude obnovený

Kráľovohoľská ulica – chodník bude obnovený
Pršianska terasa – vybudujeme nový chodník
Kremnička v smere do Krematória – vybudujeme nový chodník

Okružná ulica – chodník bude obnovený
www.banskabystrica.sk
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Kostiviarska – vybudujeme nový chodník

Uľanka – vybudujeme nový chodník
gre

Všetky foto: MsÚ BB

Názory poslancov
K téme mesiaca sa vyjadrili aj banskobystrickí poslanci, ktorí tentokrát reagovali na otázku: Mesto Banská Bystrica v súčasnosti
pripravuje najväčšiu rekonštrukciu ciest za posledných desať rokov. Na tento účel bolo vyčlenených 5 000 000 eur, čo ste ako
poslanci odsúhlasili na júnovom mestskom zastupiteľstve. Samospráva však tento rok investuje aj ďalších 900 000 eur do opravy
chodníkov vo všetkých mestských častiach na základe odporúčaní občianskych rád a poslancov. Aké sú priority v tejto oblasti vo
Vašom volebnom obvode?
Michal Škantár
Desiatky rokov sa v Banskej Bystrici cesty iba plátali. Som preto rád, že súčasné vedenie mesta sa usiluje tento problém riešiť tak, že k opravám pristupuje komplexne. Znamená to, že namiesto plátania sa opravujú celé úseky ciest.
Dôkazom toho je aj aktuálne vyčlenený balík vo výške takmer 7 000 000 eur, ktoré sa investujú do rekonštrukcie ciest
a chodníkov. Týkať sa to má viac ako 10 kilometrov najvyťaženejších ciest na území mesta, a tiež chodníkov, ktoré
spoločne vytypovali zamestnanci mestského úradu a poslanci za jednotlivé volebné obvody na základe podnetov od
občianskych rád. Ako poslanec za obvod Rudlová – Sásová oceňujem, že sme v súčasnosti rozbehli revitalizáciu vnú
trobloku medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou, a momentálne tam prebieha rekonštrukcia 4000 m štvorcových
chodníkov. Medzi moje priority patrí aj rekonštrukcia chodníkov na Tatranskej, Sitnianskej či Kráľovoholskej ulici
a opravy ciest na Pieninskej ulici, Sásovskej ceste a na ulici Marka Čulena v Rudlovej.

Martin Turčan
Ako poslanec za Rudlovú – Sásovú som rád, že aj pre náš volebný obvod sa podaria dlho odkladané rekonštrukcie a stavebné práce. Chcem veriť, že ich kvalita bude dobrá a nebudeme sa musieť trápiť s nekvalitou stavebných prác, na ktoré mesto
vzalo veľký úver. Chcem poprosiť aj obyvateľov mesta, aby kontrolovali realizované práce a riešili ich prípadnú nekvalitu
s poslancami za svoj obvod či priamo so zamestnancami mestského úradu. Ak sa už riešia rekonštrukcie z úverov, ktoré
bude mesto splácať nastávajúcich dvadsať rokov, nech je kvalita dobrá a vydržia tieto diela desiatky rokov. Inak by to boli
zle investované zdroje a zadlžovanie Banskej Bystrice.

Martin Úradníček
Napriek pandémii sa naše mesto drží v dobrej finančnej kondícii. Nie je nadmerne zadlžené a banky v týchto časoch radi
a lacno požičajú. Práve pre tieto dôvody som podporil návrh na masívne opravy ciest a chodníkov v meste. Problematickejší je výber úsekov, ktoré sa majú obnoviť. Chápem, že prioritu majú havarijné úseky alebo najfrekventovanejšie ulice. Je
mi tiež jasné, že v roku 2022 bude v Banskej Bystrici letný Európsky olympijský festival mládeže. A nezabúdajme tiež na
blížiace sa komunálne voľby, všakže. Z asfaltovej časti úverového koláča si preto najväčšie sústo odhryznú veľké mestské
časti a tie menšie – ako je napríklad volebný obvod, v ktorom pôsobím (Majer – Senica – Šalková – Uhlisko) – dostanú
len na ochutnanie. Na Uhlisku opravili, alebo čoskoro opravia, aspoň celistvé úseky chodníkov na Bellušovej, Golianovej
a Hviezdoslavovej ulici a Na starej tehelni. Žiaľ, rozbitá Stavebná ulica, ktorá vyúsťuje do Majera alebo tankodrom s názvom Na Uhlisku sa medzi úverových favoritov nedostali...
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Dopravná situácia na ceste I/66 sa zlepší vďaka
modernizácii križovatiek

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili
návrh na predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu
„Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie
križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici“
ešte v minulom roku. Samospráva sa rozhodla uchádzať o nenávratný finančný príspevok
(NFP) z dôvodu, že cestná dopravná signalizácia na vytypovaných križovatkách je spolu
s kamerovým systémom zastaraná, nedostatočne koordinovaná, bez moderných informačných systémov. Aj to prispieva k tvoreniu

dopravných zápch. „Naším cieľom je vybudovať najmodernejší systém inteligentného
riadenia dopravy pomocou cestnej dopravnej signalizácie na piatich križovatkách na
cestnom ťahu, ktorý patrí v Banskej Bystrici
k najvyťaženejším. Súčasťou projektu bude
prestavenie semaforov na jednotlivých úsekoch, ktoré zvýšia priepustnosť týchto križovatiek. Vďaka moderným technológiám
budeme môcť získavať presné údaje o počtoch automobilov, cyklistov i peších, a tiež
o celkovej dopravnej situácii v meste. Teším
sa, že sme uspeli aj v tomto projekte,“ hovorí
primátor Ján Nosko. V súčasnosti sú na existujúcich križovatkách použité tri typy starých
stožiarov s návestidlami, ktoré sú väčšinou po
dobe životnosti. Riadenie dopravy je riešené
radičmi, prepojenými zastaranou kabelážou,
ktoré majú pevne definované signálne plány.
K dispozícii nie je vyhodnocovanie štatistických dát ani online prispôsobovanie riadenia
dopravy. „Rekonštrukciou a modernizáciou
piatich svetelných križovatiek zlepšíme na
ceste popri Hrone celkovú dopravnú situáciu. Plánujeme využiť moderné technológie
a novinky, ktoré zvýšia prepravné výkony

a znížia kolóny na ceste. Keďže podporujeme mestskú hromadnú dopravu, modernizácia semaforov umožní aj zavedenie aktívnej
preferencie vozidiel MHD,“ dopĺňa Jakub
Gajdošík, 1. zástupca primátora. V rámci
projektu bude inštalovaných 45 bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu
vozidiel, 18 kamier a 1 cestná meteostanica.
Na každej križovatke bude vybudovaný kamerový systém. Celkové výdavky projektu sú
odhadované na 981 000 eur, z toho schválený
nenávratný finančný príspevok (NFP) tvorí
743 000 eur.
mar

Foto: MsÚ BB

Banská Bystrica uspela v ďalšom projekte a získala eurofondy vo výške 743 000
eur. Vďaka financiám bude prebudovaných päť svetelných križovatiek na ceste
popri Hrone od Štadlerovho nábrežia –
Europa Shopping Center až po križovatku
Námestie slobody – Cesta k Smrečine
podľa najmodernejších kritérií, ktoré, okrem iného, umožnia preferenciu
vozidiel MHD. Realizáciou projektu sa
výrazne zvýši nielen bezpečnosť a komfort cestujúcich a peších, ale aj plynulosť
cestnej premávky.

