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ÚVOD A VEREJNÝ ŽIVOT

Rok 2009 bol rok, ktorý začal vo štvrtok v súlade s gregoriánskym kalendárom. Skončil sa vo 

štvrtok 31.12.2009. Rok 2009 bol označený za  Medzinárodný rok astronómie.  Pre mesto a 

celé Slovensko začal  rok vzrušujúco. 1. januára 2009 zaviedla  SR spoločnú európsku menu 

euro.  Prechod  na  novú  menu  euro  prebehol  v  Banskej  Bystrici  plynule  a  bez  väčších 

problémov. Konverzia všetkých systémov v bankovom sektore prebieha hladko a dosiaľ sa 

nevyskytli  žiadne  neštandardné  situácie.  Sieť  bankomatov  bola  plne  funkčná  a  schopná 

vydávať eurá už o 2:00 hod.. Z 2258 bankomatov na Slovensku bolo  31. decembra, 99,7 % 

funkčných a vydávalo slovenské koruny. Postupná konverzia bankomatov na eurá prebiehala 

od 21:00 hod. do 2:00 hod. po polnoci. 28 % bankomatov bolo plne funkčných a schopných 

vydávať eurá minútu po polnoci, do 0:30 hod. bolo skonvertovaných 80 % bankomatov a do 

2:00 hod. ráno 94 % bankomatov. V súčasnosti je skonvertovaných a schopných vydávať eurá 

minimálne 96 % bankomatov. Znepokojivá  plynová kríza rozrušila obyvateľstvo mesta.  Dňa 

7.  januára   ruský  plynárenský  koncern  Gazprom obmedzil  dodávky  plynu smerujúce  do 

strednej  Európy plynovodom Bratstvo (rus. Sojuz), ktorý prechádza cez  ukrajinské územie, 

kvôli podozreniu, že Ukrajina nelegálne odčerpáva plyn určený pre strednú Európu. Začala sa 

tak „plynová kríza“ v ktorej utrpeli hospodárske straty najmä štáty strednej Európy a Balkánu. 

Kríza bola oficiálne ukončená  18. januára dohodou  ukrajinskej vlády a vedenia podniku a 

následným podpisom zmluvy. Podobne aj sieť platobných terminálov bola dnes o 2:00 hod. 

ráno  plne  funkčná  a  v  štandardnom režime. Rok  2009  mal   právom prívlastok  volebný, 

pretože okrem  prezidentských volieb boli aj voľby do Europarlamentu a voľby do vyšších 

územných celkov.  V roku 2009 oslávila prestížna stredná odborná škola SPJM  90. výročie 

vzniku.  Rok  2009   bol  rokom kedy si  ľudia  uvedomovali  dôsledky  hospodárskej  krízy, 

napätie  spôsobilo  sledovanie,  či  vplyvom  eura  bude  nárast  cien  spotrebného  tovaru. 

Banskobystričanom vadila zlá úroveň komunikácií, diery v chodníkoch a na cestách.  Medzi 

najaktuálnejšie  stavebné  projekty patrila výstavba kanalizácie, prestavba budovy opery či 

rekonštrukcia mestskej radnice a obnova fontány na Námestí SNP. . V tomto roku  sa  začalo s 

budovaním severného obchvatu – rýchlostnej  komunikácie R1, ktorá vyrieši  neuspokojivú 

dopravnú  situáciu.  Predmetom rokovania  poslancov  mestského  zastupiteľstva  bolo  okrem 

iného  :  Lokálna  stratégia  komplexného prístupu marginalizovaných rómskych komunít  v 
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meste Banská Bystrica (LSKxP - MRK), úlohy  o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská 

Bystrica. Mnohí  ľudia  stratili  prácu,  ďalší  boli  v  neistote,  či  o  ňu  neprídu  v  budúcich 

mesiacoch,  ľudia  s  hypotékami  sa  báli,  či  ich  budú  vládať  plati,  ďalším  sa  nevydarili 

investičné  zámery  či  im  zmrazili  plat,“ hovoril   šéf  agentúry  Focus  Ivan  Dianiška.  Z 

prieskumu, ktorý v marci 2009 uskutočnil Štatistický úrad SR vyplynulo, že viac ako polovica 

(51%) respondentov vo veku 16 a viac rokov potvrdila vplyv finančnej krízy na hospodárenie 

ich  domácnosti.  Jeden z  desiatich  oslovených sa priklonil  k  odpovedi,  že  ich  domácnosť 

nebude reagovať na krízu šetrením v žiadnej oblasti. U ostatných najpreferovanejšou oblasťou 

uskromňovania sa pod vplyvom krízy bolo šetrenie energiami (elektrina, plyn), nasledovalo 

odievanie a kúpa väčších vecí (auto,  biela a čierne technika),  obmedzovanie výdavkov na 

cigarety, služby v reštauráciách a pohostinstvách a zníženie výdavkov na stravu.

V  súvislosti  so  svetovou  krízou  väčšina  obyvateľov  (62  %)  vníma  zavedenie  eura  na 

Slovensku  pozitívne,  štvrtina  (25  %)  neutrálne  a  5  %  negatívne.  Zdroje  kronikárskych 

záznamov sú tlačové správy, materiály mestského úradu a inštitúcii v meste. 

Novoročné deti , narodené 1.1.2009  po polnoci. 

Prvým narodený dieťaťom v Rooseveltovej nemocnici  bola Nikol  Šusteková  z Badína. 

Prvým Banskobystričanom  bol Adam Pekluš, ktorý sa narodil mamičke Erike Peklušovej.

 

Štatistické údaje o obyvateľoch mesta za rok 2009

Počet obyvateľov k 1.1.2009 -    79 197
Počet obyvateľov k 31.12.2009 - 79 003

Počet  mužov 37 226

Počet žien 41 777

 Na základe oznámení o narodení ohlasovňa pobytu v roku 2009 zaznamenala počet 

narodení v meste Banská Bystrica za rok 2009  707 obyvateľov

- z radov občanov s TP v meste zomrelo   614 obyvateľov

- počet prisťahovaných obyvateľov   784

- počet odsťahovaných obyvateľov z mesta 1 076

- počet sobášov   437
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– v zmysle par. § 7 zákona 253/1998 Z.z. bol zrušený pobyt 216 obyvateľom

– V Bystrici žije o 4 a pol tisíc žien viac než mužov

V matričnom obvode mesta Banská  Bystrica /– zahrňuje 16 obcí, spádová nemocnica/v roku 

2009: sa narodilo  1190 detí,  z toho  chlapcov: 628    dievčat: 562

Najobľúbenejšie mená  detí v roku 2009: u chlapcov : Jakub /43, Michal /31/, Lukáš /29/, 

Tomáš, Peter a Martin /24/, Adam a Filip /22/, u dievčat:  Sofia aj Sophia /22/, Natália /19/, 

Ema a Emma /18/, Michaela a Viktória /16/, Alexandra /15/, Vanesa /13/. Netradičné mená - 

Preslav, Dean, Áron a Eiden – nebolo však zapísané, nakoľko sme nevedeli zdokladovať 

pôvod mena u dievčat Hannah,  Noemi, Meggi, Dalma, Tram, Anh

V Banskej Bystrici sa narodilo viac detí ako minule. Najobľúbenejším menom bolo 

meno Jakub . V matričnom obvode Banská Bystrica sa v roku 2009 narodilo 1190 detí, čo je o 

69 viac ako rok predtým.  Možnosť  zapísať 2 až 3 mená využili rodičia 26 chlapcov a  18 

dievčat..

• počet  uzatvorených  manželstiev     :  383  z  tohto  160  cirkevným spôsobom a   223 

civilným spôsobom. Okrem Veľkej  siene boli  manželstva uzatvorené v Thurzovom dome, 

hoteli Gala, Bocian, v Beniczkého dome, ŠVK, ale aj v prírode na Kordíkoch – pri bukoch 

sily. V roku 2009 bolo počas roka vykonaných 34 sobášov mimo Veľkej siene MsÚ.

• Počet úmrtí v matričnom obvode  :  1175, z toho v Banskej Bystrici  603 mužov a 

533  žien

• Okrem činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu od 1.6.2009 pribudla aj agenda 

ZPOZu. Od júna oddelenie vykonalo uvítaní do života, kde bolo prijatých 258 detí, 2 prijatia 

novomanželov po sobáši v zahraničí, prijatia pri príležitosti životných jubileí. V októbri sme 

začali posielať pozdravy všetkým jubilantom na území mesta pri príležitosti 80, 85, 90, 95 a 

100 narodenín.

• Zápis  do  kroniky  mesta  Banská  Bystrica  bol  schválený  na  30.  zasadnutí  MsZ 

15.12.2009  uznesením  č.  704/2009.  Zápis  do  kroniky  mesta  obsahuje   450    strán  zo 

spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho života mesta Banská Bystrica za rok 

2008.

• Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte Banskobystričanom na počkanie 

vystaví Referát matriky a evidencie - Matričný úrad v Banskej Bystrici. Občania oň môžu 

požiadať  denne  v  úradných  hodinách  na  príslušnom  referáte,  ktorý  nájdu  na  prízemí 

mestského úradu. K vydaniu potvrdenia stačí predložiť platný občiansky preukaz a zaplatiť 
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správny poplatok. Vydanie potvrdenie bolo spoplatnené sumou 100 korún, v súčasnosti zaň 

obyvatelia zaplatia 3 eurá.

Menej stojí aj  osvedčovanie listín. Kým pôvodný správny poplatok bol 50 korún za každú 

začatú  stranu,  po  novom  občania  zaplatia  iba  1,5  eura.  Osvedčovaním  matričný  úrad 

potvrdzuje,  či  sa  kópia  listiny  zhoduje  s  originálom.  Za  originál  listiny  sa  považuje  aj 

osvedčená kópia. K osvedčovaniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz alebo pas a 

originál listiny.  Aj za  osvedčenie podpisu na listinách sa od 1. januára 2009 platí menej. 

Namiesto 30 korún iba 50 centov. 

Správne  poplatky  občania  zaplatia  v  pokladni  klientskeho  centra.  Viac  informácií  na 

www.banskabystrica.sk,  Referát  matriky  a  evidencie  –  Matričný  úrad,  Správne  poplatky 

vyberané na matričnom úrade.

5. reprezentačný ples

Začiatok roka bol v znamení plesovej sezóny, kde aj Mesto Banská Bystrica zorganizovalo už 

tradičný  5.  reprezentačný  ples.  Podujatie  sa  konalo  v  PKO  –  ECC,  Banská  Bystrica.  V 

programe vystúpili známi slovenskí umelci: Zuzana Smatanová, orchester P. Zajáčka, skupina 

Polemic, tanečná škola Paškovcov, cimbalová hudba A. Daška a motoderátor Slávo Jurko. 

Zápisy v Pamätnej knihe mesta za rok 2009

Pamätný zápis pri príležitosti návštevy a prijatia J. E. pána Michaela Johna Wyn Robertsa 

mimoriadneho   a  splnomocneného  veľvyslanca  Spojeného  kráľovstva  Veľkej  Británie  a 

Severného Írska v Slovenskej republike zo dňa 13.03.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti ocenenia najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 

2008 zo dňa 30.03.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici zo dňa 

29.05.2009.
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Pamätný zápis pri príležitosti prijatia pracovníkov Šanghajského mestského archívu zo dňa 

08.06.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti prijatia účastníkov a delegátov ME družstiev v atletike. 2. liga, 

zo dňa  16.06.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti prijatia svetoznámej opernej divy p. Edity Gruberovej zo dňa 

24.06.2009.

Pamätný zápis z prijatia sovietskych veteránov  -  Lebedev Vladimír Romanovič,  Korolev 

Efim Efimovič zo dňa 28.08.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti vernisáže výstavy o architektovi Ladislavovi Hudecovi zo dňa 

30.10.2009.

Pamätný  zápis  pri  príležitosti  pracovnej  návštevy ministrov  zahraničných  vecí  SR a  MR 

Miroslava Lajčáka a Pétera Balázsa zo dňa 03.11.2009.

Pamätný  zápis  pri  príležitosti  prijatia  Chrisa  Gardinera  zakladateľa  a  prezidenta 

Medzinárodnej organizácie pre náhradnú starostlivosť IFCO zo dňa 27.11.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti udeľovania Ceny Mesta za rok 2009 zo dňa 10.12.2009.

Pamätný zápis pri príležitosti udeľovania Ceny Primátora za rok 2009 zo dňa 10.12.2009.

Z výročnej správy mesta za rok 2009 

Charakteristika mesta

Prvá historická zmienka o meste pochádza z 13. storočia. Pôvodne slovenskú osadu 

Bystrica povýšil kráľ Belo IV. v roku 1255 na mesto. Stalo sa tak zásluhou niekoľkých rodín 
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saských  kolonistov,  ktorí  na  území  dnešného  mesta  vytvorili  hospodársko-správnu  a 

remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, čím stúpol význam osady.

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  Mesto  je  samostatný  samosprávny územný celok  Slovenskej  republiky,  združuje 

občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári 

samostatne a s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Plní samosprávne funkciu, kde 

základnou úlohu je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov Banskej 

Bystrice.

Mesto  leží  vo  Zvolenskej  kotline,  v  údolí  rieky  Hron   medzi  Kremnickými  a 

Starohorskými vrchmi a Poľanou. Rozprestiera sa na rozlohe 103,37 km2 v nadmorskej výške 

362 m nad morom. K 31.12.2009 bolo evidovaných  79003 obyvateľov s trvalým pobytom v 

Banskej Bystrici s hustotou 786 obyvateľov na 1 km2.

Poslanie, vízia

Základnými dokumentami strategického plánovania Mesta Banská Bystrica, v ktorých 

je zakomponovaná vízia a poslanie, sú Rozvojový program Mesta Banská Bystrica na roky 

2008-2010-2014,  ktorý  definuje  komplexnú  predstavu  o  budúcnosti  rozvoja  mesta  v 

ekonomickej a sociálnej oblasti vrátane kultúrnych aktivít a využitia ekonomickej a sociálnej 

oblasti  vrátane  kultúrnych  aktivít  a  využitia  kultúrno-historického  potenciálu  a  Program 

sociálneho  a  hospodárskeho  rozvoja  Mesta  Banská   Bystrica  na  roky  2007  –  2013  ako 

strednodobý  strategický  dokument,  ktorý  určuje  smerovanie  samosprávy  definovaním 

konkrétnych aktivít a vízií a ich rozpísaním do realizačných a horizontálnych cieľov.

Víziou  mesta  je  budovať  infraštruktúru  v  Banskej  Bystrici  tak,  aby  plnila  v 

stredoslovenskom  regióne  úlohu  nástupného  centra  cestovného  ruchu,  centra  školstva, 

kultúry,  administratívy  a  podnikania.  Poslaním  mesta  je  formovať  Banská  Bystricu  ako 

stredoslovenské  metropolitné  centrum,  ktoré  využíva  svoje  ľudské,  materiálne,  prírodné  a 

ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.

Pre dosiahnutie vízie a plnenie poslania uplatňuje mesto Banská Bystrica nasledovné 

zásady:

– otvorenosť,  individuálny  a  profesionálny  prístup  voči  občanom/klientom, 

dodávateľom a ostatným zainteresovaným stranám,

– plnenie právnych a ostatných požiadaviek,
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– neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,

– dodržiavanie kvality služieb a produktov vyžaduje mesto aj od svojich partnerov,

– zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,

– zameranie  sa  na  prevenciu  ochrany  životného  prostredia  a  zvyšovanie 

environmentálneho povedomia a kvality života v meste,

– odborným vzdelávaním zamestnancov mesta sústavné zvyšovanie ich kvalifikácie.

Napĺňanie vízie, poslania a politiky mesta zabezpečujú prostredníctvom stanovených cieľov, 

ktorých zásad sa pravidelne vyhodnocujú, čím sa zabezpečuje sústavné zlepšovanie kvality 

služieb mesta a života obyvateľov a návštevníkov mesta.

Organizačná štruktúra v roku 2009

Výkon samosprávy zabezpečujú samosprávne orgány, a to primátor mesta a mestské 

zastupiteľstvo. Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora je mestský úrad. 

Prenesený výkon štátnej  správy v  oblasti  územného rozhodovania  a  stavebného poriadku 

vykonáva  Stavebný  úrad,  v  oblasti  matriky,  evidencie  občanov  a  občianskych  záležitostí 

Matričný úrad a v oblasti školstva Školský úrad.

Za  účelom  zefektívnenia  práce  Mestského  úradu  prechádza  organizačná  štruktúra 

dynamickým vývojom. Dňa 1.5.2009 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra.

Štruktúra pracovnej sily

V roku 2009 pracovalo na Mestskom úrade 229 zamestnancov. Z celkového počtu 

zamestnancov bolo  69,43 % (159) žien a 30,57 % (70) mužov.  V nasledujúci graf zobrazuje 

vzdelanostnú a vekovú štruktúru pracovnej sily.

Z  pohľadu  vzdelanostnej  štruktúry  väčšina  zamestnancov  ukončila  úplné  stredoškolské 

vzdelanie, prípadne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.  Viac ako polovica zamestnancov má 

41 a  viac rokov.   Bližší  pohľad na štruktúru zamestnancov mestského úradu uvádzame v 

nasledujúcom grafe.
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Orgány samosprávy

Mesto Banská Bystrica je samostatným samosprávnym územným celkom. Hospodári 

samostatne so svojím majetkom a finančnými zdrojmi v oblasti  riešenia otázok lokálneho 

významu. Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Primátorom mesta je Ivan Saktor. Narodil sa 14. októbra 1954 v Lučenci. V roku 2006 

bol zvolený do funkcie primátora Mesta Banská Bystrica. Je najvyšším výkonným orgánom 

mesta a štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch mesta.

Primátora  počas  jeho  neprítomnosti  či  nespôsobilosti  na  výkon  funkcie  zastupuje 

viceprimátor.  V  máji  roku  2007  bol  za  viceprimátora  mesta  mestským  zastupiteľstvom 

zvolený Róbert Kazík narodený 11. mája 1947 v Topoľčiankach.

Mestské  zastupiteľstvo  je  orgánom  mesta,  zloženým  z  poslancov  zvolených  v 

priamych  voľbách  obyvateľmi  mesta.  Poslanci  sú  volený  v  rámci  4  volebných  obvodov. 

Volebný  obvod  č.  1  tvorí  územie  Banskej  Bystrice  (staré  mesto,  Uhlisko,  Prednádražie, 

Šalková, Senica, Majer), volebný obvod č. 2 Kráľová, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, volebný 

obvod č. 3 Radvaň, Fončorda, Podlavice, Skubín a do volebného obvodu č. 4 patrí Sásová, 

Rudlová, Uľanka, Jakub a Kostiviarska.

Poslanci Mestského zastupiteľstva vykonávali v roku 2009 svoju prácu v 10 komisiách, a 

to:

1. Komisia  MsZ pre  financie,  správu  a  hospodárenie  s  majetkom mesta  a  podnikateľskú 

činnosť

2. Komisia MsZ pre územný rozvoj

3. Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

4. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

5. Komisia MsZ pre školstvo a šport

6. Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

7. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

8. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ

9. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

10.Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady
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Mestská rada

Mestskú  radu  zriaďuje  Mestské  zastupiteľstvo.  Je  iniciatívnym,  výkonným  a 

kontrolným  orgánom  mestského  zastupiteľstva.  Zároveň  plní  funkciu  poradného  orgánu 

primátora.  Mestská  rada  je  zložená  z  poslancov  mestského  zastupiteľstva,  ktorých  volí 

mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok. 

Členov mestskej rady môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady 

schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Členmi mestskej rady na roky 2006 až 2010 sú:

1. Róbert Kazík – zástupa primátora mesta

2. Ing. Tomáš Novanský

3. MUDr. Ladislav Slobodník

4. Milan Smädo

5. Ing. Mgr. Pavol Katreniak

6. Ing. Martin Baník

Rozpočet mesta

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia a plánovania finančných 

tokov Mesta Banská Bystrica.  Rozpočet na rok 2009 bol schválený uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 362/2009 s príjmami v objeme 45 022 571,86 Eur a výdavkami v objeme 44 

699 595,04 Eur. Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v objeme 1 185 022,90 Eur a 

výdavkové finančné operácie v objeme 1 507 999,73 Eur.

Rozpočtové  hospodárenie  Mesta  v  roku 2009 výrazne  ovplyvnil  všeobecný pokles 

hospodárskeho a finančného výkonu ekonomiky ako celku, pričom tento prepad sa v rozpočte 

Mesta  odzrkadlil  predovšetkým  znížením  príjmov  z  podielových  daní.  Reakciou  na 

nepriaznivý  vývoj  finančného  plnenia  bolo  prijímanie  opatrení  na  zníženie  dopadov 

hospodárskej krízy.  Výsledným opatrením bolo viazanie prostriedkov v rozpočte na strane 

výdavkov  bežného  a  kapitálového  rozpočtu  vrátane  finančných  operácií  do  31.12.2009  s 

platnosťou od 01.08.2009 v objeme 1 490 579 Eur a viazanie prostriedkov prerozdelených z 

fondov  minulých  rokov  do  31.12.2009  s   platnosťou  od  31.12.2009  s  platnosťou  od 

01.08.2009 v objeme 1 560 726 Eur. V nasledujúcom grafe zobrazujeme pomer schváleného a 

upraveného rozpočtu v porovnaní s čerpaním k 31.12.2009.

Rozpočet mesta prešiel počas roka viacerými zmenami, prostredníctvom ktorých došlo 

k úprave vo forme navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.  Schválený rozpočet 
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bežných príjmov bol  prevedenými  úpravami zvýšený o 548 454 Eur.  Schválený rozpočet 

kapitálových príjmov bol prevedený úpravami zvýšený o čiastku 6 132 123 Eur. Výdavková 

časť rozpočtu bola v priebehu rozpočtového obdobia úpravami navýšená o 4 188 705 Eur. 

Reálne príjmy dosiahli len 96,93 % príjmov schváleného rozpočtu. Reálne výdavky boli zo 

čerpané v roku 2009 vo výške 95,79 % zo schváleného rozpočtu.

Hlavnú položku príjmov mesta tvoria daňové príjmy, ktoré predstavujú 68,66 %. V 

nasledujúcom  grafe  uvádzame  prehľad  jednotlivých  zdrojov  príjmov   a  ich  podiel  na 

celkových príjmov rozpočtu mesta.

Najväčšiu  časť   tvorí  daň  z  príjmov,  tzv.  podielová  daň,  ktorá  predstavuje  až  91,61  % 

daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2009 pozostávala z dane z majetku, 

dane za tovary a služby a zo sankcií v daňovom konaní. Kapitálové príjmy v roku 2009 tvorili 

5,17 % z celkových príjmov rozpočtu mesta.

Výdavková  časť  rozpočtu  mesta  je  rozdelená  do  jednotlivých  programov, 

podprogramov a prvkov. K prekročeniu bežných výdavkov došlo v programe 6. Odpadové 

hospodárstvo (106,82 %) došlo k prekročeniu výdavkov vo všetkých podprogramoch okrem 

podprogramu rekultivovaná skládka PDO horné Pršany a podprogramu likvidácia nelegálnych 

skládok.  Najvyššie  prekročenie  výdavkov  bolo  zaznamenané  pri  zhodnotení  biologicky 

rozložiteľného odpadu (137,54 %). K prekročeniu došlo tiež v programe 9. Verejné osvetlenie 

(100,31 %) v podprograme prevádzka verejného osvetlenia (100,46 %). Najvyššie čerpania 

bežných výdavkov bolo zaznamenané vo programoch 10. Vzdelávanie (41,08 %  bežných 

výdavkov),  16.  Administratíva  (10,52  % bežných  výdavkov)  a  v  programe  6.  Odpadové 

hospodárstvo (9,33 % bežných výdavkov).

K prekročeniu bežných výdavkov došlo v programe 15. Sociálna služba (191,58 %) z 

dôvodu  zakúpenia  korytového  žehliča  pre  potreby  zariadenia  Penzión  pre  dôchodcov 

Internátna, finančné prostriedky na nákup tohto zariadenia neboli v rozpočte naplánované. 

Najvyššie čerpanie kapitálových výdavkov bolo zaznamenané v programoch 3. Interné služby 

(23,42 % kapitálových výdavkov), 11. Šport (20,28 %) a v programe 13. Prostredie pre život 

(16,17 % kapitálových výdavkov).

Mesto  dosiahlo  prebytkový  bežný  rozpočet   v  sume 2  562 969  Eur  a  schodkový 

kapitálový rozpočet v sume – 3 663 752 Eur. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2009 

predstavuje schodok vo výške 1 100 783 Eur.
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Poslanci  mesta Banská Bystrica 

Vladimír Pirošík (nezávislý) (12)

• Ľudmila Priehodová (nezávislý) (4)

• Zdenko Haring (nezávislý) (3)

• Martin Turčan (SDKÚ-DS) (3)

• Martin Baník (SDKÚ-DS) (1)

• Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS) (1)

• Pavol Katreniak (nezávislý) (1)

• Pavol Bielik (nezávislý) (0)

• Peter Bielik (SMER) (0)

• Michal Bucek (SDKÚ-DS) (0)

• Jozef Budaj (SNS) (0)

• Stanislav Čarský (SNS) (0)

• Viera Dubačová (nezávislý) (0)

• Jakub Gajdošík (SNS) (0)

• Jozef Haško (KDH) (0)

• Beata Hirt (nezávislý) (0)

• Marián Hlaváč (SNS) (0)

• Peter Hudec (SNS) (0)

• Róbert Kazík (SNS) (0)

• Ihsan Al Khouri (nezávislý) (0)

• Peter Lačný (nezávislý) (0)

• Ľubica Laššáková (SMER) (0)

• Milan Lichý (nezávislý) (0)

• Peter Mečiar (HZDS) (0)

• Ľubomír Motyčka (nezávislý) (0)

• Tomáš Novanský (SMER) (0)

• Ivan Saktor (SMER) (0)

• Ladislav Slobodník (SMER) (0)

• Milan Smädo (nezávislý) (0)

• Ján Šulaj (SMER) (0)

• Ladislav Topoľský (SMER) (0
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http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/jakub-gajdosik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/jakub-gajdosik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/viera-dubacova
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/viera-dubacova
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/stanislav-carsky
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/stanislav-carsky
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/jozef-budaj
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/jozef-budaj
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/michal-bucek
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/michal-bucek
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/peter-bielik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/peter-bielik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/pavol-bielik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/pavol-bielik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/pavol-katreniak
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/pavol-katreniak
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/katarina-cizmarova
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/katarina-cizmarova
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/martin-banik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/martin-banik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/martin-turcan
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/martin-turcan
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/zdenko-haring
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/zdenko-haring
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/ludmila-priehodova
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/ludmila-priehodova
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/vladimir-pirosik
http://www.tvojposlanec.sk/poslanci/vladimir-pirosik


Poslanecké komisie : 

o 1. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a 

podnikateľskú činnosť

o 2. Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady

o 3. Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

o 4. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

o 5. Komisia MsZ pre školstvo a šport

o 6. Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný 

poriadok

o 7. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

o 8. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ

o 9. Komisia MsZ pre mediálnu a informačnú činnosť

o 10. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a 

prešetrovanie sťažností

o 12. Dočasná komisia MsZ za účelom zmeny volebných obvodov a Štatútu 

mesta

o 11. Komsia MsZ pre územný rozvoj

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  v  B a n s k e j B y s t r i c i

Z O Z N A M   uznesení prijatých na zasadnutí MsZ v roku 2009

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 27. januára 2009 

361 Informácia primátora mesta o ďalšom postupe vo veci neoprávnených exekúcií 

pohľadávky IÚM

362 Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 – časť Kapitálové výdavky a 

rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií

363 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

364 Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť 

Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2009, 

18



ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť 

Kapitulská ulica

365 Zabezpečenie prevádzky MHD v Banskej Bystrici na rok 2009 – žiadosť o odklad

366 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2009, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 181/2007 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská 

Bystrica

367 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2009, ktorým sa mení VZN 

č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 

165/2005 a VZN č. 20/2008

368 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2008

369 Komisia na posúdenie pripomienkového konania ku Konceptu ÚPN – M Banská 

Bystrica

370 Projekt CECILY – posilnenie sociálnej inklúzie a lokálnej zamestnanosti

371 Voľby prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2009-

2013

372 Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Banská Bystrica

373 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na zimnú údržbu 

komunikácií v Meste Banská Bystrica za roky 2007, 2006 a 2005 a porovnanie 

výsledkov

374 Správa o výsledku kontroly – preverenie zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica 

pri vybavovaní žiadosti MUDr. Petra Finďa o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku vo 

vlastníctve mesta

375 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2008

376 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 16. decembra 

2008

 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 24. marca 2009

377 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

378 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o vykonávaní 

dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica

379 Etický kódex poslanca mesta Banská Bystrica
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380 Oznam o výberovom konaní na riaditeľov ZŠ a MŠ

381 Delegovanie do Rady školy pri ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

382 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra

383 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport

384 Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská 

Bystrica za rok 2008

385 Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2008

386 Novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

387 Záverečná informatívna správa o zavedení eura Mesta Banská Bystrica

388 Informatívna správa o plnení uznesenia č. 346/2008 - MsZ

389 Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Správa športových a telovýchovných 

zariadení mesta

390 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov v Materskej škole 

ul. 9. mája 26 Banská Bystrica za rok 2008

391 Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti zmluvy č. 47203 zo dňa 31. 12. 2001 v znení dodatku č. 1 zo 

dňa 1. 1. 2007 o nájme časti nebytových priestorov Národného domu firmou Hotel 

Národný dom, s.r.o.

392 Správa o vykonaní revízie neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica n.f. za 

rok 2008

393 Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie 

od 27. januára 2009 do 17. marca 2009

394 Informatívna správa – Stručný prehľad sporu so spoločnosťou TIKKA 

INVESTMENTS LIMITED

395 Personálne otázky - Vymenovanie riaditeľa Investorského útvaru Mesta Banská 

Bystrica v zmysle § 11, ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov

396 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 27. januára 2009

397 D i s k u s i a - voľba člena Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a 

ZPOZ
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398 D i s k u s i a – marginalizované skupiny

399 D i s k u s i a – elektronická aukcia

400 D i s k u s i a – plán dopravnej obslužnosti

Mestské zastupiteľstvo

n e p r i j a l o      u z n e s e n i e

k bodu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009 o určení výšky 

poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

k bodu: Návrh na odkúpenie akcií Prvá Komunálna Finančná a.s.

 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 28. apríla 2009

401 Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

402 Návrh opatrení na riešenie dopadu hospodárskej a finančnej krízy

403 Informatívna  správa  o  možnostiach  zavedenia  elektronickej  aukcie  do  verejného  

obstarávania tovarov, prác a služieb zo strany Mesta Banská Bystrica

404 Správa o cestovnom ruchu v Banskej Bystrici

405 Územný plán zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných 

lokalít  A2, A3 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.  4/2009,  

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a 

doplnky územných lokalít A2, A3 - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90 Zb. o  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta uznesenie č. 405/2009 

MsZ v časti II. v zákonom stanovenej lehote nepodpísal

406 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  5/2009  o  určení  výšky  

poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Bystrica

407 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  6/2009  o  školských  

obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

408 Návrh organizačného usporiadania Mestského úradu Banská Bystrica a  východiská v 

uplatňovaní systému riadenia kvality

409 Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bystrica

410 Slovo pre verejnosť – Občianska cykloiniciatíva

411 Slovo pre verejnosť – Škola u Filipa
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412 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o  

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – kultúra

413 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o  

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport

414 „Prerokovanie  Súborného  stanoviska  z  prerokovania  konceptu  ÚPN  –  mesta“  –  

žiadosť o odklad

415 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica 

na roky 2007-2013 za rok 2008 – žiadosť o odklad

416 Koncepcia rozvoja športu v Banskej Bystrici – žiadosť o odklad

417 Správa o riešení sporu so spoločnosťou TIKKA INVESTMENTS LIMITED

418 Delegovanie poslanca MsZ do Rady školy pri ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

419 Delegovanie poslanca MsZ do Rady školy pri  CVČ Junior,  J.A. Komenského 12,  

Banská Bystrica

420 Návrh na odvolanie člena komisie z radov neposlancov v Komisii pre školstvo a šport 

pri MsZ v Banskej Bystrici a návrh na menovanie nových členov

421 Návrh na odvolanie členov komisie z radov neposlancov v Komisii MsZ pre životné 

prostredie, územný rozvoja odpady

422 Prezentácia prieskumu verejnej mienky občanov mesta Banská Bystrica

v oblasti: odpadového hospodárstva, zimnej údržby komunikácií, starostlivosti

o zeleň a systému parkovania v meste

423 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie – „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Spojová 

14, Banská Bystrica“

424 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie  „Komunitné multifunkčné centrum, Banská Bystrica“

425 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Golianova 

ul., Banská Bystrica“

426 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Materskej školy Tatranská 

63, Banská Bystrica“
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427 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Dom opatrovateľskej služby, Krivánska ul., Banská Bystrica“

428 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie  „Zvyšovanie  energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy  

Moskovská 2, Banská Bystrica“

429 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Pieninská 

27, Banská Bystrica“

430 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Zvyšovanie energetickej  efektívnosti  a modernizácia Základnej školy Trieda  

SNP 20, Banská Bystrica“

431 Správa o legislatívnych súvislostiach a finančných dopadoch potencionálneho merania 

hluku zo strany Mesta Banská Bystrica

432 Informatívna správa ku koncepcii rozvoja informačných systémov pre mesto Banská 

Bystrica

433 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z  

rozpočtu mesta za rok 2008 na propagáciu Mesta Banská Bystrica

434 Správa  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  plnenia  opatrení  prijatých  na  

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom 

Mesta Banská Bystrica v roku 2008

435 Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica za obdobie 

od 25. marca 2009 do 22. apríla 2009

436 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 24. marca 2009

437 D i s k u s i a – zvolenie člena Komisie MsZ pre životné prostredie a odpady

438 D i s k u s i a – orientačné tabule na cintorínoch

439 D i s k u s i a – odvolanie Ing. Haška na vlastnú žiadosť

440 D i s k u s i a – Komunitné centrum Sásová

441 D i s k u s i a – parkovacie miesta

442 D i s k u s i a – Koncept ÚPN

443 D i s k u s i a – kyvadlová doprava Banská Bystrica - Špania Dolina

444 D i s k u s i a – zvolanie MsZ
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M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

n e p r i j a l o    u z n e s e n i e

k bodu:  Územný plán Centrálnej  mestskej  zóny Banská Bystrica,  Zmeny a doplnky,  časť 

Skuteckého ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2009, ktorým 

sa  vyhlasujú  záväzné  časti  Územného  plánu  Centrálnej  mestskej  zóny  Banská  Bystrica, 

Zmeny a doplnky, časť Skuteckého ulica

k bodu: Personálne otázky

 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 26. mája 2009

445 Personálne otázky

446 Racionalizácia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

447 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

448 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy  Pieninská  27,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

449 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy  Spojová  14,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.

450 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy  Moskovská  2,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

451 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy  Golianova  8,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

452 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy Trieda  SNP 20,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
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453 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 28. apríla 2009

454 D i s k u s i a – Karanténna stanica Zvolen

455 D i s k u s i a - Radničné noviny - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90 Zb. o  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta uznesenie č. 455/2009 

v zákonom stanovenej lehote nepodpísal

456 D i s k u s i a - logo - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov primátor mesta uznesenie č. 456/2009 v zákonom 

stanovenej lehote nepodpísal

457 D i s k u s i a - klaster

458 D i s k u s i a - organizácia RECEP

459 D i s k u s i a - bilboardy - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta uznesenie č. 459/2009 v 

zákonom stanovenej lehote nepodpísal 

 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 23. júna 2009

460 Personálne otázky

461 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2008

462 Návrh na zmenu rozpočtu č. 2

463 Rámcový  plán  predkladania  materiálov  na  rokovanie  Mestského  zastupiteľstva  v  

Banskej Bystrici na II. polrok 2009

464 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  7/2009  o  úhradách  za  

sociálne  služby poskytované  v  zariadeniach  sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej  

pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

465 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  8/2009  o  vykonávaní  

dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica

466 Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií  a chodníkov na území mesta  

Banská Bystrica za obdobie zimy 2008 -2009

467 Komunitný plán sociálnych služieb

468 Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

469 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica“- žiadosť o  

odklad
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470 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

471 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

472 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

473 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

474 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

475 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

476 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

477 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

478 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

479 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

480 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

481 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

482 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

483 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

484 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

485 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

486 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

487 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

488 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

489 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

490 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

491 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

492 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

493 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

494 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

495 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

496 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

497 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

498 Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

499 Menovanie riaditeľov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

500 Delegovanie  členov do  Rady školy pri  ZŠ Bakossova  5,  ZŠ Trieda  SNP 20,  ZŠ  

Moskovská 2 a ZŠ Sitnianska 32 Banská Bystrica
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501 Organizácia mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici na rok 2009

502 Harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ.  

Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského

503 Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská  

Bystrica na roky 2007 – 2013 za rok 2008

504 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Dom opatrovateľskej služby Krivánska ul. 16 - 26 Banská Bystrica“

505 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie „Komunitné multifunkčné centrum, Banská Bystrica“

506 Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Inovatívna forma a 

metódy vzdelávania  na  ZŠ v  meste  Banská  Bystrica“  z  fondov Európskej  únie  -  

Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os č. 1 – Reforma systému vzdelávania a 

odbornej prípravy, Opatrenie č. 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

507 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o  

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica kultúra

508 Správa o dopadoch zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

509 Návrh  na  použitie  rezervného  fondu  na  odstránenie  závad  zistených  na  objekte  

Zimného štadióna

510 Odpredaj akcií Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

511 Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine PKO Banská Bystrica

512 Informatívna  správa  o  možnostiach  zavedenia  elektronickej  aukcie  do  procesu  

verejného obstarávania tovarov, prác a služieb zo strany Mesta Banská Bystrica

513 Informatívna správa k uzneseniu č. 457/2009 - MsZ z 26. mája 2009 – klaster

514 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku Mesta Banská 

Bystrica k 31. 12. 2008

515 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II.  

polrok 2009

516 Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie 

od 27. mája 2009 do 15. júna 2009

517 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 26. mája 2009

518 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy,  Pieninská  27,  Banská  
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Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

519 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy,  Spojová  14,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.

520 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy,  Moskovská  2,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

521 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy,  Golianova  8,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

522 Schválenie  projektu  a  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  „Zvyšovanie  

energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy,  Trieda SNP 20,  Banská  

Bystrica“ z fondov Európskej únie - Regionálneho operačného programu, Prioritná os 

č. 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

523 D i s k u s i a – zmena časti uznesenia č. 446/2009 – MsZ

524 D i s k u s i a – osadenie hracích prvkov v areáli MŠ Tr. SNP 77

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 25. augusta 2009

525 Informatívna  správa  o  ďalšom  postupe  Mesta  pri  riešení  sporu  so  spoločnosťou  

TIKKA INVESTMENTS LIMITED

526 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

527 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

528 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

529 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

530 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

531 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

532 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských
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533 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

534 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

535 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

536 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

537 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

538 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica a prenájom Kaštieľa Radvanských

539 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde 

Andreja Hanzlíka

540 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2009, ktorým sa mení  

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  5/2009  o  určení  výšky  

poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Bystrica

541 Správa o hospodárení obchodných spoločností založených Mestom Banská Bystrica, 

respektíve s majetkovou účasťou mesta v roku 2008

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 7. septembra 2009

542 Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie  

dopadov finančnej krízy

543 Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008

544 Harmonogram realizácie  cyklotrasy  vedenej  od  objektu  Obvodného  úradu  (Nám.  

Ľ.Štúra1) až po Nám. H. Vajanského

545 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre  

sociálnu oblasť ( KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu

546 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre  

sociálnu oblasť (KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu

Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej 

únie – „Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica“

547 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o  

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo

548 Poskytnutie  dotácií  z  rozpočtu  Mesta  v  zmysle  VZN  Mesta  Banská  Bystrica  č.  

22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
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549 Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2

550 Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica

551 Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ  

Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica

552 Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie  

miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri

553 Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica

554 Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a  

verejný poriadok

555 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v  

Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ

556 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z  

rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen

557 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu 

mesta v kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme MHD" v roku 2007 a 2008

558 Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie 

od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009

559 Informatívna  správa  o  možnostiach  podpory  výstavby  parkovacích  miest  

prostredníctvom  dlhodobého  prenájmu  pozemkov  Mesta,  vrátane  vytipovania  

vhodných lokalít

560 Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s 

návrhom na zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva

561 Informatívna správa o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam 

hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ

562 Informatívna správa k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská  

Bystrica

563 Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica

564 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009

565 D i s k u s i a - spaľovňa

566 D i s k u s i a - likvidácia odpadových vôd

567 D i s k u s i a - citybusy

568 D i s k u s i a - Barbakan, priemyselný park, Radnica
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M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

n e p r i j a l o u z n e s e n i e

k bodu: Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 22. septembra 2009

569 Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 15/09 - 14 z 20. 8. 2009 proti VZN Mesta  

Banská Bystrica č. 4/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, 

Zmeny a doplnky XXVI. etapa - lokalita č. 162

570 Prerokovanie  protestu  prokurátora  č.  Pd 54/09-3 z  20.  8.  2009 proti  VZN Mesta  

Banská Bystrica č.  1/2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská  

Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica

571 Personálne otázky

572 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2009

573 Vyhodnotenie  účinnosti  opatrení  na  riešenie  dopadov  finančnej  krízy,  prijatých  

uznesením č. 402/2009 dňa 28.4.2009, resp. ich aktualizácia

574 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

575 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

576 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

577 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

578 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

579 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

580 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

581 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

582 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

583 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

584 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

585 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

586 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

587 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

588 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
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589 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

590 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

591 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

592 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

593 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

594 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

595 Neupotrebiteľný nehnuteľný majetok Mesta Banská Bystrica určený k odpredajom

596 Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXIV. Etapa, lokalita 

č. 179 Polyfunkčná zóna Slovenka

597 Urbanistická štúdia Rakytovce Východ „Dolné lúky“ Banská Bystrica

598 Súborné  stanovisko  z  prerokovania  Konceptu  ÚPN  mesta  Banská  Bystrica  pre  

spracovanie návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica a požiadavky na doplnenie Zadania 

pre spracovanie návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica

599 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2009, ktorým sa mení  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2009 o určení školských 

obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

600 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2009, ktorým sa mení  

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  199/2007  o  niektorých  

podmienkach držania psov na území mesta Banská Bystrica

601 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

602 Správa  o  príprave  lokálnej  stratégie  komplexného  prístupu  pre  marginalizované  

rómske komunity v spolupráci s ARO – žiadosť o odklad

603 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2009

604 D i s k u s i a – voľba členov komisie

605 D i s k u s i a – havarijný stav na ceste Radvanská č. 28

 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  konané 27. októbra 2009

606 Procedurálny návrh primátora mesta

607 Rozvoj citybusovej dopravy v meste Banská Bystrica na roky 2010 – 2014
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608 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č.  