Okružná križovatka pri mestskom parku by mohla
byť realitou už budúci rok
Dopravná situácia v okolí Mestského parku na Tajovského ulici by sa mohla po rokoch zlepšiť vďaka vybudovaniu mini okružnej
križovatky, na ktorú získalo mesto minulý mesiac právoplatné územné rozhodnutie. Po sfinalizovaní projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie by sa s výstavbou mohlo začať v jarných mesiacoch budúceho roka. Predpokladané náklady pred verejným
obstarávaním boli odhadnuté na 275 000 eur.
žíva a chátra. Súčasťou prestavby križovatky
bude tiež úprava chodníkov pre peších, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných
vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením
priechodu pre chodcov. „Mini okružná križovatka bude mať vonkajší priemer približne
23 metrov. Jej realizáciou dôjde k skvalitneniu komfortu účastníkov cestnej premávky,

Foto: MsÚ BB

Na križovatke ulíc Janka Kráľa a Tajovského smerom na Strieborné námestie vznikajú
často dopravné kolízie a zápchy. Navrhovaná
prestavba križovatky, ktorá citlivo pristupuje
k nevyhnutným zásahom do mestského parku a v maximálnej miere zohľadňuje existu
júci stav, by mohla dopravnú situáciu zmeniť.
„Hľadali sme najvhodnejší spôsob, ako dopravnú situáciu v tejto lokalite zlepšiť tak,
aby sme nezasiahli do národnej kultúrnej
pamiatky – mestského parku. Akákoľvek výstavba veľkého kruhového objazdu by mala
za následok výrub niekoľkých stromov. Našli sme riešenie v podobe vybudovania mini
okružného kruhového objazdu, ktorý svojou
rozlohou významne do parku nezasiahne,“
hovorí primátor Ján Nosko. Pred samotnou
realizáciou projektu sa počíta s výrubom len
jedného stromu v mestskom parku. Nevyhnutná bude aj asanácia nefunkčného objektu na okraji parku, ktorý sa dlhé roky nevyu-

skráti sa doba premávky na vozovke a zvýši
sa bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky.
V neposlednom rade dôjde k zníženiu emisií
v danej oblasti. Zároveň sa opraví aj povrch
na moste ponad potok Bystrica,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora. K zlepšeniu dopravnej situácie prispeje aj pripravovaná rekonštrukcia vozovky od križovatky R1
popred Ekonomickú fakultu UMB a Cesty na
amfiteáter. Zvýšiť plynulosť dopravy v tomto
úseku má aj plánovaný presun zastávky MHD
umiestnenej pri parku do priestoru pred Ekonomickou fakultou s vybudovaním samostatného zastávkového pruhu pre zastavenie
autobusov mimo hlavnej cesty. Počíta sa aj
s obnovou cesty od Strieborného námestia
cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor, kde sa v budúcnosti plánuje usporiadanie dopravného režimu, a to s využitím
kruhového objazdu.
mar
www.banskabystrica.sk
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Nový most do mestskej časti Iliaš je bližšie k realite
Obyvatelia mestskej časti Iliaš sa po rokoch dočkajú nového mosta spĺňajúceho podmienky 21. storočia. Nahradí provizórny most,
ktorý dlhodobo spôsoboval komplikácie nielen motoristom, ale aj cyklistom či peším.

Foto: MsÚ BB

dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do
roku 2000. Následne prenajala Správa
štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR)
mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a s niekoľkými
dodatkami trvala do 31. decembra 2016.
V roku 2016 mestu hrozilo, že bude musieť
starý most odkúpiť za viac ako 100 000
eur. Preto primátor Ján Nosko ešte v roku
2016 inicioval stretnutia so SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné
podmienky. Spočívali v podpísaní Darovacej zmluvy a v bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva mesta Banská Bystrica.

V druhej polovici júna sa zrealizovala prekládka starého, takmer 80-tonového mosta
do novej polohy. Iliašanom poslúži na prejazd
až do doby, kým nedôjde k výstavbe a otvoreniu nového oceľového obojsmerného mosta.
V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje na realizáciu výkopov pre nové opory mosta. Následne sa začne s vŕtaním mikropilót. Výroba
oceľovej nosnej konštrukcie mosta prebieha
u dodávateľa v halách mimo staveniska.

Niečo z histórie
Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal
mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku
1974. V tom čase poskytol štát samospráve

Prípravné práce trvali niekoľko rokov
Po získaní mosta do vlastníctva mesta začala samospráva podnikať reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Ilia
ša a vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti
výstavby nového mosta. „V júni 2020 sme
získali územné rozhodnutie a v januári tohto roku stavebné povolenie. Následne sme
v marci podpísali dodatok so zhotoviteľom
a odovzdali sme mu stavenisko. Aj keď v Iliaši žije nízky počet obyvateľov, nový most je tu
už viac než nevyhnutný, nakoľko je jediným

priamym spojením s ostatnou časťou mesta.
Verím, že počas stavebných prác sa nič negatívne neudeje a všetko pôjde podľa plánu.
Starý most, ktorý bol presunutý do novej polohy, bol po zaťažkávacej skúške v priebehu
dvoch-troch dní opäť dočasne spojazdnený.
Verím, že na jeseň sa dočkáme nového mos
ta, ktorý poslúži nielen motoristom, ale aj
peším, bežcom a cyklistom, pretože je to výz
namné prepojenie s turistickou cyklotrasou,
ktorú má v pláne vybudovať BBSK,“ hovorí
primátor Ján Nosko.

Výška investície po verejnom obsta
rávaní predstavuje sumu 1,4 mil. eur
Celá stavba sa realizovala v tzv. Žltom FI
DIC-u, čo znamená naprojektuj, postav
a odovzdaj. „Veríme, že výstavba nového
oceľového obojsmerného mosta s lávkou pre
peších a celou infraštruktúrou bude na jeseň
ukončená a most prejazdný. Ide o náročný
projekt vzhľadom na to, že sa nachádzame
v intraviláne, a je to jediná prístupová trasa
do Iliaša. Musíme dodržiavať striktný harmonogram, pretože obyvatelia sa potrebujú
ráno dostať do škôl i zamestnaní,“ dopĺňa
Eva Fízeľová zo spoločnosti EUROVIA SK.
mar

Práce na športoviskách v meste napredujú
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Foto: MsÚ BB

Aj napriek tomu, že počas minulého roka
sa realizácia mnohých projektov spomalila,
v Banskej Bystrici aj v lete vládne čulý pracovný ruch. V meste sa momentálne realizuje viacero rekonštrukcií, ktoré sa týkajú aj
obľúbených športovísk Banskobystričanov.
Ide napríklad o práce pri plavárni, o ktorých
sa dočítate na strane 9 či o Zimný štadión
a Mestský mládežnícky štadión. V čase uzávierky Radničných novín v hale A na Zim-