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

za rok 2008

609 Informatívna  správa  o  zabezpečení  prenájmu Barbakanu,  výstavby priemyselného  

parku a rekonštrukcie Radnice

610 Informatívna  správa  o  stave  plnenia  nájomných  zmlúv  týkajúcich  sa  Plážového  

kúpaliska

611 Návrh na zmenu rozpočtu č. 4

612 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

613 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

614 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

615 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

616 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

617 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

618 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

619 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

620 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

621 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

622 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

623 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

624 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o poskytovaní jednorázových 

dávok v hmotnej núdzi - žiadosť o odklad

625 Koncepcia  budovania  mestských  detských  ihrísk  v  Banskej  Bystrici  –  Zoznam  

centrálnych mestských detských ihrísk pre rok 2010-2011

626 Operačný  plán  zimnej  údržby miestnych  komunikácií  a  chodníkov  mesta  Banská  

Bystrica na obdobie zimy 2009–2010

627 Správa o rekonštrukcii ciest a budovaní dopravného systému v meste Banská Bystrica 

žiadosť o odklad

628 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská Bystrica  č.  14/2009 o podmienkach  

prevádzkovania  malých  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  na  území  mesta  Banská  

Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
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629 Opatrenia na zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva, v zmysle uznesenia 

č.560/2009 MsZ

630 Udelenie Ceny mesta

631 Koncepcia rozvoja športu v meste Banská Bystrica - žiadosť o odklad

632 Menovanie  riaditeľky MŠ Radvanská  28  a  riaditeľky MŠ Cesta  k  nemocnici  37,  

Banská Bystrica

633 Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľ/ka na ZŠ Radvanská 1, Banská  

Bystrica

634 Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o  

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra

635 Návrh na zmenu a doplnenie Zásad informačného systému mesta Banská Bystrica

636 Zásady uplatnenia STN 73 0580 – 1 Zmena 2 „Denné osvetlenie budov“

637 Správa  o  prijatých  opatreniach  týkajúcich  sa  výstavby  parkovacích  miest  

prostredníctvom prenájmu pozemkov mesta a vodorovného dopravného značenia

638 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v  

Materskej škole Radvanská 26, Banská Bystrica

639 Správa o výsledku následnej  finančnej  kontroly stavu hospodárenia  v Dopravnom  

podniku mesta Banská Bystrica, a.s. za roky 2007 a 2008

640 Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie 

od 26. augusta 2009 do 23. októbra 2009

641 Informatívna správa o budovaní cyklotrás v meste Banská Bystrica

642 Informatívna správa o vykonaných prácach a ich rozsahu na sústave na likvidáciu  

odpadových vôd

643 a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. 9. 2009

b) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 22. 9.  

2009

644 D i s k u s i a - umiestnenie stojana v priestoroch haly železničnej stanice

645 D i s k u s i a - neuplatňovanie finančných sankcií

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 24. novembra 2009

646 Voľby prísediacich do Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2010-

2014
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645 Návrh na zmenu rozpočtu č. 4

648 Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n. o.

649 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

650 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

651 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

652 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

653 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

654 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

655 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

656 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

657 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

658 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

659 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

660 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

661 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

662 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

663 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady – po  

spracovaní pripomienok

664 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2009, ktorým sa mení  

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  5/2009  o  určení  výšky  

poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Bystrica

665 Rámcový  plán  predkladania  materiálov  na  rokovanie  Mestského  zastupiteľstva  v  

Banskej Bystrici na I. polrok 2010

666 Správa  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  zákonnosti  postupu  pri  výbere  

spoločnosti GESCIA, a.s. na vykonanie prieskumu verejnej mienky občanov mesta  

Banská  Bystrica  v  oblasti  odpadového  hospodárstva,  zimnej  údržby komunikácií,  

starostlivosti o zeleň a systému parkovania v meste

667 Informatívna správa o stave výrubov drevín na území mesta v období od 1.1. 2009 do 

30.10.2009

668 Informatívna správa „Kvantifikácia potrebných organizačno-technických opatrení na 

účelom spustenia SMS Centra od 1. januára 2010“
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669 Časový harmonogram prípravy výstavby parkovacích miest

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané 2. decembra 2009

670 Procedurálny návrh Ing. Petra Lačného, poslanca MsZ

671 Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. 10. 2009

672 D i s k u s i a – zverejňovanie informácií na webstránke

673 D i s k u s i a – deklarovanie k 20. výročiu pádu totality

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  konané 15. decembra 2009

674 Personálne  otázky schválenie  zástupcov Mesta  Banská Bystrica  do správnej  rady,  

dozornej rady a  za riaditeľa Sociálneho podniku Mesta Banská Bystrica, n.o.

675 Personálne otázky

676 Návrh na zmenu rozpočtu č. 6

677 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2009, ktorým sa mení  

VZN č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

678 Všeobecne  záväzné nariadenie  Mesta  Banská Bystrica č.  17/2009 o určení  výšky  

dotácie  na mzdy a prevádzku škôl  a školských zariadení na území Mesta  Banská  

Bystrica

679 Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2010 - 2012

680 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

681 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

682 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

683 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

684 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

685 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

686 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

687 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

688 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

689 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

36



690 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

691 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

692 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

693 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

694 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

695 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

696 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

697 Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

698 Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013

699 Lokálna  stratégia  komplexného  prístupu  marginalizovaných  rómskych  komunít  v  

meste Banská Bystrica (LSKxP - MRK)

700 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  18/2009  o  nakladaní  s  

bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

701 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  19/2009  o  poskytovaní  

jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Banská  

Bystrica

702 Menovanie riaditeľky ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

703 Správa o rekonštrukcii ciest a budovaní dopravného systému v meste Banská Bystrica

704 Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2008

705 Schválenie podmienok prenajímania nájomných bytov a súhlas s predložením žiadosti 

o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

706 Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra Mesta  Banská Bystrica na I.  

polrok 2010

707 Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie 

od 28. októbra 2009 do 11. decembra 2009

708 Informatívna správa k možnostiam zrýchlenia prípravy výstavby parkovacích miest

Webový portál mesta 

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom webového portálu  informovalo o svojich hlavných 

úlohách a  aktivitách  .  Občania  a  záujemci  mali  priamy prehľad  a  informovanosť  o  dianí 

magistrátu a mohli ho na webových stránkach pripomienkovať a komentovať. 
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Do kroniky uvádzame prehľad  všetkých zverejnených hesiel, 

ktoré mali občania k dispozícii : 

• Kultúrne inštutúcie v meste

• Zaujímavé akcie

• Bystrický permon - revue

• Bystriciensis - Občianske združenie cestovného ruchu

• Kronika mesta

•

o Veľká noc 2009

o Míľa pre mamu v Banskej Bystrici 2009

o Deň Európy v Banskej Bystrici 2009

o Bažant majáles 2009

o Týždeň modrého gombíka 2009

o Rodičovské pexeso 2009

o Dni mesta Banská Bystrica a Radvanský jarmok 2009

o Banskobystrické vianoce 2009

o Cena primátora a Cena mesta za rok 2009

o Pamätníky a pamätné tabule Banská Bystrica

o Moja Banská Bystrica

• O meste (história)

• Radničné noviny mesta B. Bystrica

• Kontakty-Radničné noviny mesta

• Bystrický permon - revue

• Organizácie zriadené mestom

• Park Kultúry a Oddychu (PKO)

o Základné informácie

o Kultúrne podujatia

o Ponuky technických a výtvarných prác

o Súbory záujmovej a umeleckej činnosti

o PKO Banská Bystrica

• Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica
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o Základné informácie

• Útvar hlavného architekta Banská Bystrica

o Základné informácie

o Digitálna technická mapa mesta Banská Bystrica

• Spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Banská Bystrica

o Obchodné spoločnosti

o Záujmové združenia

o Finančné inštitúcie

• Dopravný podnik mesta Banská Bystrica

• Neinvestičný fond Moje mesto Banská Bystrica

• Správa športových a telovýchovných zariadení

• Sociálne veci

• Sociálne veci

• Referát bývania

• Socálna a krízová intervencia

• Sociálne služby dlhodobej starostlivosti

o Základné informácie

o Evidencia žiadateľov do zariadení sociálnych služieb

o Aktuality

o Činnosť oddelenia

o Ako postupovať pri podaní žiadosti ?

o Zariadenia sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti

 Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Banská Bystrica

 Zariadenia sociálnych služieb

 Zariadenie pre senorov Jeseň

 Zariadenie podporovaného bývania

 Stredisko sociálnych služieb (SSS)

 Zariadenie pre seniorov - KOMUCE

 Agentúra soc. služieb - KOMUCE

 Agentúra sociálnych služieb - Opatrovateľská služba (ASS - Osl)

 Informačné centrum seniorov (ICS)
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 Rehabilitačné oddelenia

 Denné centrá

 Mestské detské jasle (MsDJ)

 Materské centrá

 Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

 Služba SOS - Senior

o Dokumenty

 Tlačivá

 VZN

 Informačné letáky

 Kluby dôchodcov

 Informačné letáky

 Cenník služieb

 Udalosti

 Konferencie, semináre

 Vzdelávací proces

o Kontakty

 Stravovanie seniorov a ZPO

 Pracovníci oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti

 Denné centrá - KD

o Tlačivá

o Komunitný plán sociálnych služieb v Banskej Bystrici

• Realizácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 

• Agenda GENDER (Rodová rovnosť)

• Akadémia európskeho seniora

• Životné prostredie a VPS

• Odpady

• Ochrana drevín

• Rozkopávky zelene

• Ochrana vôd

• Ochrana ovzdušia

• Lokálny akčný plán prostredia a zdravia mesta Banská Bystrica
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• Oddelenie životného prostredia

• Zdravotnícka ročenka

• Oddelenie VPS

• Aktivačné práce

• Chov spoločenských zvierat

• Deratizácia

• Mestské detské ihriská

• Mestská polícia Banská Bystrica

• Mestská Polícia Banská Bystrica

• Kontakt

• Organizácia a systém práce útvaru MsP

• Základné úlohy Mestskej polície Banská Bystrica

• Zabezpečovanie verejného poriadku

• Ochrana majetku občanov a mesta

• Ochrana životného prostredia

• Kontrola dodržiavania VZN

• Priestupky a trestné činy

• Súčinnosť MsP s inými orgánmi

• Personálne obsadenie MsP

• Činnosť mestskej polície

• Zamestnanie v samospráve

• Zamestnanie - výberové konania

• Výberové konania

• Fotogaléria mest

• Mapa mesta

• Investičné príležitosti

• Investičné príležitosti

Portál dokumentuje celú šírku činnosti samosprávy a problematiku vedenia mesta Banská 

Bystrica. 
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Poskytnuté dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica  v roku 2009 

Mesto Banská Bystrica rozhodlo v roku 2009 o udelení finančnej podpory:  

800,- € pre ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica na 45. výročie vzniku školy, olympijský 

festival detí a mládeže a otvorenie športového areálu školy 

1000,- € pre Súkromnú ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica na nákup špeciálnych fitlôpt 

k projektu "Zdravo sa hýbeme - zdravo myslíme" 

3500,- € pre SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica na 90. výročie vzniku školy a 

vydanie pamätnej publikácie k 90. výročiu vzniku školy 

6300,- € pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča, Banská Bystrica - Dodatok k zmluve 

"Banbyčitariáda alias aby Banská Bystrica čítala rada - a mala čo čítať."

2150,- € pre OZ Rock&rolla, Banská Bystrica na "Koncert pre slušných ľudí" - 

technické zabezpečenie koncertu 

6638,78 € pre  Klub slovenských turistov  Lokomotíva  na  zabezpečenie  podujatí,  120.  

organizovanej turistiky v Banskej Bystrici 

4979,08 € pre VŠC Dukla Banská Bystrica na Europa SC High jump - Banskobystrická 

latka 2009 

1645,86 € pre Združenie mladých rómov na projekt: „Zahraničná cesta do Nemecka –  

návšteva sociálneho podniku v Solingene“ 

700,- € pre Klub Viktória pri lige proti rakovine  o.z.na projekt:  „Podpora liečby a  

zlepšenie kvality života onkologických pacientov“ 

800,- € pre MC Hviezdička, Ďumbierska 36 na projekt: „Míľa pre mamu“ 

1043,60 € pre OZ Nádej deťom na projekt: „ Rozvojový program životných zručností“ 

250,- € pre Regionálna komora fyzioterapeutov na projekt „Deň Fyzioterapeutov –  

celoslovenský“

1650,- € pre Občianske združenie PONS na projekt „Detský, denný, letný, integračný 

tábor 2009“ 

1293,- € pre OZ Centrum dobrovoľníctva na projekt  „V.I.S. - terénna sociálna služba 

pre užívateľov drog“ 

150,- € pre Dobrovoľný hasičský zbor o.z. na projekt „Posedenie so staršími členmi  

DHZ“
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1012,- € pre KARI - záujmové združenie právnických osôb na projekt „Letný  tábor  

rómskych detí  a  mládeže  Narodili  sme  sa  na  Slovensku,  vyrastáme v  

zjednotenej Európe a chceme byť súčasťou jej kultúrneho bohatstva“ 

1659,70 € pre Slovenskú asociáciu halového veslovania na 10.ročník Medzinárodných  

majstrovstiev v halovom veslovaní 

3320,- € pre Basket B.B. na činnosť klubu celoslovenské súťaže, podporu športových 

podujatí 

332,- € pre ŠK UMB Banská Bystrica pre klub karate:“Pohár SNP v karate“ s 

medzinárodnou účasťou 

1660,- € pre atletický klub na športové podujatia 

166,- € pre Petra Pažáka na Majstrovstvá sveta veteránov v atletike 

2325,- € pre FK JUPIE Banská Bystrica na športové podujatia: medzinárodný halový  

turnaj prípraviek, ml. a st. žiakov 

1992,- € pre OZ Biela Stopa SNP na športové podujatie: Merida – Zelená Stopa SNP

3320,- € pre BK UMB 08 B. Bystrica na podporu športu v meste a činnosť klubu 

996,- € pre TJ PRO Dukla pre Poštová štafeta na Banskobystrickú koridu 

830,- € pre ŠK Benecol na Medzinárodný žiacky halový turnaj o Pohár J. Vengloša 

83,- € pre Školský volejbalový klub Tatran na športové súťaže, slovenský pohár -  

volejbal žiačky 

664,- € pre ŠK kulturistiky B+B na Banskobystrická Grand Prix 2009 

664,- € pre Veterán klub na podporu športových podujatí v roku 2009 

1328,- € pre Plavecký oddiel KTV UMB na Banskobystrický pohár na medzinárodné  

plavecké preteky 

1328,- € pre FK Dukla Banská Bystrica na „Turnaj SNP - 40. ročník“

830,- € pre Super Dance Lorette na účasť na MS v latinskoamerických tancoch 

664,- € pre Kynologickú záchr. Brigádu na Memoriál MUDr. O. Kráľovej vo výkone 

záchranárskych psov s medzinárodnou  účasťou a M SR 

398,- € pre Šachový klub  Veža CVČ na Veľkú cenu žiackych družstiev  v šachu - 2 

turnaje

830,- € pre ŠK Kartík na Memoriál O pohár Š. Slivku - medzinárodné mládežnícke 

preteky

830,- € pre Telesná kultúra Tlačiarik na činnosť klubu 
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1494,- € pre Tenisiu na činnosť klubu 

498,- € pre Olympijský klub Banská Bystrica na činnosť klubu 

996,- € pre TJ Partizán ŠK na činnosť klubu 

332,- € pre TJ Vatra na činnosť klubu 

332,- € pre TJ ŠK Sokol Jakub na činnosť klubu 

830,- € pre Tenisový klub na činnosť klubu 

498,- € pre Auto Model Klub na činnosť klubu 

664,- € pre Banskobystrická hokejbalová únia na činnosť klubu 

332,- € pre Mládež Dukla n.o. na činnosť klubu 

830,- € pre ŠK Bystričan - Lyžiarik na činnosť klubu 

332,- € pre Klub biatlonu AŠK Dukla na činnosť klubu 

1660,- € pre FK Rakytovce 85 na činnosť klubu 

1660,- € pre Mestskú úniu malého futbalu na činnosť klubu 

830,- € pre Lyžiarsky oddiel Mladosť na činnosť klubu 

830,- € pre FK Šalková na činnosť klubu 

498,- € pre ŠK Monta Plus Sásová na činnosť klubu 

996,- € pre ŠKP BB, oddiel karate a kicxboxu na činnosť klubu, reprezentáciu, súťaže 

332,- € pre ŠK TH Junior Banská Bystrica na činnosť klubu a športové podujatia, 

1162,- € na reprezentáciu - Viktor Haring 

332,- € pre ŠK Fitnes Team na športové podujatia, činnosť klubu 

166,- € pre TK Dixon na turnaje, činnosť klubu 

1660,- € pre Volejbalový klub Milanotrade na športové podujatia, činnosť klubu 

332,- € pre ŠK Galaxy Bowling na extraligu, súťaže, činnosť klubu 

1660,- € pre TJ ŠK Kremnička na činnosť klubu, súťaže 

1162,- € pre LK Šachtičky na Medzinárodné FIS, SL. OS. Muži, ženy, M SR žiakov, S 

LP predžiakov 

1659,- € pre Cyklistický klub Banská Bystrica na činnosť klubu 

500,- € pre Hasičské združenie Florián B.B. na podujatie: Deň hasičov TFA 

SLOVAKIA 2009 

3119,- € pre Informačné centrum mladých na Informácie a poradenstvo pre mladých od 

A po Z. 
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1494,- € pre Sekciu mládeže pri rímskokatolíckej cirkvi, biskupstva BB na podujatie: 

Kvetný víkend 2009 

1660,- € pre Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica na výmenné podujatie a akcie 

žiakov a študentov Život mladých ľudí v Európe 

996,- € pre Združenie Hviezdička pri MŠ Lazovná na podporu 180.výročia založenia 

1.detskej opatrovne 

850,- € pre ZŠ SSV, Skuteckého ul., Banská Bystrica na Slávnostnú akadémiu 

30.výročia založenia školy

1660,- € pre ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica na Slávnostnú akadémiu 30.výročia 

založenia školy

1660,- € pre ZŠ Tr. SNP 20, Banská Bystrica na Slávnostnú akadémiu 50.výročia 

založenia školy 

405,30 € pre ZŠ Tatranská ul., Banská Bystrica na Slávnostnú akadémiu 20.výročia 

založenia školy 

1200,- € pre ZŠ Spojová, Banská Bystrica pre žiakov školy na medzinárodnú súťaž 

ROBO CUP

1300,- € pre Stredoslovenskú galériu, BB na Kult.podujatie “Noc múzeí a galérií“ 

(slávnosť vo Vile D.Skuteckého),doprava,propagačný mat., tech.-org.zabezp. 

500,- € pre ZŠ Sitnianska 32, BB na II.ročník Tanečného maratórnu 

(organizačné zabezp., propagačný materiál) 

600,- € pre Slov.zväz protifaš.bojov., OV, BB   na “Stretnutie generácií na Kališti“ 

(doprava, propagačný materiál)

1600,- € pre KZ Rómov Slovenska, BB na VIII. ročník „Ľudia z rodu Rómov“ 

(prenájom priestorov,stánkov,pódia,ozvučenia)

1000,- € pre OZ KZ pri FMU AU, BB na 4.ročník medzin. organového festivalu 

Organfest 09 (propag.mat.,tlač,ubytova.a náklady spojené s účinkovanie hostí) 

1000,- € pre SOS,BB na Folklórny festival Bystrická folklórna haravara (prenájom 

priestorov, ubytovanie , doprava,propagačný mat., tech.-organizačné 

zabezpečenie.) 

1000,- € pre OZ Vresk Factory, BB na festival Barbakan 2009 (program. a technické 

zabezpečenie festivalu a propagácia podujatia) 
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600,- € pre Spolok priateľ.detí z det.domovov na „Najmilší koncert roka“ Úsmev ako 

dar, BB na (prenájom priestor.,doprava,propagácia,tech.-org.zab.,strava) 

1630,- € pre IMIKOM Slovakia,s.r.o., BB na Debut. CD sk .Mukatado (vylisovanie CD, 

tlač a grafický návrh návrh) 

664,- € pre OZ Majáčik pri MŠ Šalgotarjánska,BB na Festival detskej div.tvorby „Z 

rozprávky do rozprávky“ (ceny,plakety,diplomy, kulisy, kostýmy, rekvizity, 

tvorivé dielne,občerstvenie pre deti) 

1500,- € pre Študentskú univerzitu a kult. združenie,BB na Bažant Majáles BB 2009 

(propagačný mat., propag. predmety,medializácia,propagácia,tech.-org.zab.) 

3900,- € pre Spolok architektov Slovenska,BB na Projekt “Re: PresentBB>tvoriví 

mestu“ (grafické spracovanie, zalomenie a tlač katalógu z výstavy, výstavné 

panely) 

5000,- € pre Verejnú knižnicu M. Kováča, BB na „Banbyčitariáda alias aby Banská 

Bystrica čítala rada-a mala čo čítať“ (nákup lit,tech.-organizačné zabezpečenie 

akcie, ceny, darčeky, diplomy) 

1500,- € pre Vydavateľstvo Eurolitera,BA na Vydanie publikácie Svetozár Stračina 

(polygrafické práce,tlač a materiál.náklady) 

1607,- € pre Stredošk . komoru Mestského mlád. parlamentu,BB na festival „Yná 

Sobota“ (prenájom,doprava, prop.materiálno-tech.-org. zabezpečenie 

akcie,ostatné náklady) 

800,- € pre OZ Unique, BB na Reprezentáciu tanečnej skupiny Cuties (kostýmy , 

doprava, org. zabezpečenie vystúpenia)

1161,- € pre OZ Srdiečko pri MŠ Karpatská 3,BB na „Tancuj,tancuj,vykrúcaj“  (tech.-

organizačné zab., odmeny pre deti, propagačný materiál,ceny, diplomy)

1000,- € pre Združenie rodič. pri DFS Radosť,BB na Nákup,opravu krojov

665,- € pre ŠVK,BB na Nákup novej literatúry do knižničného fondu 

300,- € pre UMB,BB na Vydanie zborníka (redakcia,tlač) 

900,- € pre Folklórny súbor Urpín,BB na nákup tanečnej obuvi 

8300,- € pre Banskobystrickú spoloč.-Klub priateľov Stredoslovenského múzea BB na 

Audiovizualizáciu Matejovho domu 

3500,- € pre Občianske združenie BBB,BB na Vydanie publikácie „Domy starej 

Bystrice“ 
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3 050 € pre Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici na kultúrno-spoločenské 

podujatia a propagáciu histórie mesta – Zelená sieň očami súčasného diváka 

11 000 € pre PKO v Banskej Bystrici na Projekt kultúrnych podujatí v roku 2009: Hrajte 

že mi, hrajte, Klauni rozdávajú smiech, Za krajšiu jeseň života, 31. festival 

zborového spevu V. F. Bystrého 

3 500 € pre OZ Bystriciensis, združenie cestovného ruchu na financovanie časopisu 

Bystrický Permon 

4 979,08 € pre Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica na akciu Europa SC 

High jump – Banskobystrická latka 2009 

6 638,78 € pre Klub slovenských turistov Lokomotíva na zabezpečenie športových 

podujatí, na činnosť klubu a uskutočnenie podujatia pri príležitosti 120. rokov 

organizovanaj turistiky v Banskej  Bystrici

Mesto bolo sídlom dôležitých štátnych úradov

Colná správa SR, Colný úrad 

Katastrálny úrad

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

Krajský pozemkový úrad

Krajský úrad životného prostredia 

Krajský školský úrad 

MESTSKÝ ÚRAD

OBVODNÝ ÚRAD

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Úrad priemyselného vlastníctva SR

VÚC BB - Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Štátna ochrana prírody SR 

Štátny archív 
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Volebný rok 

Rok 2009 má právom prívlastok volebný,  pretože okrem prezidentských volieb boli aj voľby 

do  europarlamentu  a  vyšších  územných  celkov.  Voliť  predsedu  a  poslancov  krajských 

samospráv mohli koncom roka, slovenskí občania však už 6. júna budú mohli druhýkrát volili 

svojich  zástupcov  do  Európskeho  parlamentu.  Podľa  Marty  Čellárovej,  vedúcej  referátu 

matriky a evidencie banskobystrického magistrátu: „Tieto voľby sú špecifické napríklad tým, 

že svoje volebné právo mohli využiť aj občania štátov Európskej únie s povoleným trvalým 

pobytom na Slovensku. Stačilo,  ak do 27. apríla predložili žiadosť o zapísanie do zoznamu 

voličov a vyhlásenie na Referát matriky a evidencie Mestského úradu v Banskej Bystrici.“  

Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Kandidáti  na prezidenta v I. kole 

 Dagmar Bollová

 Ivan Gašparovič

Július Kubík

Zuzana Martináková

Milan Melník

František Mikloško

Iveta Radičová

 Milan Sidor

Počet zapísaných voličov v meste Banská Bystrica v I. kole bolo67 891 voličov a v II. kole 68 

014  voličov.  V  meste  Banská  Bystrica  volo  vydaných  1844  voličských  preukazov.

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konalo v sobotu 4. apríla 2009. Počas 

volieb bolo pre občanov Banskej Bystrice s trvalým pobytom na území mesta otvorených 82 

volebných miestností v obvyklých priestoroch a 3 osobitné volebné okrsky /Nemocnica F.D. 

Roosevelta, Nápravnovýchovný ústav, Ústav na výkon väzby/. Pre občanov Banskej Bystrice, 

ktorí sa chceli zúčastniť volieb mimo Banskej Bystrice, boli vydávané voličské preukazy v 

termíne od 23.3.2009 do 3.4.2009 do 12,00 hod. na referáte matriky a evidencie /kancelárie č. 

78, 79/ v pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod. /stredy do 17,00 hod/. Voličský preukaz sa 

vydáva  voličovi  osobne,  alebo  prostredníctvom  ním  splnomocnenej  osoby  na  základe 

platného občianskeho preukazu. Voľby prezidenta SR prebehli v meste pokojne a kultúrne .  
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Mesto Banská Bystrica hlasovalo  :    za Ivana  Gašparoviča   52,04%,

                                                              za Ivetu Radičovú         47,96% 

Voľby do Európskeho parlamentu 2009

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa dňa 27. mája 2009 od 11.00 hod. do 13.00 hod. od 

15.00 hod. do 15.45 hod. mohli občania stretnúť s kandidátmi do Európskeho parlamentu za 

volebnú koalíciu KDS - OKS. Diskutovať mohli s Vladimírom Palkom, poslancom NR SR a 

predsedom KDS, Františkom Mikloškom a Pavlom Minárikom, poslancami NR SR, Máriou 

Majdovou z KDS a Svetozárom Gavorom z OKS. 

Počet zapísaných oprávnených voličov bol 66862, počet vydaných voličských preukazov – 

654.

Voľby VÚC v roku 2009

Do 49-členného Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) kandiduje v 

novembrových  voľbách  494  kandidátov.  Ako  nezávislí  kandidujú  75  občania,  ostatní  sú 

nominantami niektorej  z 23 politických strán, respektíve koalícií politických strán. O post 

banskobystrického župana sa uchádzalo deväť kandidátov.

Zvíťazil :

Vladimír Maňka sa narodil 19. septembra 1959 v Lučenci. V roku 1983 ukončil štúdium na 

Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava. Do roku 1992 pracoval ako vedúci prípravy a realizácie 

investícií v ZŤS Detva. Do roku 1998 bol riaditeľom spoločnosti Investex. V rokoch 1998-

2002 bol poslancom NR SR za SDĽ, podpredseda Výboru pre financie, rozpočet a menu, člen 

Výboru  pre  európsku  integráciu,  člen  Spoločného  parlamentného  výboru  Európska  únia- 

Slovenská republika. V rokoch 1999 až 2005 bol primátorom mesta Zvolen. Od roku 2004 je 

poslancom Európskeho parlamentu. Je otcom dvoch detí a spolu s manželkou Vierou býva vo 

Zvolene.  

Kandidáti na post predsedu BBSK:

Igor Danihel, PhDr., 53r., riaditeľ POS, Zvolen, Študentská 1660/5, Nezávislý kandidát
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Pavel Chovanec, Ing., 57r., mediátor, Slatinské Lazy, 9, ÚSVIT

Marian  Kotleba,  Mgr.,  32r.,  informatik,  Banská  Bystrica,  Kráľovohoľská  5,  Nezávislý 

kandidát

Vladimír  Maňka,  Ing.,  50r.,  europoslanec,  Zvolen,  Nezábudková  14,  SMER  -  sociálna 

demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Jozef Mikuš, Ing., 49r., poslanec NR SR, Zvolen, Partizánska 2, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia - Demokratická strana,Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 

Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

Milan Murgaš, doc., Ing., CSc., 58r., predseda BBSK, Banská Bystrica, Zelená ul. č. 2/A, 

Nezávislý kandidát

Emil  Samko,  Mgr.  et  Mgr.,  PhD.,  42r.,  podnikateľ,  Jelšava,  Jesenského  350,  Rómska 

iniciatíva Slovenska

Jozef Sásik, Ing., 51r., znalec - lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporova č.1, Slovenská ľudová 

strana

Jozef  Šimko,  JUDr.,  58r.,  podpredseda  VÚC  BBSK,  Rimavská  Sobota,

Gaštanová č.19, Slovenská národná strana, Hnutie za demokraciu

SDKU  DS 

Predseda Regionálneho zväzu SDKÚ-DS v Banskobystrickom kraji:

Jozef Mikuš

V  regióne dnes pôsobí 57 miestnych zväzov SDKÚ-DS a 845 registrovaných členov 

• miestne zväzy SDKÚ-DS

• VÚC poslanci za SDKÚ-DS

• Starostovia za SDKÚ-DS

Dňa 29. mája 2009 sa vo Zvolene uskutočnila Regionálna konferencia ZŽ SDKÚ-DS Banská 

Bystrica,  ktorá  sa  zaoberala  nielen  aktuálnymi  témami  ako  sú  voľby do  EP a  do  VÚC, 

zhodnotením prezidentských volieb, ale zaoberala sa i otázkami rodovej rovnosti, aktívnosťou 

žien vo verejnom živote a napĺňaním Programového dokumentu ZŽ SDKÚ-DS 2008-2009. 

V septembri začne regionálne združenie žien realizovať svoj rozpracovaný projekt „Moderná 

žena, aktívna žena“, aby v blížiacich sa voľbách do orgánov samospráv v rokoch 2009 a 2010 
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vstupovali  ženy  do  verejného  života  aktívne  a  fundovane.  RK  ŽŽ  SDKÚ  –  DS  taktiež 

odsúhlasila program aktivít k projektu celoslovenskému projektu História žien Slovenska pre 

Banskobystrický kraj s názvom „Žena súčasná a minulá, žena blízka i vzdialená“. Aktivity v 

Banskobystrickom  kraji  budú  zamerané  na  sériu  besied  a  výstav  o  aktívnych  ženách 

ovplyvňujúcich život spoločnosti. 

SDKÚ - Stretnutie s občanmi 

Predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda v 2.6.2009 skúsene odvrátil hroziaci konflikt na stretnutí s 

občanmi v Banskej Bystrici, ktorý nakrúcal aj štáb televízie z kanadského Quebecu.

Mladý muž,  ktorý sa  netajil  sympatiami  k vládnej  koalícii,  sa  počas  príhovoru kandidáta 

SDKÚ vo voľbách do Európskeho parlamentu Petra Šťastného postavil a vytiahol transparent 

s  nápisom –  „Šťastný  ohováral  Slovensko  v  Európskom parlamente.  Skutočný  vlastenec. 

Hanba! „ Predseda strany SDKÚ Mikuláš Dzurinda zvládol výpad stúpenca vládnej koalície 

proti  Petrovi  Šťastnému.  „Vy  nemáte  právo  kandidovať,"  povedal  vystresovaný  mladík 

Šťastnému do tváre. Europoslanec najprv zareagoval na obvinenie, že je zradca nervózne. „Ťa 

poslal pán Fico ?" Neskôr sa už len usmieval. Dzurinda upokojoval ľudí a nechal mladíka 

rozprávať.  Počas  celého  plamenného  prejavu,  v  ktorom obvinil  Šťastného,  že  nechal  po 

voľbách monitorovať demokraciu na Slovensku a Dzurindov kabinet z rozkrádania, ho líder 

opozície počúval. Potom zopakoval už známe argumenty o hospodárskom raste za jeho vlády 

a momentálnom prepade, a o potrebe slušnosti  a etických normách v politike.

Strana Smer v predvečer 1. mája 

30. apríla sa na Námestí SNP stretli Banskobystričania spolu s predstaviteľmi strany Smer – 

sociálna  demokracia,  aby  slávnostne  postavili  máj  pre  všetky  dievčatá  v  celom 

Banskobystrickom  kraji.  Slnečné  počasie,  ľudová  hudba,  spev,  kroje  a  dobrá  nálada 

sprevádzali podujatie, ktoré sa v Banskej Bystrici už stáva tradíciou.

Predseda vlády Robert Fico svoju návštevu Banskej Bystrice na poslednú chvíľu zrušil kvôli 

dôležitým rokovaniam v súvislosti s hospodárskou krízou. Na pódiu v Banskej Bystrici ho 

zastúpil podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, od mikrofónu pozdravili 

51



prítomných  aj  predseda  BBSK  Milan  Murgaš  a  primátor  mesta  Ivan  Saktor.  Akcie  sa 

zúčastnila aj krajská predsedníčka strany Smer – SD a poslankyňa NR SR Jana Laššáková, 

poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka a Monika Flašíková – Beňová, poslanci NR 

SR Peter Pelegrini, Ján Senko a Emília Müllerová i poslanci BBSK za stranu Smer – SD.

V závere všetci uviazali na máj farebné stužky a pri stavaní im pomohli folkloristi so súboru 

Partizán i Technik. V závere primátor mesta pohostil kvalitnou pálenkou a program uzavreli 

vystúpenia folklórnych skupín.

Prvý máj pod Pamätníkom s odborármi 

Konfederácia  odborových  zväzov  SR  a  mesto  Banská  Bystrica  uskutočnila  prvomájové 

zhromaždenie  občanov  pod  Pamätníkom  SNP v  Banskej  Bystrici.  Cieľom zhromaždenia 

občanov  poriadaného  pri  príležitosti  pamätného  dňa  1.  mája,  bolo  pripomenutie  si  tohto 

historického dňa a zviditeľnenie odborov. V kontexte súčasnej celosvetovej krízy sa idey a 

odkaz 1. mája stali aktuálnymi pre celú  spoločnosť a každého občana bez ohľadu na politickú 

príslušnosť, národnosť a náboženské presvedčenie. Tohtoročné zhromaždenie sa preto  nieslo 

v  duchu  solidarity  a  boja  za  udržanie  zamestnanosti.  Na  zhromaždení  vystúpili  vrcholní 

predstavitelia  KOZ SR,  odzneli  stanoviská a  návrhy odborov v súvislosti  s  hospodárskou 

krízou ako aj výzva voči zamestnávateľom.

Program  :

10:30  -  11:00  -  Stretnutie  účastníkov  zhromaždenia  pod  Pamätníkom  SNP

11:00 - 11:55 - Uvítanie primátorom mesta Banská Bystrica, Vystúpenie prezidenta KOZ SR a 

ďalších  predstaviteľov  KOZ  SR,  Príhovory  zahraničných  hostí

11:55 - Kultúrny program (detský folklórny súbor Radosť, folklórny súbor Partizán, hudobná 

skupina ZBM) Pre deti boli pripravené sú aj rôzne atrakcie.

Rodičovské pexeso  

Akciu Rodičovské pexeso zorganizovalo v sobotu 23.5.2009 Mesto v spolupráci so Silviou 

Martákovou , ktorá podniká a venuje sa móde pre tehotné ženy a mamičky. Počas tehotenstva 
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obliekala  aj   speváčku  Daru  Rolins.  Tá  deťom pri  Pamätníku  SNP zaspievala  niekoľko 

pesničiek. „Prevencia zdravej rodiny je to najdôležitejšie, čo môže byť. Takto môžu spolu 

prežiť jeden pekný deň," povedala Martáková. Rodinám s deťmi zatancoval aj Laci Strike so 

svojou akadémiou, pričom o zaujímavú akciu malo záujem množstvo Bystričanov..  Počasie 

návštevníkom  aj  organizátorom  vyšlo,  stánky  s  dobrotami  a  zábava  potešili  veľkých  aj 

malých. Podujatie moderovala Kvetka Horváthová, deti s rodičmi sa zabávali až do neskorého 

popoludnia.

Verejná diskusia  „Ako sa nám v Bystrici zelení?"

Vo štvrtok 21. mája 2009 sa v Klube architektov na Nám. SNP 7 uskutočnila verejná diskusia 

venovaná problematike mestskej zelene. Akciu s názvom „Ako sa nám v Bystrici zelení?" 

zorganizoval  klub  nezávislých  poslancov  mestského  zastupiteľstva  Banskobystrická 

alternatíva (BBA), ktorý aj touto formou pravidelne komunikuje s občanmi mesta na témy 

verejného záujmu. V úvode fóra si prítomní uctili  minútou ticha pamiatku dvoch nedávno 

zosnulých ochrancov prírody, „harmonického lazníka" zo Zaježovej Igora Chýru a „doktora 

ovocných  stromov"  Karola  Koubeka.  Environmentalista  a  dlhoročný  občiansky aktivista 

Ľuboš  Vrbický  následne  predstavil  účastníkom  stretnutia  delenie  zelene,  funkcie  zelene 

(estetická, architektonická, ochranná,  izolačná, zdravotná,  rekreačná,  ...)  a vplyv zelene na 

mikroklímu.  „Teplotný  rozdiel  medzi  asfaltovými,  resp.  betónovými  plochami  a  plochami 

zelene je v lete nezriedka až 20 ˚C," upozornil Vrbický. Moderátor stretnutia Milan Lichý, 

ktorý  je  gestorom  agendy  mestskej  zelene  v  klube  BBA,  k  tomu  doplnil  niektoré  z  29 

dôvodov, prečo by sme mali byť v meste priateľskí k stromom" a tiež poetický príspevok 

Jozefa Masárika - „Ľudia a stromy" z roku 1944. 

Historička architektúry Klára Kubičková upozornila  na negatívny trend súčasnosti  -  častú 

výsadbu rýchlorastúcej a nízkej zelene, nezriedka nelistnatej povahy. „Do mesta však patria  

aj  vysoké  listnaté  stromy," zdôraznila. Architektka  Alexandra  Berková  skonštatovala,  že 

zahusťovanie a zaberanie mestskej zelene začínajú pociťovať ako významný problém všetky 

sociálne  vrstvy  ľudí  v  Banskej  Bystrici,  nielen  tá  stredná  či  najsolventnejšia.  Spolu  s 

urbanistkou Máriou Chocholovou upozornili aj na dôležitosť  Európskeho dohovoru o krajine 

(EDOK) pre naše mesto, a to najmä v kontexte prípravy nového územného plánu Banskej 

Bystrice. 
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V nadväznosti na debatu o dôležitosti EDOK-u poslanci BBA na nadchádzajúcom utorkovom 

rokovaní  MsZ  požiadali  Mestský  úrad,  aby  preveril  možnosti  vstupu  Mesta  do   siete 

európskych  samospráv  podporujúcich  EDOK.  V ďalšej  diskusii  bol  predstavený  význam 

pripravovaného Generelu zelene a Dokumentu starostlivosti o dreviny. Tieto dokumenty by 

mali dopomôcť vnímaniu problematiky zelene ako prierezovej verejnej  politiky, ktorú treba 

zohľadňovať pri všetkých významných rozvojových rozhodnutiach mesta. Podľa politológa 

Ivana  Rončáka  zo  „zelenosti"  mesta  by  bolo  možné  vyrobiť  aj  marketingovú  značku 

použiteľnú  v  turistickom  priemysle.  Magistrát  by  tiež  mohol  podporovať  spojpomocnú 

výsadbu  a  údržbu  zelene  zo  strany  občanov,  napríklad  prostredníctvom  mikrograntovej 

schémy na podporu nákupu sadeníc, skrášľovania okolia a pod. 

V rámci snáh o rozvoj nemotorovej dopravy v prostredí prímestskej zelene zaznievalo volanie 

po zmene dnešnej  cyklistickej „adrenalínovej cestičky" popri  Hrone na skutočne „rodinnú 

cestičku". Nevysporiadané pozemky a zložité majetkové pomery najmä v obciach Vlkanová a 

Hronsek však nedávajú v tomto smere veľmi optimistické časové vyhliadky.

Podľa niektorých diskutérov sa pod problém úbytku mestskej zelene podpisuje nielen tlak 

developerov a nekoordinovaný územný rozvoj, ale aj paralelné riadenie tejto problematiky 

(Mesto, ÚHA, ZAaRES), absencia kvalifikovaného personálneho substrátu na magistráte a 

tiež chýbajúci „silný" referát zelene v organizačnej štruktúre MsÚ.  

Účastníci  verejnej  diskusie  vyslovili  vážnu  nespokojnosť  nad  pripravovanou  zmenou 

územného  plánu  aglomerácie,  XXX.  etapa  (ÚPN  -  A),  ktorá  by  mala  povoliť  výstavbu 

rezidenčných  víl  na  lúke  v  okolí  Kláštora  pod  Kalváriou  na  Urpíne.  Pobúrenie  pritom 

vyvolala informácia, že v súčasnosti už prebieha územné konanie na stavbu siedmych 5 - 

podlažných vilových domov v časti tejto lokality. Členovia klubu BBA budú návrh zmeny 

ÚPN  -  A v  stanovenej  lehote  (do  31.  mája)  odborne  pripomienkovať,  pričom vyjadrujú 

pochybnosť nad verejnou prospešnosťou viacerých zámerov obsiahnutých v ÚPN - A, najmä 

čo sa týka výšky niektorých stavieb a bytovej výstavby na nevhodných miestach. Poslanci 

BBA sa zároveň budú snažiť zakomponovať návrh na zriadenie mikrograntovej schémy na 

podporu  zelene  v  roku  2009  v  objeme 10  000  euro  medzi  výdavky hradené  z  prebytku 

rozpočtu za rok 2008. Rozdelenie prebytku sa uskutoční na zasadnutí MsZ dňa 23. júna.
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Návšteva  z Číny 

V súvislosti  s  banskobystrickým rodákom ,  slávnym architektom  Ladislavom Hudecom – 

tvorcom  architektonickej  „tváre“  Šanghaja  ,  privítalo  mesto  pracovníkov  Šanghajského 

mestského archívu 8. júna  2009 v zasadačke primátora . 

Ciele návštevy čínskej delegácie:

• pripraviť podklady pre pripravovanú výstavu o Ladislavovi Hudecovi v BB

• spoznanie Hudecovho rodiska

• nadviazanie spolupráce s BB štátnym archívom

Primátor vo svojom príhovore  vyjadril spokojnosť,  , že dve geograficky  vzdialené mestá 

Šanghaj a Banskú Bystricu spája meno nášho slávneho rodáka Ladislava Hudeca, ktorý  je 

považovaný  za  tvorcu  architektonickej  tváre  Šanghaja.  Občania  mesta  sú  hrdí  na  to,  že 

Hudecov  architektonický  návrh  -   22  poschodový  Park  Hotel  -  prvá  výšková  stavba  v 

Šanghaji vytvorená v štýle Art Deco spája symbolicky naše dve mestá.  Pripomenul vlaňajšiu 

úspešnú  konferenciu pod názvom: „Život a dielo architekta Ladislava Hudeca v Šanghaji v 

rokoch 1918 – 1947“,  ktorú Mesto Banská Bystrica pripravilo   v spolupráci  so Spolkom 

architektov  Slovenska,  Štátnou  vedeckou  knižnicou  BB,  Generálnym  konzulátom  SR  v 

Šanghaji a Fondom výtvarných umení

Rovnako zaujímavá a  inšpiratívna   bola  aj  výstava  fotografií  pod  názvom:  „Slovenskou 

rukou – život a dielo architekta Ladislava Hudeca  v Šanghaji v rokoch 1918  - 1947“, nad 

ktorou prevzal záštitu primátor nášho mesta Ivan Saktor

V  tej  súvislosti spomenul  aj angažovanosť prof. Štefana Šlachtu, ktorý sa vo veľkej miere 

tiež  pričinil  o  to,  aby  odkaz  Ladislava  Hudeca  ožil.  Mesto  Banská  Bystrica  víta  všetky 

iniciatívy smerujúce k tomu, aby meno nášho slávneho rodáka poznal celý svet a aby sa cez 

jeho architektonické dielo a majstrovstvo zbližovali aj naše mestá a krajiny.

Ceny humanistov 2009

V  Bratislave  sa  21.  júna,  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  humanistov  uskutočnilo 

odovzdane Cien humanistov 2009. Ceny už druhý krát udeľovala Spoločnosť Prometheus – 

združenie svetských humanistov na Slovensku so sídlom v Banskej Bystrici. Záštitu nad touto 
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významnou spoločenskou udalosťou prevzal podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan 

Čaplovič.  Ceny  humanistov  2009  odovzdával  zástupca  podpredsedu  vlády  SR  Dušana 

Čaploviča Daniel Šmihula a predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký. Ocenení vo 

svojich rečiach poďakovali Spoločnosti Prometheus a hovorili o svojej práci i zámeroch do 

budúcnosti. Za Ligu proti rakovine, prevzala ocenenie Ing. Eva Kováčová, výkonna riaditeľka 

organizácie. Počas stretnutia predniesol Ivan Poljak recenziu a informáciu o knihe Jaroslava 

Čelka Protagonisti dejín slobodomyseľnosti, ktorú si účastníci po skončení slávnostného aktu 

mohli  zakúpiť  a  dať  podpísať  autorovi.  Čestný  titul  Humanista  roka  2009  Spoločnosť 

Prometheus  udelila  občianskemu  združeniu  Liga  proti  rakovine  za  vzácny dar  ľudskosti, 

pomoci,  rady i  nádeje,  ktoré  poskytuje  ľuďom na Slovensku. Túto nádej  poskytuje už 19 

rokov, od 19. januára 1990 kedy bola založená v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za 

člena Európskej asociácie líg proti rakovine a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine so 

sídlom v Ženeve. Úvodný referát predniesol predseda Spoločnosti Prometheus, PhDr. Roman 

Hradecký z Banskej Bystrice .. 

Obnovená Fontána na Námestí SNP

Fontána  na Námestí  SNP v  historickom centre  Banskej  Bystrice  sa  po  niekoľkomesačnej 

obnove zbavila oplotenia a opäť sa ukázala obyvateľom a návštevníkom mesta  večer 6. júla.

Takmer  422-tisíc  eur  zaplatili  občania  Banskej  Bystrice  z  jej  rozpočtu  za  rekonštrukciu 

fontány na  Námestí  SNP v  historickom centre  mesta.  Na slávnostné  spustenie  vynovenej 

fontány  ich  primátor  Ivan  Saktor  pozval  na  pondelok  večer  6.  júla.   fontána  v  Banskej 

Bystrici. Vzhľad kamennej fontány sa rekonštrukciou nezmenil, vymenili, opravili a doplnili 

sa jej technologické časti. Rozobratú fontánu po opravách zložili takmer presne do pôvodného 

tvaru.  Podľa hovorkyne primátora Moniky Pastuchovej  si rekonštrukciu fontány vyžiadala 

opotrebovanosť  až  havarijný  stav  viacerých  jej  častí.  Rozvody  vody  boli  skorodované, 

čerpadlo  opotrebované,  fontána  nemala  žiadne  filtre  ani  úpravu  vody,  zlé  utesnenie 

spôsobovalo úniky vody. Po rekonštrukcii má fontána nové čerpadlá, zvlášť na každý vodný 

obraz, každé s vlastným filtrom, voda sa upravuje pieskovou filtráciou a zabezpečená je aj 

dezinfekcia  a  likvidácia  rias.  Strojovňa  je  kompletne  technologicky  aj  stavebne 

zrekonštruovaná, nové potrubné rozvody sú z plastu, priesakom a únikom vody bráni nová 

izolácia.  Pribudlo  16  nových  trysiek  vody,  k  svetelným  efektom  sa  vďaka  zabudovaniu 
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reproduktorov  pridajú  aj  zvukové  efekty.  Rekonštrukcia  fontány  sa  začala  vo  februári  a 

vykonala  ju banskobystrická firma Progres  –  HL,  ktorú mesto vybralo vo verejnej  súťaži 

vyhlásenej v novembri a vyhodnotenej v januári spomedzi troch uchádzačov. Od začiatku júla 

je fontána v testovacej prevádzke. Terajšia fontána stojí na Námestí SNP od roku 1895, jej 

predchodkyňou bola kamenná fontána osemuholníkového tvaru zo 17. storočia. Jej vodomet 

prerobili na elektrický pohon v roku 1912, v roku 1927 pribudla oválna nádrž, neskôr farebné 

osvetlenie a v roku 1934 dokončili navŕšenie kameňov v strede fontány do súčasnej výšky.

Partnerské mestá Banskej Bystrice  : 

•      Alba, Taliansko

• Ascoli Piceno, Taliansko

• Budva, Čierna Hora

• Dabas, Maďarsko

• Durham, Spojené kráľovstvo

• Halberstadt, Nemecko

• Herzliya, Izrael

• Hradec Králové, Česko

• Vršac, Srbsko

• Kovačica, Srbsko

• Larissa, Grécko

• Montana, Bulharsko

• Radom, Poľsko

• Tarnobrzeg, Poľsko

• Tula, Rusko

• Zadar, Chorvátsko

• Saint-Étienne, Francúzsko

• Charleston, USA

Petícia proti hotelu pod  Pamätníkom SNP  

Projekt  hotela  pod   Pamätníkom SNP  sa   od  začiatku  stretol  s  ostrými  protestmi  časti 

verejnosti, Petičný výbor na čele s historičkou architektúry Klárou Kubíčkovou vyzbieral  v 
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roku 2009 takmer 4 000 podpisov. Developerská spoločnosť Sophistic Investment odkúpila 

ostro sledovaný pozemok od Múzea SNP  v roku 2004, o rok neskôr získala od Krajského 

pamiatkového  úradu  povolenie  na  stavbu  hotela.  Napriek  tomu  mestské  zastupiteľstvo 

schválilo zmenu územného plánu a vyzeralo to tak, že spornej stavbe na Kapitulskej ulici v 

Banskej  Bystrici  už  nebude  stáť  nič  v  ceste.  Najnovšie  však  vstúpila  do  hry  okresná 

prokuratúra,  podľa ktorej  porušil  magistrát zákon pri schvaľovaní územného plánu. Súdny 

proces  začiatok  stavby  minimálne  oddiali.  Proti  výstavbe  hotela  je  aj  časť  poslancov 

mestského zastupiteľstva. „Postaviť veľký hotel tridsať krokov od pamätného miesta tohto 

národa je to isté, ako keby vybudovali heliport na Devíne alebo nákupné stredisko na Bradle. 

Stavba  takéhoto  charakteru  nemá  pri  Pamätníku  SNP čo  robiť,“  je  presvedčený  jeden  z 

kritikov projektu Vladimír Pirošík. „Domnievam sa, že súd potvrdí rozhodnutie prokuratúry, 

lebo  pri  prijímaní  zmeny územného  plánu  došlo  k  viacnásobnému  porušeniu  stavebného 

zákona. Na opätovné prerokovanie pripomienok napríklad neboli prizvaní zástupcovia Múzea 

SNP ani historička Klára Kubíčková. Ak súd rozhodne o porušení zákona, vráti sa celý proces 

do bodu nula a znova sa bude rokovať v zastupiteľstve. Vzhľadom na to, že predtým prešiel 

návrh len tesnou väčšinou a projekt sa stretol s veľkým odporom verejnosti, môže to mať ešte 

zaujímavý záver,“ myslí si poslanec. Investičné aktivity v tejto lokalite by sa podľa neho mali 

uberať iným smerom. „V parku pod Pamätníkom SNP sú už desiatky rokov len nebezpečné 

betónové preliezačky, na ktorých sa deti zraňujú, a vedľa nich jedno malé zanedbané ihrisko. 

Keby sa  tam urobil  nejaký  kvalitný  verejný  priestor  doplnený  o  posedenie  so  sociálnym 

zariadením a o prvky drobnej architektúry, určite by som nebol proti. 

Oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania

Na oslavách 65. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa v Banskej Bystrici zišlo 

množstvo ľudí, ktorí napriek daždivému počasiu zaplnili nádvorie tamojšieho Pamätníka SNP. 

Na  slávnostnom  zhromaždení  po  pietnom  akte  vyzdvihli  význam  SNP  ako  jednej  z 

najvýznamnejších udalostí dejín Slovákov všetci traja najvyšší ústavní činitelia Slovenska a 

vyslovili  vďaku  jeho  účastníkom.  Premiér  Robert  Fico  položil  veniec  k  pamätníku 

Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.  Podľa prezidenta Ivana Gašparoviča 

bolo  Povstanie  skúškou charakterov  –  ako osobných,  tak  i  národného – v  ktorej  Slováci 

obstáli. Solidarita z toho obdobia nemá podľa prezidenta v našich dejinách obdobu. 
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Predseda parlamentu Pavol Paška varoval, aby si ľudia nenechali vnútiť k Povstaniu postoj 

typu: "Ktovie, ako to vtedy bolo." Podľa neho by to bolo cestou do pekla. "Ľudácky štát nebol 

dobrým štátom, fašizmus sme nechceli  a  do Povstania  išli  Slováci  nie  z  donútenia,  ale  z 

presvedčenia,"  zdôraznil  Paška.  Dodal,  že  hnacím  motorom  účasti  v  Povstaní  bola 

zodpovednosť voči blízkym, národu a vlasti a pokora. Podľa premiéra Roberta Fica ukázali 

účastníci Povstania odvahu žiť v pravde. V tomto duchu sa podľa neho niesol aj 21. august 

1968, ale aj rozhodnutie súčasnej vlády stiahnuť slovenských vojakov z Iraku, kde obhajovali 

cudzie  a  "nám odpudivé"  záujmy.  V tomto  duchu  je  podľa  Fica  aj  rozhodnutie  neuznať 

Kosovo  za  samostatný  štát.  Premiér  v  prejave  spomenul  aj  tému  menšín  na  Slovenska. 

Vyhlásil, že Slovensko bude rešpektovať všetky menšiny a dôstojne sa k nim správať, zvlášť 

menoval Rómov, za čo naopak krajina očakáva, že príslušníci menšín budú ovládať slovom i 

písmom štátny jazyk a budú prejavovať úctu k štátotvornému národu. Ani hustý dážď, ktorý 

sa viackrát spustil na Banskú Bystricu, neprekazil oslavy. Zúčastnilo sa ich vyše 2000 ľudí z 

celej krajiny. Udalosť pritom nezaujala len prejavmi politikov, atraktívne boli tiež jedinečné 

historické  predmety,  z  ktorých  mnohé  mohla  verejnosť  vidieť  vôbec  prvý  krát."Sme  zo 

Senice,  prišli  sme viacerí,  podporujeme totiž odkaz povstania,  ktorý si treba pripomínať," 

povedala Milina Rosová, jedna zo skupiny dôchodcov, ktorí sú členmi Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov. Od cesty ich podľa Rosovej neodradilo ani zlé počasie,  pred 

kvapkami  vody sa ukryli  pod jeden zo  stanov v areáli  múzea.  Na slávnosti  nechýbali  aj 

desiatky priamych účastníkov povstania. Dnes už starší muži a ženy sa dali v dave ľahko 

rozlíšiť, ich hrude zdobili často až desiatky medailí. "Na povstanie nemôžem zabudnúť, najmä 

preto,  čo neskôr urobili  s  našimi  zajatými  bojovníkmi v táboroch smrti,"  uviedol  jeden z 

povstalcov Viktor Šušlík. Osláv v Banskej Bystrici sa 86-ročný penzista zúčastňuje každý rok. 

Hoci na slávnosti vystúpili aj prezident Ivan Gašparovič či premiér Robert Fico, viacerých 

návštevníkov  viac  ako  prejavy politikov  zaujali  najnovšie  exponáty  múzea.  Tento  rok  sa 

napríklad medzi nimi prvý krát objavilo osobné auto Mercedes-Benz, na akom jazdil aj veliteľ 

povstania generál Ján Golian, či opravený pancierový vlak, ktorý povstalci používali. Práve 

vojenská  súprava,  jedinečná  v  celej  Európe,  vzbudila  najväčší  obdiv  najmä  detských 

návštevníkov. Nové exponáty, medzi ktorými boli napríklad aj zatiaľ nevystavené dokumenty 

o povstaní či raritné zvukové záznamy, vystavilo Múzeum Slovenského národného múzea. 

"Oslavy sa  vydarili,  nepokazilo  ich  ani  počasie,  do  Bystrice  prišlo  36  plných  autobusov 

Slovenského  zväzu  protifašistických  bojovníkov,"  povedal  krátko  po  skončení  slávnosti 
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riaditeľ  múzea  Stanislav  Mičev.  Oslavy  pokračujú  v  sobotu  aj  v  nedeľu  kultúrnym 

programom, v ktorom majú okrem domácich vystúpiť aj viacerí účinkujúci zo zahraničia. V 

nedeľu bude kultúrny program pokračovať dopoludnia na banskobystrickom Námestí SNP a 

popoludní vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu v okrese Brezno, kde budú jeho súčasťou 

aj  ukážky  bojov  z  2.  svetovej  vojny.  Slovenské  národné  povstanie  patrilo  k  najväčším 

ozbrojeným odbojovým akciám druhej svetovej vojny. Hoci z vojenského hľadiska skončilo 

porážkou, zásadne ovplyvnilo povojnový osud krajiny. Práve vďaka nemu sa totiž Bratislava 

zaradila medzi členov víťaznej protinacistickej koalície.

Prezident Gašparovič v Banskej Bystrici

Prezident  Slovenskej republiky Ivan Gašparovič  bol  vzácnym hosťom 29. augusta 2009 na 

oslavách 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa  ich 

všetci  traja najvyšší  ústavní  činitelia  Slovenska,  prezident  SR,  predseda parlamentu Pavol 

Paška a  premiér Róbert Fico. V banskobystrickom Múzeu SNP traja najvyšší ústavní činitelia 

otvorili  dve  výstavy,  ktoré  pripravili  veľvyslanectvá  Rumunska  a  Ruskej  federácie  v  SR. 

Rumunská výstava približuje účasť ich armády pri  oslobodzovaní Slovenska počas druhej 

svetovej  vojny.  Ruská výstava návštevníkom priblíži  časť dokumentov o SNP,  ktoré sú v 

archívoch Ruskej  federácie.   „Povstanie  bolo skúškou charakterov – ako osobných,  tak i  

národného,  v  ktorej  Slováci  obstáli.  Solidarita  z  tohto  obdobia  nemá  v  našich  dejinách  

obdobu.“ Aj týmito slovami sa prihovoril prezident Ivan Gašparovič k účastníkom osláv 65. 

výročia  SNP,  ktoré  sa  uskutočnili  v  Banskej  Bystrici.  Prezident  SR vo svojom príhovore 

vyzdvihol  nesmiernu silu Slovákov, ktorí v zložitých časoch našli v sebe silu a povstali. „Aj 

vďaka SNP  sa môžeme stretnúť tu v Banskej Bystrici.  Toto mesto by malo byť posvätným 

miestom pre všetkých Slovákov. Často sa jednoduchí ľudia doslova celí odovzdali zápasu na  

strane  ľudskosti,  proti  bezuzdnej  svojvôli  a  krutosti,  akú  vyprovokoval  fašizmus.  Všetci  

musíme byť vďační tým, ktorí išli so zbraňou do hôr a nevedeli, či sa vrátia.“ Ivan Gašparovič 

zároveň uviedol, že ho mrzí, že ešte aj dnes sa nájdu niektorí historici, ktorí si neuvedomujú, 

do akých živých rán namáčajú svoje perá a znevažujú fakty i obete. Význam SNP ako jednej z 

najvýznamnejších  udalostí  dejín  Slovákov  na  slávnostnom zhromaždení  po  pietnom akte 

vyzdvihli  všetci  traja  najvyšší  ústavní  činitelia  Slovenska.  Jeho  účastníkom  vyslovili 

nesmiernu vďaku. Predseda Národnej rady SR Pavol Paška pred Pamätníkom SNP vyzval 
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účastníkov  SNP,  aby boli  naďalej  pre  všetkých studnicou poznania.  „Ľudácky  štát  nebol  

dobrým štátom, fašizmus sme nechceli a do povstania so zbraňou v ruke išli Slováci nie z  

donútenia,  ale  z  presvedčenia,  že  nechcú totalitu,  vojnu,  holokaust,“ povedal  v príhovore  

Pavol Paška. Podľa premiéra Roberta Fica ukázali účastníci povstania odvahu žiť v pravde. 

V deň  osláv  SNP si  prezident  Ivan  Gašparovič,  predseda  parlamentu  SR Pavol  Paška  a 

premiér  Robert  Fico  na  železničnej  stanici  v  Banskej  Bystrici  prezreli  aj  povstalecký 

pancierový  vlak  s  názvom  Štefánik.  Organizátori  osláv  do  jeho  súpravy  zaradili  dva 

zrekonštruované originálne vozne z Povstania a dva vozne – repliky. Súčasťou súpravy boli i 

dva vozne, tzv. dobytčáky, v ktorých počas druhej svetovej vojny Nemci transportovali Židov 

do koncentračných táborov. 

Na  tohtoročných  oslavách  SNP  boli  okrem  členov  Slovenského  zväzu  protifašistických 

bojovníkov  a  priamych  účastníkov  povstania  aj  predseda  Štátnej  dumy  Ruskej  federácie 

Alexander  Barbakov,  zástupcovia  zahraničných  veľvyslanectiev  na  Slovensku,  poslanci 

Národnej  rady a  členovia  vlády SR.  Nechýbali  ani  veteráni  z  Ruska,  Rumunska,  Českej 

republiky a Izraela. 

Logo mesta Banská Bystrica

27.  august  2009  -  Verejná  súťaž  na  vypracovanie  návrhu  LOGO  MESTA  BANSKÁ 

BYSTRICA  má svojho víťaza.  Sedemčlenná odborná porota  posudzovala  157 súťažných 

návrhov  dva  dni  a  dnes  krátko  popoludní  sa  zhodli  na  verdikte.  Jeden z  členov poroty, 

akademický maliar Igor Benca, dekan Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej 

Bystrici:  „Je to zaujímavé logo,  favorizoval som ho aj ja. Celá komisia  sa pri diskusiách 

zhodla, že to bol jeden z favoritov a nakoniec aj skončilo ako víťazné. Je to symbol srdca a 

myslím si, že prinesie Banskej Bystrici šťastie.“ Na  jeho slová nadviazal aj predseda poroty 

Dušan Junek, grafik, dizajnér, pedagóg, publicista, autor grafickej tváre viac ako 20 domácich 

i  zahraničných firiem: “ Banská Bystrica  ako každé slovenské mesto potrebuje šťastie,  a 

symbol   ktorý  sme  vybrali  ,  asi  bude  tento  pocit  v  ľuďoch  vyvolávať.   Ako porotcovia 

dúfame,  že  logo,  ktoré  sme  vybrali,  ľudia  prijmú  za  svoje.  Ide  nám  o  to,  aby 

Banskobystričania prijali toto logo za svoj symbol, aby reprezentovalo  Banskú Bystricu čo 

najlepšie.“ 
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Najmladšia členka poroty, autorka logotypu pre integráciu SR do EÚ Svetlana Body 

Čief krátko po finálnom sčítaní bodov a určení víťazného návrhu konštatovala: „Po vášnivých 

diskusiách sme sa dnes konečne  rozhodli pre víťazné logo. Nesie v sebe tri segmenty, ktoré 

dokopy  predstavujú  srdce.  Tento  symbol  je  síce  frekventovaný,  ale  obsahuje  slovenské 

korene, to naše etno, čo  môže byť posolstvom aj pre mladú generáciu. Som rada, že zvíťazila 

kvalitná typografia  a kvalitná práca.“ 

Do  verejnej súťaže na vypracovanie návrhu loga Banskej Bystrice bolo v stanovenom 

termíne doručených  112 prihlášok. Porota rozhodovala vo viacerých kolách, celá súťaž bola 

anonymná  a meno autora víťazného návrhu bolo až do vyhlásenia poradia a sčítania bodov 

anonymné. V predstihu pracovala  overovacia komisia, ktorá  zisťovala, či návrhy spĺňajú 

súťažné podmienky.  Overovacia komisia konštatovala, že nie všetky návrhy spĺňajú súťažné 

podmienky,  ale porota napriek  nedostatkom posudzovala všetky návrhy  s úmyslom posúdiť 

obsah a kvalitu. 

Predstavenie  víťazného  návrhu  bolo  počas  Dní  mesta  Banská  Bystrica  11.  -  13. 

septembra 2009.

Nová kanalizácia mesta 

Banská Bystrica sa stala mestom, ktoré má kompletne vyriešené odkanalizovanie na mnohé 

roky.  Uviedol  to  banskobystrický  primátor  Ivan  Saktor  na  slávnostnom ukončení  druhej, 

záverečnej etapy stavby 19. októbra 2009. Sústava na likvidáciu odpadových vôd. V Banskej 

Bystrici a okolitých obciach sa renovovalo alebo vybudovalo nových zhruba 60 kilometrov 

kanalizačných zberačov.

"Je to perspektívny projekt, ktorý bude Bystričanom slúžiť možno 30 až 40 rokov," uviedol 

primátor.  Pripomenul,  že druhým efektom sú nové povrchy ciest  a chodníkov nad novou, 

respektíve zrenovovanou kanalizáciou. "Nakoľko záväzok dodávateľa bol v tom, že v plných 

profiloch  dokončí  tie  cesty,  ktoré  otvoril,  tak  Banská  Bystrica  bez  investovania  svojich 

vlastných prostriedkov získala 60 kilometrov ciest a chodníkov v novom povrchu," povedal 

Saktor.

Rekonštrukcia  a  rozšírenie  kanalizačnej  siete  v  Banskej  Bystrici  a  priľahlých  obciach 

Kynceľová,  Nemce, Badín,  Malachov, Tajov a Selce sa začala v lete 2006, investorom je 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, dodávateľom združenie Alpine 30. Pôvodný termín 
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dokončenia uplynul v auguste minulého roka, aktuálnym je koniec októbra. Predĺženie stavby 

o vyše rok prinieslo aj zvýšenie pôvodne predpokladaných nákladov. Ako uviedol generálny 

riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Vladimír Svrbický, konečná suma za túto 

stavbu by mala byť 48,5 milióna eur, hoci dodávateľ požaduje 52 až 55 miliónov. "Všetko, čo 

sa mení počas výstavby, sa meria a platí naviac. Čiže, akonáhle bola iná trieda zeminy pri 

razení, všetky tieto veci sme museli platiť my. To je daň za to, že sa robila geológia tak, ako sa 

robila. Nemohla sa robiť pod hlavnou cestou, musela sa robiť zboku. A väčšina zberača ide 

pod hlavnou cestou, dva metre odtiaľ bola iná trieda zeminy," povedal Svrbický.

Podľa  neho  boli  hlavným  dôvodom  predĺženia  stavby  problémy  so  získavaním  rôznych 

povolení na rozkopávky od správcov rôznych sietí. "Čo krok, to vybavovačka, trápenie. Keď 

sa vo veľkom meste robia takéto práce, nik nevie na čo natrafí," povedal Svrbický. Druhým 

dôvodom bolo aj zložité geologické podložie. "To bolo to razenie tunela. Polovica bola čistá 

skala,  druhá  polovica  štrkopiesky.  Nedal  sa  použiť  ten  typ  razenia,  ktorý  bol  pôvodne 

plánovaný.  Musel  sa  sem  doviezť  stroj,  ktorý  je  jediný  v  Európe,"  uviedol  Svrbický. 

Pripomenul, že nová kanalizácia bude rok v skúšobnej prevádzke, kedy sa budú odstraňovať 

prípadné chyby.

Podľa riaditeľa stavby Ivana Gajdoša zo združenia Alpine 30 bolo najväčším problémom to, 

že sa stavalo v zastavanom území, ktoré nebolo zdokumentované. "Projekt sa na 85 percent 

prerábal,  nebola to  chyba len projektanta,  ale  tie  inžinierske siete  boli  neznáme,"  uviedol 

Gajdoš. Dodal, že medzi neočakávanými skutočnosťami pre dodávateľa bol aj archeologický 

prieskum  v  centrálnej  časti  mesta  a  pripomenul  aj  podľa  neho  podcenený  geologický 

prieskum.  Ako  dôvody  predĺženia  času  výstavby  a  nárastu  ceny  uviedol  aj  rozhodnutia 

správcov komunikácií, pre ktoré zrekonštruovali väčšiu plochu povrchov chodníkov a ciest, 

než predpokladal projekt.

Obe fázy projektu Sústava na likvidáciu odpadových vôd Banská Bystrica mali oprávnené 

náklady  takmer  45,469  milióna  eur.  Polovicu  z  toho  poskytla  Európska  únia  cez  ISPA-

Kohézny  fond,  štvrtina  bola  dotácia  zo  štátneho  rozpočtu.  Stredoslovenská  vodárenská 

spoločnosť  ako  konečný  prijímateľ  sa  na  financovaní  podieľala  zvyšnou  štvrtinou,  ale 

financovala aj všetky náklady navyše.

V prvej etape projektu, ktorú ukončili v máji 2006, sa zrekonštruovala čistiareň odpadových 

vôd  v  Banskej  Bystrici-  Rakytovciach  a  vybudovali  sa  dolné  štyri  kilometre  hlavného 

kanalizačného zberača. Konečné náklady na prvú etapu boli 8,9 milióna eur.
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20. výročie Nežnej revolúcie v Banskej Bystrici

Do kroniky uvádzame prehľad 14. akcií súvisiacich s výročím Novembra 1989 v Banskej 

Bystrici.  Akcie  sa  uskutočnili  v  dňoch  14.  -  19.  novembra  2009,  organizačne  ich 

zabezpečovali  lídri  Novembra  1989,  občianske  združenia,  klub  nezávislých  poslancov 

Banskobystrická alternatíva a niekoľko štátnych a verejných inštitúcií.

14.  11.  2009 - The  Plastic  People  of  The  Universe -  koncert  legendy československého 

undergroundu v Klub 77 na Hornej ulici 54

16.11.2009 - Koncert vážnej hudby pri príležitosti 20. výročia boja za slobodu a demokraciu 

(Štátna opera). Diriguje Alexis Mirabel.

17. 11. 2009 -  November 1989 - bod návratu k demokracií. Vernisáž výstavy autentických 

fotografií a dokumentov (Múzeum SNP), 

Po stopách slobody - seminár s Ondrejom Krajňákom z Ústavu pamäti národa o politických 

väzňoch totalitného režimu a  ich  ne/docenení  dnešnou spoločnosťou (festival  Arteterapia, 

kinosála PKO-ECC)

Míting k 20. výročiu Nežnej revolúcie - tradičné stretnutie priamych účastníkov Novembra 

1989 pri Mariánskom stĺpe, s hudobným sprievodom Petra Vaňoučka (Nám. SNP)

Mládí VB - scénická adaptácia Pamätí Vasila Biľaka v podaní divadelného súboru Odnož z 

Česka (festival Arteterapia,  komorné divadlo PKO - ECC 

Precitnutie v garderóbe - predpremiéra benefície herca Ivana Palúcha a jeho postáv v réžii 

Viery Dubačovej -Divadlo I. Palúcha, pasáž hotela Arcade, Nám. SNP 

Koncert pre slušných ľudí - hudobné vystúpenie Petra Janků, Martina Geišberga a skupín 

Družina, Schody a VZNCH ( a Nám. SNP 

Sarkofágy a bankomaty -  premiéra hry o súčasnom Slovensku 20 rokov po páde železnej 

opony (BDNR, Skuteckého 14), 

18. 11. 2009 -  Odkrývanie - vyhlásenie celoslovenskej verejnej zbierky na pomník pre lídra 

Novembra 1989 Jána Langoša (KNZM, Komenského 21)

19. 11. 2009 - 17. november a nové obzory - spomienkový seminár k 20. výročiu Novembra 

(ŠVK, Lazovná 9) 

16:30 – Sloboda – Priestor- Pamäť - prezentácia krátkych študentských filmov (SSG, Dolná 

8)  16:45 -  November  +20 -  premietanie  dokumentárneho filmu  Tomáša  Viteka.  Mozaika 

výpovedí z temnej i žiarivej strany Nežnej revolúcie (SSG, Dolná 8)
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November  1989  v  Banskej  Bystrici:  včera,  dnes  a  zajtra  -  otvorená  panelová  diskusia 

priamych aktérov 

Nežnej revolúcie v Banskej Bystrici - Klub architektov, Nám. SNP 7 

Vianoce  2009

Záver kalendárneho roka je už po stáročia spojený s Mikulášom a Vianocami. Stalo sa 

tradíciou, že v priestoroch Mestského úradu primátor mesta odovzdáva mikulášske darčeky 

deťom v školských a predškolských zariadeniach Mesta. Tento rok sa podujatia „Netradičný 

Mikuláš  –  Bavíme  sa  navzájom“  zúčastnili  detičky  materských  škôl  v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Pre deti okrem darčekov bol pripravený zábavný kultúrny 

program  a  k  zábave  veľkou  mierou  prispeli  aj  sami  básničkami  a  pesničkami.

Dňa 6.12.2009 privítali deti a dospelí  Mikuláša na námestí SNP. o 15 hod. Námestie SNP v 

Banskej  Bystrici  sa rozžiarilo vianočnou výzdobou a slávnostným osvetlením vianočného 

stromčeka.  Aj v roku 2009  otvoril magistrát 12.12. vlastný stánok s vianočným punčom. 

Výťažok z predaja  mesto poslalo na účet charitatívnej zbierky „Konto nádeje“.

Vianočný trh na Námestí SNP a na Námestí Š. Moysesa bol bohatý a pestrý. 17.12.2009 15.00 

Nám.  Štefana  Moysesa  o  nádhernú  vianočnú  atmosféru  sa  postarali:  Miešaný  spev.  zbor 

Konzervatória,  OTTO  VOCE vokálna  skupina,  DFS  Matičiarik,  DFS  Radosť,  FS  Urpín, 

trombity,  trubky...  vianočné  vinše  a   teplé  oblátky.  Trh  bol  predovšetkým  prezentáciou 

ľudových  remesiel.  Návštevníci  mali  možnosť  zakúpiť  si  množstvo  výrobkov  ľudových 

remeselníkov:  ručne  vyrobené  výrobky  z  dreva,  keramiky,  kože,  betlehemy  zo  šúpolia, 

vianočné  ozdoby zo  skla  i  zo  slamy,  ručne  tkané  koberce,  batikované  textílie,  strieborné 

šperky,  bižutériu  a  mnoho  ďalších  umeleckých  dielok  i  praktických  drobností.  

Nechýbali ani stánky s vianočným punčom a tradičnými vianočnými jedlami. Magistrát si 

tento  rok  otvoril  vlastný  stánok  s  vianočným punčom a  tradičnými  vianočnými  jedlami. 

Výťažok  z  jeho  predaja  město  poslalo  na  účet  charitatívnej  zbierky  „Konto  nádeje“. 

Atmosféru “Vianoce 2009” dotvárala vianočná hudba, koledy, pôsobivé osvetlenie města a 

príjemné chvíle stretávania sa občanov so želaniami pokoja, pohody a radosti.Spoluautormi 

oficiálnych vianočných pozdravov mesta Banská Bystrica, konkrétne ich výtvarnej časti, boli 

tento rok banskobystrickí škôlkári  a školáci.  Svojimi ilustráciami snehuliakov, vianočných 

kaprov,  stromčekov  či  zimných  banskobystrických  zátiší  a  krajiniek  dotvorili  vyčlenený 

priestor na 800 pozdravoch, ktoré mesto vopred rozposlalo na základné a materské školy.  
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Každé dieťa - spolutvorca -bolo na pohľadnici podpísané a uvedená je tam aj jeho škola či 

škôlka. Adresát bude jasne vidieť, že ten vianočný pozdrav je originálny, jedinečný, či to bol 

primátor  partnerského  mesta  či  veľvyslanec.  Dňa  18.  decembra  2009  sa  uskutočnilo 

vystúpenie detí  a súborov Nelinka, Zvonček na  vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole 

v Banskej Bystrici. 

Adventný benefičný koncert

Dom Božieho milosrdenstva v nedeľu 13. decembra 2009 zorganizoval Adventný benefičný 

koncert  na  ktorom zaspievali  súrodenci  Babjakovci.  Známi  operní  speváci  Martin,  Ján  a 

Terézia Babjaková -  Kružliaková vystúpili  so sprievodom orchestra a pod taktovkou Doc. 

Mgr. Art. Pavla Tužinského. Podujatie sa uskutočnilo v Katedrále sv. Františka Xaverského na 

hlavnom banskobystrickom námestí so začiatkom o 16.00 h. Hudobný program pod klenbou 

katedrály tvorili skladby autorov ako J. S. Bach, G. F. Handel, W. A. Mozart, C. Franck, J. J. 

Ryba,  A.  Jokš  či  I.  Zeljenka.  V  katedrále  sa  zoskupilo  mnoho  obdivovateľov  operných 

spevákov  a  priateľov  DBM. Po  skončení  koncertu  sa  súrodenci  Babjakovci  presunuli  do 

DBM, kde v kostole zaspievali pre klientov a pacientov DBM niekoľko piesní, ktorí im na 

znak vďaky darovali vlastnoručne vyrobené darčeky.

Vianoce s Rádiom Lumen   
Rádio  Lumen,  tak  ako  každý  rok   pripravilo  pre  svojich  poslucháčov  pestrú  kolekciu 

sviatočných relácií. Pri ich tvorbe sa autori zamerali na všetky vekové kategórie. Rozhlasová 

ponuka bola viac ako pestrá.  

Moderovaný  vysielací  blok  na  Štedrý  deň  24.  decembra  sa  začne  o  6.00  Vianočnou 

Lumenádou. Už o 10.00 ponúkne Rádio Lumen poslucháčom vinše z Margecian a sviatočné 

vydanie Hobby magazínu, zamerané na témy súvisiace s najkrajšími sviatkami v roku. Nie vo 

všetkých  krajinách  oslavujú  ľudia  Vianoce  tak  ako  na  Slovensku.  Zvyky  sa  menia  od 

jednotlivých krajín, ale aj regiónov. Vďaka spolupracovníkom z rôznych kútov sveta zistíme, 

ako ich prežívajú ľudia v Grónsku, Číne, na Floride, či v iných častiach zemegule v relácii 

Vianočná  mozaika,  ktorú  vysielame  od  13.00.  Najkrajšie  gospelové  skladby  odznejú  v 

Gospelparáde o 15.00. O 17.30 sa poslucháčom prihovorí generálny riaditeľ Rádia Lumen 

Juraj Spuchľák. O 18.00 cez rozhlasový éter navštívime dva slovenské betlehemy, jeden v 

Rajeckej Lesnej a druhý v  Banskej Štiavnici. Sviatočné chvíle s predstavenými seminára sv. 

66



Gorazda  v  Nitre  môžu  poslucháči  prežiť  v  rámci  relácie  Štedrý  večer  kňaza,  ktorá  má 

vysielací začiatok o 19.30. Zvyky, piesne a vinšovačky, ktoré sa dodržiavali počas Vianoc vo 

východoslovenskej  obci   Kokšov-Bakša  zaznejú  od  20.30.  Rozprávanie  kňaza  Martina 

Mojžiša o Svätej zemi počas Vianoc zaradíme do programu o 21.30 pod názvom Betlehem – 

Dom  chleba.  O  polnoci  odvysiela  kresťanská  rozhlasová  stanica  polnočnú  sv.  omšu  z 

Katedrály  sv.  Františka  Xaverského  v  Banskej  Bystrici,  ktorú  bude  celebrovať 

banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. 

Rádio Lumen nezabúda pri príprave programov ani na deti, pre ktoré je v 1. sviatok vianočný 

pripravené o 9.00 Sviatočné svetielko. O hodinu neskôr ponúkneme reláciu:  A slovo sa telom 

stalo... Na pravé poludnie sprostredkuje Rádio Lumen 25. decembra poslucháčom vianočné 

požehnanie pápeža Benedikta XVI. - Urbi et Orbi. Sviatky za veľkým stolom – relácia o tom, 

že  vďaka  saleziánskej  komunite,  dobrovoľníkom  a  ľuďom  s  veľkým  srdcom,  dýcha 

sviatočnou atmosférou aj košické sídlisko Luník IX. Program odvysielame o 13.00. Aj počas 

sviatkov  dostane  priestor  vlastná  rozhlasová  tvorba  Rádia  Lumen.  Dôkazom  toho  je 

rozhlasová hra  „Z Egypta som ho povolal“. Vysielací čas má od 14.00 do 15.00.  Duchovnú 

kyticu pre Svätého Otca vysiela Lumen o 17.00. O hodinu neskôr zaradí do programu sv. 

omšu z Dómu sv. Alžbety v Košiciach.  O symbole ohňa v Biblii budeme hovoriť od 21.00 v 

relácii  Oheň Tvojej  lásky.  O tom, ako prežívajú vianočné sviatky rehoľníci  sa poslucháči 

dozvedia  od  22.00  v  programe pod  názvom Dary neba.  Vysielací  maratón  25.  decembra 

ukončí program z partnerského Rádia Proglas – Vianočná liturgia a symboly.  

V 2. sviatok vianočný 26. decembra je pre najmenších o 9.00 pripravený Vianočný príbeh pre 

deti.  O 10.00  sa  budeme rozprávať  s  hvezdárom a  opátom o  Vianociach.  Svätoštefanské 

zvyky a obyčaje v ľudovej kultúre priblížime v relácii Fujarôčka moja o 11.00. Srdce anjela - 

relácia o ľuďoch, ktorí urobia domov nielen počas Vianoc pre tých, ktorí majú rodičov veľmi 

ďaleko a študujú na Slovensku sa vysiela o 13.00. O hodinu neskôr Rádio Lumen odvysiela 

rozhlasovú hru „Anjeli zleteli“. Hodinový program o Vianociach, radosti, bolesti, no najmä o 

láske v rodine Vlčkovcov pod názvom Boží dar,  dostane priestor o 15.00. Svätoštefanské 

piesne na želanie odznejú od 16.00 do 17.30. O 20.30 bude odvysielaná relácia Od ucha k 

duchu zameraná na kolednícku akciu Dobrá novina. 

Posledný deň roka 2009 odštartuje na frekvenciách Rádia Lumen Silvestrovskou Lumenádou. 

Čo  priniesol  tento  rok  v  Cirkvi,  doma  i  v  zahraničí  a  aj  v  športe  zistia  poslucháči  v 

spravodajskom a športovom súhrne roka o 10.00. 31. december má byť veselý a plný humoru. 
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A práve humor vytiahneme z rozhlasového archívu o 14.00. Rozhlasovú hru o sv. Silvestrovi 

pod názvom Koniec a začiatok vysielame o 17.00. Na Silvestra sprostredkuje poslucháčom o 

18.00 sv. omšu z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Detskí poslucháči 

si môžu od 19.30 Posvietiť na Svetielko 2009. Zábavné pásmo „Z technických príčin......“, 

zamerané na témy, ktorým by ste nemali vždy veriť dostane zelenú o 20.30. Posledné minúty 

roka 2009 budú patriť slovensko - českej hudbe rokov minulých a relácii Petrolejka, ktorú 

vysielame od 21.30. „Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí....“, relácia, ktorou sa 

rozlúčime s rokom 2009 a súčasne privítame rok 2010 má vysielací začiatok o 23.30. Chýbať 

nebudú vinše, gratulácie, a ani piesne na želanie.  

Na Nový rok 1. januára 2010 odvysielame o 6.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke. Relácia k 

slávnosti Panny Márie  Bohorodičky dostane priestor od 10.00. 1. január 1993 - Deň vzniku 

Slovenskej  republiky –  program o  zavŕšení  historickej  cesty Slovákov k  samostatnosti  si 

môžete vypočuť o 11.00. Rozhlasovú hru – Abrahám, zaradilo Rádio Lumen do programu o 

13.00.  O hodinu  neskôr  bude  odvysielané  sviatočné  pásmo Svätá  Hildegarda  z  Bingenu. 

Novoročné  piesne  na  želanie  hráme  od  16.00.  Novoročnú  sv.  Omšu  sprostredkujeme 

poslucháčom v priamom prenose z Dómu sv. Alžbety v Košiciach. O 21.00 je pripravený 

program Mária, Matka nádeje. 

Vo sviatočnom duchu sa bude niesť aj vysielanie na Troch kráľov. Sviatočné Ranné spojenie 

6.  januára,  ktoré  sa  začína  o  6.00  vystrieda  o  8.30  Sviatočné  svetielko  –  relácia  pre 

najmenších poslucháčov.  Pásmo trojkráľových zvykov a koledníckych piesní vysielame o 

11.00 v relácii  Fujarôčka moja.  Rozhlasová hra „Hľa aká to  hviezda“,  dostane priestor  o 

13.00.  Sviatok v gréckokatolíckej Cirkvi priblížime o 14.00 v programe Kňaz živý svedok 

viery.  O  15.00  reláciu  doplní  hudobný  výber  z  tvorby  speváckeho  zboru  sv.  Romana 

Sladkopevca. O 15.30 v reportáži zo Smižian budeme hovoriť o záchrane pre človeka. Relácia 

má názov  Božie milosrdenstvo. O 21.00 navštívime diecéznu knižnicu v Nitre a prezradíme, 

aká Múdrosť je skrytá v knihách. 

Krádež u primátora mesta

sa stala v noci 22.12. Hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva Petra Vašková pre  médiá 

uviedla  že  zlodej  si  odniesol  55-tisíc  €,  ktoré  neboli  majetkom  mesta.  Peniaze  boli  v 

ohňovzdornej skrinke. nie však v trezore. "Vzhľadom na výšku škody páchateľovi v prípade 

dokázania  viny hrozí  trest  až  na 10 rokov,  dodala  hovorkyňa.  Zlodej  si  odniesol  peniaze 
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samotného primátora. Zatiaľ je záhadou, ako zlodej dostal do kancelárie primátora, pretože 

priestory  banskobystrického  Mestského  úradu  sú  chránené  zabezpečovacím  systémom  a 

kamerami.  Alarm,  ktorý sa  nespustil  ani  po otvorení  nepoškodených dverí,  je  zapojenýna 

centrálny pult ochrany.V budove, ale v inej časti, sídli aj mestská polícia. Tá síce kamerami 

monitoruje kritické miesta v  meste ale samotný úrad nie. Zmizlo 55-tisíc €  primátora Ivana 

Saktora a išlo o rekordné okradnutie predstaviteľa samosprávy na Slovensku.