Foto: MsÚ BB

Zimný štadión

nom štadióne dokončovali montáž
celý interiér tréningovej haly a prebiehanajvyšších radov železobetónovej
li rekonštrukčné práce podlahy telocvične.
konštrukcie novej západnej tribúny.
Pokročilo sa aj na Mestskom mládežníckom
štadióne v Radvani – Kráľová. Hrubá stavba
Pred dokončením boli aj doplnkové
opatrenia statického zabezpečenia
objektu zázemia a šatní je už hotová. Koncom
novovybudovanej oceľovej konjúna sa realizovali vnútorné priečky na treťom
štrukcie východnej fasády. Po odoposchodí, rozvody vody, kúrenia a elektriky
vzdaní zapracovaných projekčných
na spodných dvoch poschodiach. Zároveň
zmien vyvolaných dodatočnými
sa pracovalo na strešnom plášti. Z ostatných
požiadavkami budúceho nájomobjektov sa pracovalo na oporných múroch
cu na dispozičné zmeny v šatniach
okolo ihriska a dažďovej kanalizácii vo vnútri
pod západnou tribúnou, ktoré mali
areálu.
gre
vplyv na architektúru,
vzduchotechniku, elekMestský mládežnícky štadión
troinštaláciu,
ústredné
vykurovanie, zdravotechniku a požiarnu ochranu priestorov, sa začali
inštalácie všetkých vnútorných rozvodov v prízemí prístavby západnej
tribúny. Na hale B bola ošetrená
strecha, zrealizovala sa výmena
všetkých okenných otvorov a dokončovala sa výmena fasádnych
okenných výplní. Zrekonštruovali
sa šatne a toalety, vymaľovaný bol

samospráva
júL 2021

Revitalizácia vonkajšieho areálu
Krytej plavárne na Štiavničkách je v plnom prúde
Vonkajší areál Krytej plavárne na Štiavničkách prechádza rozsiahlou revitalizáciou. Realizácia projektu je financovaná vďaka
získanej vládnej dotácii v objeme 800 000 eur vyčlenenej na podporu organizačného zabezpečenia najväčšieho multišportového
mládežníckeho podujatia EYOF 2022. Výsledkom stavebných prác bude komfortný a kvalitný priestor určený nielen pre športovcov
a športové kluby, ale aj pre všetkých návštevníkov plavárne.

Vizualizácia: archív MBB, a. s.

Významné investície

Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť ViaStav
BB, s. r. o. Banská Bystrica, sa postará o rekonštrukciu západnej a severnej časti areálu
obľúbeného športoviska domácich obyvateľov i ľudí z okolitých miest. „Je to jedna
z najstarších plavární na Slovensku s 50-metrovým bazénom, ktorý bol v roku 2010 kompletne zrekonštruovaný. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa vtedy nepodarilo
obnoviť okolie plavárne. Preto som rád, že
v rámci príprav na EYOF 2022 vláda vyčlenila prostriedky na dobudovanie infraštruktúry a areálu plavárne. Cieľom projektu je
vybudovať 65 parkovacích miest, verejné
osvetlenie, zrealizovať parkové úpravy, osadiť lavičky, smetné koše či nový prístrešok
na ochranu neďalekého prameňa. Myslím si,
že revitalizáciou vznikne pre návštevníkov
pekný a kvalitný priestor,“ hovorí primátor
Ján Nosko.

Moderný priestor pre všetkých
návštevníkov a športovcov

mu obstarávaniu na zhotoviteľa, k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom
a začiatku stavebných prác. V rámci celej
revitalizácie sa areál krytej plavárne stane
výborným miestom pre šport a relax. Okrem
parkovacích miest, ktorých je tu nedostatok,
sme poňali celú obnovu tak, aby tu vznikol
dostatočný priestor pre športovú prípravu,
najmä pre plavcov a ich kondičné tréningy.
Zároveň bude možný presun z terasy plavárne na plánované športoviská,“ dopĺňa Dušan
Argaláš, riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a. s.

Búracie práce a terénne úpravy
Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na
vytýčenie inžinierskych sietí, terénne úpravy
a búracie práce starých spevnených plôch,
recyklovanie stavebného materiálu a jeho
využitie na spätné zásypy a pod. Zároveň stavebná spoločnosť rieši aktuálny stav starej
nefunkčnej kanalizácie.

Celková výška investície predstavuje po verejnom obstarávaní 333 333 eur. V prípade
priaznivého počasia by mali byť stavebné
práce ukončené do troch mesiacov. V súvislosti s organizáciou EYOF 2022 budú okrem
revitalizácie okolia plavárne zmodernizované aj vnútorné priestory. Na plavárni pribudne príslušenstvo potrebné pre organizáciu vrcholových plaveckých súťaží danej
medzinárodnej úrovne. Žiadame všetkých
návštevníkov plavárne a plážového kúpaliska
o zhovievavosť a trpezlivosť počas stavebných
prác.

Plaváreň funguje aj počas leta
Po pandemických opatreniach, je plaváreň od
14. júna 2021 otvorená pre širokú verejnosť
podľa pôvodného cenníka bez obmedzení.
K dispozícii sú všetky bazény a atrakcie. Obnovený je aj náramkový systém, ktorý bol dočasne pozastavený. Dobrá správa je, že počas
leta nedôjde k tradičnej odstávke plavárne,
ale bude fungovať v plnom rozsahu v známych časoch.
Otvorené
Pondelok – Piatok 7:00 – 21:00
Sobota
9:00 – 21:00
Nedeľa
11:00 – 21:00
Sviatky a sanitačné dni
sanitačný deň: 12. 07. 2021 – zatvorené
sanitačný deň: 09. 08. 2021 – zatvorené
sviatok: 29.08.2021 – otvorené 11.00 – 21.00
hod.
Viac informácií nájdete na: www.plavarenstiavnicky.sk
mar

Vizualizácia: archív MBB, a. s.

V areáli pribudne aj detské ihrisko s hojdačkami, outdoorové prvky i streetballové ihrisko. Od parkovacích plôch budú chránené
oplotením s bráničkou. Sadové úpravy zahŕňajú položenie nového trávnika a výsadbu kríkov, pričom nebude vyrúbaný žiaden
strom. Súčasťou úprav je dovybavenie terasy
na hlavnej budove plavárne, jej napojenie
schodiskom na spevnené plochy parkoviska
a pod. Na terase vznikne brodisko so sprchou
i ležadlá. „Som rád, že zhruba po dvoch rokoch projektovania a rôznych námietkach
v stavebnom konaní sa nám podarilo sfinalizovať podmienky, pristúpiť k verejnéwww.banskabystrica.sk
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Invázne rastliny
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín sú uvedené v prílohe vyhl. č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky
a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. O spôsoboch ničenia týchto druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich
rozmnožovania sa (vegetatívne, generatívne alebo obojaké), početnosť v lokalite (výskyt jednotlivý, skupinový, masový, monokultúra), charakter a situovanie stanovišťa (najmä rovina, svah, blízkosť toku, typ pozemku), ohrozenosť a veľkosť lokality, ako
i ďalšie biologické vlastnosti druhu. Pre príklad je možné uviesť vegetatívne sa rozmnožujúce invázne druhy rastlín. Medzi najznámejšie patrí:
Pohánkovec japonský
(Fallopia japonica)