Krízový štáb mesta Banská Bystrica 

V roku 2009 zasadal KŠ mesta Banská Bystrica štyrikrát. Dňa 24.09.2009 z dôvodu 

ustanovenia  krízového štábu – rozdania menovacích  dekrétov.  Dňa 30.11.2009 za  účelom 

odbornej prípravy členov KŠ a v dňoch 25.12., 26.12.2009 z dôvodu vyhlásenia 3 stupňa 

povodňovej aktivity – stavu ohrozenia na rieke Hron, kde hrozilo jej vybreženie.

Pre kroniku uvádzame zloženie krízového štábu :

Priezvisko,  meno,  titul Zaradenie v KŠ

Mgr. Ivan Saktor predseda
Róbert Kazík Zástupca predsedu
Ing. Jaroslav Sihelský podpredseda
Ing. Vladislav Mikula tajomník
Mgr. Ľubomír Piterka člen
Ing. Beata Farkašová člen
Ján Páleš člen
Ing. Mária Filipová člen
Mgr. Stanislav Kútik člen
Ing. Ivan Zehnal člen
Ing. Ivan Szabó člen
Ing. Pavol Vaník člen
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. člen

        RKR prostredníctvom  kontrolných skupín mesta, menovaných primátorom vykonal v 

zmysle ustanovení §§ 23 a 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v 

znení  neskorších  predpisov,  preventívne  protipožiarne   kontroly  /PPK/   v  roku  2009  v 

objektoch a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v počte 142 a u 

fyzických osôb v počte 309.
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Stromček pod stromček -  500 vianočných stromčekov

Prvý z viac ako 500 vianočných stromčekov, ktoré lesníci z podniku Lesy SR, š. p., darovali 

pred tohtoročnými Vianocami deťom z detských domov a z ďalších zariadení pre deti, osadili 

1. decembra v banskobystrickej Detskej nemocnici s poliklinikou. Je ním približne dva metre 

vysoká,  košatá  borovica.  "Vyzdobiť  nám  ju  pomáhalo  13  mladých  pacientov.  Okrem 

medovníkov a ozdôb z papiera,  ktoré zhotovili  deti  liečiace sa v tejto nemocnici,  sme na 

stromček nainštalovali aj elektrické sviečky. Keďže aj v tomto zariadení sú pre chrípku prísne 

opatrenia,  jej  vedenie  nám  dovolilo  vstúpiť  dovnútra  pod  podmienkou,  že  stromček 

prinesieme a ozdobíme s rúškami na tvárach. Tie mali aj deti, ktoré nám pri tom pomáhali," 

uviedol pre TASR lesný pedagóg štátnych lesov Peter Gogola. Lesníci vianočné stromčeky 

pre detské domovy a ďalšie zariadenia pre deti na Slovensku darujú už po šiesty raz. Tento 

projekt  nesie aj  v tomto roku názov Stromček pod stromček. Zamestnanci 26 odštepných 

závodov podniku Lesy SR dodajú stromčeky do 160 zariadení. Potešia nimi približne desať 

tisíc  detí,  ktoré  nie  z  vlastnej  viny  nebudú  počas  Vianoc  v  rodinnom  kruhu.  Tradíciu 

obdarovávania detí vianočnými stromčekmi vnímajú lesníci ako prejav humánnosti a záujmu 

o osud mladej generácie.
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Poslanci BBA za rok  2009 

Klub nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva Banskobystrická alternatíva (BBA)  v 

priebehu roka ostro sledoval činnosť vedenia mesta a samosprávy. Každoročne v decembri 

hodnotí uplynulý rok a robí verejný odpočet svojej činnosti za predchádzajúcich 12 mesiacov. 

Na  tlačovej  konferencii  v  pondelok   28.  12.  2009   vystavila  BBA zároveň  aj  tradičné 

„vysvedčenie" primátorovi mesta . Zatiaľ čo v roku 2007 dostal primátor Saktor od klubu 

BBA trojku, minulý rok to už bola štvorka a za tento rok 2009 je to opäť štvorka.

Vo  vysvedčení  za  rok  2009  sa  hodnotilo  šesť  rôznych  „predmetov"  -  oblastí  pôsobenia 

primátora.  Išlo  o  internetizáciu  27  mestských  predškolských  zariadení,  správu  mestského 

úradu, nakladanie s mestským majetkom,  fungovanie mestských obchodných spoločností, 

prístup k súkromným školským zariadeniam a kauzu Hotela SNP.

Najlepšie,  na  jednotku,  uspel  primátor  pri  predmete  „Internetizácia  27  mestských 

predškolských zariadení". Naopak, najhoršie, päťkou, bol ohodnotený výkon primátora za rok 

2009 pri predmetoch „Prístup k súkromným školským zariadeniam" a „Hotel SNP".

Minister z Banskej Bystrice 

doc.  Ing.  Jozef  MEDVEĎ,  PhD,   bol  menovaný  v  roku  2009  za  ministra  životného 

prostredia  SR  28.10.2009  Novým  ministrom  životného  prostredia  sa  tak  stal   prorektor 

banskobystrickej súkromnej vysokej školy Jozef Medveď. Rezort prebral po jeho dočasnom 

šéfovi, vicepremiérovi Dušanovi Čaplovičovi. Ten riadil ministerstvo po odvolaní nominanta 

SNS Viliama Turského. Ministerstvo životného prostredia  podľa Koaličnej  zmluvy patrilo 

pôvodne  Slovenskej  národnej  strane.  V  auguste  sa  však  premiér  Robert  Fico  odhodlal 

národniarom tento rezort odobrať po tom, ako kvôli rôznym korupčným škandálom odvolal 

troch ministrov, ktorých nominovala SNS. Novovymenovaný minister Jozef Medveď sa vo 

svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru, pričom zdôraznil, že si uvedomuje svoju 

zodpovednosť."Beriem to ako istú  výzvu efektívnejšie  prispieť k správe vecí  verejných v 

oblasti životného prostredia." Priblížil, že bude pokračovať v začatej práci svojho predchodcu 

a chce urobiť všetko preto, aby jeho profesionalita prispela k upokojeniu pracovníkov enviro 

rezortu,  jeho  priamo  riadených  inštitúcii.  doc.  Ing.  Jozef   MEDVEĎ,  PhD.
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Dátum  a  miesto  narodenia:  16.  septembra  1950  v  Bacúchu.  Stav:ženatý,  2  deti

Kvalifikácia

VŠE:  Národohospodárska  fakulta  Bratislava,  odbor  Financie,  rok  ukončenia  1977

CSc.: "Devízovo - finančné aspekty zahraničného cestovného ruchu" obhájená v roku 1983 - 

odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky – financie

doc.:  v  r.  1985  vymenovaný  za  docenta  pre  vedný  odbor  "odvetvové  a  prierezové 

ekonomiky", v januári 1991 potvrdený vedeckou radou FESCR VŠE na základe habilitačného 

spisu - súboru prác na tému "Vybrané problémy financovania nevýrobných odvetví služieb"

Priebeh doterajšej praxe:

1977 - 1979 odborný asistent - Katedra financií NHF VŠE

1979 - 1980 ŠBČS pobočka a krajská správa v Banskej Bystrici - odborná stáž

1980  -  1995  VŠE  FESCR  a  Ekonomická  fakulta  UMB  (odborný  asistent,  docent,  vo 

funkciách  tajomník  fakulty,  prodekan  pre  rozvoj,  dekan  /1990  -  1993/  a  vedúci  katedry 

financií)

1994 - 1998 Banka Slovakia,  a.s.  Banská Bystrica -  predseda predstavenstva a prezident  

1995 - 2005 Fakulta financií UMB (vedúci katedry bankovníctva, mimoriadny profesor, vo 

funkcii dekana fakulty 2000 – 2004)

2003 - 2006 Wyzsza Szkola Banskova w Chorozowie - profesor 

2005 – 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, štatutárny zástupca 

zahraničnej vysokej školy (uvoľnený pre výkon verejnej funkcie - člen vlády)

2009 - Minister životného prostredia SR 

Okrem toho:

• Členstvo v dozorných radách (Slovenská sporiteľňa, a.s. - od r. 1998 - 2001; 

Spoločnosť pre poistenie exportných úverov (predchodca EXIMBANKY) - od r. 1992 

- 1996; Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava. 2002 - 2006; Spoločnosť pre riadenie 

letovej prevádzky 2004 - 2006

• Predseda predstavenstva VANYS a.s. od r. 2005 – 2009

• Pobyty na zahraničných univerzitách a vedeckých inštitúciách

• r. 1991 - 3-týždňová stáž na Wirtschaftsuniversität Viedeň, Rakúsko 

• r. 1993 - 4-týždňový intenzívny seminár Univerzita Bazilej, Švajčiarsko 

• r. 1997 - 2-týždňová stáž na First Tennessee, State University Memphis, USA
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• r. 2004 - 2-týždňový študijný pobyt, McGill University, Kanada

• r. 2004 - 6-týždňový študijný a vedecký pobyt, The University of Southern Mississippi 

- Hattiesburg

Publikačná a vedecká činnosť 

Autor (spoluautor) vysokoškolských učebníc (4) a vedeckých monografií (3), okrem 

toho množstvo vedeckých statí a článkov. 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J.: Mikroekonomické východiská verejných financií. 

Bratislava: Sprint vfra, 2004. ISBN 80-89085-29-6. Recenzenti: Ochrana, F., Vítek, L. 

2. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. - ORVISKÁ, M. - ZIMKOVÁ, E.: Verejné financie. 

Bratislava: Sprint vfra, 2005. ISBN 80-89085-32-2. Recenzenti: Ochrana, F., Majcher, 

M., Korauš, A., Pavel, J. 

3. MEDVEĎ, J. AKOL.: Daňová teória a daňový systém. Bratislava: Sprint 2009, ISBN: 

978-80-89393-09-1, Recenzenti: Vybíhal, V., Hamerníková, B., Oberhauser, A. J.  

Vysokoškolské učebnice

1. Kopšo, E. a kol. (Medveď, J.....): Ekonomika cestovného ruchu. Bratislava: SPN, 

1985, Č. 67-188-85; Lektori: Poláček, M., Franke, A. 

2. Benčo, J. - Medveď, J. - Kuvíková, H.: Ekonomika nevýrobných odvetví služieb. 

Bratislava: SPN, 1988, Č. 067-229-88; Lektorovali: Obdržálek, Z., Strecková, Y. 

3. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. AKOL: Základy verejných financií. Bratislava: Sprint vfra, 

2007, ISBN: 978-80-89085-84-2. Recenzenti: Ochrana, F., Malý,I., Vítek, L. 

4. MEDVEĎ, J. - KOVÁČOVÁ, Z.: Finančný a bankový marketing. Bratislava: Sprint 

vfra, 2003. ISBN 80-89085-25-3. Recenzenti: Ďaďo, J., Strišš, J. 

Vysokoškolské skriptá  : Väčšie množstvo. Okrem iných:  Medveď, J. - Daniel, P.: Financie 

amena (Makroekonomické otázky financií). Bratislava: ES EU, 1993, 222 s. ISBN 80-225-

0484-X. ,Borzová, a. - Medveď, j. a kol. Úvod do teórie financií a meny. Banská Bystrica: FF 

UMB, 1997, 1. vydanie, ISBN 80-8055-091-3.   Menovaný vyškolil úspešne 7 vedeckých 

doktorandov a školí aktuálne 4 doktorandov a vyškolil viac ako 150 diplomantov ekonómov a 

finančníkov. 
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Vývoj spotrebiteľských cien koncom roka 2009

V decembri 2009 v porovnaní s novembrom 2009 spotrebiteľské ceny klesli v úhrne o 0,1 %. 

Znížili sa ceny nábytku, vybavenia domácnosti a bežnej údržby domu o 0,6 %, potravín a 

nealkoholických nápojov o 0,2 %. Zvýšili sa ceny v zdravotníctve; za rozličné tovary a služby 

zhodne o 0,1 %. Na novembrovej úrovni zostali ceny v odboroch alkoholické nápoje a tabak; 

odevy  a  obuv;  bývanie,  voda,  elektrina,  plyn  a  iné  palivá;  doprava;  poštové  a 

telekomunikačné  služby;  rekreácia  a  kultúra;  vzdelávanie;  hotely,  kaviarne  a  reštaurácie.  

V potravinách klesli  ceny cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 1,5 %, 

mäsa o 1 %, rýb o 0,6 %, chleba a obilnín o 0,7 %. Zvýšili ceny zeleniny (vrátane zemiakov) 

o 2,9 %, mlieka, syrov a vajec o 1,1 %, ovocia o 0,6 %, olejov a tukov o 0,5 %. Klesli ceny 

nealkoholických nápojov o 1,7 % (minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,1 %, 

kávy, čaju a kakaa o 1,1 %).

Pokles cien mäsa ovplyvnilo zníženie cien bravčového mäsa o 1,5 %, hydiny o 1,4 %, údenín 

o 0,8 % a hovädzieho mäsa o 0,1 %. Na zvýšenie cien zeleniny vplývali vyššie ceny papriky o 

21,7 %,  karfiolu  o  21,3 %,  cesnaku o 8,5  %, karotky o  5,2 %,  bielej  kapusty o  3,1 %, 

petržlenu o 3 %, zemiakov o 2,9 %, cibule o 2,6 % a šalátových uhoriek o 1,6 %. Klesli ceny 

paradajok o 7,3 %. Rast cien ovocia ovplyvnilo zvýšenie cien stolového hrozna o 64,9 %, 

jabĺk o 1,3 % a citrónov o 0,8 %. Znížili sa ceny mandarínok o 17,3 %, kiwi o 14,2 %, 

pomarančov o 9,3 % a banánov o 1,2 %. 

V  odbore  alkoholické  nápoje  a  tabak  sa  zvýšili  ceny  tabaku  o  0,3  %.  Znížili  sa  ceny 

alkoholických  nápojov  o  0,2  %  (destilátov  a  vína  zhodne  o  0,3  %,  piva  o  0,2  %).  

V  odbore  odevy  a  obuv  sa  nezmenili  ceny  odevov.  Ceny  obuvi  klesli  o  0,1  %.  

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá na úrovni predchádzajúceho mesiaca 

zostali  ceny skutočného  nájomného  plateného  nájomníkmi;  vodného;  odvozu a  likvidácie 

odpadu; stočného; iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie;  elektriny a plynu. Zvýšili  sa 

ceny tepelnej energie o 0,2 %. Klesli ceny tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia; 

služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia zhodne o 0,2 %; imputovaného nájomného 

bývajúcich vlastníkov; pevných palív zhodne o 0,1 %. 

Zníženie cien za nábytok, vybavenie domácnosti a bežnú údržbu domu ovplyvnili nižšie ceny 

tovarov  a  služieb  pre  bežnú  údržbu  domácnosti  o  1  %;  nábytku,  zariadenia,  kobercov, 

podlahových krytín o 0,7 %; domácich spotrebičov; nástrojov a zariadení pre dom a záhradu 
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zhodne o 0,3 %; bytového textilu o 0,2 %; skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,1 

%.  Cenový index v zdravotníctve  vzrástol  vplyvom zvýšenia  cien  zdravotníckych služieb 

iných ako nemocničných o 0,2 % (služieb lekárov o 0,3 %, ostatných služieb mimo nemocníc 

o 0,1 %, nezmenili  sa ceny služieb zubného lekárstva),  zdravotníckych a farmaceutických 

výrobkov,  terapeutických  prístrojov  a  zariadení  o  0,1  %  (vzrástli  ceny  farmaceutických 

prípravkov  a  produktov  o  0,2  %,  klesli  ceny  iných  zdravotníckych  produktov  o  0,3  %, 

nezmenili sa ceny terapeutických prístrojov a zariadení). Na novembrovej úrovni zostali ceny 

nemocničných služieb. 

V doprave sa zvýšili ceny dopravných služieb o 0,1 % (leteckej osobnej dopravy o 5,5 %, 

nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy a iných dopravných služieb). Klesli ceny nákupu 

dopravných prostriedkov o 0,1 % (nových motorových vozidiel o 0,1 %). Nezmenili sa ceny 

prevádzky prostriedkov osobnej dopravy (vzrástli ceny pohonných látok a mazív o 0,2 %, 

klesli  ceny  údržby  a  opráv  o  0,3  %,  náhradných  dielov  a  príslušenstva  o  0,1  %).  

V odbore pošty a telekomunikácie sa nezmenili ceny poštových a telefónnych služieb. Znížili 

sa ceny telefónnych prístrojov o 0,9 %.

V odbore rekreácia a kultúra vzrástli ceny iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre 

rekreáciu o 0,7 %, iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 0,6 %, novín, 

kníh  a  kancelárskych  potrieb  o  0,2  % a  dovoleniek  s  programom o  0,1  %.  Klesli  ceny 

audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,7 %, rekreačných a kultúrnych služieb o 0,4 %. 

Vo  vzdelávaní  sa  nezmenili  ceny  predškolského,  základného,  stredoškolského, 

vysokoškolského  vzdelania  a  vzdelania,  ktoré  nie  je  definované  úrovňou.  

V  odbore  hotely,  kaviarne  a  reštaurácie  sa  nezmenili  ceny  stravovania  (vzrástli  ceny  v 

reštauráciách  a  v  kaviarňach  o  0,1  %)  a  ubytovacích  služieb.  

Rast cien za rozličné tovary a služby ovplyvnili vyššie ceny osobnej starostlivosti o 0,2 % a 

osobných predmetov inde neklasifikovaných o 0,1 %. Nezmenili sa ceny sociálnych služieb, 

poistenia, finančných služieb inde neklasifikovaných a iných služieb inde neklasifikovaných. 

V decembri 2009 v porovnaní s decembrom 2008 boli spotrebiteľské ceny vyššie v úhrne o 0,5 

%. Zvýšili sa ceny v odbore zdravotníctvo o 7,1 %, alkoholické nápoje a tabak o 6,6 %, 

vzdelávanie o 4,7 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 3 %, hotely, kaviarne a 

reštaurácie o 2,4 %, rozličné tovary a služby o 1,5 %, poštové a telekomunikačné služby o 1,1 

%.  Znížili  sa  ceny  potravín  a  nealkoholických  nápojov  o  5,1  %,  nábytku,  vybavenia 

domácnosti a bežnej údržby domu o 3,8 %, odevov a obuvi o 2,4 %, rekreácie a kultúry o 0,6 
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%  a  dopravy  o  0,3  %.  V  priemere  za  rok  2009 v  porovnaní  s  rokom  2008  vzrástli 

spotrebiteľské ceny v úhrne o 1,6 %.

Index  spotrebiteľských  cien  v  decembri  oproti  novembru klesol  v  domácnostiach 

zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %. 

Index spotrebiteľských cien  v decembri medziročne vzrástol za domácnosti zamestnancov o 

0,6 %, za domácnosti dôchodcov o 0,3 %.

V priemere  za rok 2009 v porovnaní s rokom 2008 vzrástol index spotrebiteľských cien za 

domácnosti  zamestnancov  o  1,6  %,  za  domácnosti  dôchodcov  o  1,3  %.   (Zdroj: 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR)

Klimatické údaje za rok 2009 pre Banskú Bystricu

Priemerné mesačné teploty vzduchu v ºC

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
ºC -3,3 -0,6 3 12,9 14,7 16,2 19,8 19,5 15,7 8,4 5,2 -0,8 9,2

Maximálne denné teploty vzduchu v ºC

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
ºC 6,8 10 14,4 23,6 26,8 28,9 31,6 30,8 28,4 24,2 14,8 9,2 31,6

Maximálne denné teploty vzduchu v ºC

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
ºC -16,2 -13,5 -5,2 1 4 4,2 7,3 6,5 5 -3,4 -2,6 -16 -16,2

Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 ºC a viac 
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
dni 5 9 21 22 9

Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 ºC a viac 
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
dni 26 22 13 3 4 21 89

Mesačné úhrny zrážok v mm
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
mm 65,6 62,9 93,7 11,6 65,8 104,6 58,1 38,5 47,9 102,7 104,9 169,8 926,1
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Maximálne denné úhrny zrážok v mm
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
mm 35,7 18,7 31,8 7,9 17,2 31,7 24,5 9,4 17,7 29 43,2 38,2 43,2

Priemerná vlhkosť vzduchu v %
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

% 82 75 75 56 61 69 66 65 69 80 85 81 72

Trvanie slnečného svitu v hodinách

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
hod. 89,3 52,6 99,1 285,4 273,4 211,9 325,3 256,3 220,2 87 63,2 43,2 2007,4

Počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac 

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
dni 19 25 11 1 10 66

Maximálna výška snehovej pokrývky v cm

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
Cm 10 19 10 3 11 19

Priemerné rýchlosti vetra v m/s

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
m/s 0,8 1,6 1,8 2,2 2,6 2,1 1,9 2 1,9 1,8 1,2 1,3 1,8

Priemerná častosť smerov vetra v %

Smer S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie
% 9,2 7 5,2 3,7 10,8 3,3 13,2 20,3 27,3
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HOSPODÁRSKY ŽIVOT

Zo záverečného účtu mesta

Program Mesta  Doprava  financuje  autobusovú dopravu,  citybusy a  trolejbusovú dopravu. 

Príspevok na bežné výdavky hromadnej dopravy je k 31.12.2009 vyčíslený vo výške 3 050 

890 eur, čo predstavuje 99,7 %-né plnenie.

Verejné osvetlenie - V roku 2009 financovalo Mesto Banská Bystrica údržbu a elektrickú 

energiu verejného osvetlenia sumou 903 040 eur. Z dôvodu viazania finančných prostriedkov 

rozpočtu boli  pozastavené rekonštrukcie  verejného osvetlenia  na ulici  Horná ul.  II.  etapa, 

Komenského ulica, ulica Boženy Němcovej. Zrealizovala sa len rekonštrukcia na ul. Horná 

Strieborná.

Prostredie pre život - K 31.12.2009 vyčerpalo Mesto Banská Bystrica 85,12 % plánovaných 

výdavkov  programu,  čo  predstavuje  2  179  519  eur.  Z  významnejších  položiek  možno 

spomenúť obnovu fontány na námestí SNP v sume 403 857 eur, rekonštrukciu Rudlovského 

potoka v sume 269 927 eur, príspevok pre ZARES na údržbu ihrísk a pieskovísk a realizáciu 

nových ihrísk, údržbu a výsadbu zelene, náhradnú výsadbu drevín, záhradnú architektúru a 

parkovú tvorbu spolu vo výške 1 286 091 eur. Na realizáciu vnútrobloku na Sitnianskej ulici 

sa použilo 137 536 eur. 

 Bývanie - Program financuje Správu a evidenciu mestských bytov, Bytový fond - nájomné 

byty a Štátny fond rozvoja bývania. Program bol plnený len do výšky 21,96 %, v roku 2009 

bola  zabezpečená  projektová  dokumentácia  na  stavbu  nájomných  bytov  Ďumbierska, 

realizácia je naplánovaná na rok 2011.

Všetky  príspevkové  organizácie  Mesta  hospodárili  v  roku  2009  v  zákonom  stanovenom 

rozpätí výrobných nákladov a výnosov.

Príspevková  organizácia  ZARES  hospodárila  v  roku  2009  s  miernym  ziskom  z  hlavnej 

činnosti,  a  to  vo výške  1 077 eur.  Strata  z  prevádzky krytej  plavárne,  ktorá  len  za  štyri 

mesiace  prevádzky  dosiahla  sumu  112  178  eur  znižuje  celkový  výsledok  hospodárenia. 

Organizácia dosiahla zisk z podnikateľskej činnosti v objeme 8 562 eur.

Výnosy  z  predaja  tržieb  dosiahli  v  rámci  hlavnej  činnosti  sumu  123  323  eur  a  z 

podnikateľskej činnosti 607 812 eur. Transfery sa na výnosoch z hlavnej činnosti podieľali 

sumou 1 484 573 eur, čo predstavuje 70,08% celkových výnosov z hlavnej činnosti.

78



Osobné  náklady  v  sume  1  469177  eur  tvorili  52,9  %  celkových  nákladov  organizácie. 

Celkový hospodársky výsledok okrem energií krytej plavárne výrazne ovplyvnili náklady na 

služby súvisiace so údržbou verejnej zelene.

Príspevková organizácia Park kultúry a oddychu dosiahla za rok 2009 zisk v sume 44 362 eur. 

Výnosy z transferov tvorili sumou 754 964 eur takmer 80 % celkových výnosov, pričom tržby 

z  predaja  služieb a  vlastných výrobkov dosiahli  sumu 184 938 eur.  Výnosy z  kultúrnych 

programov sú vyčíslené v objeme 101 927 eur.  Organizácia získala v roku 2009 grantové 

príspevky z Ministerstva kultúry SR vo výške 12 500 eur.

Významné nákladové položky okrem osobných nákladov boli odpisy a opravné položky z 

prevádzkovej činnosti. Najvyššiu položku tvorí balík služieb, ktorý je vyčíslený v objeme 347 

363 eur. Nárast nákladov na služby a spotrebované nákupy súvisí predovšetkým s realizáciou 

vyššieho počtu kultúrnych podujatí.

Jedným z významných faktorov podieľajúcich sa na hospodárení  organizácie  je zaradenie 

Kultúrneho informačného strediska do organizačnej štruktúry Mesta Banská Bystrica.

Správa športových a telovýchovných zariadení vykazuje za sedem mesiacov stratu vo výške 

(-) 34 016 eur. Strata bola spôsobená predovšetkým nákladmi na opravy strojových zariadení 

na Zimnom štadióne a zvýšením počtu zamestnancov. Najvyššie nákladové položky tvoria 

energie (150 524 eur), odpisy (129 056 eur) a ostatné náklady (101 205). Osobné náklady 

nepresiahli ani 15 % celkových nákladov organizácie.

Výnosy subjektu kryje predovšetkým činnosť zimného štadióna - prenájom ľadovej plochy, 

prenájom priestorov, verejné korčuľovanie a podobne. Celkové výnosy sú vyčíslené vo výške 

484 964 eur, z toho 286 910 eur tvorí príspevok Mesta.

K príspevkovým organizáciám Mesta radíme aj Investorský útvar Mesta. Nakoľko v súvislosti 

s organizáciou prebiehal niekoľkoročný súdny spor, v súčasnosti nevykonáva aktívnu činnosť

Podnikateľská činnosť Mesta

Mesto  Banská  Bystrica  zabezpečuje  prostredníctvom  podnikateľskej  činnosti  stravovacie 

služby.  Od  01.06.2009  doplňujú  podnikateľskú  činnosť  informačné  služby  poskytované 

Informačným centrom, ktoré sa stalo súčasťou organizačnej štruktúry Mesta po  začlenení 

bývalého  Kultúrneho  a  informačného  strediska  -  k  týmto  službám patrí  predaj  knižných 

publikácií, zabezpečovanie sprievodcovských akcií, predaj lístkov cez Ticketportal a ďalšie. 
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Mesto Banská Bystrica dosiahlo v roku 2009 zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 15 120 

eur

Z výročnej správy mesta za rok 2009 

Rozvoj mesta v roku 2009
Plán  rozvoja  mesta  je  obsahovo  vymedzený  prostredníctvom  cieľov  v  strategických 

dokumentoch mesta,  a to v Rozvojovom programe Mesta Banská Bystrica na roky 2008-

2010-2014 a v Programe sociálneho a hospodárskeho rozvoja Mesta Banská  Bystrica na roky 

2007 – 2013.

V roku 2009 bola  začatá   výstavby  Cesty pre  motorové vozidlá  I/66 (R1) Banská 

Bystrica – Severného obchvatu v celej trase cesty, čo predstavuje dĺžku 5,6 km. Vybudovanie 

uvedenej rýchlostnej komunikácie  zabezpečuje Mesto prostredníctvom mestskej spoločnosti 

MBB, a.s.

Na území mesta Banská Bystrica začali aj viaceré aktivity súkromných investorov, ako 

napríklad príprava kompletnej prestavby areálu Slovenky.

V roku 2009 bolo zrekonštruovaných niekoľko školských a predškolských zariadení. 

Najvýznamnejšou investíciou je rekonštrukcia ZŠ SSV na Skuteckého ulici, ktorá si v r. 2009 

vyžiadala investície vo výške 302 610 EUR. Zároveň sa realizovali čiastkové rekonštrukcie 

materských škôl na Senickej ceste (plynofikácia),  MŠ 29. augusta 14 (elektroinštalácia), MŠ 

Družby a  MŠ na Sásovskej ceste. Taktiež sa pristúpilo k revitalizácii školského stravovania 

pri MŠ a ZŠ.  Zároveň došlo k dobudovaniu športového ihriska pri ZŠ Golianova. V areáli 

Základnej školy na Golianovej ulici pribudli nové športovisk, ktorých výstavbu financovalo 

Ministerstvo školstva,   Mesto Banská  Bystrica ako zriaďovateľ  školy,  rodičia  a  sponzori. 

Nové a zrekonštruované športoviská boli v prevádzke od septembra 2009.

Finančné výkazy

Z dôvodu harmonizácie s medzinárodnými účtovnými štandardmi IPAS (International Public 

Sector Accounting Standards) má mesto od 01.01.2008 zavedené jednotné postupy účtovania 

založené na akruálnom princípe pre všetky organizácie verejnej správy. Od 01.01.2009 sa 

vedie  účtovníctvo  v  mene  euro.  V  nasledujúcej  tabuľke  uvádzame  prehľad  aktív  Mesta 

Banská Bystrica zo súvahy k 31.12.2009.

Významnú  časť  majetku  mesta  tvorí  dlhodobý  hmotný  majetok,  ktorí  tvorí  78,46  %  z 

celkového  majetku  mesta.  Najväčšiu  časť  dlhodobého hmotného  majetku  tvoria  pozemky 
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(71,61 %). Významnou položkou v majetku mesta je tiež finančný majetok, ktorý tvorí 15,51 

%  z  celkového  majetku  mesta.  Z  dlhodobého  nehmotného  majetku  tvorí  najväčšiu  časť 

softvér, a to 70,06 %. Z celkovej sumy pohľadávok je po lehote splatnosti 36,92 %. Finančný 

majetok pozostáva z podielových cenných papierov, z podielov v dcérskych spoločnostiach a 

v  spoločnostiach  s  podstatným  vplyvom,  z  dlhových  cenných  papierov,  z  pôžičiek  a  z 

ďalšieho finančného majetku. Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy v roku 

2009 v objeme 12 073 468 Eur predstavovali zúčtovanie kapitálových transferov rozpočtu 

mesta.

Väčšou položkou záväzkov sú bankové úvery a finančné výpomoci, ktoré v roku 2009 tvorili 

61,88 % z celkových záväzkov.  Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy v roku 

2009 v objeme 772 008 Eur predstavovali zúčtovanie bežného transferu a v objeme 83 Eur 

zúčtovanie kapitálového transferu. Z celkových záväzkov eviduje mesto po lehote splatnosti 

záväzky v objeme 1 422 Eur.

V rámci štátneho účtovníctva a  výkazníctva  sa prvýkrát zostavovala konsolidovaná 

účtovná závierka za Mesto Banská Bystrica za rok 2009.  

Kapitálové  fondy  sa  týkajú  predovšetkým  oceňovacích  rozdielov  z  kapitálových 

účastín,  no  mesto  ich  v  roku  2009  netvorilo.   Mesto  dosiahlo  ukončilo  rozpočtový  rok 

schodkom. V bežnom účtovnom období hospodárilo mesto so stratou, ktorá vzrástla oproti 

predchádzajúcemu  účtovnému obdobiu na 6 109 170 Eur.

Najväčšiu položku prevádzkových nákladov predstavujú náklady na služby,  a  to  28,59 % 

prevádzkových nákladov. Najväčšou položkou celkových nákladov v roku 2009 boli náklady 

na transfery a náklady z odvodu príjmov, ktoré tvorili 25,59 % celkových nákladov mesta. V 

roku 2009 je v súvahe evidovaná nákladová položka tvorba rezerv a opravných položiek vo 

sume 1 884 640 Eur. Túto položku mesto v roku 2008 netvorilo. Dlhodobé rezervy boli v roku 

2009 tvorené z dôvodu vedených súdnych sporov voči Mestu Banská Bystrica, pri ktorých je 

v budúcnosti pravdepodobné plnenie od Mesta Banská Bystrica. 

V roku 2009 poklesli výnosy mesta oproti roku 2008 o 7,76 %, pričom rástli tržby za 

vlastné výkony a tovar (o 7,96 %) a výnosy z transferov a rozpočtových príjmov (o 85,39 %). 

Výrazne poklesli finančné výnosy oproti roku 2008, a to o 95,08 %. Tiež poklesli daňové a 

colné výnosy a výnosy z poplatkov o 2,13 % oproti roku 2008.

Celkovú  finančnú  situáciu  v  roku  2009  môžeme  zhrnúť,  pomocou  vybraných 

finančných pomerových ukazovateľov, do nasledujúcej tabuľky. 
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Pohotová likvidita dosahuje 0,6, to znamená, že 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 0,6 

halierov  finančného  majetku  mesta.  V súčasnosti  viaže  Mesto  Banská  Bystrica  pomerne 

vysoké objemy prostriedkov v najlikvidnejšom majetku, čo nie je veľmi účelné. Do budúcna 

je  potrebné  znížiť  uvedený   pomer  medzi  hodnotou  krátkodobých  záväzkov  a  hodnotou 

finančných účtov.

Bežná likvidita dosahuje 0,6, to znamená, že 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 

menej  ako  99  halierov  finančného  majetku  mesta  a  krátkodobých  pohľadávok.  Bolo  by 

vhodné  navýšiť  objemy  finančných  účtov  (Bežné  bankové  úvery,  Peniaze,...)  za  účelom 

dostatočného krytia krátkodobých záväzkov.

Celková likvidita dosahuje 0,9, to znamená, že 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá menej 

ako 1,99 Sk finančného majetku mesta, krátkodobých pohľadávok a zásob. Podľa výsledkov 

tohto  ukazovateľa  je  potrebné  navýšiť  objemy  finančných  účtov  (Bežné  bankové  úvery, 

Peniaze,...) za účelom dostatočného krytia krátkodobých záväzkov. Celková zadlženosť mesta 

predstavuje  6,3  %.  To  znamená,  že  93,7  %  Mesto  Banská  Bystrica  kryje  vlastnými 

prostriedkami  a  zvyšok  tvorí  cudzí  kapitál.  Za  kritickú  hodnotu  sa  všeobecne  považuje 

hodnota 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve 

tretiny.  Stupeň  finančnej  samostatnosti  mesta  je  92,3  %.  To  znamená,  že  kryje  celkový 

majetok 92,3 % - tami z vlastných zdrojov.

Zadĺženosť vlastného kapitálu, tzv. stupeň finančnej samostatnosti mesta je 92,3 %. To 

znamená, že mesto  kryje celkový majetok 92,3 % - tami z vlastných zdrojov.

Mesta Banská Bystrica v roku 2009 nezvyšovalo záväzky vyplývajúce z úverových 

vzťahov. Dlh mesta sa skladá z dvoch úverov od Dexie banky čerpaných v roku 2004, zo 

štyroch úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej  len ŠFRB) čerpaných v rokoch 

2000-2005 a z leasingových záväzkov z roku 2006. Stav a vývoj dlhu Mesta Banská Bystrica 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Mesto  Banská  Bystrica  nevstupuje  do  úverových  vzťahov,  ktoré  by  mohli  narušiť 

vyrovnanosť rozpočtu alebo ohroziť platobnú schopnosť mesta. Každá žiadosť o nový úver 

prechádza najskôr schvaľovaním na rokovaniach mestského zastupiteľstva a až po následnom 

schválení je možné predložiť žiadosť o úver na schválenie príslušnej banke. Je potrebné tiež 

sledovať celkovú sumu dlhu mesta,  ktorá podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách  územnej  samosprávy  nesmie  prekročiť  60  %  skutočne  naplnených  príjmov 

bežného roka. Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009 predstavovali sumu 38 656 642 Eur a 
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celková suma dlhu 10 951 661 Eur. K 31.12.2009 bola hodnota tohto ukazovateľa 28,33 %. 

Podľa  uvedeného  zákona  suma  ročných  splátok  istiny  a  úrokov  návratných   zdrojov 

financovania nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúce 

obdobie bola tiež dodržaná a k 31.12.2009 dosiahla hodnotu 4,49 %.

Obchodné spoločnosti

V zakladacej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica pôsobilo v roku 2009 11 obchodných 

spoločností, 3 z nich s väčšinovým vplyvom a s podstatným vplyvom (chápeme viac ako 20 

%  majetkovú  účasť)  5  obchodných  spoločností.  Kým  obchodné  spoločnosti  hospodária 

samostatne  a  vplyv  Mesta  v  týchto  organizáciách  závisí  od  majetkového  podielu  v  nich, 

príspevkové a rozpočtové organizácie hospodária na základe rozpočtu.

Mesto Banská Bystrica vložilo peňažný, prípadne nepeňažný vklad do 13 obchodných 

spoločností. Podstatným vplyvom disponuje v Mestských lesoch, s. r. o., v BPM, s. r. o. a v 

MBB, a. s., kde má 100 % alebo takmer 100 % majetkovú účasť. V Dopravnom podniku 

mesta Banská Bystrica, a. s. disponuje Mesto väčšinovým podielom, a to vo výške 51 %.

V roku 2009 došlo oproti roku 2008 k výraznej zmene vo vývoji majetkového podielu, 

kedy majetkový podiel  Mesta Banská Bystrica poklesol na 51 % vstupom investora SAD 

Zvolen, a.s. Dôvodom poklesu majetkového podielu na základnom imaním v eurách bola tiež 

úhrada straty, ktorá bola uhrádzaná čiastočne zo znížením základného imania z 822 545 eur v 

roku  2008  na  68  026  eur  v  roku  2009.  Podrobný  prehľad  majetkových  podielov  mesta 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Banská Bystrica a "plynová" kríza

Mesto Banská Bystrica v súvislosti s krízou spôsobenou zastavením dodávok plynu na územie 

Slovenska neplánoval 9. január 2009  žiadne obmedzenia. V prípade potreby bol krízový štáb 

pripravený rokovať a rozhodovať v zmysle zákona,  nebolo však potrebné. V štandardnom 

režime  fungovali  aj  školy,  školské  zariadenia  i  zariadenia  sociálnych  služieb  v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

K solidarite  v  čase  krízy vyzýva zamestnancov magistrátu  oznam na  intranetovej  stránke 

úradu: "Vzhľadom na opatrenia prijaté vládou SR v súvislosti s krízovým stavom v energetike 
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žiadame všetkých zamestnancov Mesta Banská Bystrica, aby nepoužívali žiadne dodatočné 

spotrebiče na vyhrievanie, v maximálnej miere obmedzili používanie svetelných spotrebičov 

(vypínať osvetlenie pri odchode z priestorov kancelárií, toaliet, zasadačiek a pod.) a vypínali 

počítače po skončení pracovnej doby."

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a odťahová služba

Na  základe  predbežných  rokovaní  banskobystrického  magistrátu,  mestskej  polície  a 

Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s. (DPM BB) sa 8. januára 2009  analyzovali 

možnosti  odťahovania zle zaparkovaných vozidiel  v Banskej Bystrici.  Pre DPM BB často 

predstavujú zle zaparkované vozidlá neprekonateľnú prekážku vo vozovej dráhe trolejbusov a 

spôsobujú  narušenie  plynulosti  dopravy.  Z  tohto  dôvodu  DPM  BB  plánuje  pristúpiť  za 

asistencie mestskej polície k odťahovaniu takýchto vozidiel.

Odťahová služba začne fungovať po vyriešení legislatívno-právnych a technických detailov 

medzi magistrátom, mestskou políciou a DPM BB v priebehu februára až marca 2009.Po 

spustení  tejto  služby  bude  realizovaný  odťah  vozidiel,  ktorých  vodiči  porušujú  príslušné 

predpisy a neparkujú na miestach k tomu vyhradených.

Občania  a  návštevníci  Banskej  Bystrice  budú môcť odťahovú službu využiť  aj  v  prípade 

problémov  ich  nepojazdného  vozidla.  DPM  BB  plánuje  časť  zisku  z  odťahovej  služby 

venovať na podporu športových aktivít  detí  a mládeže v meste Banská Bystrica (preprava 

športových družstiev a klubov na turnaje, súťaže a pod.

Investície

Ani  mestu  v  srdci  stredného  Slovenska  sa  nevyhýba  hospodárska  kríza.  Dala  stop 

predovšetkým súkromným investíciám. Napriek tomu stavebný ruch neutíchol – aj keď rok 

2009 bol  v znamení verejných zákaziek. Medzi najaktuálnejšie patrí výstavba kanalizácie, 

prestavba  budovy  opery  či  rekonštrukcia  mestskej  radnice.  V tomto  roku   sa   začalo  s 

budovaním severného obchvatu – rýchlostnej  komunikácie R1, ktorá vyrieši  neuspokojivú 

dopravnú situáciu.  Do budúcnosti  sa mesto pripravuje na riešenie otázok protipovodňovej 

ochrany, ako aj nižšej energetickej závislosti.
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Strategická rozvojová línia mesta sa tiahne k Zvolenu a Sliaču, tam smeruje aj súčasný rozvoj. 

„Na tomto území plánujeme umiestňovať predovšetkým aktivity nadregionálneho významu – 

športové,  rekreačné  objekty  a  veľkých  výrobných  investorov,“  hovorí  Ing.  Pavol  Vaník, 

vedúci odboru rozvoja a výstavby. Plánovacím procesom by mal pomôcť aj  nový územný 

plán,  ktorý  sa  spracúva  od  roku  2004  „V  súčasnosti  je  v  procese  schvaľovania 

vyhodnocujeme pripomienky,“ dodáva. Predpokladá sa, že mestský úrad ho schváli v roku 

2010

Determinanty rozvoja

Nový územný plán by mal okrem iného riešiť dopravu. Problémom je predovšetkým úsek 

cesty 1/66 od obchodného centra Europa až po železničnú stanicu, ktorý býva permanentne 

preťažený.  Problém  má  vyriešiť  severný  obchvat.  Investorom  projektu  je  ministerstvo 

dopravy. V návrhu sa počíta s predĺžením trasy rýchlostnej komunikácie R1 z Bratislavy cez 

Nitru a Banskú Bystricu až do Ružomberka. Podľa slov Pavla Vaníka minister dopravy už 

podpísal zmluvu s víťazom tendra, spoločnosťou vinci concessions. „Mesto vydalo všetky 

stavebné povolenia pre objekty,  ktoré sú súčasťou realizácie projektu.  Stavať sa začalo 3. 

apríla,“ dodáva. V nadväznosti na R1 sa plánuje výstavba cesty, ktorá prepojí priemyselnú 

časť Majer so spomínanou rýchlostnou komunikáciou.

Významným predpokladom pre budúci  rozvoj  mesta je funkčná kanalizácia.  Jej  realizácia 

aktuálne prebieha a ide pritom zároveň o najväčšiu tohtoročnú verejnú investíciu. Projekt za 

66,39 miliónov € (2 miliardy Sk), do ktorého bolo okrem mesta zapojených viacero okolitých 

obcí, sa financuje z programu ISPA. Predpokladaný termín ukončenia výstavby kanalizácie je 

koniec tohto roka. 

Čaká sa na investorov

Ťažisko banskobystrického priemyslu sa nachádza v južnej časti  mesta – v oblasti  pozdĺž 

rieky  Hron.  Významnou  pripravovanou  verejnou  investíciou  v  lokalite  je  36,4-hektárový 

priemyselný park Šalková.  Investícia  za približne 3,98 miliónov € (120 miliónov Sk)  má 

vytvoriť základňu pre rozvoj priemyslu. Projekt je v stavebnom konaní a zahŕňa kompletnú 

výstavbu  inžinierskych  sietí.  Podľa  Pavla  Vaníka  investori  napriek  hospodárskej  kríze 

prejavujú  záujem o  plochy v  priemyselnom parku,  ale  ich  rozhodovanie  je  zatiaľ  veľmi 

opatrné.
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Parametre okresu: Banská Bystrica

Kraj: Banskobystrický

Región: Horné Pohronie

Rozloha katastrálneho 

územia mesta: 103,37 km2

Počet obyvateľov mesta: 80 466

z toho % obyvateľov v produktívnom veku: 67,38 %

Počet obyvateľov okresu: 110 982 

z toho % obyvateľov v produktívnom veku: 66,46 %

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 51,88 %

Nezamestnanosť: 4,4%

Súčasné strategické podniky:

• Biotika, a. s., Slovenská Ľupča

• Evonik Fermas, s. r. o., Banská Bystrica

• I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a. s.

• KK Company, s. r. o. 

• SHP Harmanec, a. s. 

• DOKA DREVO, s. r. o.

• Smrečina Hofatex, a. s. 

• Küster – automobilová technika, spol. s r. o.

• Tlačiarne BB, spol. s. r. o.

• Witzenmann Slovakia, spol. s r. o.

• LOBB Banská Bystrica, a. s.

• GAMO, a. s.

• SOFTIP, a. s.

• DETOX, s. r. o.

• VAV invest, s. r. o.

LESY SR Banská Bystrica

Rozhodnutie predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý 1. júla na jej rokovaní vyzval ministra 

pôdohospodárstva Stanislava Becíka,  aby okamžite odvolal  celé vedenie  štátneho podniku 
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Lesy SR, uvítali iniciátori petície Ľudia pre stromy. Nespokojní lesníci v nej uvádzajú, že 

chcú  dosiahnuť,  aby  lesnícke  organizácie  a  podniky  obhospodarovali  lesy  zodpovedne, 

odborne a transparentne, bez koristníctva, bez politického vplyvu a vplyvov lobistických a 

záujmových skupín. "Sme pripravení spolupracovať s ministrom Stanislavom Becíkom, ak 

kroky, ktoré podnikne, budú viesť k implementácii systémových opatrení. Ak budú korektné, 

transparentné a  efektívne a  pomôžu eliminovať vplyv  lobistických záujmových skupín vo 

všetkých sférach nášho podniku, tak v predaji majetku a dreva, či v obhospodarovaní lesov i v 

ďalších  oblastiach,"  uviedla  pre  TASR členka  petičného  výboru  spomínanej  petície  Anita 

Fáková. Už pred začatím petície nespokojní lesníci z Generálneho riaditeľstva podniku Lesy 

SR, š. p., zaslali predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a ministrovi pôdohospodárstva SR 

Stanislavovi Becíkovi otvorený list. Generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p., Jozefa Minďáša v 

ňom okrem iného obvinili z toho, že podľa nich dlhodobú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu 

podniku nespôsobuje len globálna kríza, ale i neschopnosť manažmentu podniku pod jeho 

vedením. Ten však ich obvinenia odmieta a tvrdí, že podnik prijal dostatočné opatrenia na jej 

elimináciu.

10. výročie vzniku š. p. LESY SR Banská Bystrica  

V Turčianskych  Tepliciach  si   24.  novembra  2009  pripomenuli  zamestnanci  najväčšieho 

lesníckeho  podniku  na  Slovensku  10.  výročie  jeho  vzniku.  Medzi  hosťami,  ktorí  prišli 

zablahoželať štátnemu podniku LESY SR so sídlom v Banskej Bystrici bol nielen súčasný 

minister  pôdohospodárstva SR Vladimír  Chovan,  ale  aj  Pavel  Koncoš,  ktorý túto funkciu 

zastával v čase zrodu podniku. Bol to práve on, kto podpísal k 1. júlu 1999 zakladaciu listinu 

jednotného podniku štátnych lesov na Slovensku.

Slávnostného stretnutia sa zúčastnili aj bývalí generálni riaditelia podniku – Blažej Možucha, 

Karol Vinš, Igor Olajec a Jozef Minďáš, ktorí si funkčnú štafetu odovzdávali počas 10 ročnej 

histórie podniku. Súčasný generálny riaditeľ Alojz Riško vo svojom príhovore o.i. uviedol: 

„Pozrime sa na vznik a existenciu nášho podniku pokorným pohľadom hľadajúcich a neraz aj 

chybujúcich  ľudí,  ktorí  mali  šťastie  byť  účastní  pri  jednom  z  mnohých  počinov,  ktoré 

vytvárajú lesnícku históriu našej krajiny. To, do akej miery sme sa pri tomto kroku nemýlili, 

nezhodnotíme my, ale až naši lesnícki dediči.  V našich možnostiach je však urobiť všetko 

preto, aby raz toto hodnotenie, položené na riečicu spravodlivého času, bolo pre našu dobu i 
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nás  samotných  čo  najviac  priaznivé.  Budúcnosť  určite  prinesie  veľa  zmien,  ktoré  dnes 

nedokáže  predvídať  ani  najmúdrejší  prognostik,  no  my  lesníci  vieme,  že  akákoľvek 

budúcnosť  našej  krajiny  je  bez  zdravých  lesov  prakticky  nemožná.  V tom spočíva  naša 

spoločná lesnícka nádej, zodpovednosť i osud. V tom spočíva budúcnosť nášho podniku, o 

ktorého zmysluplné zachovanie sa nám dnes prichodí spoločne poctivo pričiniť“.

Zaujímavosťou podujatia bola historická fikcia, počas ktorej medzi hostí zavítala panovníčka 

Mária Terézia. Táto všetkým pripomenula dôležité medzníky lesníckej histórie našej krajiny. 

Organizátori zdôraznili zaujímavú skutočnosť, že mnoho takýchto lesníckych udalostí má v 

letopočte  svojho  datovania  koncovú  deviatku:  V roku  1769  vznikol  tereziánsky lesnícky 

poriadok, ktorý vstúpil do histórie pod názvom Porádek hor, aneb lesuv zachování. V roku 

1879 zas prijal uhorský parlament lesný zákonný článok č. XXXI. O jeho nadčasovej kvalite 

svedčilo aj to, že bez podstatných zmien platil na našom území až do roku 1960.V roku 1919 

vzniklo v historickej budove súčasného podniku Riaditeľstvo štátnych lesov, kde funkciu jej 

prvého  šéfa  vykonával  excelentný  lesnícky  odborník  Josef  Opletal.  No  a  do  takéhoto 

„deviatkového radu“ sa zaradil v roku 1999 aj zrod dnes jubilujúceho podniku, ktorý spravuje 

takmer polovicu lesov na území Slovenska.

GAMO  a. s.

 poskytovateľ komplexných riešení v IT: 

• navrhujeme, implementujeme a integrujeme náročné riešenia IT infraštruktúry 

• nasadzujeme komplexné podnikové systémy či GIS aplikácie 

• sme spoľahlivým partnerom v oblasti vzdelávania a certifikačných testov.

• Samozrejmosťou je technická podpora, kvalitný autorizovaný servis a široké spektrum 

doplnkových  služieb.  Garanciou  splnenia  požiadaviek  zákazníkov  a  dodržania 

špičkovej  kvality  medzinárodnej  úrovne  sú  certifikáty  udelené  svetovými  IT 

výrobcami a vybudovaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2000. 

Stratégiou spoločnosti GAMO je orientácia na riešenia a služby, ktoré zákazníkom prinášajú 

zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie

Cieľom je poskytovať riešenie, ktoré plne uspokojí požiadavky zákazníka a pritom zostáva 

otvorené  dokáže rásť spolu s ním. Pri tvorbe riešení vychádzajú z dôkladnej analýzy potrieb 
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a  požiadaviek  každého individuálneho zákazníka,  zo  sumáru  špecifík  odvetvia,  v  ktorom 

zákazník  pôsobí,  a  zo  sumáru  špecifík  životného  cyklu  produktov.  Zlúčením znalostí  so 

schopnosťou  optimálnej  implementácie  high-tech  riešení  s  aktívnym  prístupom  k 

zákazníkovi,  dosahujeme  silný  synergický  efekt.  Zákazníkovi  poskytujeme  služby  a 

konzultácie  počas  celého  životného  cyklu  riešenia.  Preto  nie  sme  len  dodávateľom,  ale 

stávame sa skutočným partnerom a náš zákazník sa tak môže sústrediť na svoj vlastný core 

business.  

GAMO si  od  svojho  vzniku  budovalo  pozíciu  relevantného  partnera  pre  zákazníkov.  Na 

slovenskom trhu  s  IT sa  profilujeme ako poskytovateľ  komplexných  riešení.  Dokonalým 

poznaním  implementovaných  produktov  a  systémov  dokážeme  zákazníkovi  ponúknuť 

optimálnu hardvérovú platformu, navrhnúť a zrealizovať ucelenú IT infraštruktúru, vrátane 

všetkých  bezpečnostných  aspektov.  Našou  silnou  stránkou  je  však  schopnosť  vyvinúť  a 

nasadiť na tejto technologickej základni komplexné riešenie - informačný systém integrujúci 

jednotlivé subsystémy do homogénneho celku

Krátky pohľad do histórie

• 1991 

• Posledný februárový deň vzniká združenie (vtedy ešte konzorcium) fyzických osôb 

pod názvom GAMO elektronik. V októbri sa päťčlenné konzorcium transformuje na 

GAMO, spol. s r. o. Spoločnosť zamestnáva prvých dvoch ľudí. Manažéri rokujú na 

Taiwane o priamych dodávkach počítačových komponentov na československý trh.

• 1993 

• V dôsledku rozdelenia republiky sa menia podmienky na trhu. GAMO sa čoraz viac 

orientuje na slovenský trh. Po prvýkrát sa prezentuje na odbornej výstave COFAX v 

Bratislave,  na  jeseň  organizuje  GAMO v Banskej  Bystrici  odbornú  konferenciu  o 

počítačových sieťach pod názvom Lannet.

• 1999 

• Od  1.  1.  1999  GAMO  pôsobí  ako  akciová  spoločnosť,  vzniknutá  transformáciou 

pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

• 2002 

• Implementácia metód procesného riadenia počas rokov 2001 a 2002 bola v novembri 

roku 2002  zavŕšená.  GAMO získalo  certifikát  systému manažérstva  kvality  podľa 
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normy ISO 9001:2000 pre vývoj, návrh, výrobu, dodávky, servis a školenia v oblasti 

informačných technológií.

• 2005, 2007 Podpísanie dohody medzi Železiarňami Podbrezová a. s. a GAMO a. s. o 

pričlenení odboru informatiky ŽP ku GAMO a o poskytovaní plného outsourcingu 

informačného systému ŽP. 

• Od 2007 - ukončenie outsourcingového kontraktu so Železiarňami Podbrezová a.s. a 

opätovné plné prevzatie vlastníckej a aj manažérskej kontroly pôvodnými akcionármi.

Tlačiarne BB

Tlačiarne BB  pred šestnástimi  rokmi začínali a vyrábali 43 titulov novín a časopisov. 

„Noviny sú  dobrý sortiment, ale v tom čase boli mnohí vydavatelia nesolventní a my sme 

nutne potrebovali splácať úvery,“ spomína obchodný riaditeľ banskobystrickej s.r.o. Štefan 

Kristeľ. Knihy sa ukázali ako spoľahlivejší zdroj príjmov. Tlačiarenský podnik ich vyrába 

predovšetkým  pre  veľké  svetové  vydavateľstvá.  Medzi  ne  patrí  britská  skupina  Dorling 

Kindersley a nemecký Bertelsmann. Zväčša ide o exkluzívne encyklopédie a iné polygraficky 

náročné  tituly,  ktoré  sa  tlačia  v  menších a  stredných nákladoch od troch  tisíc  do 50-tisíc 

kusov. Osemdesiat percent tržieb z predaja kníh prináša export. Produkciou kusov kníh sa 

stala ich najväčším slovenským producentom. Spoločnosť dodáva knižnú produkciu do viac 

ako  60  krajín.  Patria  medzi  ne  USA,  Japonsko  či  Argentína.  Najviac  smeruje  do  Veľkej 

Británie, Česka, Nemecka a Poľska. Často ide o tituly, ktoré vychádzajú súčasne vo viacerých 

krajinách. Vtedy je efektívnejšie, ak sa všetky jazykové verzie tlačia v jednom podniku. V 

TBB sa potom snažia získať objednávky od viacerých miestnych vydavateľstiev, ktoré daný 

titul vydávajú v svojej  krajine.  Jeden titul sa tu bežne tlačí  v štyroch či piatich jazykoch.

Tlačiarne  dokážu  zvládnuť  akékoľvek  množstvo  jazykových  verzií,  kvôli  logistike  však 

vyrábajú  súbežne  maximálne  sedem.  Výroba  je  totiž  náročná  práve  na  koordináciu  s 

miestnymi  vydavateľstvami  z  rôznych  kútov  sveta.  „Ak  si  chceme  zákazníkov  udržať, 

musíme byť veľmi flexibilní,“ hovorí Š. Kristeľ a dodáva: „Nesnažíme sa rásť príliš rýchlo. 

Chceme mať len toľko objednávok, pri koľkých dokážeme garantovať dodržanie termínov.“

Obchodný  riaditeľ  TBB  je  presvedčený,  že  bez  exportu  by  tlačiarne  nedokázali 

dosiahnuť hospodárske výsledky na súčasnej úrovni. 
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Zákaznícke centrum  Orange

Lepšie podmienky na trhu práce a záložné riešenie pre stav núdze boli pre spoločnosť Orange 

Slovensko hlavnými dôvodmi vytvorenia zákazníckeho centra v Banskej Bystrici presunom 

časti  zákazníckeho centra  z Bratislavy.  Na brífingu pred jeho otvorením to 1.   10.   2009 

uviedol generálny riaditeľ Orange Slovensko Pavol Lančarič. Úspora nákladov na nájomné, 

podľa Lančariča prinesú hlavne nižšie prevádzkové náklady, keďže v Banskej Bystrici má 

Orange vlastnú budovu, kým v Bratislave je v prenájme. Pre médiá odhadol, že prevádzkové 

náklady sú nižšie o vyše 20 %, návratnosť presťahovania časti  zákazníckeho centra je do 

dvoch  rokov.  Pripomenul  tiež  možnosť  záložného  riešenia  v  stave  núdze,  keď  v  prípade 

výpadku jednej časti centra ju dokáže druhá na niekoľko hodín až dní takmer plnohodnotne 

nahradiť.  „Zároveň sme vytvorili  súťažné prostredie medzi dvom a časťami zákazníckeho 

centra,“ dodal generálny riaditeľ Orange Slovensko. Riaditeľ služieb zákazníkom v Orange 

Vladislav Kupka uviedol, že sťahovanie časti zákazníckeho centra z Bratislavy do Banskej 

Bystrice  sa  začalo  1.  apríla  a  ukončilo  30.  septembra,  čo  je  o  mesiac  skôr  než  pôvodne 

plánovali. Zároveň do Banskej Bystrice z Bratislavy presunuli oproti plánom viac pracovných 

pozícií.  Tento  rok  už  zákaznícke  centrum  Orange  spracovalo  vyše  2,6  milióna  hovorov. 

Banskobystrická časť centra v súčasnosti spracúva zhruba 80 % hovorov. Bratislavská časť je 

zameraná na biznis zákazníkov a riešenie náročnejších problémov. Celkovo má v súčasnosti 

firma  Oragne  v  Banskej  Bystrici  -  v  zákazníckom centre,  technocentre  a  na  obchodných 

funkciách - takmer 400 zamestnancov, čo je takmer tretina všetkých jej zamestnancov.

Obnova budov

Budova kina Hviezda sa zmení

Atraktívne  zákutie  v  centre  mesta  -  kino  Hviezda  -  by  sa  čoskoro  malo  zmeniť  na 

polyfunkčný  dom  s  obchodmi,  kanceláriami,  bytmi  a  podzemným  parkovaním.  

Kráčajúc po Skuteckého ulici vás určite napadne, že s chátrajúcou budovou bývalého 

kina Hviezda by sa už niečo malo robiť. Kedysi to bolo atraktívne kultúrne zákutie v centre 

mesta, dnes pomaly ruina. Stromy vedľa budovy vypílené, všetko vraj pripravené k zbúraniu. 

Jediné funkčné multikino v EBC Europacinemas bohato stačí na celú Banskú Bystricu aj s 
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okolím.  A tak postupne zanikli  všetky dovtedajšie mestské kiná vrátane Hviezdy.  Tú aj  s 

pozemkom  od  mesta  ešte  v  minulom  funkčnom  období  miestnej  samosprávy  odkúpila 

mestská spoločnosť MBB a.s. a pripravila investičný zámer na výstavbu polyfukčného domu 

s podzemnými garážami.  Na architektonické stvárnenie  daného územia  bola  v  roku 2006 

vyhlásená ideová súťaž,  ale  bez víťaza.  Na mieste  bývalého kina Hviezda by mal  vyrásť 

polyfunkčný dom do výšky štyroch až šiestich nadzemných podlaží v podobe troch objektov 

spojených podnožou. Budú v ňom obchody, kancelárie, byty aj s podzemným parkovaním. 

Štátna opera
Začala  sa  prestavba  budovy  Štátnej  opery.  Celkové  náklady  tejto  verejnej  investície 

predstavujú približne 11,6 miliónov € (350 miliónov Sk). Okrem obnovy budovy zahŕňajú aj 

kompletnú výmenu divadelnej techniky. Spoločenskými a kultúrnymi akciami ožíva aj Dom 

kultúry, ktorý mesto prenajalo od spoločnosti VAV invest. 

Radnica
 Banskobystričania čakajú na  sprevádzkovanie  mestskej radnice. Jej rekonštrukcia prebieha 

už  12  rokov.  „Najprv  plánujeme  sprístupniť  historickú  časť,  v  ktorej  bude  k  dispozícii 

informačné  stredisko  a  reprezentačné  priestory.  Do  konca  roka  sa  do  budovy presťahuje 

zastupiteľstvo a úrad primátora, hovorí Pavol Vaník. Na dokončenie stavby si mesto chce 

zobrať úver. Skolaudovaná je budova Stredoslovenského ústavu kardiovaskulárnych chorôb, 

ktorého obnova stála približne 33,2 miliónov € (1 miliardu Sk).

Radvanský kaštieľ

Zatiaľ nevyriešenou otázkou je určenie novej funkcie radvanského kaštieľa. Neďaleko stavby 

sa nachádza  bývalá  kolkáreň.  Patrí  do vlastníctva Slovenskej  zdravotníckej  univerzity.  Tá 

plánuje po prestavbe využiť priestory na vzdelávanie zdravotníckeho personálu. „Poloha vo 

vzťahu k univerzite naznačuje možné riešenia – reprezentačné priestory kaštieľa by mohla 

využívať škola aj mesto,“ uvažuje Pavol Vaník a zároveň podotýka, že v kontexte s rozvojom 

tejto  lokality  treba  vyriešiť  nedostatok  parkovacích  miest.  „Predpokladáme  výstavbu 
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parkovacieho domu,“ dodáva. K pozitívnym zmenám dôjde v mestskej športovej zóne. V roku 

2009 prebiehala rekonštrukcia plážového kúpaliska a aj  začne sa mestskú plaváreň. 

„Mestu chýba viacúčelová hala pre šport a kultúru s kapacitou 5 000 až 6 000 návštevníkov. V 

tejto  súvislosti  plánujeme  žiadať  z  eurofondov  finančnú  podporu  na  projekt  obnovy 

mestského  amfiteátra,“  hovorí  Pavol  Vaník.  Ďalšou  prioritou  je  revitalizácia  pamiatkovo 

chráneného mestského parku, ktorý patrí medzi najstaršie mestské parky na Slovensku. Pre 

oba projekty sa spracúva štúdia. Mesto prejavuje záujem o rozvoj zimnej rekreácie. Potenciál 

vidí  v lyžiarskom stredisku Králiky,  ktoré  by sa mohlo prepojiť  so strediskom Skalka na 

druhej  strane  Kremnických  vrchov.  Útlm  zaznamenal  segment  výstavby  kancelárskych  a 

obchodných plôch. Zrealizovaním obchodného centra Europa Business Center mesto získalo 

takmer 7 500 metrov štvorcových plochy, ktorá ešte stále nie je celkom obsadená. Z druhej 

etapy  výstavby  centra  sa  pravdepodobne  zrealizuje  len  27-poschodový  hotel.  O  ďalších 

veľkých  investíciách  mesto  zatiaľ  neuvažuje.  V  dlhodobom  výhľade  ostáva  riešenie 

rozostavanej budovy autobusovej stanice, ktorá by sa dala polyfunkčne využiť. Problémom sú 

však nevysporiadané vlastnícke vzťahy. V súčasnosti je celkovo rozostavaných približne 400 

až 500 bytov. Výstavba prebieha hlavne v lokalite Kačica, kde pribudne zhruba 250 bytov, a 

na Bakossovej ulici (asi 200 bytov). Ďalšie byty sa stavajú na Pršianskej terase a v lokalitách 

Belveder  a  Borovicový  háj.  Mesto  plánuje  vytvoriť  37  štandardných  nájomných  bytov 

rekonštrukciou objektu na Severnej ulici,  kde pôvodne sídlila Slovenská akadémia vied. V 

lokalite Podlavice sa pripravuje projekt výstavby asi 30 sociálnych bytov. Podľa Pavla Vaníka 

je  v  segmente  rezidenčného  trhu  pomerne  dosť  komerčných  zámerov.  Asi  30 % 

zrealizovaných bytov však nie je obsadených.

Protipovodňová ochrana a alternatívne zdroje energie

S riekou Hron sa často spája téma povodní. Riziku nezvládnutia storočnej vody čelí aj Banská 

Bystrica. Z tohto dôvodu sa pripravuje projekt protipovodňovej ochrany mesta. Jeho súčasťou 

je výstavba odvodňovacieho tunela vedúceho popod Urpín. V prípade povodní má absorbovať 

prebytočnú  vodu.  Momentálne  Povodie  Hrona  spracúva  štúdiu  realizovateľnosti  tohto 

zámeru. Protipovodňová ochrana si vyžiada aj výstavbu hrádze popri priemyselnom parku.  

Okrem protipovodňovej ochrany mesto rieši aj otázku čiastočnej energetickej sebestačnosti. 
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Má spracovaný koncept na využitie drevoštiepky z výrobného závodu Smrečina,  ktorá by 

mala vykurovať sídlisko Prednádražie a  priemyselnú zónu

Silné stránky regiónu Slabé stránky regiónu

Geograficky vhodná poloha v centre Slovenska, 
vhodné podmienky pre rozvoj cestovného 
ruchu.

Nedostatočné zapojenie podporných 
inštitúcií pre rozvoj podnikania do 
ekonomického rozvoja mesta

Dobré podmienky pre rozvoj kvalifikovanej 
pracovnej sily – široké spektrum odborov na 
stredných školách a univerzitách.

Absencia priemyselných parkov

Banícka história mesta, bohatá kultúrna 
základňa, atraktívne prírodné prostredie.

Absencia priestorov pre masové podujatia, 
chýba viacúčelová hala (pre výstavníctvo, 
šport, kultúru atď.)

Blízkosť medzinárodného letiska Sliač.
Nedostatok pracovných príležitostí, odliv 
pracovnej sily do Bratislavy a zahraničia – 
najmä kvalifikovanej.

Existencia dvoch významných mestských sídel 
– Banská Bystrica a Zvolen – vzájomne 
prepojených dopravnou a technickou 
infraštruktúrou.

Nevyhovujúci základný komunikačný 
systém mesta bez napojenia na nadradené 
vnútroštátne a medzinárodné dopravné 
koridory.

352. Radvanský jarmok

Radvanský jarmok a 12. ročník Trhu remesiel, ktorý patrí medzi najstaršie nielen u nás, ale i v 

strednej Európe, vstúpil do svojho už 352. ročníka v dňoch 10. -13.9.2009. Na trojdňovom 

podujatí,  ktoré  je  súčasťou  Dní  mesta  Banská  Bystrica,  sa  zišlo  približne  350  ľudových 

výrobcov. Jarmok - jeden z najstarších jarmokov na Slovensku - otvoril v piatok podvečer v 

Banskej  Bystrici  primátor  mesta  Ivan  Saktor.  Súčasťou  otváracieho  ceremoniálu  bolo  aj 

vztýčenie zástavy mesta, pri ktorom asistovali  mušketieri.   Okrem slovenských  výrobcov 

prišlo do mesta pod Urpínom  vyše 30 remeselníkov z Poľska, Maďarska a Česka, ktorí spolu 

so slovenskými prezentujú desiatky remesiel.  Všetci,  ktorí  prídu na Radvanský jarmok, si 

môžu kúpiť varešky,  lopáriky,  krčahy, bačovský riad, hračky, šperkovnice a iné výrobky z 

dreva.  Svoje  majstrovstvo  predvádzajú  kováči  a  v  stánkoch  nechýbajú  pastierske  biče, 

klobúky,  opasky,  náramky,  ozdoby,  či  obuv  i  ďalšie  výrobky  z  kože.  Svoj  tovar  nielen 

vyrábajú,  ale  aj  na  predaj  ponúkajú  keramikári,  medovnikári,  čipkárky,  rezbári  a  majstri 

ďalších remesiel. "Popri tradičných remeselníkoch tohto roku prišiel na Radvanský jarmok aj 
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meďotepec.  Tiež  výrobca  lán,  ktorý  ich  zhotovuje  na  vyše  storočnom  stroji.  Jeho 

predchodcovia,  lanári,  údajne  vyrábali  aj  laná,  ktoré  používali  kati,"  uviedla  hovorkyňa 

banskobystrického primátora Monika Pastuchová. Radvanský jarmok sa konal na viacerých 

miestach.  Remeselníkov a  ich  výrobky nášli  jarmočníci  na Námestí  Štefana  Moysesa,  na 

Námestí SNP a v Dolnej ulici. Hronské predmestie, Štefánikovo nábrežie a park pod areálom 

Múzea SNP sú vyhradené pre kolotoče a iné zábavné zariadenia.  Textilné výrobky,  obuv, 

elektronické výrobky a ďalší tovar ponúkali predajcovia pred ECC, bývalým Domom kultúry 

na Námestí  slobody. Zriadenia na občerstvenie dostali priestor na Vajanského námestí a v 

časti Dolnej ulice.

Privilégium na usporiadanie jarmoku dostal gróf Radvanský od kráľa Leopolda I. ešte v roku 

1650.  Jeho  symbolom  sa  stala  vareška  ako  pocta  dobrému  jedlu,  úrode,  majstrom  - 

remeselníkom i jarmočníkom. V Radvani ho usporadúvali až do začiatku 70. rokov minulého 

storočia. Vtedy dedinu zrúcali a na jej mieste postavili sídlisko rovnakého mena. Potom sa 

jarmok konal na rôznych miestach Banskej Bystrice.

Súčasťou slávnostného otvorenia Dní mesta Banská Bystrica bolo aj odhalenie nového

mestského loga.  Prírodné  krásy,  architektonické  skvosty a  silné  tradície  územia,to  všetko 

symbolizuje  nové banskobystrické logo.  Červená,  zelená,  modrá tri  farby a  súčasne aj  tri 

komponenty vytvárajú kompozíciu srdca,  ktoré  evokuje ľudovú symboliku a  naznačuje  aj 

geografické položenie mesta pod Urpínom v srdci Slovenska. Nové logo Banskej Bystrice zo 

157 súťažných návrhov vyberala odborná porota a verejnosti ho 11. septembra 2009, počas 

osláv Dní mesta, predstavil primátor Ivan Saktor. 

Víťazný návrh je z dielne mladého Bratislavčana Ing. arch. Karola Trnovského, rodáka 

z Ružomberka, ktorý v súťaži návrhov mestských logotypov zvíťazil po prvýkrát: „Mám rád 

súťaže,  rád  sa  konfrontujem s  ostatnými  súťažiacimi  a  hlavne,  bola  to  dobrá  príležitosť 

vytvoriť niečo pekné. Chcel by som, aby sa Banskobystričania stotožnili s týmto logom a 

prijali ho za svoje. To je to najdôležitejšie a k tomu asi viac niet čo dodať,“ hovorí autor 

víťazného návrhu. 

Logo  z  pohľadu  autora.  Centrálny  prvok  symbolizuje  v  štylizovanej  forme  Námestie 

Slovenského národného povstania ako vír udalostí v rôznych časových obdobiach. Nárožné 

medzery  vykresľujú  významné  mestské  ulice  (Národná,  Dolná,  Strieborná,  Horná…)  a 

vymedzujú architektonické pamätihodnosti. Zelený polkruhový prvok zastupuje Kremnické a 

Starohorské vrchy a  Poľanu,  ktoré  neodmysliteľne vytvárajú siluetu krajiny v symbióze s 
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mestom.  Rieku  Hron,  významnú  slovenskú  rieku,  vystihuje  doplňujúci  modrý  prvok. 

Perforácie jednotlivých prvkov zodpovedajú vzájomnej otvorenosti medzi mestom a krajinou 

regiónu.  V  neposlednom  rade,  logo  po  otočení  vytvára  srdce.  Banská  Bystrica  –  srdce 

Slovenska.  Forma mierne navodzuje ľudovú symboliku,  ako odkaz na silné tradície tohto 

územia.  Napriek  tomu  logo  nestráca  na  svojej  aktuálnosti  a  modernosti  a  je  v  priamej 

geometrickej a farebnej harmónii s erbom mesta. Mesto bude nové logo používať na

svojich  propagačných  predmetoch,  hlavičkových  písomnostiach,  bilbordoch  a  verejných 

prezentáciách

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

V Banskej Bystrici sídli na  Novej ulici 13 

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je zriadené v zmysle zákona č. 150/2001 

Z.z. o daňových orgánoch, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 

rozpočet Ministerstva financií SR. 

Daňovými  orgánmi  sú  Daňové  riaditeľstvo  Slovenskej  republiky  a  daňové  úrady.  Na 

zabezpečenie výkonu niektorých činností daňového riaditeľstva daňové riaditeľstvo vytvára 

pracoviská daňového riaditeľstva, určuje rozsah ich činnosti a územný obvod pôsobnosti. Na 

zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže daňové riaditeľstvo vytvoriť pracoviská 

daňových úradov. ( číselník daňových orgánov  

zodpovedá  za  jednotné  uplatňovanie  osobitných  predpisov  daňovými  orgánmi  a 

navrhuje ich zmeny, 

• určuje vnútornú organizáciu daňových úradov, 

• navrhuje zmenu sídiel daňových úradov a ich počtu, 

• vypracúva  koncepciu  rozvoja  daňovej  správy  vrátane  vzdelávania  zamestnancov 

daňových orgánov a obcí, 

• oznamuje  orgánom  činným  v  trestnom  konaní  podozrenia  zo  spáchania  trestných 

činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov, 

• vytvára, udržiava a prevádzkuje daňový informačný systém, vedie centrálny register 

všetkých  daňových  subjektov,  aktualizuje  bázu  dát  a  poskytuje  informácie  podľa 

osobitného predpisu, 
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• informuje  daňové  subjekty  o  ich  právach  a  povinnostiach  vo  veciach  daní  a  o 

osobitných predpisoch.

Daňové riaditeľstvo priamo alebo prostredníctvom pracovísk daňového riaditeľstva 

• vykonáva dohľad nad činnosťou daňových úradov a ukladá opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov, 

• vykonáva kontrolu dodržiavania práv a povinností daňových subjektov a vykonáva 

štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného 

predpisu  a  na  tento  účel  je  oprávnené  vstupovať  do  prevádzkových  priestorov 

daňových subjektov alebo prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier, 

• rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom a obciam v 

daňovom konaní, 

• rozhoduje v daňovom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a 

obcí  a  preskúmava  právoplatné  rozhodnutia  daňových  úradov  a  obcí  mimo 

odvolacieho konania, rozhoduje o povolení obnovy konania alebo nariaďuje obnovu 

konania, ak v daňovom konaní rozhodovalo v poslednom stupni, 

• rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v správnom 

konaní podľa osobitného predpisu v rozsahu podľa osobitného predpisu, 

• vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných 

zmlúv na základe poverenia ministerstva, 

• je oprávnené vykonať daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu, ktorá inak 

patrí do pôsobnosti daňových úradov. 

Predmet činnosti Daňového riaditeľstva SR

• zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov daňovými orgánmi a 

navrhuje ich zmeny

* určuje vnútornú organizáciu daňových úradov

* navrhuje zmenu sídiel daňových úradov a ich počtu

* vypracúva koncepciu rozvoja daňovej správy vrátane vzdelávania zamestnancov 

daňových orgánov a obcí

* vykonáva dohľad nad činnosťou daňových úradov a ukladá opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov

* vykonáva kontrolu dodržiavania práv a povinností daňových subjektov a vykonáva 

štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného 
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predpisu a za týmto účelom je oprávnené vstupovať do prevádzkových priestorov 

daňových subjektov alebo prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier

* rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom a obciam v 

daňovom konaní

* rozhoduje v daňovom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a 

obcí a preskúmava právoplatné rozhodnutia daňových úradov a obcí mimo 

odvolacieho konania

* rozhoduje o povolení obnovy konania alebo nariaďuje obnovu konania, ak v 

daňovom konaní rozhodovalo v poslednom stupni

* rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v 

správnom konaní podľa osobitného predpisu a v rozsahu podľa osobitného predpisu

* vytvára, udržiava a prevádzkuje daňový informačný systém, vedie centrálny register 

všetkých daňových subjektov, aktualizuje databázu a poskytuje informácie podľa 

osobitného predpisu

* oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných 

činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov

* vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa 

medzinárodných zmlúv na základe poverenia Ministerstva financií SR

* informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o 

osobitných predpisoch

Úrad priemyselného vlastníctva 

Úrad  sprístupňuje  prostredníctvom  svojej  stránky  rôzne  typy  národných  aj  zahraničných 

databáz. Z národných sú to "Vybrané údaje z registrov ÚPV SR", ktoré sprístupňujú verejnosti 

denne aktualizované informácie z registrov priemyselných práv vedených úradom, "Patentové 

spisy ÚPV SR", "Systémy triedenia" a "Vestník ÚPV SR". V časti "Zahraničné databázy" sa 

nachádzajú odkazy na najčastejšie využívané bezplatné zahraničné on-line databázy.

• Vybraté údaje z registra - "Webregistre" 

o Patenty (Návod na vyhľadávanie)

o Úžitkové vzory (Návod na vyhľadávanie)

o Dizajny (Návod na vyhľadávanie)
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o Ochranné známky (Návod na vyhľadávanie)

o Európske patenty s určením pre SR (Návod na vyhľadávanie)

o Dodatkové ochranné osvedčenia (Návod na vyhľadávanie)

o Označenia pôvodu a zem. označenia

• Patentové dokumenty 

o Patentové spisy

o Európske patenty s určením pre SR

o Úžitkové vzory

o Esp@cenet 

• Zahraničné databázy 

o Patenty a úžitkové vzory

o Ochranné známky

o Dizajny

o Označenia pôvodu a zemepisné označenia

Slovenská agentúra životného prostredia

Do kroniky mesta  uvádzame hodnotenie  Slovenskej  agentúry životného prostredia  za  rok 

2009 Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Slovenská  agentúra  životného  prostredia  (ďalej  len  „SAŽP“)  je  príspevková  odborná 

organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

s celoslovenskou pôsobnosťou. Plní odborné úlohy starostlivosti o životné prostredie v súlade 

so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, vyplývajúce z jej zriaďovacej listiny a zo štatútu. 

Prioritne plní úlohy, vyplývajúce pre rezort životného prostredia z Programového

vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sú zapracované do plánu hlavných úloh SAŽP 

na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky.

1. Hodnotenie prínosu SAŽP pre ministerstvo.

V roku 2009 SAŽP v súlade s požiadavkami ministerstva pripravovala a vypracúvala 

najmä odborné podklady pre návrhy stratégií,  koncepcií, programov a právnych predpisov. 
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Zároveň vykonávala koordinačnú, dokumentografickú, informačnú, technickú, normalizačnú, 

výchovno-vzdelávaciu,  propagačnú  a  ďalšiu  činnosť,  zameranú  najmä  na  odpadové 

hospodárstvo, environmentálne manažérstvo, hodnotenie environmentálnej kvality regiónov, 

starostlivosť o vidiecke životné prostredie a mestské životné prostredie, krajinné plánovanie, 

prírodné  a  energetické  zdroje,  environmentálnu  informatiku,  programovanie 

environmentálnych projektov a celkove rozvoj environmentalistiky.

SAŽP zabezpečovala aj úlohy, súvisiace s plnením záväzkov, vyplývajúcich pre Slovenskú 

republiku  z  medzinárodných  dohovorov,  napríklad  z  Dohovoru  o  ochrane  svetového 

kultúrneho  a  prírodného  dedičstva,  Aarhuského  dohovou,  Štokholmského  dohovoru  o 

perzistentných  látkach  a  podobne.  Plnila  a  plní  funkciu  ohniskového  bodu  Bazilejského 

dohovoru  pre  Slovenskú  republiku,  je  kontaktným  miestom  pre  spoluprácu  s  Centrom 

Bazilejského  dohovoru.  Zabezpečovala  plnenie  reportingových  povinností  Slovenskej 

republiky ako člena Európskej únie pre Európsku komisiu, programovanie environmentálnych 

projektov. SAŽP tvorila technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy starostlivosti o 

životné prostredie na väčšine jej úsekov.

Hodnotenie prínosu SAŽP pre ostatné organizácie verejnej správy.

SAŽP  zabezpečovala  odbornú  prípravu  a  overovanie  kvalifikačných  predpokladov 

zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v Slovenskej 

inšpekcii životného prostredia, krajských úradoch životného prostredia, obvodných úradoch 

životného prostredia a v obciach. 

Realizovala  praktickú  environmentálnu  výchovu  pre  pedagogickú  verejnosť  a 

pracovníkov  environmentálnej  výchovy na  školách.  Vykonávala  poradenstvo,monitoring  a 

propagáciu vo väzbe na programovanie a plánovacie procesy pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Odborní zamestnanci zabezpečovali informačný systém úradov životného prostredia. Podľa 

požiadaviek rezortných organizácií  zabezpečovala digitálne a analógové mapové podklady a 

GPS služby.

Hodnotenie prínosu SAŽP pre širokú verejnosť.

SAŽP zabezpečovala sprístupňovanie informácií o životnom prostredí verejnosti. Vykonávala 

edičnú  činnosť  (napr.  vydávanie  Enviromagazínu,  príprava  Správy  o  stave  životného 

prostredia),  realizovala  súbor  podujatí  k  významným  dňom  životného  prostredia, 

prostredníctvom  ktorých  prezentovala  rezort  životného  prostredia  verejnosti.  Medzi  jej 
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ďalšími  aktivitami  možno  spomenúť  organizovanie  Envirofilmu,  súťaže  Zelený  svet,  ako 

ďalšie  už  tradične  úspešné  akcie,  napr.  Program  obnovy  dediny,  súťaž  Dedina  roka, 

Konferencia  krajina  –  človek  –  kultúra,  Konferencia  ENVIROi-FÓRUM  2009,  veľtrh 

environmentálnych  výučbových  programov „Šiška“.  Podieľala  sa  na  budovaní  geoparkov, 

schválených uznesením vlády SR č. 740/2008. Environmentálne vedomie mládeže ovplyvnili 

najmä  zelené  školy  ochrany  životného  prostredia,  akcie  environmentálnej  výchovy  pre 

postihnutú  mládež,  letné  environmentálne  tábory,  atď.  Odborní  pracovníci  zabezpečovali 

prevádzku  pracoviska  pre  IPKZ  a  REPIS,  ktoré  vykonávajú  konzultačnú  a  poradenskú 

činnosť pre prevádzkovateľov a zástupcov odbornej verejnosti.

Klub architektov  - podujatia

Na Námestí  SNP je  trvalým strediskom iontelektuálneho  vyžitia  a  poučenia.   Prednáška 

Obecné  zriadenie  v  praxi  architekta  17.  februára  2009  sa  stretla  so  záujmom.  V  Klube 

architektov  v  Banskej  Bystrici  sa  záujemci  stretli  na  prednáške  zameranej  na  postavenie 

architekta vo vzťahu k uplatňovaniu zákona o obecnom zriadení v praxi. Prednášal Vladimír 

Pirošík, spolutvorca zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V tomto volebnom období 

pôsobí ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. 

 

Investičné zámery na mestskej Kalvárii
beseda a odborné analýzy okolo sporného zastavania pozemkov na mestskej Kalvárii.

Podujatie sa uskutočnilo v utorok 13. októbra 2009 o 17.00 hod. v klubových priestoroch SAS 

na  Námestí  SNP č.  7  v  Banskej  Bystrici.  Ako  hostia  boli  pozvaní  zástupcovia  štátnej 

pamiatkovej  starostlivosti,  Útvaru  hlavného  architekta  mesta,  projektanta  a  odbornej 

verejnosVerejná diskusia  o Centre služieb, obchodu a bývania 

V Klub architektov v Banskej Bystrici bol dejiskom diskusia o investíciách na Fončorde. Po 

vernisáži zaujímavej výstavy interior.sk.05/07, ktorá prebiehala v Stredoslovenskej galérii v 

Banskej Bystrici 18. júna 2009  pod kurátorským dohľadom  Ľubice Fábri, ožil neskôr Klub 

architektov  v Banskej  Bystrici  hlasmi  diskutujúcich na  tému pripravovaných investícií  na 

mieste doterajšieho centra služieb Úsvit na Fončorde v Banskej Bystrici. K dispozícii bola aj 

rozsiahla projektová dokumentácia a jej autor – Ing. arch Tomala, takže otázky boli vecné a 
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bolo  ich  mnoho.  Diskusiu  moderoval  viceprezident  SAS Igor  Teplan.  Záver  diskusie  bol 

zhrnutý v dokumente Pripomienky SAS Banská Bystrica k dokumentácii pre územné konanie 

„Centrum služieb, obchodu a bývania“.

Výstava Architekt Guido Hoepfner 1868 –1945 
Banská  Bystrica  13.  máj  2009 –  V utorok  12.  mája  2009 v  popoludňajších  hodinách  sa 

budova Pretória na Námestí Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici stala svedkom pozoruhodnej 

udalosti – vernisáže výstavy Architekt Guido Hoepfner 1868–1945. Na organizácii Výstavy, 

ktorá potrvá do 14. júna 2009, sa spolupodieľali Banskobystrický samosprávny kraj, Fond 

výtvarných umení,  Stredoslovenská galéria,  Spolok architektov Slovenska a autor  výstavy 

Maroš Semančík.

Ochrana architektonického dedičstva 20. storočia 
Spolok architektov Slovenska uskutočnil niektoré sprievodné odborné podujatia výstavy PRO 

ARCH v Banskej Bystrici., významný bol: 23. apríla 2009   odborný seminár

Ochrana architektonického dedičstva 20. storočia 
Popoludní  23.  apríla  2009  sa  Klub  architektov  v  Banskej  Bystrici  zaplnil  účastníkmi  a 

prednášajúcimi odborného seminára, ktorý pod názvom Ochrana architektonického dedičstva 

20. storočia pripravil Ing. arch. Igor Teplan, viceprezident SAS za stredoslovenský región, za 

organizačnej podpory Márie Kálmánovej, tajomníčky SAS.