V rámci vykonávania údržby
pozemkov
(nevyužívaných
plôch, okolia ciest) je potrebné tieto rastliny odstraňovať.
Najjednoduchším spôsobom
odstraňovania je mechanické,
ostrihať alebo orezať súkvetia, prípadne kosiť plochy
s rastlinami pred rozkvitnutím. Mechanickým ničením
pred rozkvitnutím sa zabráni
tvorbe kvetov, súkvetí, plodov
a semien. Vytvorenú biomasu
je následne z pozemkov nevyhnutné odstraňovať, prípadne zničiť spálením, pretože
pri jej zotrvaní na ploche dochádza k nežiaducim chemickým procesom. Pri dlhodobejšom zotrvaní biomasy na ploche pozemku nie je
možné vylúčiť ani možnosť ich ďalšieho rozmnoženia sa a následného
šírenia sa na nové plochy.
Oddelenie životného prostredia, MsÚ BB
Foto: archív ŠOP SR

Foto: archív ŠOP SR

Odporúča sa vykonávať mechanické
a chemické spôsoby ničenia alebo ich
kombináciu, prípadne nastielanie fóliami. Prvé kosenie s chemickým postrekom je potrebné vykonať v druhej
polovici mája. Najvhodnejšia výška
na aplikáciu je 20 cm. Druhú fázu ničenia je potrebné uskutočniť ôsmy až
desiaty týždeň po prvej fáze, t. j. v júni
alebo v auguste. Medzi pokosením
a chemickým postrekom by nemal
uplynúť dlhší časový interval ako dva
až tri týždne, nakoľko pohánkovec
veľmi rýchlo rastie. V blízkosti vodných tokov (inundačné územie), vodných diel je výskyt inváznych druhov
rastlín asi najpočetnejší. Viaže sa na sprievodnú drevinovú vegetáciu
toku. Invázne dreviny prenikajú do bylinného podrastu, ako aj do jeho
okrajov, spočiatku jednotlivo. Po realizácii regulácie vodného toku pomerne rýchlo osídľujú uvoľnené stanovištia.

Zlatobyľ kanadská
(Solidago canadensis)

Relaxuj v regióne
ko Aqualand, Holidaypark Kováčová, zámok
Grand Vígľaš, Kaskády hotel & spa resort,
kúpele Sliač, Residence hotel & club, Turistické informačné centrum na autobusovej stanici, Informačné centrum v Radnici na Námestí
SNP, Lyžiarske stredisko Šachtičky, Fuggerov
dvor, Gym aréna, Masarykov dvor a Pizzeria
Tatiana. Zľavová knižka jednoducho nesmie
chýbať v tvojej plážovej taške!
Oddelenie cestovného ruchu,
IC, TIC, OOCR

Foto: MsÚ BB

Aj vy sa počas týchto horúcich letných dní
máte chuť ísť niekam osviežiť? Relaxujte v regióne za skvelé ceny vďaka zľavovej knižke.
Len za 24 eur tak môžete ušetriť na vstupoch
až 300 eur! Užite si Kaskády, Holiday park
v Kováčovej, pochutnajte si na skvelej pizzi
alebo sa prevezte na e-biku a zaplaťte len polovicu. Stačí si v jednom z informačných centier zakúpiť zľavovú knižku, ktorá obsahuje 15
kupónov. Výhodnú cenu máte až v 14 zariadeniach – Hotel Šachtička, plážové kúpalis-

Zelené oázy
vaných lokalitách Banskej Bystrice. Každá
z predstavených lokalít má svoje špecifiká
a najlepšie ju poznajú samotní obyvatelia.
Preto samospráva vytvorila dotazníky, ktoré
mohli Banskobystričania a Banskobystričanky počas minulého mesiaca vyplniť a vyjadriť svoj názor na to,
čo sa im v danej lokalite páči, ako by
chceli tráviť svoj voľný čas ale aj na to,
čo sa im na sídlisku nepáči či chýba.
Momentálne je prieskum k zeleným
oázam v Banskej Bystrici ukončený
a mesto môže pokračovať v prípravách. Ďakujeme všetkým obyvateľkám
Foto: MsÚ BB

V minulom čísle Radničných novín sme vás
informovali o tom, že mesto Banská Bystrica
chce pokračovať v revitalizácii vnútroblokov
a vytvoriť zelené oázy v siedmich vytypo-
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a obyvateľom, ktorí vyjadrili svoj názor prostredníctvom dotazníka či nápadovníka priamo v teréne. Vyplnených bolo 658 dotazníkov
a najaktívnejší boli respondenti na Fončorde,
v Sásovej a v Podlaviciach. Všetky vaše odpovede z dotazníkov budú slúžiť ako podklad na
diskusie v jednotlivých lokalitách, na základe
čoho pribudne na sídliskách to, čo obyvatelia
skutočne chcú a potrebujú. O ďalších krokoch či plánovaných stretnutiach vás budeme
informovať na webovej stránke mesta www.
banskabystrica.sk, na našich sociálnych sieťach aj v Radničných novinách.
gre

samospráva
júl 2021

Do kroniky nášho mesta pribudli významné mená

Foto: MsÚ BB

Vo štvrtok, 17. júna 2021 sa po roku v Cikkerovej sieni radnice opäť odovzdávali ocenenia – Cena mesta, Cena primátora a Čestné
občianstvo. Prevzali si ich významné osobnosti Banskej Bystrice, ktoré naše mesto reprezentujú doma či v zahraničí a zaslúžia
si uznanie. K mozaike výnimočných ľudí a inštitúcií spätých s mestom pod Urpínom pribudlo tento rok aj špeciálne poďakovanie.
Patrí všetkým zdravotníčkam a zdravotníkom, ktorí v našom meste počas uplynulých náročných mesiacov bojovali s pandémiou
koronavírusu, často siahajúc na dno svojich síl.

Zľava: Milan Zvada (Záhrada – CNK), Ján Solan (vnuk oceneného Petra Solana, in memoriam), Zdenka Solan (nevesta oceneného Petra Solana, in memo
riam), Matúš Petričko (Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n. o.), Eva Ogurčáková (Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n. o.), Viola Lutonská, primátor mesta
Ján Nosko, Beáta Frčová, Renáta Klementová, Pavol Katreniak (cenu prevzal za Ladislava Eduarda Hudeca, in memoriam), Juraj Sarvaš, Milan Pazúrik

Čestné občianstvo mesta Banská
Bystrica
Toto ocenenie udeľuje mestské zastupiteľstvo
fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu
a jeho obyvateľom. K čestným občanom patrí
od tohtoročného oceňovania aj Ladislav Eduard Hudec, in memoriam, za celoživotné výnimočné dielo v oblasti architektúry a vzťah
k mestu Banská Bystrica. Plaketu čestného
občana mesta si z rúk primátora Jána Noska
prevzal aj Juraj Sarvaš za celoživotné dielo
v oblasti divadelného umenia, umeleckého
prednesu a za zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska.

Špeciálne poďakovanie
„Opäť po roku je mozaika mien ocenených
laureátov pestrá. Som hrdý, a verím, že
spolu so mnou aj všetci Banskobystričania,
že v našom meste žili a žijú, pôsobili a tvoria práve takí významní a jedineční ľudia,
ktorých mená tvoria zoznam tohtoročných
laureátov. Uplynulé mesiace zmenili naše
životy. Byť ochrannými krídlami v ťažkých
časoch, zosobňovať nádej, že napriek neistote slnko opäť zasvieti. Tým všetkým boli
pre nás v uplynulých týždňoch a mesiacoch
zdravotníčky a zdravotníci. Tohtoročné
udeľovanie verejných ocenení má preto ešte
jeden dovetok v podobe poďakovania všet-

kým, ktorí v našom meste pomáhali v boji
s koronavírusom,“ povedal v úvode primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Cena mesta
Ocenenie udeľuje MsZ na základe návrhu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva
a obyvateľov osobám či inštitúciám za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
v rôznych oblastiach. V pamätnej knihe má
od tohto roka čestné miesto známy slovenský
režisér a scenárista Peter Solan, in memoriam, za výnimočný prínos v oblasti slovenskej
kinematografie. Cenu mesta si odniesli aj kronikárka mesta Renáta Klementová za celoživotnú prácu v oblasti kultúry i kronikársku
činnosť a Viola Lutonská za dlhoročnú prácu
pre naše mesto, prezentovanie zborovej tvorby, odovzdávanie skúseností v oblasti hudby
a reprezentáciu zborového spevu v zahraničí.
Za výnimočnú divadelnú činnosť a dlhoročný
prínos v kultúrnej, umeleckej a sociálnej oblasti získalo Cenu mesta aj Mestské divadlo –
Divadla z Pasáže, n. o.

Cena primátora
Primátor mesta ju udeľuje osobám, ktoré
sa osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej
Bystrice svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste. Jednou z tohtoročných laureátok na Cenu primátora je docentka Beáta

Frčová za profesionálne rozvíjanie zdravotníckeho štúdia v Banskej Bystrici. Za celoživotné pôsobenie v oblasti vzdelávania, kultúry, hudobného a spoločenského života, za
rozvoj zborového umenia na Slovensku získal
Cenu primátora aj profesor Milan Pazúrik.
Trojicu ocenených Cenou mesta uzavrela Záhrada – Centrum nezávislej kultúry za kultúrno-spoločenský prínos a podporu nezávislej
kultúry v našom meste a na Slovensku.

Ocenení si odniesli originálny
grafický list
Vytvorený bol špeciálne pre túto príležitosť
a jeho autor je doc. Igor Benca, akad. mal.
Grafika zobrazuje anjela, ktorý je súčasťou
erbu Banskej Bystrice, ale zároveň symbolizuje ochranu v ťažkých časoch. Anjel na grafike drží plaketu s iniciálami mesta a symbolom slnka, ktoré vyjadruje silu života a vieru
v lepšiu budúcnosť. Grafika je vytvorená technikou hĺbkotlače rytím a leptaním do medenej grafickej matrice a tlačením v ručnom
grafickom lise. Počet výtlačkov je limitovaný
a signovaný autorom. Na vytvorení layoutu
tohto ročníka sa autorsky podieľal Mgr. art.
Patrik Ševčík, ArtD. Obaja grafici pôsobia na
Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici.
mar
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Adalbert je alternatívno-rockový sólový projekt Vojtěcha Štědroňa, ktorý naživo hráva so svojou
kapelou v aktuálnom zložení: Martin Štědroň, Dušan Bobák a Vladimír Holec. Adalbert odohral
mnoho koncertov na Slovensku aj v zahraničí. Medzi najvýznamenjšie patrí maďarský festival Sziget
(2014) a predskakovanie legendárnej skupine Placebo (2017). V roku 2014 vyšlo prvé EP s názvom
ADALBERTep a o štyri roky neskôr vyšiel debutový album Ghosts, ktorý nasledovalo stredoeurópske Ghosts Tour 2019. V roku 2020 vyšlo EP Young and Useless a už tento rok sa očakáva vydanie
druhého albumu s názvom Notes of Delirium.
Ako sa mladý neznámy spevák
z Banskej Bystrice stane účinkujúcim
na festivale v Maďarsku či
predskokanom známej kapely
Placebo?
Celý príbeh toho, ako sa mi projekt Adalbert stal prvoradou a serióznou záležitosťou,
sa začal súťažou Demovnica_FM Rádia FM,
v ktorej bola moja skladba úspešná natoľko,
že som sa dostal k nahratiu singla v štúdiu
v Slovenskom rozhlase, kde som spolupracoval s Marošom Hečkom a Marcelom Buntajom. Vďaka tomuto singlu som vyhral ďalšiu
súťaž, na základe čoho som s kapelou hral na
festivale Sziget. Následne som začal pracovať
na debutovom albume, najskôr s producentom Marcelom Buntajom, neskôr s producentom Marošom Hečkom, ktorý mi dohodil aj

vydavateľstvo a spolu s ich manažmentom mi
vybavili aj koncert so skupinou Placebo.

Prečo sa venuješ práve tomuto
štýlu hudby? Čo ťa ovplyvnilo pri
tvojej tvorbe a na čom momentálne
pracuješ?
Hudobný štýl Adalberta je zmes rôznorodej
hudby, ktorú počúvam, baví ma ju tvoriť aj
hrať naživo. Medzi najvýznamnejšie akty,
ktoré ma hudobne ovplyvnili, hlavne spočiatku, patria: Placebo, Muse, Sigur Rós či
Radiohead. Neskôr som však začal počúvať
rôznorodejšiu tvorbu, a najmä, na novej tvorbe bude počuť vplyvy industriálneho rocku,
klasickej hudby, progresívneho a operného
rocku, ale aj tvrdej elektroniky. Momentálne finišujem druhý album Notes Of Delirium

a v priebehu najbližších týždňov z neho zverejním prvý singel Living Simulation, a následne aj videoklip.

Ako vnímaš kultúrny život v Banskej
Bystrici? Ktoré miesta nášho mesta
sa ti s kultúrou spájajú najviac?
Od čias pandémie sa kultúrny život, samozrejme, ťažko hodnotí. Mne samému veľmi chýba
realizovať sa na koncertoch. Pevne dúfam,
že sa to čoskoro zmení a budem môcť urobiť
s kapelou aspoň menšie tour ku pripravovanému albumu a zahrať si aj v domácej Banskej Bystrici. Pre mňa je ikona kultúrneho
vyžitia v Banskej Bystrici Klub 77, v ktorom
som odohral najviac koncertov, medzi ktoré
patril napríklad aj môj prvý klubový koncert.
zs