Spoluorganizátorom podujatia bola firma ŠTOR CAD Computers, s. r. o., Banská Bystrica, 

ktorá na záver seminára pripravila pre jeho účastníkov prezentáciu zaujímavého nástroja na 

objektové projektovanie AutoCAD Revit Architecture.

Podujatie  bolo  súčasťou  odborného  sprievodného  programu  výstavy  PRO  ARCH.  

Úvodné  slovo seminára  predniesol  Igor  Teplan,  ktorý  sa  venoval  porevolučným sporným 

zásahom do architektonicko-urbanistického  komplexu  Pamätníka  a  Parku SNP.  Dotkol  sa 

úprav  fasád  a  vnútorných  priestorov  hotela  Lux,  objektu  72  b.  j.  v  jeho  susedstve  a 

veľkoplošným reklamným plochám, ktoré nevhodne pokrývajú fasády Domu kultúry.
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Ochrana architektúry vzniknutej v 20. storočí 

Ako druhý v poradí vystúpil s prehľadom možnosti ochrany architektúry vzniknutej v 20. 

storočí Ľubomír Farkaš z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Priblížil možnosti 

a  nástroje  súčasného  pamiatkového  zákona,  ktoré  môže  mesto  využiť  na  docielenie 

pamiatkovej ochrany objektov na svojom území, aj keď nebudú mať štatút národnej kultúrnej 

pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Odporúčal využitie súčasnej 

možnosti  zabezpečiť  ochranu  vytipovaných  diel  20.  storočia  aj  prostredníctvom  nového 

územného plánu mesta, ktorý je v štádiu vyhodnocovania konceptu. 

Sídlisko Prednádražie Banská Bystrica

S prednáškou na tému Sídlisko Prednádražie Banská Bystrica vystúpila  Klára  Kubičková, 

ktorá poukázala na potrebu ochrany celých architektonických súborov či zón vzniknutých v 

50. až 60. rokoch 20. storočia. Banskobystrické Sídlisko je jedným z 2 súborov tej doby, ktorá 

nenesie  dekoratívny nános sorely,  je  dodnes  hodnotným a funkčným obytným súborom s 

pozoruhodným urbanistickým konceptom založeným na pôvodnom elektrárenskom kanáli. 

Prednášajúca  zoznámila  plénum s vybratou  dvadsiatkou stavieb  20.  storočia  vhodných na 

udelenie štatútu pamätihodnosti mesta, aj keď niektoré nespĺňajú vek 50 rokov, čo bolo prijaté 

za úzus možnosti posudzovania stavby ako pamiatky.

Ochrana architektonických diel

Ako v súčasnosti  funguje - nefunguje ochrana architektonických diel z pohľadu osobných 

skúseností, neraz veľmi neradostných, priblížil svojim kolegom z architektonickej obce nestor 

slovenskej architektúry 20. storočia Jozef Chrobák. Autor Domu kultúry, Všeobecnej úverovej 

banky  a  Krajského  úradu  v  Banskej  Bystrici  na  týchto  3  svojich  významných 

architektonických  dielach,  ktoré  sa  stali  trvalou  súčasťou  architektonického  dedičstva  20. 

storočia v celoslovenskom kontexte, demonštroval,  neraz veľmi nevhodný a necitlivý, prístup 

investorov  i  architektov  k  úprave  svojich  stavieb  v  posledných  2  desaťročiach.  K 

nenávratným stratám musíme pripísať najmä architektonické riešenie o mobiliár  interiérov 

spomínaných stavieb, kde došlo k nenávratným, a zdá sa, aj nenapraviteľným stratám. 
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Na záver odbornej časti seminára nasledovala diskusia jeho účastníkov, ktorí sa dohodli na 

ďalšom  pracovnom  stretnutí,  na  ktorom  sa  pripraví  zoznam  pamätihodností  z  radov 

architektonických diel  20.  storočia,  aby ho bolo možné predložiť  kompetentným orgánom 

mesta ako iniciatívu banskobystrickej architektonickej obce na poli ochrany architektonického 

dedičstva 20. storočia na Slovensku.

Výstavnícke podujatia :

Výstava PRO ARCH: 

Architektúra je téma, o ktorej sa často diskutuje, a to nielen v pozitívnych súvislostiach. Časť 

spoločnosti kriticky pozerá na súčasné architektonické  a urbanistické diela.

21. – 24. apríl 2009 Miesto konania: Výstavná hala na Námestí slobody, voľná plocha areál 

výstaviska, Banská Bystrica- Organizátor: BB EXPO, spol. s r. o.Odborný program výstavy 

prebiehal pod záštitou MVRR SR, garantovaný profesijnými zväzmi, spolkami a špecialistami 

v oblasti stavebníctva.

Súčasťou sprievodného programu výstavy boli aj vyhodnotenie súťaže Progresívne, cenovo 

dostupné bývanie. 

Súbežne s výstavou PRO ARCH  prebiehali :

12. výstava vybavenia hotelov a wellness PRO HOTEL

• 8. výstava regionálneho rozvoja PRO REGION

• 5. výstava zhodnocovania a recyklácie odpadov PRO EKO

• 5. výstava obnoviteľných zdrojov a úspor energie PRO ENERGO

• 5. výstava úžitkových vozidiel a komunálne techniky ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION

je  príspevková  organizácia  Ministerstva  výstavby  a  regionálneho  rozvoja  SR.  Venuje  sa 

aplikovanému  výskumu  a  rozvoju  metodických  postupov  pre  usmerňovanie  orgánov 

územného  plánovania,  príprave  normatívnych  a  legislatívnych  nástrojov,  odborných 

podkladov pre tvorbu koncepcie a postupu štátu v oblasti usmerňovania územného rozvoja, 
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udržiavaniu  aktuálneho  stavu  Koncepcie  územného  rozvoja  Slovenska  a  príprave  jej 

strategických  zámerov.  V  roku  2009  URBION  obnovil  vydávanie  odborného  časopisu 

Urbanita.  Inštitút  nepriamo  nadväzuje  na  činnosť  bývalého  štátneho  podniku  URBION  - 

Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, ktorý zanikol v roku 1993.V roku 1996 na 

konferencii OSN Habitat II v Istanbule Slovensko ako jedno z opatrení na dosiahnutie cieľov 

konferencie  –  udržateľný  rozvoj  sídiel  v  urbanizovanom  svete  a  primerané  bývanie  pre 

všetkých, zaradilo do Národného akčného plánu úlohu zriadiť inštitút urbanizmu a územného 

plánovania. Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION bol zriadený Ministerstvom 

výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR) v roku 2006, ale činný je až od roku 2008. 

Novozaložená príspevková organizácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – 

Inštitút urbanizmu a územného plánovania, URBION má pracovisko  aj v Banskej Bystrici

Poslankyňa MsZ Ing. arch Ľudmila Priehodová je  riaditeľkou  Urbionu - Inštitútu urbanizmu

Členka: Komisia MsZ pre životné prostredie,  územný rozvoj a odpady, Komisia MsZ pre 

dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, Komisia MsZ pre ochranu 

verejného  záujmu  pri  výkone  funkcie  a  prešetrovanie  sťažností.  Poslanecký  klub 

Banskobystrická alternatíva 

CESROVNÝ RUCH A PRÍRODNÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ

Turizmus  je  veľmi  dôležitým odvetvím hospodárskeho života  mesta.  Banská  Bystrica  má 

priaznivé  podmienky  pre  letnú  i  zimnú  turistiku  a  mnoho  prírodných  a  pamiatkových 

atraktivít. 

V blízkom okolí mesta sú pohoria s lyžiarskymi a turistickými centrami, nachádzajú sa tu 

viaceré minerálne a liečivé pramene a Harmanecká jaskyňa. 

Banská  Bystrica  je  dnes  veľkým  turistickým  magnetom  s  veľmi  pekne  obnoveným 

historickým jadrom, ktoré je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka tomu sa 

mesto oprávnene považuje za jedno z najkrajších na Slovensku. Množstvo pamiatok a čaro 

okolitej  prírody  dotvárajú  celkový  zážitok  z  návštevy  mesta,  ktoré  má  prívlastok  Perla 

Pohronia a má výborné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Všetko úsilie, vynaložené a 

vynakladané  na  záchranu  historických  pamiatok  sleduje  naplnenie  známeho  historického 

sloganu: Za živa v Bystrici,  po smrti v nebi. Mestské časti: Banská Bystrica, Iliaš, Jakub, 
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Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, 

Senica, Skubín, Šalková, Uľanka.

Župné leto 2009 

Na historickom Námestí SNP v Banskej Bystrici 28. 5. 2009 napoludnie oficiálne otvorili 

letnú turistickú sezónu v Banskobystrickom samosprávnom kraji.  Letnú turistickú sezonu v 

kraji  otvorili  počas  II.  ročníka  podujatia  nazvaného Župné leto  2009,  ktoré  malo  za  cieľ 

podporiť rozvoj cestovného ruchu, kultúry a kultúrneho dedičstva v  regióne. Pripravili ho 

Odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva BBSK a mesto Banská Bystrica. "V projekte 

Župné leto 2009 sa verejnosti opäť predstavilo široké spektrum subjektov cestovného ruchu a 

kultúry  z  regiónu,  ktoré  predstavujú  bohatú  a  pestrú  ponuku  svojich  aktivít.  Spoločným 

zámerom  je  zviditeľnenie  a  spropagovanie  obrovského  potenciálu,  zaujímavých  a 

atraktívnych  možností  letnej  turistiky,  kultúry  a  kultúrneho  dedičstva  v   kraji  plnom 

výnimočností.  Zaujímavá  a  inšpiratívna  pre  návštevníkov  regiónu  môže  byť  práve  jeho 

odlišnosť od iných regiónov," informoval hovorca BBSK Roman Lebeda.  Podujatie sa začalo 

už  od  10.00  hodiny  drevenou  rozprávkou  pre  deti  Ako  sa  Otesanček  polepšil,  v  podaní 

banskobystrického Bábkového divadla  na Rázcestí.  Až do oficiálneho otvorenia  sa okrem 

iných predstavili viaceré detské folklórne súbory s jarným a letným zvykoslovím a sokoliari 

sv. Bavona so svojimi dravcami. S vlastnými expozíciami sa v meste pod Urpínom predstavili 

Kúpele  Brusno, Kúpele  Vyhne a  ďalšie  kúpele,  ako aj  viaceré subjekty cestovného ruchu 

zamerané  na  letnú  turistiku.  Možnosti  pre  turistický  ruch  ponúkal  aj  podnik  Lesy  SR. 

Obohatením  podujatia bola  rozsiahla prezentácia 15 múzeí a galérií z celého územia BBSK 

na 5. ročníku podujatia Múzeá sú tu pre vás. Prišli nielen regionálne múzeá, ale aj inštitúcie s 

celoslovenskou  pôsobnosťou,  akými  sú  Slovenské  banské  múzeum  Banská  Štiavnica,  či 

banskobystrické  Múzeu  SNP a  Poštové  múzeum.  Pre  obyvateľov i  návštevníkov  Banskej 

Bystrice organizátori pripravili bezplatné prehliadky historického centra mesta. Nechýbali  ani 

rôznorodé prejavy ľudovej kultúry a jej súčasných nositeľov, ktorí sa predstavili na Jarmoku 

remesiel a Dielni ľudových remesiel., exteriérové tanečné produkcie, divadelné predstavenia 

pre dospelých i pre deti, Zabávači zo Slovenskej Ľupče a Chopper show. Priamo na námestí 

sa odohrávali  historické bojové hry a v Stredoslovenskom múzeu kostýmované prehliadky. 

Atmosféru leta umocnil búrlivý Harley prejazd motoriek mestom. V hlavnom podvečernom 

programe sa predstavili  atraktívni umelci a umelecké telesá - finalistka súťaže Slovensko má 
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talent Martinka Bobáňová z Terchovej, Folklórny súbor Marína zo Zvolena,  fashion show 

spojená s tanečnou show špičkových hiphop a break dance battle skupín Invalids Crew a 

Cuties. O finále programu sa postarali  známi speváci Misha a Dalibor Janda.  Na  podujatie 

nadviazali  v  sobotu  30.  mája  ukážky  splavovania  dreva  v  jedinečnom  vodnom  žľabe 

Rakytovo pri Dolnom Harmanci, turistický pochod nazvaný Cesta hrdinov SNP na trase sedlo 

Malý Šturec Kráľova studňa Krížna Staré Hory, a cyklotúra na Kráľovu studňu.

Zrekonštruovaný turistický chodník Harmaneckej doliny

Od  tohto  leta  majú  návštevníci  Harmaneckej  doliny  k  dispozícii  novozrekonštruovaný 

turistický chodník, ktorý prechádza Národným parkom Veľká Fatra. Spája jednu z najkrajších 

jaskýň Slovenska  -  Harmaneckú jaskyňu  s  horským hotelom Kráľova  Studňa  a  končí  na 

prameni  Kráľova  studňa  a  prameni  potoka  Bystrica.   Celková  dĺžka  chodníka  je  10 

kilometrov. V tejto lokalite pribudli  aj tri nové altánky, 3  informačné tabule, osadené sú tiež 

nové smerové tabule. Chodník prechádza divokou a zaujímavou dolinou Túfna. Názov doliny 

pochádza z ľudového názvu pre usadeniny karbonátových hornín v doline. Tá je súčasťou 

rozsiahleho Harmaneckého krasu rozprestierajúceho sa na ploche 42 kilometrov štvorcových. 

Súčasťou krasu sú aj dve jaskyne Horná a Dolná Túfna. Sú známe nálezmi veľkého množstva 

kostí  medveďa  jaskynného,  tiež  sú  doložené  nálezy  ľudského  osídlenia  už  v  paleolite. 

Divokosť  tohto  územia  potvrdzuje  aj  výskyt  veľkého množstva  chránených  živočíchov  a 

rastlín. Obe jaskyne sú významným zimoviskom netopierov. Doteraz tu bolo počas zimných 

mesiacov zistených 11 druhov netopierov. Z ďalších je to medveď hnedý, rys ostrovid, vlk 

dravý, mačka divá, ako aj tetrov hlucháň a jariabok. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného 

chodníka sa uskutočnilo 29. augusta o 10. hodine pre lepší a kvalitnejší rozvoj turistického 

ruchu v okolí mesta. 

Sviatok svätého Jakuba

Obyvatelia a rodáci z Jakuba, teraz už banskobystrickej mestskej časti, oslávili 20.7.2009 v 

sobotu sviatok svätého Jakuba, deň patróna obce „V minulosti sa tradične , každý rok v tento 

deň konala  slávnosť.  Po dvadsiatich rokoch sa to  pokúšame opäť  oživiť.  Vlani  bol  nultý 

ročník," povedala Alena Dušová, predsedníčka občianskeho výboru a organizátorka podujatia, 

napísal  Miroslav Pejko. Popoludnie s jarmokom ľudových remesiel, gulášom a pivom takmer 
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prekazilo  počasie.  Napokon sa  na  návštevníkov  usmievalo  slnko.  Na „stretnutie  občanov 

Jakuba" zavítali aj ľudia z mesta. „Boli sme aj vlani, a sme spokojní. Dnes už bývame na 

sídliskách, ale vždy sa sem rady vraciame," povedala Anna Zajícová. Vrcholom programu 

bolo vystúpenie skupiny veselých šermiarov Cassanova a živá hudba Vrštek.

Potulky mestom

Prehliadky,  ktoré  sú  zamerané  na  históriu  mesta  napríklad  pohľadom  na  Thurzovsko-

fuggerovskú spoločnosť. Mestské hradby a opevnenia Banskej Bystrice v histórii  spoznávalo 

13. 9. 2009  asi  50 banskobystrických návštevníkov či  obyvateľov mesta v rámci prvej  z 

plánovaných sprievodcovských tematických akcií - Potulky mestom. Pripravilo ich mestské 

Informačné  centrum  Banská  Bystrica.  "Týmito  tematickými  potulkami  chceme  osloviť 

Bystričanov, trošku ich viesť k hrdosti, čo tu v Bystrici máme," povedala  13. 9. 2009  vedúca 

centra Magdaléna Machunková s tým, že cieľom je, aby obyvatelia spoznali mesto, v ktorom 

žijú a pracujú. "Pretože naozaj veľakrát je to tak, že dennodenne chodíme okolo zaujímavých 

historických budov miest, a nevieme o nich nič." Tematickú prehliadku mestom začali práve 

pri príležitosti Dní mesta a Radvanského jarmoku. "Myslím si, že to bolo pre nich zaujímavé, 

že sa dozvedeli  dosť veľa nového, keďže to bolo zamerané špeciálne na jednu konkrétnu 

tému," povedal sprievodca Martin Soják. "Od pamätníka Slovenského národného povstania 

sme išli  cez Hornú ulicu do areálu mestského hradu a  potom sme sa ešte  išli  pozrieť na 

kúpeľnú  baštu."  Prehliadky,  ktoré  sú  zamerané  na  históriu  mesta,  plánujú  do  budúcnosti 

oživiť napríklad pohľadom na Thurzovsko - fuggerovskú spoločnosť, jednotlivé historické, 

zaujímavé  budovy, cintoríny, kostoly, ale aj na osobnosti. Informačné centrum zabezpečuje 

sprievodcovskú  činnosť  ako  jednu  zo  svojich  aktivít  viac  ako  desať  rokov.  "Bola  to 

predovšetkým  sprievodcovská  služba  podľa  požiadaviek.  Potulky  mestom  sú  iné  práve 

tematickým  zameraním  každej  sprievodcovskej  akcie.  Mali  by  sa  uskutočňovať  raz  do 

mesiaca za minimálny poplatok..

Teplé počasie v novembri 2009

Na  začiatku  druhej  polovice  novembra  to  v  horských  lesoch  v  okolí  Banskej  Bystrice 

nevyzeralo, že by sa blížila zima, ale ako by nastupovala jar. Spôsobilo to obzvlášť vo vyšších 
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polohách inverzné počasie,  kde bolo viac slnečného svitu  a  tepla.  A tak sa  tam aj  nočné 

teploty udržiavali nad bodom mrazu.

"Tie spôsobili,  že v horských lesoch s terajšou teplejšou mikroklímou stále rástli  huby. V 

starých bukových porastoch sa hojne objavili v bohatých trsoch najmä hlivy ustricové. Počas 

daždivého obdobia sa z nezamrznutej pôdy vykúkali dážďovky. Pre drozdy čierne a drozdy 

trskotavé,  ale  aj  pre  ďalšie  operence,  ktoré  sa  rozhodli  ignorovať  migráciu  do  teplejších 

oblastí a ostali v našich končinách, boli nečakanou potravou," povedal  16. 11. 2009  mediálne 

známy pracovník starohorskej Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV Miroslav Saniga. 

Dodal,  že pomerne teplé počasie "využila"  aj  vretenica severná,  ktorá sa vo Veľkej  Fatre 

vyhrievala na slnečnými lúčmi prehriatom skalnom podklade. Aj niektoré "otužilé" jašterice 

živorodé si vychutnávali možno už naozaj posledné tohtoročné "slnečné kúpele" na lokalitách 

nad hornou hranicou lesa . Teplé počasie tam von z úkrytov vylákalo aj niekoľko motýľov, 

najviac  medzi  nimi  bolo  babôčiek  pávookých.  Dojem predjarnej  atmosféry  vyvolávalo  v 

lesoch aj pospevovanie si najmä sýkoriek. Síce pomenej, ale občas sa ozývali aj kôrovníky 

dlhoprsté,  brhlíky lesné,  čížiky či  hýle  lesné.  Početné  kŕdle  krivonosov smrekových si  v 

novembrových dňoch pospevujú po celý deň,  hľadajúc  poživeň na ihličnatých stromoch. V 

horských lesoch s teplejšou mikroklímou stále rástli  huby. V starých bukových porastoch sa 

hojne  objavili  v  bohatých  trsoch  najmä  hlivy  ustricové,  ktoré  majú   dobrý  vplyv  na 

obranyschopnosť organizmu. 

Medvede v okolitých horách 

Správanie   niektorých  medveďov  potvrdzuje  starú  ľudovú  pranostiku,  podľa  ktorej  "na 

Martina medveď  líha". Pozorovania týchto šeliem v jesenných  dňoch vo Veľkej Fatre, v 

Kremnických vrchoch a v Starohorských vrchoch potvrdilo, že medvede dokončovali  úpravu 

svojich brlohov.  Začiatkom novembra dokončili medvede úpravu svojich brlohov na zimný 

spánok.  V jednom z nich, situovanom v skalných rozsadlinách národnej prírodnej rezervácie 

Čierny kameň vo Veľkej Fatre sa už medveď uložil na zimný spánok.  "Tri ďalšie brlohy 

nachádzajúce sa pod skalnými prevismi si medvede už vyskúšali a v najbližších dňoch do 

nich tiež zaľahnú. Dva medvede však do brlohov, ktoré si vybudovali v podobe akýchsi kolíb 

z  konárov  v  smrekovo-jedľových  húštinách,  zaľahnú  pravdepodobne  až  na  sklonku 

109



novembra. Tento druhý termín líhania medveďov zase vystihli naši predkovia pranostikou Na 

svätú  Katarínu  medveď lezie  pod čečinu,"  konštatoval  pracovník  starohorskej  Výskumnej 

stanice Ústavu ekológie lesa SAV Miroslav Saniga.

 Ak medvede z brlohov nevydurí zatekajúca dažďová voda či voda z topiaceho sa snehu, mali 

by spať do konca marca. Energiu potrebnú pre udržiavanie životných procesov počas zimného 

spánku získava organizmus medveďa spotrebúvaním zásobných látok vlastného tela, ktoré si 

vytvoril počas leta a jesene vo forme vrstvy podkožného tuku. Aj keď sa medvede počas leta a 

jesene dostatočne vypasú, počas zimného spánku poriadne vychudnú a stratia až 40 percent zo 

svojej hmotnosti. Mimoriadne zaujímavým fenoménom zimného spánku je, že sa počas neho 

u  medveďov  nerozvíjajú  infekčné  ochorenia,  pretože  ich  organizmus  produkuje  v  tomto 

období vo zvýšenej miere obranné látky, dodal dňa 10. 11. 2009  vedecký pracovník Saniga.

Jelenia ruja

V banskobystrických lesoch a okolí  začala v septembri  jelenia ruja. Aj keď v prírode strednej 

Európy sa väčšina zvierat pári v jarnom období, nájdu sa aj také, ktoré sa spária na sklonku 

leta a v jeseni. Medzi ne patrí aj populácia jeleňa lesného. Začiatok a koniec jelenej ruje, ktorá 

spadá  časovo  do  mesiacov  september  a  október,  ovplyvňujú  najmä  nadmorská  výška 

stanovišťa  a  meteorologické  podmienky.   "Jelene  počas  ruje  hlasito  ručia  obyčajne  z 

vyvýšených  stanovíšť  -  hrebienkov  a  grúnikov,  odkiaľ  ich  volanie  zaznieva  na  podstatne 

väčšiu  vzdialenosť,  ako  keby  sa  ozývali  z  doliniek.  Ručiaci  jeleň  pôsobí  podráždeným 

dojmom. Charakteristický je zhrubnutý krk a nápadne červenkasté oči podliate krvou. Jelene 

sú v tomto období nepokojné a často hrabú nohami na mieste a búšia parohmi do kríkov alebo 

do  konárov  stromov,"  konštatoval  21.  9.  2009 pracovník  starohorskej  Výskumnej  stanice 

Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Miroslav Saniga. Dodal, že takzvaný hlavný 

jeleň si počas ruje stráži okolo seba na rujovisku všetky jelenice, v blízkosti ktorých neznesie 

iného soka dovtedy, kým sa so všetkými nespári. Mladé neskúsené, ako aj slabé a choré jelene 

sa preto nemôžu zapojiť do rozmnožovacieho procesu. Pri súbojoch o vodcovstvo jeleníc na 

rujovisku  využívajú  jelene  parohy.  Bitky  jeleních  sokov  na  rujoviskách  majú  zväčša  len 

charakter  ritualizácie  a  inštinktívne  správanie  zabraňuje  vážnejšiemu  poraneniu.  Sú  však 

známe aj prípady, keď sa jelene navzájom smrteľne poranili alebo sa tak zakliesnili parohami 

do seba, že oba od vyčerpania zahynuli, uviedol Saniga.
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Po oplodnení začnú žiť jelene a jelenice zase oddelene. Po ôsmich mesiacoch gravidity vrhnú 

jelenice na sklonku mája a začiatkom júna obyčajne jedno mláďa. Jelene  v septembri už 

bojovali o vodcovstvo jeleníc. Šancu u samíc mali najmä silnejšie jelene, slabšie kusy sa do 

rozmnožovania zväčša nezapojili.

Príval vody 

V  Banskej  Bystrici,  22.10.2009  príval  vody  zaplavil  podjazd  pod  železničnou  traťou  v 

Banskej  Bystrici.  Vytrvalý dážď a teploty nad nulou spôsobili  viaceré podobné situácie v 

meste.

Hrozba povodne Hronu v Banskej Bystrici 

Stav hladiny Hrona v centre Banskej Bystrice dosahoval  25.12.2009  večer 320 centimetrov, 

čo bolo desať centimetrov nad stavom ohrozenia. Krízový štáb, ktorý v meste zasadal o 20.00 

h. rozhodol, že k evakuácii najbližších obydlí zatiaľ nedôjde. Počas noci začal hladina v rieke, 

našťastie opadávať a podľa aktuálnych informácií 26.12.2009 ráno o 7.00 h mala 293 cm. 

Podľa  vyjadrenia  hovorkyne  Mestského  úradu  (MsÚ)  v  Banskej  Bystrici  Moniky 

Pastuchovej, v prípade bezprostredného ohrozenia šiestich ulíc v časti Hronské predmestie 

bola  pripravená  telocvičňa  Základnej  školy  na  Golianovej  ulici  a  v  pohotovosti  boli  aj 

mestské autobusy, tzv. citybusy. Krízový štáb sa riadil aktuálnou situáciou a sledoval  aktuálne 

predpovede počasia. Kríza ustúpila poklesom  zrážok a po postupnom vyčasení.
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ŠKOLSTVO A VÝCHOVA

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol prostredníctvom rozpočtu mesta premietnutý do 

programu  Vzdelávanie. 

Plnenie podprogramov bolo v roku 2009 nasledovné:

Materské školy a školské stravovanie - 4 387 746 eur

Základné školy - 10 324 810 eur

Neformálne vzdelávanie - 185 167 eur

Podpora neštátnych školských zariadení - 35 550 eur

Školský úrad - 47 864 eur

Mestské detské jasle - 268 238 eur

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi -  17 638 eur

Základná škola Magurská bola v priebehu roka zrušená.

V meste  je v prevádzke 27 materských a 15 základných škôl a celý systém stredného 

školstva pre oblasti elektrotechniky, stavebníctva, strojárstva, obchodu, služieb, zdravotníctva, 

umenia, gymnáziá a pod. Rovnako tu pôsobí Univerzita Mateja Bela s 8 fakultami a 

Akadémia umení s 3 fakultami.

Stredné školy :

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Gymnázium Mikuláša Kováča

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Evanjelické gymnázium

Športové gymnázium

Obchodná akadémia

SPŠ J. Murgaša

Stavebná priemyselná škola

Stredná zdravotnícka škola

Stredná odborná škola stavebná, Kremnička, BB
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Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Univerzita Mateja Bela

Akadémia umení

Bankový inštitút

Ekonomická fakulta UMB

Základnou organizačnou zložkou fakulty sú vedecko-pedagogické pracoviská - katedry, ktoré 

majú vyprofilovanú svoju orientáciu vedeckovýskumnej  činnosti  a sú garantmi  študijných 

odborov  alebo  skupiny  vedných  disciplín,  ktoré  podporujú  a  prehlbujú  profil  absolventa 

fakulty.

Ekonomická fakulta má v súčasnej dobe 8 katedier a 1 kabinet:

• Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania,

• Katedra ekonómie,

• Katedra ekonomiky a manažmentu podniku,

• Katedra financií a účtovníctva,

• Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov,

• Katedra odbornej jazykovej komunikácie,

• Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy,

• Katedra verejnej ekonomiky.

Ekonomická fakulta má aj dve detašované pracoviská:

• Inštitút manažérskych systémov, Poprad,

• Detašované pracovisko fakulty v Spišskej Novej Vsi.

Prestížna konferencia Eurodoc 2009

V dňoch 26.  -  28.  marca 2009 sa uskutočnila na pôde Ekonomickej  fakulty UMB 

medzinárodná vedecká konferencia EURODOC 2009 "Inovácie v Európe - z univerzity do 

praxe a späť", kde sa stretli zástupcovia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z 

väčšiny európskych štátov.   Ako prvé mesto z krajín bývalého východného bloku  sa stala 

Banská Bystrica  dejiskom medzinárodnej konferencie európskych doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov.  Na pôde Ekonomickej  fakulty Univerzity Mateja  Bela  v  Banskej 

Bystrici účastníci prestížnej konferencie diskutovali o inováciách v Európe. 
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Príhovor primátora na  Dni učiteľov  27. marec 2008 počas konferencie v meste : 

Banská Bystrica bola do nedele symbolickým hlavným mestom mladej intelektuálnej 

elity starého kontinentu.  Ako prvé mesto z krajín bývalého východného bloku sme sa stali 

dejiskom  medzinárodnej  konferencie  európskych  doktorandov  a  mladých  vedeckých 

pracovníkov.  Na  pôde  Ekonomickej  fakulty  Univerzity  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici 

účastníci prestížnej konferencie  do nedele diskutovali o Inováciách v Európe. 

Dôvod,  prečo  otváram  svoj  príhovor  pri  príležitosti  Dňa  učiteľov  spomínanou 

informáciou  je  jednoznačný  -   aj  ten  najšikovnejší  vedec,  aj  ten  najtalentovanejší 

vysokoškolák  začínal  pri  šlabikári  a  pri  malej  násobilke.  Práve  v súvislosti  s  podobnými 

udalosťami  si  uvedomujem,  že  práca  vás  -  učiteľov  materských  a  základných  škôl  je 

nenahraditeľná. Som veľmi rád,  že 28. marec - deň narodenia učiteľa  národov nám dáva 

opäť  príležitosť stretnúť a v slávnostnej atmosfére -  oceniť náročnú a zodpovednú prácu 

pedagógov. Je to zároveň možnosť opätovne si pripomenúť odkaz Jána Amosa Komenského. 

Za povšimnutie stoja naozaj  mnohé detaily z jeho života. Hovoril   o  názornom  vyučovaní, 

prvý vodil žiakov na exkurzie, zdôrazňoval - aby si žiaci  učivo opakovali, rozmýšľal - či je 

látka,  ktorá  sa  učí,  primeraná  ich  veku.  Známe  slovné  spojenia  :“opakovanie  je  matkou 

múdrosti" a "škola hrou" , ktoré boli v 17-stom storočí revolučné, patria práve Komenskému. 

Rovnako  dôležitý  bol  pre  neho  stály  kontakt  a  úctivý  vzťah  učiteľa  a  žiaka.  Odmietal 

mechanické memorovanie,  tresty  pre študentov  i  nadradenosť pedagóga. A priznám sa, čo 

ma na jeho živote nemenej zaujalo bol fakt, že s novými postupmi  v pedagogike, či písaním 

odborných  prác  prichádzal  v  zložitom  a  ťažkom  období  tridsaťročnej  vojny,  počas 

prenasledovania  protestantov  a  pri  veľkých  osobných  tragédiách,  ktoré  ho  niekoľkokrát 

postihli. Komenský bol skrátka osobnosťou, ktorá inšpiruje dodnes a vy, milí pedagógovia, ste 

toho dôkazom. Stalo sa dobrou tradíciou, že práve pri príležitosti dňa učiteľov oceňujeme na 

slávnostných  fórach  ženy  a  mužov  stojacich  za  katedrou.  Mesto  si  váži  svoju  stáročnú 

pedagogickú tradíciu.  

Ciele a princípy Koncepcie rozvoja školstva 

Proces spracovania dokumentu

Koncepcia  rozvoja  školstva  bola  spracovaná  v  období  október  2009  až  máj  2010. 

Spracovateľkou Koncepcie rozvoja školstva bola Ing. Magdaléna Bernátová,  PhD. – M.B. 
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Consulting. Počas celého procesu identifikácie problémov až po formulovanie strategických 

cieľov, opatrení a aktivít spolupracovala s Pracovnou skupinou pre tvorbu Koncepcie rozvoja 

školstva v Banskej  Bystrici,  ktorej  členov menoval  primátor  Mesta  Banská Bystrica  Ivan 

Saktor. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia verejného i súkromného sektora, riaditelia 

i zriaďovatelia škôl, školských zariadení, akademických, metodických, vzdelávacích inštitúcií 

a verejnej správy. Zoznam členov Pracovnej skupiny je uvedený na záver tohto dokumentu. 

Analytické i strategické časti boli počas celého procesu prediskutované s rôznymi cieľovými a 

zainteresovanými  skupinami  prostredníctvom  rôznych  komunikačných  kanálov  –  osobná 

komunikácia,  elektronická  pošta,  webstránka  skoly.banskabystrica.sk,  Radničné  noviny  a 

dotazníkové prieskumy.

Cieľom Koncepcie rozvoja školstva v meste je na základe viaczdrojovej analýzy formulovať 

hierarchiu cieľov, opatrení a aktivít v oblasti rozvoja školstva v meste Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica v Koncepcii rozvoja školstva získava v tejto Koncepcii informácie a 

spätnú  väzbu o problémoch a  o  potenciáli  škôl  a  školských zariadení  na  území  mesta,  s 

dôrazom na detailnejšie informácie o školách, ktoré sú priamo v pôsobnosti mesta, resp. o 

školách a školských zariadeniach, ktoré sú zaradené do siete – materské, základné školy, ZUŠ 

(základné umelecké školy), CVČ (centrum voľného času) a ďalšie. Rovnako aj strategická 

časť  sa  orientuje  na  rozvoj  celého  školstva  v  meste,  s  dôrazom na  materské  a  základné 

školstvo v priamej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Princípy:

partnerstvo – koncepcia bola spracovaná v partnerstve a vzájomnej diskusii poskytovateľov a 

užívateľov  služieb,  preto  boli  rôznymi  spôsobmi  (pracovná  skupina,  prieskumy)  oslovení 

reprezentanti rôznych typov inštitúcií pôsobiach v oblasti školstva v meste (Mestský úrad, 

Mestské zastupiteľstvo, školy a školské zariadenia, školské rady, deti, rodičia, BBSK apod.)

otvorenosť počas celej doby spracovania – čiastkové výsledky boli po celý čas spracovávania 

Koncepcie uvedené na webstránke, komunikácia so zainteresovanými subjektmi v školstve 

bola realizovaná formou elektronickej pošty a niekoľkých stretnutí,

odbornosť + overené postupy tvorby strategických dokumentov,

viaczdrojová analýza – kombináciou štatistických informácií, existujúcich a získaných údajov, 

analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, problémovej analýzy, prieskumov a 

prehľadov bola urobená dôkladná analýza ako východisko pre formuláciu stratégie a akčného 

plánu. Pracovná skupina pre tvorbu Koncepcie rozvoja školstva V októbri 2009 bola zriadená 
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Pracovná skupina pre tvorbu Koncepcie rozvoja školstva v meste. Má 26 členov z prostredia 

riadenia školstva z rôznych sektorov: štátna správa, samospráva, aj súkromný sektor. Členovia 

pracovnej  skupiny  spoločne  pomenujú  hlavné  problémy  v  rozvoji  školstva  v  meste  a 

identifikujú  potreby  pre  jeho  ďalšie  smerovanie.  Počas  celého  procesu  budú  podrobne 

informovaní o postupe tvorby Koncepcie a budú mať možnosť pripomienkovať jej jednotlivé 

časti.

Problémová analýza pre oblasť školstva v meste Banská Bystrica.

V  decembri  2009  pracovná  skupina  pre  tvorbu  Koncepcie  rozvoja  školstva  v  meste 

pomenovala najväčšie problémy v školstve v Banskej Bystrici.

Spojená škola

Ministerstvo  hospodárstva  SR v  dňoch 16.  –  18.  apríla  2009 v spolupráci  s  Nitrianskym 

samosprávnym krajom zorganizovali  XVII.  ročník  celoštátnej  predajnej  výstavy výrobkov 

žiakov  stredných  škôl  „Mladý  tvorca  2009“  v  priestoroch  Výstaviska  Agrokomplex 

Výstavníctvo Nitra, š.p.

Banskobystrický samosprávny kraj na výstave reprezentovali: 

Umelecké spracovanie výrobkov

Cenu  predsedu  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  za  najlepšiu  expozíciu  získala 

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica. 

Z  našich  škôl  „Cenu  za  inováciu  a  technickú  tvorivosť“  v  kategórii  elektrotechnika  a 

energetika získala Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica za výrobok „Linka na výrobu 

plošných spojov“. V kategórii drevospracujúcej výroby boli ocenené Stredná odborná škola v 

Žarnovici za výrobok „Konferenčný stolík“ a Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene za 

výrobok „Študentská zostava – Čierna a biela“.  V kategórií  odevy z  pletenín za výrobok 

„Melódia farieb“ získala Stredná odborná škola obchodu a služieb, Banská Štiavnica. 

V kategórii umelecké spracovanie výrobkov za výrobok „Drevené modely – hračky“ získala 

ocenenie Stredná odborná škola drevárska, Zvolen a za výrobok „Krása ukrytá v dreve“.

Vízia školstva v Banskej Bystrici

Želáme si, aby mali všetky deti v Banskej Bystrici rovnakú šancu vzdelávať sa podľa svojich 

potrieb  a  možností,  vybrať  si  pri  tom  jazyk,  spôsob  a  miesto  učenia  sa.  
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Učitelia  budú  vnímať  školu  ako  miesto,  kde  odborne  a  osobnostne  rastú.  

Deti budú vnímané ako schopné vo svojej rozmanitosti. Dokážu sa aktívne učiť a riadiť si 

svoj  voľný  čas  s  podporou  rodičov  a  inštitúcií  a  podľa  svojich  možností.  

Rodičia,  deti  a  učitelia  si  dôverujú,  spolupracujú  a  učia  sa  navzájom.

Chceme dosiahnuť vzájomnú spoluprácu mesta, škôl, školských zariadení, inštitúcií, rodičov 

a  verejnosti,  aby  platilo,  že  „V  Banskej  Bystrici  majú  šancu  rozvíjať  sa  všetky  deti.“

V októbri 2009 začala príprava Koncepcie rozvoja školstva,  ktorá prispeje k optimalizácii 

siete  základných  a  materských  škôl  a  jej  cieľom  je  na  základe  viac  zdrojovej  analýzy 

formulovať hierarchiu opatrení a aktivít v oblasti rozvoja školstva v meste Banská Bystrica a 

určiť hlavné priority jeho smerovania.

Mestu v roku 2009 bolo z 10 podaných europrojektov v rámci Operačného programu 

vzdelávanie  schválených  5  projektov  zameraných  na  obsahovú  prestavbu  vzdelávania  na 

základných školách  a v rámci Regionálneho operačného programu boli predbežne schválené 

4 projekty na rekonštrukciu základných škôl, kde po splnení podmienok výzvy od riadiaceho 

orgánu sa v súčasnej dobe pripravujú na podpis 4 Zmluvy o poskytnutí NFP:

7. „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Trieda SNP 20, 

Banská Bystrica“ - schválený

8. „Zvyšovanie  energetickej  efektívnosti  a  modernizácia  Základnej  školy Spojová 14, 

Banská Bystrica“ - schválený

9. „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Golianova 8, 

Banská Bystrica“ - schválený

10. „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia Základnej školy Moskovská 2, 

Banská Bystrica“-  schválený

Významným krokom bola priebežná rekonštrukcia web stránky mesta, ktorá integruje 

ďalšie elektronické služby. V rámci rozšírenia GIS portálu pribudli nové vrstvy ako hranica 

pamiatkovej  rezervácie,  ochranné  pásmo  pamiatkovej  rezervácie,  nové  vrstvy  územno-

plánovacích podkladov (biokoridory, ekologicky významné segmenty,  izochróny hlučnosti, 

BPEJ, pôdne typy). Pravidelne sa dopĺňajú schválené zmeny a doplnky územno-plánovacích 

dokumentov.

ZOZNAM ŠKÔL : 

• Detské centrum Children´s Garden 

117



• Detské centrum Jonathan Puding 

• Gymnázium A. Sládkoviča

• Gymnázium J.G. Tajovského

• HARMÓNIA detské opatrovateľské centrum

• Mestské detské jasle

• MŠ, 29. augusta

• MŠ, Buková

• MŠ, Cesta k nemocnici

• MŠ, Družby 

• MŠ, Jilemnického 

• MŠ, Lazovná 

• MŠ, Magurská

• MŠ, Na Starej tehelni 

• MŠ, Tatranská 

• MŠ, Tulská 

• Obchodná akadémia

• SOŠ STAVEBNÁ 

• SPŠ MURGAŠA

• Učilište internátne Viliama Gaňu

• UMB

• ZŠ, Bakossova 

• ZŠ, Golianova 

• ZŠ, Ďumbierska 

• ZŠ, Jozefa Gregora Tajovského

• ZŠ, Moskovská 

• ZŠ, Okružná 

• ZŠ, Pieninská 

• ZŠ, Skuteckého

• ZŠ, Spojová

• ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Stredné odborné školy - SOŠ 

SOŠ STAVEBNÁ 
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Učilište internátne Viliama Gaňu 

Materské školy 

o MŠ, 29. augusta

o MŠ, Buková

o MŠ, Cesta k nemocnici

o MŠ, Družby 

o MŠ, Jilemnického 

o MŠ, Lazovná 

o MŠ, Magurská

o MŠ, Na Starej tehelni 

o MŠ, Tatranská 

o MŠ, Tulská 

Bezplatné psychologické poradenstvo

Mgr. Lucia Kavická

Každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 16.00 do 17.00 hod. v priestoroch ICM

Nepretržite na psycholog.icm.bb@gmail.com

Spolupráca:

• ZIPCeM – strešná organizácia

• ICM v SR – vzájomná spolupráca

• Regionálne média (AZTV, Regina, One)

• Fakulty VŠ v Banskej Bystrici

• Stredné školy v Banskej Bystrici

• Základné v Banskej Bystrici

• Agentúry poskytujúce práce doma a v zahraničí z celej SR

• Agentúry poskytujúce štúdium doma a v zahraničí z celej SR

• SAIA Banská Bystrica – štipendiá do celého sveta

• CKM Travel 2000 Banská Bystrica – cestovanie do celého sveta

• STROM ŽIVOTA Bratislava - dobrovoľnícke práce v SR
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• INEX Bratislava – dobrovoľnícke práce v SR

• IUVENTA Bratislava – Eurodesk

• Regionálne informačné centrum Banská Bystrica – informácie o EU

• Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica – dobrovoľníci

Partneri:

• UPSVaR Banská Bystrica – aktivity pre mladých nezamestnaných

• JUNIOR CVČ Banská Bystrica - prevádzkové náklady

• MsÚ Banská Bystrica – spolupráca pri akciách

• Dom kultúry SKC Banská Bystrica – burza informácií pre voľbu povolania

• Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica – aktivity ICM pre klientov

• ŠVK – literárne múzeum Banská Bystrica – aktivity ICM pre klientov

• Centrum poradensko psychologických služieb Banská Bystrica - odborné 

psychologické poradenstvo

 

Súkromné školy cítili ohrozenie

Súkromné  školy  a  školské  zariadenia  v  Banskej  Bystrici  iniciovali  |  8.  12.  2009  petíciu 

rodičov,  pedagógov  súkromných  základných  umeleckých  škôl,  centier  voľného  času, 

školských klubov, iných školských zariadení a zástupcov verejnosti za slobodný výber školy a 

školského zariadenia a za rovnoprávnosť mestských, cirkevných a súkromných základných 

umeleckých  škôl  a  školských  zariadení  v  Banskej  Bystrici  vo  financovaní.  K  občianskej 

iniciatíve banskobystričanov sa dnes pridala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení 

(ASSSZ) so sídlom v Bratislave. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval Róbert 

Tatár,  viceprezident  Asociácie  súkromných  škôl  a  školských  zariadení  a  spoluorganizátor 

občianskeho protestu banskobystričanov. Iniciátori petície sa v zmysle zákona 85/1990 Zb. o 

petičnom práve  obracajú  na  volených  predstaviteľov  –  primátora  a  poslancov  Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Bystrici s požiadavkou rovného financovania. Asociácia súkromných 

škôl a školských zariadení (ASSSZ) varuje, že súkromné materské školy, základné umelecké 

školy a školské zariadenia môžu byť vážne ohrozené krátením dotácií na svoju prevádzka a 

mzdy  zamestnancov.  Zmena  financovania  vyplynula  z  novely  zákona  597/2003  Z.  z.  a 

znamená zmenu rozhodovania o finančných prostriedkoch z výnosu dane z príjmov fyzických 
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osôb pre súkromné školy a školské zariadenia. O prideľovaní týchto prostriedkov v súčasnosti 

rozhodujú  poslanci  a  samosprávy  miest,  obcí  a  územných  celkov  a  ukazuje  sa,  že  ich 

rozhodovanie vedie k drastickému kráteniu finančných prostriedkov pre deti a žiakov, ktorí si 

vybrali súkromné školy a školské zariadenia.