V Banskej Bystrici sme spustili Banícky orloj

Orloj je umiestnený na fasáde Barbakánu v prednej časti budovy nad hlavným
vchodom. Korpus obrazu je vyrobený
z pozinkovanej ocele ošetrenej polyuretánovým vrchným lakom vo viacerých
farebných vrstvách. Vzhľadom na unikátnosť Barbakánu sa pristúpilo k takmer
úplnej historickej vernosti, či už pri použitých technológiách, alebo kompozícii
vzhľadu. „Aj napriek tomu, že kultúrne
podujatia boli počas pandémie zrušené, zamestnanci nášho Odboru kultúry,
športu a cestovného ruchu nezaváhali
a prišli s týmto pekným nápadom. História je dôležitou súčasťou každého mesta a ja som rád, že tú banskobystrickú si
môžeme pripomenúť aj takýmto spôsobom. Orloj pribudol k symbolom nášho
12 I
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mesta a pečať baníctva bude pripomínať
nielen nám, ale aj ďalším generáciám. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho
tvorbe a verím, že sa pri ňom nepristavia len
Banskobystričania, ale aj obyvatelia iných
slovenských či zahraničných miest,“ hovorí
primátor mesta Ján Nosko. Celkový tvar orloja má evokovať drevenú skrinku, v ktorej sú
vyložené cennosti. Ornamentika bola prispôsobená gotickému štýlu a obraz bol rozdelený

do troch políc – kompozičných celkov. Prvá
polica, s najmasívnejšími stĺpmi a výjavom
baníka, má symbolizovať podzemie bane
a štôlne, ale aj baníkov, ako majoritnú časť
historického obyvateľstva. Druhé poschodie
predstavuje spracovanie rúd v okolí Banskej
Bystrice, hámor s kováčom a stupami. Je tam
tiež stvárnená rieka, ako symbol všetkých
vodných tokov v okolí, ktoré poháňali stroje
a zariadenia. Kostol zo Španej Doliny pripomína všetky okolité banícke obce a mestá, ktoré sa podieľali na spracovávaní rúd
a výsledných produktov. Tretie poschodie
je symbolom mesta, ktoré má svoje miesto vo svete. Jazdec na koni – Fugger, za
ktorého čias banícka Banská Bystrica
zažila najväčšiu slávu, loď „Bom Jesus”
a voz symbolizujú vývoz výrobkov a surovín z Bystrice do celého sveta. Kostol
Nanebovzatia Panny Márie bol použitý
ako symbol mesta a jeho historického
jadra. Autori Baníckeho orloja v Banskej
Bystrici sú akademickí sochári – manželia
Jančurovci z Ľupčianskych kovozávodov,
s.r.o., ktorí sa v umeleckej oblasti dopĺňajú. Za konštrukčnou časťou stojí Matúš
Jančura a detaily, ku ktorým patrí napríklad stvárnenie zobrazení postavičiek, má
na svedomí Magdaléna Anna Jančurová.
gre
Foto: MsÚ BB

Dňa 7. júla 2021 vo večerných hodinách
sa mestom po prvý raz ozvali zvuky
Baníckeho orloja, ktorý pribudol na
Barbakáne na Námestí Štefana Moysesa.
Symbolizuje baníctvo, ktoré je s naším
mestom neodmysliteľne späté, ale aj
remeselnú históriu Banskej Bystrice.
Slávnostne ho spustil primátor mesta Ján
Nosko spolu s jeho tvorcami – manželmi
Matúšom a Magdalénou Annou Jančurovcami.

Foto: archív V. Štědroň

Talent ukrytý v našom meste

história
júL2021

Článok na pokračovanie: Časť 1.

Majitelia domu č. 13

Skromná popoluška medzi histo
rickými domami Banskej Bystrice

Najstarším známym majiteľom dnešného
domu Dolná č. 13 bol opaskár Melichar Gurtler, o ktorom sa v archívnych záznamoch zachovali štyri zmienky – všetky z roku 1513. Figuruje v nich ako senátor a zástupca richtára.
Zomrel pred rokom 1523, a podľa daňových
registrov z rokov 1523 – 1526 je už ako majiteľka domu uvedená vdova po Melicharovi
Gurtlerovi. V roku 1529 sa vlastníkom domu
stal zámočník Gregor Schlosser. V prvej polovici 60. rokov 16. storočia vlastnil dom
Leonard Košicki. V roku 1567 sa jeho novým
majiteľom stal sedlár Marek Tischbier, ktorý
sa po dvoch rokoch presťahoval do susedného
domu č. 15. Po ňom dom od roku 1570 vlastnil
Krištof Khor. Od roku 1578 bol zas majetkom
strihača súkna Andreja Scherera, jeho syna.
Pri požiari, dňa 15. apríla 1605 dom prvý raz
vyhorel. V roku 1604 alebo 1605 sa majiteľom
domu stal murár Anton di Deleti, ktorý sa do
Banskej Bystrice prisťahoval začiatkom 90.
rokov 16. storočia z Talianska. V roku 1620 ho
zdedil jeho syn Matej di Delety, korý bol holič. O dve desaťročia neskôr (v r. 1647 – 1651)
vlastnil dom Matejov syn Anton di Delety II.
V roku 1652 sa jeho novým majiteľom stal
zlatník Alexander Krandy. Z jeho produkcie
poznáme kalich z roku 1673, ktorý sa nachá
dza v majetku banskobystrickej ev. cirkvi,
a tiež čašu z Ipoliho zbierky. Začiatkom 70tych rokov už bol vlastníkom domu Andrej
Puchon, ktorý bol senátor mesta a banský ťažiar. V roku 1705 sa majiteľom stal Tomáš Kogler, ktorý bol podomový obchodník. V roku
1730 ho vystriedal Matej Prosnak. V rokoch
1747 – 1759 je ako majiteľ domu uvedený
krajčír Pavol Tornay. Pri najväčšom požiari
mesta 3. – 4. augusta 1761 vyhorel tento dom
po druhý raz. V nasledujúcom roku alebo
v roku 1763 dom od dedičov Pavla Tornaya
kúpil šuster Magnus Kinstrom, ktorý podľa
mena pravdepodobne pochádzal zo Švédska.
Po roku 1787 sa stal majiteľom domu Matej
Quazy, ktorý ho potom vlastnil viac ako 40
rokov. Od vdovy Quazyovej ho pred rokom
1837 kúpil Samuel Eisert II. V rokoch 1856
– 1857 vlastnil dom Samuelov syn obchodník
Anton Eisert, ktorý tu prevádzkoval obchod
so zmiešaným tovarom. Po roku 1886 sa majiteľom domu stal Ján Samuel Percian, ktorý mal na prízemí zriadenú predajňu mäsa.
V mestských registroch z roku 1920 sú ako
majitelia domu uvedení dedičia Jána Samuela Perciana. V ďalšej časti sa budeme venovať
rodine Palinayovcov, ktorá dom na Dolnej
ulici č. 13 vlastnila od roku 1921.

M. Hudec

Po znárodnení predajňa v prednej časti domu
fungovala ďalej, dielne a výrobňa v zadnom
trakte boli využívané Zvolenským mäsopriemyslom š. p. Zvolen. Neskôr Zvolenský mäsopriemysel časť priestorov dvorného traktu
upravil na bývanie pre svojich zamestnancov.
Byty časom prevzal Bytový podnik mesta
Banská Bystrica a nasťahoval do nich svojich
nájomníkov. Človeku by sa zdalo, že filozofia Palinayovcov – vrátili nám po 30 rokoch
dom, síce v dezolátnom stave, ale je môj, tak
si ho dám do poriadku – je v podstate logická a správna, no nebolo to tak. Nastalo ťažké
obdobie pre vlastníkov, ktorí sa 24 rokov po
odovzdaní báli vstúpiť do vlastného majetku,
za ktorý mali hmotnú zodpovednosť, platili
dane a, samozrejme, sa cítili ukrivdene. Starobylé domy zámožných mešťanov, postavené na gotických základoch, patria medzi
najhodnotnejšie renesančné budovy na Slovensku. Keďže ide o jedinečnú historicky cennú kultúrnu pamiatku, o ktorej sa len málo
vie, chceli by sme Vám stručne priblížiť celú
históriu Dolnej ulice, domu č. 13 a jeho majiteľov od roku 1513, teda od obdobia, od kedy
sú zachované v archíve prvé listinné zmienky.

Dolnú ulicu budovali
Banskobystričania od 14. storočia
Je to najdlhšia zachovaná, najstaršia i naj
strmšia ulica schádzajúca z dolnej časti
banskobystrického námestia smerom dole
k mostu cez potok Bystrica. Počas historického vývoja mala viac názvov – po nemecky
Untere gasse, po maďarsky Alsó utza, neskôr
ju volali Spital gasse – Špitálska, pretože na

jej konci stál už v 13. storočí Špitál sv. Alžbety pre práceneschopných baníkov. Po špitálskom moste prechádzali do mesta hostia,
vozy na trh cez Dolnú – Kremnickú bránu
a opačne i odsúdenci na popravu na Šibeničný vršok (Galgenberg) nad dnešným nákupným centrom. V tejto ulici bol snemom zvolený aj jeden uhorský kráľ. Mala tiež názov
Kossuth Lajos, potom opäť Dolná. Po druhej
svetovej vojne to bola Malinovského ulica na
počesť maršála R. J. Malinovského, nakoľko
pod jeho vedením do nej vstúpili v roku 1945
osloboditeľské vojská 2. Ukrajinského frontu
spolu s rumunskou armádou. Dnes je to Dolná ulica a na jej pešej zóne stoja domy tak,
ako pred rokmi. Z pôvodných majiteľov však
zostalo málo.

Aké je výnimočné postavenie domu
č. 13?
Ide o pôvodne prízemný neskorogotický dvojtraktový cirkulárny meštiansky dom s tromi
oknami do ulice, aké si stavali prví nemeckí
osadníci. Ich domy sa nachádzali na svahu
zvažujúcom sa od hradu na západ. Architektonické zvyklosti tej doby hovorili, že domy
mali do ulice len tri okná. Obyvateľov týchto domov považujeme za pôvodných obyvateľov, ktorí rozhodovali predovšetkým o sebe.
Najstarším známym majiteľom domu na Dolnej č. 13 bol opaskár Melichar Gurtler. Aj keď
sa dom nachádzal za hradbami starého mesta
je výnimočný tým, že ide o murovanú nehnuteľnosť (v tej dobe boli v meste domy drevené), ktorá dostala od richtára mesta výsadu,
nakoľko so vzrastajúcim počtom urodzených
a bohatých osadníkov bolo potrebné neskôr
rozšíriť aj okruh nositeľov mestských výsad,
najmä ak si títo nedokázali obstarať cirkulárne domy či parcely v centre mesta. Tak sa
niektoré domy Lazovnej ulice a Dolnej ulice
(spolu 5 domov) včlenili do kruhu cirkulárnych domov (Ringhaus), a zároveň získali aj
ich prirodzené výsady. Domy boli ešte aj v 15.
storočí z väčšej časti postavené z dreva. Len
tak môžeme pochopiť, že o niekoľkých nie
drevených stavbách spomínaných v dobových dokumentoch tieto s výraznou empatiou
zdôrazňujú, že sú murované.

Foto: archív M. Hudec

Foto: archív M. Hudec

Nežná revolúcia priniesla aj reštitúcie. Znárodnený majetok sa odnárodnil a vrátil
pôvodným majiteľom. Podaktorí sa pri pohľade na ne potešili, iní zase zalomili rukami. Mäsiarstvo „U Palinayov” si pamätajú snáď všetci starí Banskobystričania. Bolo
v centre mesta na Malinovského ulici, dnes Dolnej ulici č. 13. V roku 1961 podľa
dobrého zvyku a zákona predajňu mäsa, ktorá tam bola od roku 1886, ako aj celú
budovu s dvorným traktom, ktorý slúžil na spracovanie mäsa a mäsových výrobkov,
znárodnili.

ŠPORT
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Budeme hostiť Svetový pohár v behu
na kolieskových lyžiach

Foto: archív Slovenská lyžiarska asociácia

Predposledný júlový víkend bude naše mesto
dejiskom „Rollerski world cup“, ktorý organizuje Slovenská lyžiarska asociácia v spolupráci s Medzinárodnou lyžiarskou asociáciou
FIS a mestom Banská Bystrica. V rámci Slovenska ide o premiérové podujatie v tomto
mladom, ale atraktívnom športe. Beh na kolieskových lyžiach si postupne získava fanúšikov nielen v prostredí profesionálneho špor-

Program podujatia je nabitý divácky atraktívnymi disciplínami. Pretekári budú štartovať v štyroch kategóriách: muži, ženy, juniori
a juniorky. V piatok o 16:00 hod. odštartuje
podujatie na Námestí SNP šprintom na 200
m s vyraďovacím KO systémom. Večer sa na
Námestí SNP uskutoční aj slávnostné otvorenie. V sobotu, 24. júla sa program presunie do
Radvane, kde budú štartovať preteky v disciplínach na 12 a 18 kilometrov voľnou (korčuliarskou) technikou. Podujatie vyvrcholí
v nedeľu, a to súťažou v klasickej technike.
Pretekári budú štartovať pred hotelom Dixon
a je pre nich pripravená náročná, kopcovitá trať dlhá 10 kilometrov, ktorá preverí ich
prípravu. Cieľ podujatia bude v obci Kordíky pred obecným úradom. Viac informácií
nájdete na www.rollerski.sk. V dňoch 23. až
25. júla 2021 si však dajte pozor. Podujatie
bude spojené s dopravnými obmedzeniami,
o ktorých budú organizátori informovať prostredníctvom médií a webovej stránky mesta
www.banskabystrica.sk.
Slovenská lyžiarska asociácia

Foto: archív Slovenská lyžiarska asociácia

Foto: archív Slovenská lyžiarska asociácia

tu, ale preniká aj
medzi rekreačných
nadšencov. Jeho popularita stúpa spolu
s rozmachom bežeckého lyžovania, ako
jeho letná alternatíva. Priaznivci tohto
športu budú mať
možnosť vidieť svetovo najvyššie postavené preteky v behu
na
kolieskových
lyžiach prvýkrát na
Slovensku. V dňoch
od 23. do 25. júla
2021 sa v Banskej
Bystrici
predstaví
svetová elita tohto športu. Preteky patria do série svetových
podujatí a predstavia sa na nich nielen špičkoví domáci pretekári, ale aj reprezentanti
z Ruska, Švédska, Nórska, Talianska, Poľska,
Česka či Nemecka. Zo slovenských pretekárov sa najviac očakáva od Aleny Procházkovej, rodáčky
z Banskej Bystrice,
ktorá sa v minulých
sezónach stala držiteľkou prvenstva
a krištáľového glóbusu v sérii pretekov na kolieskových
lyžiach. Alena je aj
mnohonásobná víťazka v niektorých
disciplínach, a preto veríme, že sa jej
bude rovnako dariť
aj na domácej pôde.