V Banskej  Bystrici  sa  už varovania  zmenili  na  vážnu hrozbu.  „V súkromných školských 

zariadeniach v Banskej Bystrici je 7126 detí. V súčasnosti sú súkromné školy, školské kluby, 

ZUŠ, centrá voľného času a iné súkromné školské zariadenia dostupné všetkým obyvateľom 

Banskej Bystrice, pretože majú poplatky porovnateľné s mestskými, či cirkevnými, keďže štát 

prispieva všetkým zariadeniam rovnako podľa počtu detí. Mesto Banská Bystrica chce tieto 

prostriedky  vziať  a  tento  princíp  porušiť,  čím  núti  zvyšovať  poplatky  a  obmedzuje  tak 

slobodný  prístup  detí  ku  vzdelávaniu  v  súkromných  zariadeniach,“  uvádza  Tatár.

Podľa  Tatára  zatiaľ  čo  mesto  Banská  Bystrica  plánuje  v  roku  2010  dať  svojim 

obecným zariadeniam 100 % a cirkevným 88 % z pridelených finančných prostriedkov od 

štátu,  súkromným plánuje  prideliť  len  53  % z  dotácií,  napriek  tomu že  všetci  poskytujú 

rovnakú službu vo verejnom záujme.  Znamená to  výrazne drahšie  obedy,  drahšie  školské 

kluby, drahé krúžky v CVČ, drahú ZUŠ. „Mesto Banská Bystrica chce trestať rodičov detí v 

súkromných školách a školských zariadeniach, hoci platia dane rovnako,“ zdôrazňuje Tatár. 

„V Banskej Bystrici nechceme a nemôžeme vyberať drahé poplatky od rodičov. Rozhodli sme 

sa preto vo štvrtok, 10. decembra 2009 pred Mestským úradom v Banskej Bystrici o 16.00 h. 

zorganizovať zhromaždenie občanov za slobodný výber školy.

Zhromaždenie je tiež pokusom o slovenský rekord v počte ľudí svietiacich na Mestský úrad, 

aby  si  tak  posvietili  na  spôsob,  akým  samospráva  Banskej  Bystrice  dodržiava  princípy 

občianskej spravodlivosti a slobodnej voľby vzdelávacej cesty pre každého občana“ hovorí 

Ing. Juraj Droppa, zriaďovateľ súkromnej školy U Filipa v Banskej Bystrici.

Petičný výbor: 

Ing. Juraj Droppa, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica – osoba poverená na zastupovanie v 

styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu

PaedDr. Aleš Štesko, Rudohorská 30,Banská Bystrica

Róbert Tatár, Podháj 26, Banská Bystrica

Mgr. Mária  Demočová,  Záhonok 1959/33, Zvolen

Mgr.BorisŠabo, Tulská 28, Banská Bystrica

Alexander Daško, Kráľovohoľská 6, Banská Bystrica
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V oblasti pedagogického pôsobenia cirkví a náboženských spoločností významnú úlohu malo prijatie 

zákona o sústave základných a stredných škôl č. 350/1994 Z. z. (školský zákon). Vzdelanie získané v 

cirkevných školách je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných typoch škôl. Slovenská republika 

považuje  cirkevné  školy za  neoddeliteľnú  súčasť  spoločnosti  asi  tak,  ako  za  jej  súčasť  považuje 

každého veriaceho človeka. Cirkevná škola je jednou z dnešných typov škôl, jednou z dnešných ponúk 

školskej výučby a výchovy popri školách štátnych. 

Evanjelické Gymnázium 

Hodnotový systém školy 

Z pohľadu cirkvi je postavená osobnosť žiaka aj učiteľa na dodržiavaní kresťanskej morálky. 

Kresťanská  morálka  sa  dá  posudzovať  z  pohľadu  človeka  prostredníctvom  10.  Božích 

prikázaní.  Tento  kódex  sa  snažíme  preniesť  aj  na  vnútorný  kódex  našej  školy.  Celkovo 

predstavuje  v  našom  hodnotovom  systéme  súhrn  pravidiel,  ktoré  vidíme  zhmotnené  v 

pojmoch:kresťanská  morálka  a  zbožnosť-Stotožňujeme sa úplne  aj  s  definovaním hodnôt, 

ktoré  publikoval  J.  A.  Komenský:  „Absolvent  kresťanskej  školy má mať múdrosť mysle, 

úhľadnosť  mravov  a  zbožnosť  srdca“  Z  ďalších  hodnôt,  ktoré  chceme  na  našej  škole 

presadzovať  je  jej  pevný  základ  v  cyrilometodejskej  tradícii  kresťanskej  a  národnej 

spoločnosti.  Hodnoty,  ktoré  v  nasledovnom  texte  vymenujem  sú  zoradené  od  hodnôt 

najširších ( vzťahujú sa na veľkú sociálnu skupinu ) až po hodnoty,  ktoré sa vzťahujú na 

jednotlivca. Tieto hodnoty považujem na našej škole za dominantné a potrebné:

• tradícia 

• národné povedomie a lokálpatriotizmus 

• spravodlivosť 

• tolerancia 

• úcta k sebe aj iným 

• tvorivosť 

• múdrosť 

• ochota spolupracovať 

Súhrn týchto hodnôt ovplyvňuje značne aj kultúru školy. Načrtnem niektoré aspekty správania 

sa  na  našej  škole,  ktoré  ovplyvňuje  systém  hodnôt  najmä  hlavná  hodnota  –  kresťanská 
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morálka.  Pri  prijímacom  konaní  prikladám  veľmi  dôležitú  úlohu  výkonnosti  a  tvorivosti 

žiakov.  Avšak  navyše  je  potrebné  prihliadať  aj  na  konfesijná  príslušnosť.  Žiaci,  ktorí  sú 

evanjelického vierovyznania môžu mať niekedy prednosť pred žiakmi iného vierovyznania. 

Inoveriacich  študentov  by  sa  malo  pohybovať  na  našej  škole  do  20  percent  v  zmysle 

uznesenia synody evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.. Chceme však dávať priestor v našej 

výchove všetkým, ktorí o to stoja a považujú kresťanskú výchovu za  alternatívu školskému 

systému  štátnych  škôl.  Taktiež  sa  usilujeme  integrovať  problémových  študentov  z  iných 

gymnázií  či  škôl.  Máme  niekoľko  študentov,  ktorí  sa  na  našej  škole  umiestnili  po 

predchádzajúcich  značných  problémoch  na  iných  školách.  Dnes  sú  plne  začlenení  do 

kolektívu  a  nevykazujú  také  vysoké  znaky  problematickej  výchovy,  aké  mali  na  svojich 

predchádzajúcich  pôsobiskách.  Na  druhej  strane  je  v  našej  škole  pomerne  tvrdý  systém 

reštriktívnych opatrení proti porušovaniu vnútorného poriadku. Tento sa ale začne uplatňovať 

až  vtedy,  ak  sme  už  minuli  všetky  možné  výchovné  prostriedky  (spolupráca  s  rodičmi, 

psychológom, cirkvou a bratmi farármi ). Z tohto dôvodu sa môže niekedy zdať, že tvrdý 

postih  žiaka  alebo  zamestnanca  po  porušení  zaužívaných  pravidiel  prichádza  v  pomerne 

dlhom  časovom  horizonte,  niekedy  až  v  priebehu  niekoľkých  rokov.   Partnerstvo 

Medzicirkevná  zmluva  medzi  Wurttenbersko-Bádenskou  synodou  (SRN)  a  Evanjelickou 

cirkvou a.v. na Slovensku , Zmluva o spolupráci medzi Evanjelickým gymnáziom Banská 

Bystrica a Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim (SRN) .Na škole pôsobí od školského roku 

2006/2007 nemecký lektor vyslaný Konferenciou ministerstva kultúry Spolkovej republiky 

Nemecko a škola začala konanie ohľadom možnosti konania skúšky žiakov bilingválneho aj 

osemročného  štúdia  s  účelom  získania  diplomu  KMK  II.  Zmluva  o  spolupráci  medzi 

Evanjelickým  gymnáziom  Banská  Bystrica  a  Evanjelickým  školským  centrom  v 

Michelbach/Bilz (SRN) .Na škole  môžu žiaci vykonať skúšku z francúzskeho jazyka pod 

záštitou Alliance Francaise DELF 1 a DELF 2. 

Z kroniky školy :

Obdobie totalitnej vlády komunistickej moci neumožňovalo existenciu cirkevných škôl. Po 

víťazstve demokracie v roku 1989 bolo i cirkvám umožnené opätovne zriaďovať školy. Je 

známe že cirkevné školy patria i v Európe medzi najkvalitnejšie a preto je predpoklad, že 

cirkevné školy svojím postavením v spoločnosti poskytujú iný rozmer ako štátne školy. Po 

viac  ako  70.  rokoch  Evanjelická  cirkev  a.v.  na  Slovensku  zriadila  v  Banskej  Bystrici 
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Evanjelické  gymnázium.  Gymnázium  najskôr  sídlilo  v  Hornej  Mičinej,  neskôr  sa 

presťahovalo do internátnych priestorov SOU elektrotechnického na  Zvolenskej ceste. Od 

septembra 2003 sa gymnázium po viac ako 8O rokoch vracia do budovy, ktorá bola na tento 

účel postavená zo zbierky evanjelikov - na Skuteckého ulicu č. 5 a možno povedať, že sa tak 

vracia i späť banskobystrickému cirkevnému zboru. Diakona sa  vyučuje na našej škole v 

rámci  predmetu  Evanjelické  a.v.  náboženstvo.  V  súčasnosti  pripravuje  Mgr.  Ján  Soták, 

aplikovaný  model  diakonie  z  partnerskej  školy  v  Michelbachu/Bilz.  V  školskom  roku 

2006/2007 vznikne na škole nový predmet DIAKONIKA, na ktorý sa môžu prihlásiť žiaci 

bilingválneho aj osemročného štúdia. Škola sa tiež počas roka zapája a je spoluorganizátorom 

mnohých humanitárnych akcií (Na kolesách proti rakovine, Deň Narcisov ...)  Na podporu 

diakonickej činnosti školy sme získali aj finančnú podporu zo Zamestnaneckého grantového 

fondu  z nadácie SPP.  

5th International Particle Physics MASTERCLASSES 2009

Tento  projekt  do  ktorého  sa  zapojila  aj  naša  škola  organizovala  Európska  skupina  pre 

popularizáciu  časticovej  fyziky EPPOG a  Euróspka  fyzikálna  spoločnosť  EPS.Seminár  sa 

uskutočnil 26. marca 2009 na katedre fyziky FPV v Bankej Bystrici. Išlo o výnimočnú akciu 

do ktorej sa zapojilo viac ako 70 univerzít a vedeckých pracovísk z celého sveta. Študenti 

mali možnosť aktívne zažiť jeden výskumný deň. Na záver dňa prebehla videokonferencia, v 

ktorej sa spojili s partnermi v iných krajinách a mali možnosť konfrontovať a kombinovať 

svoje výsledky so zahraničnými účastníkmi projektu a vedeckými pracovníkmi v CERNe. 

Naši študenti Lenka Goceliaková /4.B/, Juraj Rišian /3.B/ a Jozef Melicherčík /3.B/ obsadili v 

celosvetovom kvíze krásne 4. miesto. Sme radi, že hoci sme humanitne a jazykovo zamerané 

gymnázium študenti  vynikajú  a  v  prírodovedných súťažiach.  (  PaedDr.  Silvia  Malysová.)

Spomienka na Milana Rúfusa

Dňa 26. 3. 2009 zavítala na našu školu vzácna návšteva - literárna historička PhDr. Slavomíra 

Očenášová Štrbová, PhD. a herec, vysokoškolský pedagóg a vynikajúci recitátor Mgr. Art. 

Juraj Sarvaš. Spolu so žiakmi oktávy a 5. B strávili 3 hodiny, počas ktorých sa venovali životu 

i tvorbe nášho skvelého básnika Milana Rúfusa i osobným spomienkam na chvíle, keď mali 

možnosť byť v jeho blízkosti. 

Aj na Evanjelickom gymnáziu prebehla v týždni od 17. do 19. marca externá forma maturitnej 

skúšky.  Spolu  na  gymnáziu  maturovalo   59  študentov.  V osemročnom štúdiu  si  študenti 

vyberali  najmä  anglický  jazyk.  V  nemeckom  bilingválnom  štúdiu  všetci  maturovali  z 
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nemeckého jazyka. Prevažná časť študentov si zvolila vyššiu B2 úroveň. Takmer polovica 

študentov  bilingválneho  štúdia  uspela  aj  v  skúškach  pre  získanie  nemeckého  jazykového 

diplomu  DSD,  čo  predstavuje  až  úroveň  C1  v  medzinárodnej  stupnici.  

V dňoch 25.1. 2009 až 28.1.2009 boli žiačky 2.B spolu s triednym profesorom Mgr. Matejom 

Žilákom  prezentovať  projekt,  ktorý  podporuje  akadémia  stredoeurópskych  škôl  ACES  v 

Subotici, piatom najväčšom meste Srbska. Projekt s názvom LIVING IN HARMONY CAN 

BEGIN WITH A PHOTO sa nám spoločne s partnerskými školami zo Srbska, Rumunska a 

Macedónska podarilo dokončiť. Do Subotice sme dorazili okolo 6 tej hodiny večer.  Hneď zo 

stanice sme sa išli pozrieť do školy, kde sme sa zoznámili so študentmi z ostatných krajín. V 

pondelok  v  škole  prezentovala  každá  krajina  svoje  vízie  záverečnej  prezentácie  projektu, 

ktorý budeme prezentovať v Budapešti v mesiaci marec. Po dlhej diskusii sme sa nakoniec 

rozhodli  na  konečnej  verzii  "posteru".  Večer  sme  mali  možnosť  stráviť  v  sprievode  so 

študentmi zo Srbska, ktorí nám ukázali večerné mesto Subotica. Nasledujúci deň nás Srbi, ako 

dobrí  hostitelia,  zobrali  na malý  výlet  blízko  centra  Subotice.  Poobede  nám zase  ukázali 

mesto a ich kultúrne pamiatky.  Najväčšou pamiatkou je radnica. Počas prehliadky radnice 

nám na klavíri zahrala Daniela Fillová a zožala veľký úspech. V stredu sme sa stihli ešte 

rozlúčiť a poďakovať za pohostinnosť a vyrazili sme späť na Slovensko.

Geografická olympiáda

Dňa  3.2.  2009  a  4.2.  2009  sa  konalo  okresné  kolo  geografickej  olympiády.  Našu  školu 

reprezentovalo 8 žiakov v štyroch kategóriach,  dvaja  najlepší  úspešní  žiaci  z  tried príma, 

sekunda, tercia a kvarta. Najlepší boli  Peter Dekrét zo sekundy, ktorý obsadil 2. miesto a 

postupuje do krajského kola. Ďalší úspešní riešitelia boli Peter Vaštík (4.miesto) a Katarína 

Filadelfiová (10.miesto) z tercie, Lívia Búliková (9.miesto) zo sekundy a Dominika Uhliarová 

(6.miesto) z kvarty. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a úspešným 

riešiteľom gratulujeme k dobrým výsledkom.  Napísal PaedDr. Stanislav Sojka  

Lyžiarsky kurz

Na našej škole sa v termíne od 19.1 do 23.1. 2009 uskutočnil lyžiarsky kurz v stredisku Biele 

vody. Na lyžiarskom kurze sa zúčastnili triedy kvinta a 1.B. Napriek nepriaznivému počasiu 

na konci týždňa sa udržala dobrá nálada medzi všetkými účastníkmi kurzu. Okrem lyžovania 

sa mnohí naučili aj základy snowbordingu.

Moja  strana  v kalendári  -  Slovenská  biblická  spoločnosť  v minulom roku vypísala  súťaž 

„Moja  strana  v  kalendári“.  Úlohou  mladých  výtvarníkov  bolo  zobraziť  biblický  námet. 
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Komisia  vyberala  zo  119  prác  a  my  srdečne  blahoželáme  Lívii  Bulíkovej  a  Marekovi 

Valentovi zo sekundy, ktorých maľby sa dostali do kalendára Slovenskej biblickej spoločnosti 

na rok 2009.  Mgr. Katarína Chalupková

Univerzitný bál

Na začiatku kalendárneho roku 30. januára 2009 sa konal univerzitný bál.  V hoteli Dixon sa 

stretli tí, ktorým je blízka spoločenská zábava a taktiež príjemné priateľské posedenie medzi 

známymi.  Účasť na tohtoročnom bále  patrila  k  tým najpočetnejším za celú dobu konania 

Bálov UMB. Ples otvorila úvodným tancom rektorka UMB Beáta Kosová s manželom. V 

prekrásnom prostredí  hotela Dixon sa o zábavu postaral  Pavol Hammel,  ktorý vo svojom 

takmer  hodinovom  vystúpení  dokázal  rozprúdiť  spontánnu  zábavu.  Celým  večerom 

účastníkov  plesu  sprevádzal  populárny  humorista  Ján  Snopko.  K  významným  hosťom 

univerzitného bálu patrili  predstavitelia  najvyšších orgánov na úrovni  poslancov Národnej 

rady SR, najvyššieho predstaviteľa samosprávneho kraja - Milana Murgaša, primátora mesta 

Ivana Saktora, prednostky obvodného úradu Márie Sekovej, generálneho riaditeľ daňového 

riaditeľstva SR Igora Šulaja a pod.). Organizáciu takéhoto plesu nie je možné zrealizovať bez 

podpory sponzorov, ktorými boli  – VAV Invest Banská Bystrica,  Europa Bussines Center, 

Gamo  Banská  Bystrica,  SPAEZ  Banská  Bystrica  a  Klub  telesnej  výchovy  UMB.  

K  príjemnej  atmosfére  večera  patrilo  aj  vyžrebovanie  tomboly,  v  ktorej  bolo  množstvo 

zaujímavých  cien  a  prekvapení  (župan  od  pána  župana,  značkový  nápoj  CCCP a  pod.). 

Raritou tomboly bol záujem o jednu z najhodnotnejších cien - televízor Panasonic Viera s 

uhlopriečkou 106 cm, ktorý skončil ako dar pre Detskú kliniku v Banskej Bystrici. Nálada 

počas celého večera až do skorého rána bola vynikajúca 

Vzácne kontakty a návštevy  na Univerzite Mateja Bela :

Návšteva  zástupcov  ukrajinskej  univerzity  21.  január  2009  -Prof.  Mykhaylo  Zagirniak  

rektor z Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University Ukraine aProf. 

Valentina  Pidlisnyuk,  PhD.  prorektorka  pri  príležitosti  5.  národnej  konferencie  s 

medzinárodnou  účasťou  Výchova  a  vzdelávanie  k  trvalo  udržateľnému  rozvoju

126



21.  -  22.  január  2009  pod  záštitou  Ministerstva  školstva  SR,  poslankyne  Európskeho 

parlamentu a predsedníčky výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví Európskeho parlamentu 

MUDr. Anny Záborskej a rektorky UMB v Banskej Bystrici prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.

Hostí prijal doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD. prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s 

verejnosťou  UMB  Predmetom  stretnutia  boli  možnosti  budúcej  spolupráce  v  oblasti 

pedagogickej  a  vedecko-výskumnej  medzi  UMB a  Kremenchuk  Mykhaylo  Ostrogradskiy 

State Polytechnic University Ukraine.

Návšteva britského veľvyslanca na UMB

Dňa  13.  marca  2009  Univerzitu  Mateja  Bela  navštívil  J.  E.  pán  Michael  John  WYN 

ROBERTS mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného  Írska  na  Slovensku.  Návštevu  prijali:  prof.  PhDr.  Beata  Kosová,  CSc.  

rektorka UMB a Doc. PhDr. Ján Chorvát,  PhD. prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a 

vzťahy s  verejnosťou  .Predmetom stretnutia  boli  možnosti  spolupráce  medzi  Univerzitou 

Mateja Bela a univerzitami v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Vedecká rada UMB a DOCTOR HONORIS CAUSA

Dňa 16. apríla 2009 sa uskutočnilo v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB slávnostné 

zasadnutie Vedeckej rady UMB, rozšírené o Vedecké rady Ekonomickej fakulty, Pedagogickej 

fakulty a Ústavu vedy a výskumu UMB, na ktorom boli udelené čestné tituly

DOCTOR HONORIS CAUSA Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici  

prof. Dr. René Schaffhauserovi

doc. PhDr. Milanovi Rúfusovi, CSc., in memoriam 

prof. Piotrovi Jerzy Kuncemu  

Profily čestných doktorov

PIOTR  JERZY  KUNCE,  ktorý  pôsobí  na  Akadémii  krásnych  umení  v  Krakove,  je 

medzinárodne renomovanou osobnosťou grafického dizajnu. Patrí k popredným osobnostiam 
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poľského umenia plagátu, ktoré je vo svetovom meradle významným kultúrnym fenoménom. 

Zároveň je expertom v projektovaní firemných systémov vizuálnych identifikácií, je znalcom 

poľského  Ministerstva  kultúry  a  umenia  v  oblasti  úžitkovej  grafiky.  Jeho  diela  boli 

prezentované  na  14  autorských  a  57  kolektívnych  výstavách  v  23  krajinách  sveta  a  boli 

zaradené do zbierok 20-tich renomovaných múzeí, galérií a kultúrnych inštitúcií. Piotr Kunce 

svoje  tvorivé  skúsenosti  už  vyše  tridsaťpäť  rokov  zhodnocuje  vo  vysokoškolskom 

pedagogickom procese v Poľsku aj  v zahraničí.  Prednášal a viedol workshopy grafického 

projektovania a plagátu na vysokých školách vo Fínsku,  Brazílii,  Mexiku,  Čechách,  Čile, 

Francúzsku,  Nemecku,  Kanade,  Dánsku a  na  Slovensku.  Od r.  1990 –  1991 pracoval  na 

School of Fine Arts, University of Connecticut, Storrs, USA ako visiting professor. S UMB 

začal spolupracovať v rámci workshopov v r. 1998 a od r.  2005 intenzívne spolupracuje s 

Katedrou výtvarnej tvorby a edukácie Pedagogickej fakulty UMB. Vynikajúce výsledky jeho 

pedagogickej  činnosti,  pre  ktorú  je  charakteristické  vysoké  osobné nasadenie,  sa  stretli  s 

medzinárodným ohlasom a boli ohodnotené rôznymi významnými oceneniami. 

Čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. P.  

Kuncemu je  výrazom  vysokého  uznania  a  vďaky  za  jeho  pedagogickú,  umeleckú  a 

organizátorskú prácu na poli  kultúry a umenia.  Je tiež výrazom úcty voči jeho umeleckej 

tvorbe,  ktorá  má  hlboké  humánne  ukotvenie  a  ktorá  cez  odľahčenú  poetiku  humoru  a 

nostalgie dokáže v symbolickej skratke koncentrovať všeľudské kultúrne hodnoty, reflektovať 

situáciu človeka v dnešnej dobe a v kultúre.

MILAN RÚFUS sa ako básnik,  esejista,  filozof a mysliteľ svojou umeleckou aktivitou a 

verejným účinkovaním významne podieľal na prezentovaní slovenskej literatúry a povznesení 

duchovnej  kultúry  v  slovenskom  i  svetovom  priestore.  Je  autorom  štyridsiatich  štyroch 

básnických zbierok, ktoré vyšli v 69. vydaniach. Jeho eseje vyšli v deviatich knihách. Milan 

Rúfus bol aj  znamenitým prekladateľom najmä z českej a ruskej  literatúry.  Na Slovensku 

vyšlo  21  jeho  prekladových  diel.  Znamenitosť  básnickej  osobnosti  Milana  Rúfusa 

dokumentujú aj preklady jeho diela v osemnástich cudzích jazykoch. Za literárnu tvorbu bol 

Milan  Rúfus  mnohokrát  ocenený  vyznamenaniami  doma  i  v  zahraničí.  Spomedzi  vyše 

štyridsiatky  významných  ocenení  dvomi  poslednými  boli  Cena  Crane  Summit  2008  za 

poéziu, ktorú mu udelilo Básnické fórum Crane Summit 21. storočia so sídlom na Taiwane a v 

januári tohto roku mu udelil prezident Slovenskej republiky Pribinov kríž I. triedy. 
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Udelenie čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici Milanovi Rúfusovi in memoriam je prejavom uznania a úcty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici výnimočnej osobnosti súčasnej slovenskej literatúry a národnej kultúry s 

autonómnym  a  pritom  univerzálne  platným  pohľadom  na  životné  a  morálne  hodnoty 

ľudského konania  a  údelu,  na  lásku,  pravdu,  krásu,  utrpenie  i  tragiku  človeka  i  sveta  na 

začiatku tretieho tisícročia. Majster Milan Rúfus nás náhle a nečakane predišiel do večnosti. 

Jeho odkaz v jeho diele však zostáva natrvalo. Najmä pre tých vnímavých, jemných, citlivých 

a tichých, pre tých, čo túžia po naliehavosti dobra, krásy a pravdy. 

RENÉ SCHAFFHAUSER,  uznávaná vedecká a  pedagogická autorita vo Švajčiarsku a v 

zahraničí,  pôsobí  od  roku  1969  až  doteraz  na  Univerzite  St.  Gallen.  Vedie  prednášky  z 

verejného,  správneho,  poisťovacieho a  cestného práva.  Jeho vedeckovýskumná činnosť je 

orientovaná na problematiku verejného práva a verejnej správy. Od roku 2002 je riaditeľom 

Inštitútu pre právnu vedu a právnu prax Univerzity St. Gallen. Okrem pedagogickej činnosti 

na univerzitách vo Švajčiarsku pôsobí a  vedie  prednášky,  semináre a  kurzy zo správneho 

práva  a  vybraných  problémov  verejnej  správy  na  vysokých  školách  a  univerzitách  vo 

Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Rusku, Bielorusku, Ukrajine, Maďarsku a na Slovensku. Od 

roku 1990 spolupracuje v uvedených krajinách aj so záujmovými a profesijnými združeniami 

a zväzmi a aj orgánmi verejnej správy. Vedie interdisciplinárne vedecké tímy národného a 

medzinárodného významu. Prof. Dr. René Schaffhauser pôsobí od roku 1995 ako hosťujúci 

profesor na Technickej  univerzite v St.  Peterburgu.  Je konzultantom doktorandov z krajín 

východnej Európy pri spracovaní dizertačných prác. Od roku 2000 pôsobí prof. Schaffhauser 

na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Osobne sa pričinil o vyprofilovanie obsahu 

predmetu Interkultúrna komunikácia v štáte a správe,  zabezpečuje jeho výučbu, poskytuje 

študentom  odborné  konzultácie  a  zabezpečuje  predmet  odbornou  literatúrou,  ktorá  je  k 

dispozícii  v  Univerzitnej  knižnici  UMB. Od roku 2004 pôsobí  ako hosťujúci  profesor  na 

Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Univerzita  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici  ocenila  dosiahnuté  výsledky  v  pedagogickej, 

vedeckej,  publikačnej  a  vydavateľskej  činnosti,  medzinárodne  uznané  osobné  zásluhy  v 

rozvoji správneho a cestného práva a verejnej správy a schopnosti prepojenia teórie s praxou 

tejto  osobnosti.  Udelenie  titulu  DOCTOR HONORIS  CAUSA Univerzity  Mateja  Bela  v 

Banskej Bystrici prof. Schaffhauserovi ako výnimočnému pedagógovi a vzácnemu človeku je 
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prejavom uznania a  vďaky za  jeho takmer desaťročné pôsobenie  na Ekonomickej  fakulte 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Minister zahraničných vecí na UMB

Univerzitu  Mateja  Bela  navštívil  24.  apríla  2009  JUDr.  Miroslav  Lajčák,  Minister 

zahraničných  vecí  Slovenskej  republiky,bývalý  Vysoký  predstaviteľ  medzinárodného 

spoločenstva  a  osobitný  predstaviteľ  EU  pre  Bosnu  a  Hercegovinu.  Hosťa  prijali:  

prof.  PhDr.  Beata  Kosová,  CSc.  rektorka  UMB  a  doc.  PhDr.  Ján  Chorvát,  PhD.  

prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou .Pán minister vystúpil v aule 

Fakulty  polických  vied  a  medzinárodných  vzťahov  s  prednáškou  na  tému:

Bosna a Hercegovina na ceste od Daytonu do EU.

19. máj 2009 Stretnutie SAIA

Dňa 19.  mája sa na Rektoráte  UMB uskutočnilo  stretnutie  prorektorov pre medzinárodnú 

spoluprácu, prorektorov pre vedu a výskum a prodekanov pre zahraničné vzťahy s výkonnou 

riaditeľkou SAIA, n.o. pani Katarínou Koštálovou, jej zástupkyňou pani Oľgou Šubeníkovou 

a  pani  Jorgou  Hanesovou.  Predmetom  stretnutia  boli  mobility  študentov  a  doktorandov, 

príčiny poklesu záujmu študentov a doktorandov o štipendijné programy ako aj iné otázky 

týkajúce sa mobilít.

 Univerzitná  knižnica  UMB  sa  dňa  27.5.2009  zúčastnila  literárno-čitateľského  a 

knižnično-informačného  festivalu  pod  šírym  nebom,  ktorý  pod  názvom 

„BANBYČITARIÁDA -  Banská Bystrica  číta  rada“  zorganizoval  BB samosprávny kraj  a 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča. 
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Hostia z prestížnej University of California Berkeley 

V dňoch 15 - 17. júna 2009 mala Univerzita Mateja Bela nevšednú príležitosť privítať na 

svojej  pôde  hostí  z  prestížnej  americkej  univerzity  -  

University  of  California  Berkeley.  Z  hľadiska  akademického  rankingu  tretia  najlepšia 

univerzita  sveta  a  zároveň  najpredstížnejšia  verejná  univerzita  sveta,  ktorá  sa  preslávila 

viacerými laureátmi Nobelových cien, významnými výskumníkmi, politikmi, športovcami, či 

dokonca astronautmi, ale aj študentskou rebéliou z konca 60-tych rokov, tentoraz na starý 

kontinent a konkrétne k nám do Banskej Bystrice vyslala skupinu špičkových odborníkov pre 

oblasť duševného zdravia. Týchto veľmi vhodne doplnili predovšetkým odborníci z ďalšej 

prestížnej  univerzity  -  Karlovej  univerzity  v  Prahe  ako  spoluorganizátora  podujatia. 

Konkrétne sa jednalo napr. o prof. Martina Potůčka, svetovo uznávanú vedecko-pedagogickú 

kapacitu  a  nestora  verejnej  politiky  v  priestore  bývalého  Československa,  či  prof.  Jiřího 

Rabocha, svetovo uznávanú osobnosť v oblasti psychiatrie. V neposlednom rade sa Univerzita 

Mateja Bela  stala  hostiteľským miesto aj  pre zástupcu Svetovej  zdravotníckej  organizácie 

(WHO)  Dr.  Matta  Muijena,  či  editora  prestížnych  amerických  odborných  žurnálov  Dr. 

Howarda Goldmana. 

Duševné zdravie u nás nepatrí k často diskutovaným témam. V Spojených štátoch amerických 

má však dôležité miesto z hľadiska vedecko-výskumného ale aj spoločenského a už šiesty rok 

zamestnáva  pozornosť  psychiatrov,  psychológov,  ekonómov,  ale  aj  politológov  v  rámci 

projektu „Finance and Delivery of Mental  Health Services in Central  and Eastern Europe 

(Financovanie  a  poskytovanie  služieb  v  oblasti  duševného  zdravia  v  regióne  strednej  a 

východnej Európy)“. 

„Finance  and  Delivery  of  Mental  Health  Services  in  Central  and  Eastern  Europe"

(Financovanie  a  poskytovanie  služieb  v  oblasti  duševného  zdravia  v  regióne  strednej  a 

východnej Európy - na stiahnutie)

Cieľom tohto projektu je predovšetkým vyškolenie novej generácie výskumníkov, analytikov, 

akademikov a špecialistov v špecifickej oblasti zdravotnej politiky zaoberajúcej sa duševným 

zdravím, ktorí môžu v budúcnosti výrazne pomôcť zlepšiť kvalitu starostlivosti a prístup k 

službám  v  tejto  oblasti.  Táto  pomoc  by  pritom  mala  byť  reprezentovaná  najmä 

prostredníctvom zabezpečenia poradenstva v oblasti výskumu ako aj  manažovania politiky 
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duševného zdravia, ale aj schopnosťou prevziať vedúcu úlohu v rámci týchto aktivít zo strany 

vyškolených odborníkov.  

Súčasťou tohto projektu sa v rámci jeho druhého cyklu (2007 - 2011) stala aj Ekonomická 

fakulta  UMB  (zastúpená  prof.  Jurajom  Nemcom  a  Ing.  Pavlom  Čižmárikom)  a  Fakulta 

politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (zastúpená Doc. Martinom Klusom). Aj 

vďaka aktívnej spolupráci týchto inštitúcií a jej  reprezentantov, sa tak práve v tomto roku 

podarilo  získať  právo  organizovať  ďalší  zo  série  workshopov,  v  rámci  ktorého  sa  do 

nadväzujúcich fáz rozvinulo aj sedem vedeckých subprojektov v rámci projektu ako celku, 

ktorý  každý  z  iného  uhla  pohľadu  skúma oblasť  duševného  zdravia  a  túto  porovnáva  či 

analyzuje  v  rámci  krajín  zúčastnených  na  projekte  (USA,  Česká  republika,  Chorvátsko, 

Bulharsko, Rumunsko a Slovensko). 

Výsledky týchto výskumných aktivít sú následne publikované v rámci rôznych odborných, 

akademických, ale aj laických periodík, zborníkov, či monografií, čo umožní oboznámiť sa s 

danou problematikou všetkým zainteresovaným v tejto oblasti. V neposlednom rade je však 

cieľom projektu aj oslovenie tých, ktorí majú priamy dosah na ďalší vývoj v tejto oblasti v 

zúčastnených krajinách. V tomto duchu sa niesla aj tlačová beseda s viacerými zástupcami 

slovenských masmédií, ktorá sa na záver workshopu uskutočnila na pôde Fakulty politických 

vied  a  medzinárodných  vzťahov  UMB,  ale  predovšetkým  prijatie  na  pôde  Ministerstva 

zdravotníctva  Slovenskej  republiky.  Tu  sa  s  vybranými  reprezentantmi  projektu  za  UC 

Berkeley - prof. Richardom Schefflerom, prof. Joan Bloom, prof. Stephenom Hinshawom a za 

UMB v Banskej  Bystrici  prof.  Jurajom Nemcom,  stretol  štátny tajomník  MZ SR MUDr. 

Daniel Klačko, doc. Zuzana Slezáková za Odbor zdravotníckeho vzdelávania, MUDr. Adriána 

Liptáková za Odbor zdravotnej starostlivosti, doc. Ivan Dóci ako hlavný odborník psychiatrie, 

ako aj Mgr. Silvia Benczeová a MUDr. Alena Cvopová za Ústav zdravotníckeho vzdelávania, 

s cieľom preskúmať možnosti praktických implikácii analýz, komparácií a návrhov projektu a 

jeho subprojektov v podmienkach Slovenskej republiky. 

Práve týmto stretnutím,  ako aj  ďalšími  aktivitami sprevádzajúcimi  toto podujatie,  ktorého 

cieľom bolo okrem vedecko-výskumných aktivít, výrazne zlepšiť povedomie širšej odbornej 

ako i laickej verejnosti o danej problematike, sa nám veríme podarilo zlepšiť aj perspektívy 

Slovenskej republiky v tejto oblasti v strednodobej, či dokonca krátkodobej budúcnosti. 
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Strieborná medaila UMB 
 

15.  júla  2009   bola  udelená  Strieborná  medaila  UMB  za  podporu  univerzity  a  rozvoj 

vzájomnej  spolupráce  Mr.  Richard  Amidon  Betts,  PhD.  Associated  Professor  Penn  State 

University,  Pennsylvania  USA prevzal  Striebornú  medailu  UMB  za  podporu  univerzity  

a rozvoj vzájomnej spolupráce, ktorú mu udelila prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. rektorka 

UMB 

Stretnutie prorektorov 

Dňa 19.  mája sa na Rektoráte  UMB uskutočnilo  stretnutie  prorektorov pre medzinárodnú 

spoluprácu, prorektorov pre vedu a výskum a prodekanov pre zahraničné vzťahy s výkonnou 

riaditeľkou SAIA, n.o. pani Katarínou Koštálovou, jej zástupkyňou pani Oľgou Šubeníkovou 

a pani Jorgou Hanesovou. 

Dňa 7. mája 2009 sa uskutočnil 12. ročník volejbalového turnaja zamestnancov UMB o pohár 

Rektorky UMB a Predsedu OZ na UMB.

Dňa  3.  marca  2009  sa  na  Rektoráte  UMB  uskutočnil  Informačný  seminár  Slovenskej 

akademickej informačnej agentúry. Spolupráca s Rakúskom vo vzdelávaní a vede: štipendiá a 

projekty Akcie Rakúsko – Slovensko 2008 – 2013.

Dňa 4.  februára 2009 sa na  Donovaloch uskutočnili  9.  zimné majstrovstvá  zamestnancov 

UMB.  

Dňa 20. januára 2009 sa na rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil 

seminár k programom Tempus a Erasmus Mundus. 

„Čo všetko vieme o ozbrojených silách SR“. 

V utorkový podvečer 24. marca 2009 sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici už 

po piatykrát stretli študenti vybraných banskobystrických škôl, aby si zmerali sily v ďalšom 

kole súťaže „Čo všetko vedia a dokážu študenti“. Tentoraz téma znela „Čo všetko vieme o 

ozbrojených silách SR“. 

Tri šesťčlenné zmiešané družstvá chlapcov a dievčat postupne zodpovedalo 50 otázok 

z  piatich  okruhov.  Náročné  otázky pripravila  príslušníčka  Regrutačného  strediska  Banská 
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Bystrica PhDr. Miroslava Kopečná. Študenti boli však veľmi dobre pripravení a bolo vidieť, 

že  tomuto  vedomostnému kolu  venovali  nejeden voľný večer.  Najviac  bodov sa podarilo 

získať družstvu zo Strednej odbornej školy stavebnej v Kremničke.

V ďalšej časti tohto kola mali družstvá za úlohu pripraviť vojenskú pochodovú pieseň 

s vlastným textom. To čo následne všetky tri družstvá predviedli vyrazilo dych nielen členom 

prísnej  poroty,  ale  aj  prítomným učiteľom a  žiakom,  ktorí  prišli  svoje  súťažné  družstvá 

povzbudiť.  Vlastné  texty  piesní  sa  niesli  v  duchu  oslavy  svojej  školy,  ale  hlavne  túžby 

zúčastniť sa na vojensko – brannom cvičení KEMP 2009. Aj v tejto časti  kola si najviac 

bodov pripísalo súťažné družstvo zo Strednej odbornej školy stavebnej v Kremničke.

Posledná časť piateho kola „Čo všetko vedia a dokážu študenti“ mala preveriť fyzické 

sily  vybraných príslušníkov súťažných družstiev.  Tu čakali  na  študentov  dve  disciplíny - 

kľuky a drepy. No nie také obyčajné, ale v nepriestrelnej veste, ktorú používajú profesionálni 

vojaci v mierových misiách. Váha vesty s pridanými oceľovými plátmi bola okolo 25 kg. Keď 

príslušník  regrutačného  strediska  čat.  Jaroslav  Caban  navliekol  do  tejto  vesty  prvého 

súťažiaceho a ten zaujal miesto na zemi ku kľukom, všetci prítomní boli zvedaví, či sa vôbec 

odlepí od zeme. Ale sila odhodlania vyhrať prvú cenu, tou je už spomínaná účasť na KEMPE 

2009, bola väčšia ako váha nepriestrelnej vesty. Veď najlepší zo súťažiacich urobili 47 kľukov 

a ohromujúcich 100 drepov.

Všetci už nedočkavo čakali na výsledky V. súťažného kola, ktoré po silovom dvojboji, 

vyhlásil  náčelník  regrutačného  strediska  kpt.  Ing.  Patrik  Novotný.  Na  prvom  mieste  sa 

umiestnilo družstvo zo SOŠ stavebnej v Kremničky a do ďalšieho kola nastúpia s 228 bodmi, 

na druhom mieste  skončilo  družstvo zo SPŠ J.  Murgaša a  postupujú so 188 bodmi  a  na 

krásnom treťom mieste bolo družstvo zo Školských internátov a postupuje so 171 bodmi.

Šieste kolo čaká na študentov v mesiaci máj a jeho obsahom "Branný pretek". 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam členov Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

• doc. Ing. Mária SEKOVÁ, PhD. – predsedníčka SR AU

• Mgr. Ivan SAKTOR – podpredseda SR AU
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• Bc. Jana Majerová, tel. kontakt 048/4320115, 0944 209 598 - tajomníčka SR AU

• Ing. Janka BENČOVÁ

• PaedDr. Ágnes BIRÓ

• prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc.