Koncom júna sa uskutočnil 8. ročník charitatívneho cyklistického podujatia s názvom Káčer na bicykli. Správca nadácie
TA3 Peter Káčer jazdil na špeciálnom
trojkolesovom bicykli celý týždeň po Slovensku, aby podporil rodiny i jednotlivcov so zdravotným hendikepom. V rámci
4. etapy zavítal do mesta pod Urpínom,
kde ho privítali žiačky Základnej umeleckej školy J. Cikkera svojím tancom, ale
aj Banskobystričania a vedenie či zames
tnanci mesta. Pri symbolickom kolečku
14 I
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Foto: MsÚ BB

Zavítal k nám Káčer na bicykli
po Námestí SNP ho sprevádzali aj členovia OZ Pons, ktorým následne daroval
šek v hodnote 1000 eur. Toto občianske
združenie sa venuje hendikepovaným
ľuďom a organizuje pre nich mnoho aktivít. Banskobystrická cyklistická etapa pokračovala prejazdom obcami v okolí, kde
sa nachádzajú prírodné a architektonické
unikáty. Svoju cestu pelotón zavŕšil pri
„Ponickom srdiečku“ s nádherným výhľadom na okolitú prírodu.
gre

rôzne
júl 2021

Verejné vyhlášky (VV) Oznam
Stavebného úradu
SPOĽACH, o. z. vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej choroby a pozýva Vás na stretnutie
podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré
sa uskutoční v stredu, 28. júla 2021 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána
Pavla II. (Kapitulská ulica 21, Banská Bystrica). Spoločne sa budeme venovať téme Stimulácia poznávacích funkcií u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Tešíme sa na stretnutie
s vami!
Ľ. Golianová, SPOĽACH, o. z.

OVZ-SU 123109/24512/2021/Go
VV: Zmena lehoty na dokončenie stavby
Stavebník: Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, Zelená 1, BB; Stavba: „Stavebné
úpravy BD typu T0 6-B Tulská 47 – 51 v BB“,
v k. ú. Radvaň BB; Vyvesené: 29. 06. 2021
OVZ-SÚ 123385/24585/2021/Boj
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania
Stavebník: Martin Kmeť a Petra Kmeťová,
Rudohorská 20, 974 11 BB; Stavba: „Stavebné úpravy v byte č. 13 na 4. p. na Triede SNP
č. 65 v BB“, v obytnom dome so súpisným číslom 1673 na parcele KN – C č. 987 v k. ú. BB
Vyvesené: 29. 06. 2021

OVZ-SU 69918/773/2021/HOM
VV: Rozhodnutie
Stavebník: TECHNOTRADE INVEST, spol.
s r. o., Sasiková 5, 811 08 BA; Stavba: „Malopodlažné bytové domy Graniar – 2. etapa“, na
parcele KN – C č. 2394/74 v k. ú. BB
Vyvesené: 21. 05. 2021
OVZ-SU 117749/12853/2021/GE
VV: Rozhodnutie; Stavebník: DesignWood,
s. r. o., Uľanská cesta 47, Uľanka – BB; Stavba: „Skladová hala“, na nové užívanie stavby:
„Výrobná hala na drevené komponenty“ na
parcelách č. KN – C 165/71 a 165/72, v k. ú.
Uľanka v BB; Vyvesené: 24. 06. 2021
Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebného
úradu nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Samospráva – Úradná
tabuľa, pričom v kategórii dokumentu je potrebné zvoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 01. 07. 2021

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

Voľné pódium
čaká práve na teba
Chcete ukázať svoj talent? Chýba vám vystupovanie? Zahrajte si na našom pódiu priamo
v centre mesta! Aj tento rok si totiž môžete
vyskúšať, aké je to hrať, spievať či tancovať na
profi stagi priamo na Námestí SNP. Prihláste
sa do projektu Voľné pódium, ktorý tento rok
spríjemní atmosféru nášho námestia v čase
od 12. do 14. augusta 2021. Prihlášky môžete
posielať do 20. júla 2021 na e-mail: zuzana.
chrenkova@banskabystrica.sk.
gre

Foto: MsÚ BB

OVZ-SU 122700/9024/2021/Se
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania
Stavebník: Martin a Katarína Strečok, Rudohorská 32, BB; Stavba: „Zateplenie a prístrešok RD“, v BB na ulici Mieru 15, parc. KN – C
č. 487/1 a parc. č. 487/2 k. ú. Šalková
Vyvesené: 29. 06. 2021
OVZ-SU 123806/3406/2021/HOM
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania
Stavebník: TECHNOTRADE INVEST, spol.
s  r. o., Sasikova 5, BA; Stavba: „Malopodlažné
bytové domy Graniar – 2. etapa“, na parcele
KN – C č. 2394/74 v k. ú. BB
Vyvesené: 28. 06. 2021

Hľadám
domov

Súťaž
V júnovom čísle Radničných novín ste sa
mohli zapojiť do súťaže o knihu pre deti s názvom Jeleňatý a Kravatý. Stačilo nám do redakcie napísať, ktorí banskobystrickí umelci
oslovili práve vás a prečo. Ďakujeme za všetky odpovede. Víťazom sa stáva pán Patúš.
Gratulujeme a výhru vám posielame poštou.
Aj tento mesiac budeme súťažiť o zaujímavú
publikáciu. Stačí, ak nám napíšete, aké zaujímavé symboly mesta počas posledných mesiacov pribudli v Banskej Bystrici. Svoje odpovede nám môžete posielať do 30. júla 2021
na adresu: Mesto Banská Bystrica, Radničné
noviny, Československej armády 26, 974 01
Banská Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy:
súťaž.

Meno: Elvis
Vek: 9/2020
Pohlavie: pes
Váha: 12 kg
Výška: 52 cm
Povaha: Tento psík je ďalšia sklamaná a opustená dušička. Nechcený darček,
šteniatko, ktoré začalo rásť. Nesprávnym vedením a žiadnou výchovou mu neboli vyčlenené hranice správania sa, a tak si teraz v psej
puberte myslí, že môže všetko. Potrebuje rodinu ktorá ho vychová, usmerní a bude dbať
na nevyhnutnosť precízneho výcviku. Elvis je
úžasný psík, ktorý má živú povahu. Zaslúži si
lásku a zodpovednú rodinu, ktorá si uvedomuje, čo znamená starostlivosť o šteniatko.
Elvis hľadá niekoho, pre koho bude najlepším
priateľom, členom rodiny a nerozlučným parťákom pri aktivitách. Veríme, že nájde rodinu,
ktorú spraví šťastnou, a ktorá bude šťastím aj
pre neho. Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, môžete sa informovať na telefónnych
číslach: 0918505254, 0915699756 alebo
v Karanténnej stanici so sídlom na adrese
Unionka 17, 96001 Zvolen. Pomôcť môžete
aj s dočasnou opaterou o psíky. Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete
aj na webovej stránke www.kszv.sk.

Uzávierka
augustového čísla
Termín: 30. júl 2021 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto termíne
už nie je možné články dopĺňať, a preto budeme radi, ak nás kontaktujete v predstihu.
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Grešková,
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk,
048/43 30 107.
www.banskabystrica.sk
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