• PhDr. Štefan FEJKO

• Mgr. art. Dušan JARJABEK

• Ing. Vlastimil KOIŠ - do 22.05.2009

• Ing. Peter LAČNÝ - do 22.05.2009

• JUDr. Jana LAŠŠÁKOVÁ

• Ing. Pavel MEŠKO - do 22.05.2009

• doc. Ing. Milan MURGAŠ, CSc.

• Bc. Silvia Magurská - študentská časť

• Ing. Dušan ŠVANTNER

Občianske združenie INTEGRA

Občianske  združenie  je  mimovládne,  nezávislé  a  dobrovoľné  združenie  fyzických  a 

právnických osôb s plnou právnou subjektivitou. Cieľom občianskeho združenia je venovať 

pozornosť sociálno-patologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u 

detí,  mládeže  aj  dospelých  na  základe  poznatkov  psychologických,  pedagogických, 

medicínskych,  právnych  a  sociologických  vied.  Prednostne  sa  zameriava  na  komplexnú 

primárnu, sekundárnu a terciálnu prevenciu v oblasti zhubných kultov a siekt a pôsobenia 

psychickej  manipulácie.  Svoje  ciele  v  tejto  sfére  dosahuje  poskytovaním  informácií, 

poradenstva, pomoci a ochrany pred psychickou manipuláciou a pôsobením zhubných kultov 

a  siekt.  Členky  združenia  spracovali  literatúru  a  publikovali  odborné  články týkajúce  sa 

problematiky  siekt  vychádzajúce  doposiaľ  pod  hlavičkou  Krajskej  pedagogicko-

psychologickej poradne v Banskej Bystrici na Mládežníckej ulici č. 34

Hlavné činnosti

osvetová  činnosť  prospešná  pre  širokú  verejnosť  v  oblasti  primárnej  prevencie  sociopatogénnych 

javov  a vzniku závislostí; poskytovanie informácií a poradenstva pri riešení problémov detí, 
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mládeže  aj  dospelých  v  oblasti  zhubných  kultov  a  siekt  uplatňovaním  psychologických, 

poradenských, pedagogických, a resocializačných metód;publikačná a vydavateľská činnosť 

zameraná  na  osvetu  a  informovanie  verejnosti  o  činnosti  siekt;  vzdelávacie,  tréningové a 

školiace  aktivity  pre  odborníkov  aj  širokú  verejnosť  -  organizovanie  besied,  seminárov, 

prednášok,  konferencií;psychologické  a  sociologické  prieskumné  a  výskumné  projekty 

mapujúce  aktuálne  problémy  spoločnosti  v  oblasti  sociopatogénnych  javov  a  pôsobenia 

zhubných  kultov  a  siekt  ako  aj  s  tým  súvisiacou  problematikou;získavanie  aktuálnych 

informácií a systematické budovanie databanky informácií zameranej na cieľ činnosti;riešenie 

aktuálnych problémov súvisiacich s cieľom činnosti dosahovať spoluprácou so štátnymi aj 

mimovládnymi organizáciami a inštitúciami;poskytnutie zmysluplnej náhrady pred ohrozením 

rôznymi  závislosťami  ako  najefektívnejší  spôsob  prevencie  organizovaním  vzdelávacích, 

športových, rekreačných a kultúrno-výchovných aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Aktivity realizované v rokoch 2001 - 2002

Projekt podporený komunitnou nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica (marec 2001 - marec 

2002):  Klub peer  aktivistov primárnej  prevencie Základnou aktivitou tohoto projektu je v 

spolupráci  s  dobrovoľníkmi  -  študentami  UMB  príbuzných  humanitných  odborov  - 

vybudovanie  informačnej  databázy  o  činnosti  zhubných  kultov  a  siekt  a  psychickej 

manipulácii.   Projekt  podporený  Nadáciou  pre  podporu  občianskych  aktivít  v  programe 

PHARE  -  Rozvoj  občianskej  spoločnosti  (október  2001  -  október  2002):

Poradenské a informačné centrum prevencie pred vznikom psychickej závislosti na zhubných 

kultoch  a  sektách  so  špecializovanou  telefonickou  linkou  dôvery.  V  rámci  uvádzaných 

projektov poskytujú služby pre verejnosť: Informačné centrum s poradňou, Linka dôvery, e-

mailové poradenstvoMgr. Ivana Škodová,integra@fost.sk
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VEDA A TECHNIKA

Prezident vymenoval profesorku z UMB

Prezident Ivan Gašparovič v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave odovzdal dňa 

1. 7. 2009   menovacie dekréty novým vysokoškolským profesorom v rôznych oblastiach, 

napríklad  v odbore hygiena  chovu zvierat  a  životné  prostredie,  veterinárne pôrodníctvo  a 

gynekológia, fyzika kondenzovaných látok a akustika, chémia a technológia požívatín či v 

odbore záhradníctvo.  Vysoké školy na Slovensku potrebujú viac ako slová skutky, povedal v 

príhovore po odovzdaní dekrétov novovymenovaným vysokoškolským profesorom prezident 

SR Ivan Gašparovič.  Z UMB v Banskej Bystrici  bola menovaná profesorkou  Doc.,PhDr. 

Daniela  Fobelová,  CSc.,  z   Katedry etiky  a  aplikovanej  etiky Fakulty  humanitných  vied 

Univerzity Mateja Bela.

Vedecký profil prof. Fobelovej 

Vedecko - pedagogický rast:

1978 - ukončenie univerzitného vzdelania na Filozofickej fakulte MŠU

(odbor filozofia) MOSKVA

1980 - PhDr. - Filozofická fakulta UK, Bratislava

1984 - CSc. - Filozofická fakulta MŠU, Moskva

1988 - docentúra - Filozofická fakulta UK, Bratislava

1990 -1992 štvorsemestrálne postgraduálne štúdium filozofie Filozofickej fakulty UK, 

Bratislava

2002 - potvrdenie docentúry - Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica

Pedagogické zameranie:

kulturológia, etiketa, kultúra organizácie

" dejiny filozofie (moderná filozofia)

" estetika a životný štýl

" aplikovaná etika - environmentálna etika

Zahraničné aktivity:

- hosťujúca profesorka - WSZINS, TYCHY, Poľsko
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- prednáškové pobyty -Inštitút filozofie, Sliezskej univerzity v Katowiciach, Poľsko, 

-Brandenburgische technische universität Cottbus, SRN

- účasť na Svetovom filozofickom kongrese v Bostone, USA

- aktívna spolupráca v medzinárodnej sieti (projekty, konferencie) -SRN, USA, Rakúsko, 

Poľsko,     Česko, Maďarsko, Španielsko

- zodpovedná riešiteľka a spoluriešiteľka medzinárodných projektov COST, DAAD, 

Socrates/Erasmus za SR

- účasť na príprave 5. a 6. rámcového programu EU - 

- Cultural Diversity and New media" 

- člen prestížnej organizácie EBEN (European Business Ethics Network)

Domáce aktivity a členstvo:

1992 - členka Stáleho koordinačného výboru medzinárodnej konferencie Etika  Ekumena - 

Ekológia pri Ministerstve kultúry

1995/97 - podpredsedkyňa AS FHV UMB Banská Bystrica

1997 - predsedkyňa AS FHV UMB Banská Bystrica

1997 - predsedkyňa AS UMB Banská Bystrica

1999 - členka Komisie pre zahraničné vzťahy FHV UMB

2002 - predsedníčka Správnej rady centra aplikovanej etiky (BB CAE)

2003 - členka Etickej komisie Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievnych 

chorôb Banská Bystrica

2003 - členka KEGA MŠ SR komisie č.3 Obsahová integrácia a diverzifikácia 

vysokoškolského štúdia

- spoluriešiteľka a zodpovedná riešiteľka grantov VEGA a KEGA 

  (spolu 8 domácich grantov)

- garantka bakalárskeho študijného programu aplikovaná etika; školiteľka diplomových, 

rigoróznych a doktorandských prác

-zostavovateľka, zodpovedná redaktorka viacerých zborníkov

- práca v štátnicových, rigoróznych, doktorandských komisiách a oponovanie prác 

diplomových,     rigoróznych , doktorandských

- spoluorganizátorka vedeckých medzinárodných sympózií, konferencií, 

workshopov
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Najvýznamnejšie vedecko-výskumné a publikačné aktivity:

1. FOBELOVÁ, Daniela. 2000. Kultúra v živote človeka. Banská Bystrica, FHV UMB, 2000, 

96s. (6,4 AH) ISBN 80-8055-404-8

2. FOBELOVÁ, Daniela. 2004. Tri rozmery kultúry. Bratislava IRIS 2004 

(5 AH) ISBN 80- 89018 -75 -0

3. FOBELOVÁ, Daniela. 2000. Úvod do etiky. In: Aplikované etiky I. Banská Bystrica, 

FHV UMB (2000), s.8-21, ISBN 80-8055-401-3

4. FOBELOVÁ, Daniela. 2000. Kulturológia (Úvod do teórie). In: Aplikované etiky I. 

Banská Bystrica, FHV UMB (2000), s.120-129, ISBN 80-8055-401-3

5. FOBELOVÁ, Daniela a kol. 2002. Renesančná a novoveká filozofia a etika. Filozofia a 

etika 19.stor. Teoretická etika - Etika ako veda. Morálka a jej štruktúra. Funkcie a princípy 

morálky. Kategórie morálky. Tri základné výskumné smeny v etike. Aplikované, praktické, 

užité etiky. In.: Všeobecná a aplikované etiky. Časť I. Všeobecná etika. Banská Bystrica, FHV 

UMB (2002), s. 47-120, ISBN 80-8055-624-5

6. FOBELOVÁ, Daniela. 2002. Environmentálna etika - etika životného prostredia. Etika 

zvierat. In. FOBEL, Pavel. Všeobecné a aplikované etiky, Časť II. Aplikované etiky. Banská 

Bystrica, FHV UMB (2002), s. 39-47,ISBN 80-8055-628-8.

7. Prednáška: The Idea of Order and Harmony in Philosophical Aesthetical Reflections. XX 

svetový filozofický kongres, Boston (USA), 10. - 16. 8. 1998.FOBELOVÁ, Daniela - 

FOBEL, Pavel. 2001. On Ethical Aspects and Contemporary Changes of Traditional (Mass 

and Individual) Culture in Slovakia. In: Congress Papers - Innovation for an e-Society. 

Challenges for Technology Assessment. Berlin, SNR. ISBN 3-89750-097-3

8. FOBELOVÁ, Daniela. 2003. Internet as a New Medium in the Culture of Slovakia. In: 

TONDL, L. (Ed.) Theory of Science. Praha: FÚ AV ČR, 2003. ISSN 1210-0250

9. FOBELOVÁ, Daniela. 2004.The Internet and its Place in the Slovak Informational Society 

In: TONDL, L. (Ed.) Theory of Science. Praha: FÚ AV ČR, 2003. ISSN 1210-0250 

10. FOBELOVÁ, Daniela. 2004. International CultMedia Workshop: Security and Internet, 

usporiadateľ: Department of Innovation Studies and History of Technology, Budapest 

University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko. (V tlači)

11. FOBELOVÁ, Daniela. 2004. Ästhetische Aspekte der Umweltethik. In: Rationalität in der 

Angewandten Ethik. s.171-180 Banská Bystrica, SR, Vydavateľstvo Kniháreň - Ján Bernát, 

2004. ISBN 80-969014- 1-9.
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Z Výročnej spráy za vedu a výskum na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej 

Bystrici za rok 2009 uvádzame

Aktivity na pracoviskách participujúcich na výskume v oblasti humanitných vied:

Katedra slovenského jazyka a literatúry 

Hlavné smery výskumnej, resp. umeleckej činnosti v danej oblasti:

Katedra slovenského jazyka a literatúry orientovala svoju vedeckovýskumnú činnosť v roku 

2009 najmä na riešenie úloh grantových projektov, ktorých vedúcimi riešiteľmi sú členovia 

katedry. Hlavné smery výskumnej činnosti možno vymedziť týmito oblasťami:Lingvistika a 

komunikácia 

Literárna veda:

výskum aktuálnej situácie v oblasti kultúry, literatúry a jazyka v krajinách južnej Európy: v 

Srbsku, Taliansku, v Chorvátsku, v Maďarsku a na Slovensku s cieľom hĺbkovej komparácie 

kultúrneho rámca uvedených krajín a Slovenska;

výskum  vybraných  literárnych  a  folklórnych  textov  s  veľkou  pravdepodobnosťou 

odkazujúcich k praslovanskému (alebo až k indoeurópskemu) zdroju a jemu zodpovedajúcej 

textovej tradícii;

výskum variantov komiky v slovenskej poézii a próze;

literárnohistorický  výskum  dosiaľ  neuverejnenej  básnickej  tvorby  Karola  Alexandra 

Modrániho a Štefana Krčméryho. 

Výskumné tímy – stručná charakteristika vedúcich osobností, zloženie: 

Zloženie a vedúce osobnosti výskumných tímov v zásade korešpondujú s vyššie uvedenou 

orientáciou výskumnej činnosti:v oblasti synchrónnej lingvistiky a komunikácie ako vedúce 

osobnosti pôsobia prof. J. Findra a prof. V. Patráš (doc. J. Klincková, A. Gálisová, L. György, 

I.  Očenáš,  L.  Urbancová);vo  výskumných  projektoch  orientovaných  na  lexikológiu, 

onomastiku a špeciálne oblasti jazykovej komunikácie sa ako vedúce osobnosti vyprofilovali 

prof. P. Odaloš a doc. J. Krško (A. Chomová);literárnovedný výskum zameraný na kultúrne 

diverzity  a  paralely  Slovenska  a  južnej  Európy vedie  prof.  M.  Harpáň  (E.  Čulenová,  A. 

Huťková, I. Šuša);teoretická a literárnohistorická problematika diferencovaná v spojitosti s 

konkrétnymi  vývinovými  etapami  národnej  literatúry  sa  prezentuje  väčšinou  formou 

individuálnych grantov  –  doc.  M.  Golema,  doc.  Ľ.  Kováčik,  doc.  K.  Krnová;  kolektívny 

výskum nasmerovaný na teoretické problémy literatúry vedie I. Jančovič 
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Zborník Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia je výstupom z rovnomennej 

medzinárodnej  vedeckej  konferencie,  ktorá  sa  konala  16.  októbra  2009  a  bola  súčasťou 

grantového projektu  VEGA č. 1/47 36/07 Slovanské literatúry 20. storočia – dialóg kultúr a 

areálu. Konferenciu organizovala  Katedra slovanských jazykov FHV UMB. 

Podujatie sledovalo vývinové tendencie dialógu kultúr, predovšetkým jeho zisky, ktoré z neho 

vyplývajú pre rozvoj jazykov literatúr a filologických vied. V centre pozornosti kolegov zo 

Slovenska,  Českej  republiky,  Ruska,  Poľska   a  Ukrajiny  bolo  konfrontačné  štúdium 

slovanských jazykov.  

Zborník  Slovanstvo  20.  storočia  na  križovatke kultúr  je  výstupom  z  rovnomennej 

medzinárodnej  vedeckej  konferencie,  ktorá  sa  konala  15.  mája  2010  a  bola  súčasťou 

grantového projektu  VEGA č. 1/47 36/07 Slovanské literatúry 20. storočia – dialóg kultúr a 

areálu. Konferenciu organizovala  Katedra slovanských jazykov FHV UMB. V lingvistickej 

oblasti  sa  účastníci  podujatia  venovali  konfrontačnému   areálovému  štúdiu  slovanských 

jazykov,  najmä  hľadaniu  jazykových  západoslovansko-východoslovanských  spojitostí.  Vo 

sfére  literárnej  išlo  o  porovnávacie  žánrovo  zamerané  štúdium medziliterárnych  vzťahov 

slovanských literatúr.

Katedra etiky a aplikovanej etiky :

Pracovníci katedry etiky a aplikovanej etiky sa výskumne angažovali :

Výskumné tímy – stručná charakteristika vedúcich osobností, zloženie: 

Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť - profil: 

Grantová úloha v rámci VEGA č. 1/7480/20 schválená na roky 2000-2002 „Aplikované etiky: 

diagnostikovanie  stavu,  eticko  –  teoretická  diverzifikácia,  vedecké,  praktické  a  edukačné 

trendy na konci 20. storočia“, zodpovedný riešiteľ;

„Vedecká  a  hospodárska  etika  v  študijných  programoch  praktickej  etiky  na  Slovensku“ 

výskumného projektu DAAD, 2002 – 2004; riešiteľ;

PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť - profil: 

KEGA 3/5056/07. Tvorba postgraduálneho študijného modulu ďalšieho vzdelávania biotiky 

na UMB Banská Bystrica (2007-2009); zodpovedná riešiteľka.

Dva najvýznamnejšie výstupy  v roku 2009 za danú oblasť výskumu, priložiť  krátke 

anotácie: 
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AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

FOBEL, Pavol – FOBELOVá, Daniela: Grenzen und Möglichkeiten der Emotionalität in der 

angewandten Ethik / In: Rationalität und Emotionalität / ed. Heinrich Ganthaler, Otto 

Neumaier, Gerhard Zecha. - Wien : Lit Verlag, 2009. - ISBN 978-3-643-50081-6. - S. 301-314

Štúdia pojednáva o vzťahu medzi racionalitou a emocionalitou v etickom aspekte   o význame 

emocionality v aplikovanej etiky s poukázaním na teoretický prístup Huma a Smitha. V rámci 

aplikovanej  etiky  ako  vhodná  ilustrácia  významu  emocionality  slúži  environmentálna 

problematika.  V  aplikovanej  etike  sa  na   emocionalitu  vyjadrenú  formou  imaginatívnej 

sympatie kladie stále väčší dôraz.

AAB Vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách

FOBEL,  P.,  KOVAĽOVÁ,  D.  ĎURČÍK,  V.,  IGNJATOVIČOVÁ,  D.:  Bioetika  ako 

akademická a profesionálna špecializácia - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta 

humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-820-1. - S. [108] 

Kolektívna  publikácia  ponúka  východiskový  študijný  a  poznatkový  základ  pre  štúdium 

bioetiky na univerzite formou postgraduálneho modelu štúdia. Kolektívna monografia ponúka 

metodicky  usporiadaný  a  koncipovaný  text,  ktorý  môže  pomôcť  pochopiť  bioetiku  ako 

aplikovanú disciplínu,  ktorá  organicky nadväzuje na aplikovanú etiku.  Jednotlivé texty sú 

obsahovo  zamerané  na  biotiku  ako  aplikovanú  etiku,  portréty  významných  bioetikov  a 

charakteristiku bioetických koncepci.

FHV UMB Hlavné smery výskumnej, resp. umeleckej činnosti v danej oblasti: 

Historické vedy a etnológia

Vedecký  výskum v  oblasti  historických  vied  a  etnológie  sa  v  sledovanom období 

realizoval na Katedre histórie FHV UMB. Vo výskumnej  oblasti  sa pracovníci  pracoviska 

zameriavali na poznanie rôznych období národných dejín (a to aj v kontexte stredoeurópskych 

dejín  a  interdisciplinárneho  prístupu)  a  etnológiu  (urbánna  etnológia,  sociálna  a  kultúrna 

antropológia, tiež sociologické problémy). Tematicky sa záujem koncentruje popri politických 

a  kultúrnych  dejinách  na  hospodárske  dejiny,  dejiny  školstva,  historickú  demografiu, 

migračné  procesy  v  stredoeurópskom  priestore,  cirkevné  dejiny,  dejiny  ideí,  regionálnu 

históriu  stredného  Slovenska,  didaktiku  dejepisu,  otázky  kolektívnej  pamäti,  etnologický 
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výskum  každodenného  života  mestskej  spoločnosti,  rodové  štúdiá  (tzv.  Gender  Studies), 

výskum trvaloudržateľného rozvoja  miest  v  diverzifikovanom svete  a  výskum kultúrneho 

dedičstva Slovenska. Ďalšie smery výskumnej činnosti sú v oblasti dejín vedy a techniky – 

najmä  baníckeho  a   lesníckeho  školstva,  dejín  baníctva,  dobývania  nerastných  surovín  v 

povrchových lomoch, dejín  sklární a p., historickej geografie a montanistiky - identifikácia 

historických  lomov,  hlinísk,  pieskovní  a  ryžovísk  vo  Zvolenskej  kotline,  zhodnotenie  ich 

názvoslovia, kartografického zobrazovania a využívania v minulosti, v oblasti archívnictva a 

muzeológie – najmä múzejný fenomén v kontexte súčasného sveta a formovanie múzejnej 

kultúry na Slovensku.

Metodologický  prístup  domácich  bádateľov  bol  pomerne  pestrý,  popri  tradičnejších 

prístupoch  zameraných  na  vykreslenie  konkrétnych  historických  procesov,  udalostí  a 

osobností sa v ich výskume uplatňovali aj metódy a pojmy inšpirované súčasnou kultúrnou 

antropológiou a sociálnou filozofiou. 

V oblasti  vedeckej  spolupráce bádatelia udržiavali  kontakty s mnohými vedeckými 

pracoviskami  na  Slovensku,  najmä  s  Historickým  ústavom  SAV  v  Bratislave  a  s  jeho 

pobočkou  v  Banskej  Bystrici,  Etnologickým ústavom SAV v Bratislave,  Archeologickým 

ústavom SAV v Nitre, Spoločenskovedným ústavom SAV v Košiciach, Múzeom SNP a so 

Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, s Považským múzeom v Žiline a, prirodzene, 

s katedrami histórie, etnológie a muzeológie na slovenských vysokých školách. 

V  oblasti  medzinárodných  vzťahov  išlo  o  dlhoročnú  či  nedávno  utvorenú  spoluprácu  s 

porovnateľnými pracoviskami na univerzitách vo Francúzsku (Poitiers, Limoges, Grenoble), v 

Maďarsku (Eger), Poľsku (Opole, Katowice, Kielce), Čechách (Ostrava, Opava, Brno, Hradec 

Králové,  Pardubice,  Ústí  nad  Labem,  Liberec),  tiež  s  Výskumným ústavom Slovákov  v 

Maďarsku  v  Békešskej  Čabe.  Táto  spolupráca  sa  uskutočňovala   vo  forme  spoločného 

výskumu,  študijných  pobytov  vysokoškolských  pracovníkov  a  výmeny  prednášok  a 

publikačných výstupov. 

V  oblasti  medzinárodných  vzťahov  išlo  o  dlhoročnú  či  nedávno  utvorenú  spoluprácu  s 

porovnateľnými pracoviskami na univerzitách vo Francúzsku (Poitiers, Limoges, Grenoble), v 

Maďarsku (Eger), Poľsku (Opole, Katowice, Kielce), Čechách (Ostrava, Opava, Brno, Hradec 

Králové,  Pardubice,  Ústí  nad  Labem,  Liberec),  tiež  s  Výskumným ústavom Slovákov  v 

Maďarsku v Békešskej Čabe. Táto spolupráca sa uskutočňovala  vo forme spoločného
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výskumu,  študijných  pobytov  vysokoškolských  pracovníkov  a  výmeny  prednášok  a 

publikačných výstupov. 

Výskumné tímy – stručná charakteristika vedúcich osobností, zloženie: 

PhDr. Bitušíková Alexandra, CSc., zameriava svoju vedeckovýskumnú činnosť hlavne na 

sociálno-antropologický  výskum  kultúrnej  a  sociálnej  diverzity  v  strednej  Európe, 

problematiku rozvoja stredoeurópskych miest, identít, minorít a gender. Po 8 rokoch externej 

práce a expertízy pre Asociáciu európskych univerzít (EUA) v Bruseli svoj výskum orientuje 

aj  na  antropológiu  výučby  a  výskumu  a  sústreďuje  sa  predovšetkým  na  výskum  a 

porovnávanie  trendov  vývoja  v  doktorandskom  štúdiu  v  Európe.  V  tejto  problematike 

pravidelne prednáša na univerzitách po celej  Európe.  Bola vedúcou riešiteľkou aj  členkou 

viacerých  grantov  VEGA a  vedúcou  partnerského  riešiteľského  kolektívu  úspešného  5RP 

projektu  EGG  (Enlargement,  Gender  and  Governance).  V  súčasnosti  vedie  riešiteľský 

kolektív, zložený z etnológov / sociálnych antropológov (J. Darulová, J., K. Koštialová, D. 

Luther),  sociológov  (I.  Chorvát)  a  vedecko-výskumných  pracovníkov  (S.  Očenášová,  R. 

Hoffreiter), ktorí riešia špecifické problémy v rámci Siete excelentnosti – projektu 6RP EÚ 

SUS.DIV  (Sustainable  Development  in  a  Diverse  World  –  Udržateľný  rozvoj  v 

diverzifikovanoim svete). Od novembra je aj koordinátorkou 7RP GENDERA (riešiteľský tím 

Darulová, Koštialová). Pravidelne participuje ako evaluátorka pri hodnotení EÚ projektov  v 

Európskej komisii aj ako expertka v odborných komisiách Európskej komisie (najmä v oblasti 

účasti  žien  vo  vede;  zapojení  mladých  vedcov do  výskumu;  a  implementácie  dokumentu 

European Charter and Code for Researchers). Je autorkou niekoľkých vedeckých monografií 

a desiatok vedeckých štúdií doma aj v zahraničí.

Doc.  PhDr.  Darulová  Jolana,  CSc.,  sa  zameriava  na  etnologický  a  socioantropologický 

výskum kultúrnej a sociálnej diverzity na Slovensku, s prihliadnutím na urbánne prostredie. 

Tak isto sa venuje problematike kultúrneho a umeleckého dedičstva, tradičnej ľudovej kultúre. 

Je autorkou troch monografií  a spoluautorkou ďalších šesť monografií,  a cca 100 štúdií a 

príspevkov.  Bola  vedúcou  riešiteľkou  viacerých  grantov  VEGA  a  spoluriešiteľkou 

zahraničných  grantov  (5RP EÚ,  6RP EÚ,  7RP EÚ).  V súčasnosti   vedie  projekt  KEGA 

(riešiteľský tím dvoch etnologičiek J. Darulová, K. Koštialová.), zameraný na multikultúrne a 

mulietnické kontexty Slovenska.  Výsledky výskumov aplikuje  v  pedagogickom procese v 

študijných programoch FHV UMB (EKUŠ, Muzeológia, História). V doktorandskom štúdiu 

pôsobí ako školiteľ na FHV UMB a FiF UKF v Nitre, kde je aj členkou skúšobnej komisie. V 
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spolupráci s obcami stredoslovenského regiónu participovala na vydaní viacerých monografií 

obcí. 

Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc., takmer 40 rokov sa venuje montánnej histórii s dôrazom na 

región Slovenska a dejinám geologických vied, banskej techniky a baníckeho školstva na 

Slovensku. V odbore dejín geológie v banskoštiavnickom rudnom revíri publikoval viacero 

štúdií. Za túto aktivitu bol menovaný za  zástupcu Slovenska v Medzinárodnom komitéte pre 

dejiny geologických vied. Zúčastnil sa jeho 2 zasadnutí (Freiberg, 1971, Washington, 1989) a 

na Slovensku zorganizoval 2 medzinárodné sympóziá k dejinám geologických výskumov na 

území Západných Karpát. V rámci Ústavu vedy a výskumu UMB sa zameriava na regionálny 

výskum miest a obcí na Slovensku. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť – v stovkách 

článkov a v publikáciách. Verejné  uznanie si  získal najmä publikáciou Minerály Slovenska 

(ocenená Slovenským literárnym fondom za r. 1964 a zlatým diplomom Európskej federácie 

pre mineralógiu a paleontológiu v Bologni v r. 1987). Je spoluautorom publikácií Banská 

Štiavnica svedectvo času, Slovenského bibliografického slovníka,  Dejín vied a techniky na 

Slovensku a  Dejín geológie na Slovensku. Pôsobí ako podpredseda Spoločnej odborovej 

komisie  doktorandského  štúdia pre odbor 71-07-9  Dejiny vied a techniky. Je členom výboru 

Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV a predsedom Banskoštiavnickej 

pobočky tejto spoločnosti. Do jeho výskumného tímu možno zaradiť  PhDr. Jána Žiláka, CSc.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., sa vo svojom výskume orientuje na staršie cirkevné dejiny 

Slovenska v širšom stredoeurópskom kontexte.  Táto  výskumná oblasť  je  nosná aj  v  jeho 

publikačnej činnosti. Vedie tím zložený z interných a externých spolupracovníkov z rôznych 

pracovísk UMB (Mgr. Imrich Nagy, PhD. z Katedry histórie FHV UMB a doc. PhDr. Martin 

Golema, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB), ktorý sa 

podieľal  na  organizácii  vedeckých  konferencií  so  zahraničnou  účasťou  zameraných  na 

špecifické problémy dejín kresťanstva (Rehole a kláštory v stredoveku – 1999, Pohanstvo a 

kresťanstvo – 2002, Svätec a jeho funkcie v spoločnosti – 2006, Cirkevné knižnice – ich 

význam a funkcie v dejinách – 2007, Kresťanstvo v časoch svätého Vojtecha - 2008) a vydaní 

vedeckých zborníkov z  týchto  podujatí.  Členom výskumného tímu sa koncom roka  2007 

podarilo získať od grantovej agentúry VEGA pri MŠ SR grant na roky 2008 – 2010: Svätý 

Vojtech – hagiografické legendy o svätom Vojtechovi (č. 1/0628/08), zameraný na kritické 

latinsko-slovenské vydanie hagiografických legiend o tejto významnej postave stredovekých 

dejín  kresťanstva  v  strednej  Európe.  Rastislav  Kožiak  bol  v  rokoch  2006-2009  členom 
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expertnej  komisie  za slovenskú časť riešiteľského kolektívu medzinárodného výskumného 

projektu (Taliansko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko) v rámci Európskeho fondu pre regionálny 

rozvoj – INTERREG III B CADSES č. 5D197: Translands (Historical and socioeconomic 

research) – Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and 

other  relevant  potential  attractors,  ktorý  organizačne  zaštíťovala  Facoltà  di  Economia  – 

Università Cattolica v Piacenze.

Doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., sa výskumne orientuje na moderné dejiny 19. storočia. 

Zameriava  sa  na  otázky  formovania  moderného  slovenského  národa  v  stredoeurópskom 

kontexte, na problematiku revolúcie 1848, vývoj slovenského politického myslenia, špecifiká 

utvárania a pretvárania kolektívnej pamäti na úrovni historiografie i bežného spoločenského 

vedomia. Rozsiahlou vedecko-publikačnou tvorbou doma a v cudzích periodikách, početnou 

účasťou na rade domácich a zahraničných vedeckých podujatí, pedagogickými skúsenosťami 

i generačne sa zaraďuje medzi profilujúcich slovenských historikov 19. storočia. Je autorom a 

spoluautorom 9  knižných  prác,  70  štúdií  a  približne  80  odborných  článkov  a  recenzií.  S 

príspevkami  vystúpil  na  88  vedeckých  a  odborných  podujatiach,  z  toho  sa  33  konalo  v 

zahraničí. V rokoch 2007 – 2009 bol vedúcim grantovej úlohy Utváranie modernej národnej 

identity  Slovákov  a  otázky  ich  mestského  centra  a  územia  v  19.  storočí  (VEGA,  číslo 

1/4542/07). Trojčlenný kolektív precizoval peripetie utvárania mestského centra Slovákov a 

previazanosť  predstáv  niektorých slovenských osobností  o  území  a  meste  s  ich  národnou 

identitou.  Z  grantovej  úlohy  vzíde  publikácia  D.  Škvarnu  k  problematike  kryštalizácie 

mestského centra Slovákov počas 19. storočia v stredoeurópskom kontexte, ako aj štúdie jeho 

doktorandov A. Dončovej a Ľ. Lábaja o otázkach národnej identity u niektorých slovenských 

osobností  a  seminár  k  danej  problematike.  Ako  člen  centra  Excelentnosti  SAV výskumu 

kľúčových otázok moderných slovenských dejín (vedúci projektu V. Bystrický) sa D. Škvarna 

venuje otázkam utvárania modernej identity Slovákov v zlomových historických okamihoch 

19. storočia, predovšetkým v 40. rokoch 19. storočia.

Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., sa výskumne orientuje na výskum svetových (v priestore 

strednej  a  východnej  Európy)  a  národných  dejín  20.  storočia  s  osobitným  dôrazom  na 

vnútropolitické, národnostné a vojenské problémy medzivojnovej Československej republiky, 

Slovenskej republiky (1939 – 1945) a obdobia po druhej svetovej vojne na Slovensku, vrátane 

regionálnych  špecifík  stredného  a  východného  Slovenska.  Uvedené  výskumné  oblasti  sú 

nosné aj v jeho publikačnej činnosti – 3 monografie, 8 kapitoly vo vedeckých publikáciách, 
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35 vedeckých štúdií v časopisoch a zborníkoch v tuzemsku a v zahraničí,  encyklopedické 

heslá (6), atď. Uvedený výskum sa odráža v smerovaní jednotlivých grantových projektov, na 

ktorých participujú viacerí interní pracovníci Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 

(Prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Doc. PhDr. Peter Mičko, 

PhD.,  PaedDr.  Miroslav  Kmeť,  PhD.,  PhDr.  Pavel  Mičianik,  PhD.).  V  minulosti  boli 

uskutočnené  projekty  ako  Slovenská  republika  1939  –  1945  očami  mladých  historikov 

(vydanie rovnomenných zborníkov – č. 4 a 5), Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci 2. 

svetovej vojny (VEGA č. 1/1214/04), Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v 

rokoch 1945 – 1947 (VEGA 1/2226/05) – výsledkom sú vydané monografie, a Východné 

Slovensko  v  20.  storočí  (spoluriešiteľ  vedeckého  tímu  Prešovskej  univerzity  v  Prešove). 

Všetky vyššie uvedené projekty boli úspešne uskutočnené v rokoch 2004 – 2007. Súčasne s 

uvedeným v rokoch 2007 – 2009 participoval  na riešení projektov Rodina vo vojne a po 

vojne:  sociálne  podhubie  radikalizmu  a  extrémizmu  na  Slovensku  v  súvislosti  s  dvoma 

svetovými vojnami (spoločný vedecký projekt VEGA č. 1/7183/07 – Katedry histórie FHV 

UMB a Historického ústavu SAV v Bratislave, úspešne ukončený v roku 2009) a Analýza 

špecifík stredoslovenského regiónu v rámci Československa a Slovenskej republiky v rokoch 

1918 – 1948 (VEGA č. 1/4549/07, vedúci projektu Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., úspešne 

ukončený v roku 2009). V súčasnosti je Michal Šmigeľ vedúcim grantového projektu VEGA 

č.  1/0633/08  Dokumenty  k  regionálnym  dejinám Slovenska  (1945  –  1948)  a  zástupcom 

vedúceho grantového projektu VEGA č.  1/0723/08 Prejavy antisemitizmu na Slovensku v 

povojnovom období  1945  –  1948  (vedúci  –  Prof.  PhDr.  Karol  Fremal,  CSc.),  realizácia 

ktorých  sa  uskutočňuje  v  rokoch  2008  –  2010.  V  rámci  riešenia  aktuálnych  domácich 

projektov sa budú organizovať vedecké konferenčné podujatia, vydanie monografií a edície 

dokumentov.

PhDr. Oto Tomeček, PhD., vedie výskumný tím, zložený z interných pracovníkov Katedry a 

externých  spolupracovníkov  z  rôznych  pracovísk  UMB,  ktorý  sa  vo  svojom  výskume 

orientuje na otázky spojené s výskumom osídlenia. PhDr. Marta Mácelová ako archeologička 

skúma už desiatky rokov osídlenie Zvolenskej kotliny a Horehronského podolia v praveku a 

včasnej dobe dejinnej s akcentom na stredoveké osídlenie. Oto Tomeček sa doposiaľ venoval 

vo svojej výskumnej činnosti hlavne otázkam osídlenia horských oblastí banskobystrického 

chotára, pričom dosiahnuté výsledky zosumarizoval vo svojej dizertačnej práci. Najnovšie sa 

zameriava tiež na výskum osídlenia Ľupčianskeho hradného panstva a Zvolenskej kotliny. 
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PhDr.  Henrieta  Lisková,  PhD.  sa  v  rámci  svojej  dizertačnej  práce  venovala  problematike 

vzniku a vývoja mesta Banská Bystrica, ako aj vzťahmi mesta so svojím zázemím. Všetci 

bádatelia publikovali k daným témam početné štúdie v domácich i zahraničných periodikách, 

pričom pripravujú (Oto Tomeček, Henrieta Lisková) na vydanie aj monografické spracovanie 

svojich dizertačných prác. Vedecké zameranie všetkých 3 pracovníkov logicky vyústilo do 

spoločnej  spolupráce  na  výskumnej  téme  zameranej  na  výskum  vývoja  osídlenia  vo 

Zvolenskej kotline. Do tejto spolupráce boli prizvaní aj PhDr. Pavol Maliniak, PhD. a externý 

spolupracovník Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV 

UMB).  Pri  výskume  osídlenia  sa  v  súčasnej  dobe  nezaobídeme  bez  uplatnenia 

interdisciplinárnej spolupráce.  Okrem absentujúceho základného výskumu môže práve ona 

priniesť nové, doposiaľ neznáme poznatky k výskumu vývoja osídlenia. Ako nevyhnutná sa tu 

javí  predovšetkým spolupráca  archeológa  (Marta  Mácelová),  historika  (Henrieta  Lisková, 

Pavol  Maliniak,  Oto  Tomeček),  historického  geografa  (Pavol  Maliniak,  Oto  Tomeček)  a 

jazykovedca, odborníka na onomastiku (Jaromír Krško). Takto zostavený vedecký kolektív si 

postavil za cieľ rekonštruovať osídlenie Zvolenskej kotliny. Túto vedeckú tému kolektív spolu 

riešil  (od roku 2007) v rámci grantového projektu VEGA 1/4541/07 Osídlenie Zvolenskej 

kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia, ktorý bol úspešne ukončený v roku 

2009.

Dva najvýznamnejšie výstupy v roku 2009 za danú oblasť výskumu

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

NAGY,  Imrich:  Vývin  politických  názorov  Erazma  Rotterdamského  v  konfrontácii  s 

politickou realitou Európy v prvej tretine 16. storočia = The Development of the Political 

Views of Erasmus of Rotterdam in Confrontation with the Political Reality of Europe in the 

First Third of the 16th Century / Imrich Nagy. In: Historický časopis / Historický ústav SAV, 

Bratislava. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2008. - ISSN 0018-2575. - Roč. 56, c. 

4 (2008), s. 625-656Témou štúdie je formovanie politických názorov Erazma Rotterdamského 

pod vplyvom reálnych politických udalostí v Európe v prvej tretine 16. storočia. Erazmus 

Rotterdamský rozvíjal politické názory v celom svojom diele a korešpondencii. Autor sleduje 

líniu Erazmových politických spisov, v ktorých rezonuje myšlienka pacifizmu. Erazma v nich 

charakterizuje  ako  presvedčeného  zástancu  zjednocujúcej  sily  kresťanstva  v  politicky 

roztrieštenom  tábore  európskych  štátov.  Prispôsobovanie  idey  evanjeliového  pacifizmu 
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reálnej  politickej  situácii  reprezentovanej  najmä  sporom  o  európsku  hegemóniu  medzi 

Karolom  V.  a  Františkom  I.  dokladá  na  Erazmovej  korešpondencii  s  európskymi

monarchami. Pomoháčsky vývoj však mení Erazmovo nazeranie na európsku politiku. Odráža 

sa to v jeho inklinácii k stredoeurópskym monarchom, predovšetkým však k Ferdinandovi a 

Márii  Habsburskej.  Sprievodným  javom  tohto  Erazmovho  názorového  posunu  je  aj 

modifikovanie jeho pacifizmu.  V prípade vojny proti  Turkom sa stavia na pozície  bellum 

necessarium, čiže nevyhnutnej vojny. Takáto modifikovaná akceptácia vojny, akú predstavil v 

niektorých svojich listoch po roku 1526 (napríklad Žigmundovi Jagelovskému) a vo svojom 

výklade k 28. Žalmu - Ultissima consultatio de bello Turcis inferendo, nie je popretím jeho 

predchádzajúcich  pacifistických princípov.  To,  že  vo  svojich  názoroch  dospieva  práve  do 

tohto bodu, je odrazom jeho reflexie európskej politiky, najmä však jeho stredoeurópskeho 

rozmeru. 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

TOMEČEK, Oto: Formovanie osídlenia drevorubačských a uhliarskych osád na území mesta 

Banská Bystrica = Formation of the timber and charcoal producing settlements in the territory 

of the town of Banska Bystrica / Oto Tomeček.  In: Historický časopis / Historický ústav SAV, 

Bratislava. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2009. - ISSN 0018-2575. - Roč. 57, c. 

2 (2009), s. 195-222 Práca sa zaoberá problematikou vzniku drevorubačských a uhliarskych 

osád na území historického chotára mesta Banská Bystrica. Vzhľadom na fakt, že existencia 

týchto  sídel  bola  naviazaná  na  tunajšie  baníctvo,  v  úvode  práce  je  patričná  pozornosť 

venovaná  aj  počiatkom  miestnych  baníckych  a  hutníckych  sídel.  Špecializované 

drevorubačské a uhliarske sídla boli mladšie. Najstaršie z nich vznikli premenou z pôvodných 

hutníckych sídel.  Počiatky ďalších,  ktoré  už  vznikali  ako osady obývané drevorubačmi  a 

uhliarmi, spadajú do 17. storočia. Štúdia sleduje celý proces formovania tohto špecifického 

osídlenia od jeho počiatkov až do polovice 19. storočia.
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Vedecká hračka  a Dom techniky 

Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 

Predvádzanie vedeckých hračiek a interaktívne výstavy v Dome techniky Zväzu slovenských 

vedeckotechnických  spoločností  v  Banskej  Bystrici  je   známe.  Od  septembra  2009  bola 

skúšobná prevádzka stálej interaktívnej výstavy „VEDHRAČKA“, ktorá je základom Centra 

hier  a  hračiek  –  originálneho  komplexného  osvetovo-vzdelávacieho  zariadenia  tvorivého 

poznávania  na  báze  hier,  v  ktorom  sa  budú  snúbiť  funkcie  centra  vedy  a  ludotéky  s 

uplatnením know-how výstav Vedecká hračka. Sústreďovanie hračiek, spracúvanie manuálov, 

využitie hračiek v edukácii, motivácia tvorby, priemyselno-právnej ochrany, výroby ap. 61 

show vedeckých hračiek na 36 miestach  (školy,  tábory,  miestne  akcie,  detské  nemocnice, 

zotavovne).  Ostatné:  Noc  vedcov  (september  2008,  Techmania  Plzeň),  Vedecko-technická 

súťaž  detí  (máj  2009  s  AMAVET  a  ZSVTS,  B.  Bystrica),  Tvorivé  učenie  (jún  2009, 

Gymnázium Kremnica). Reinštalovanie 18 zostáv interaktívnych výstav. Od decembra 1998 

do 30. júna 2009 sa na Slovensku pohralo vyše 290 000, najmä mladých, návštevníkov na 206 

výstavách v 126 mestách a obciach v 162 inštitúciách (múzeá, galérie, školy, centrá voľného 

času, knižnice, miestne úrady, domy kultúry, osvetové strediská ap.). V apríli 2004 bola prvá 

zahraničná výstava „Vedecká hračka putuje Európou“ v Békešskej Čabe (Maďarsko). Výstava 

„Kaleidoskop – vedecká hračka“ v českej mutácii začala svoje putovanie po Českej republike 

v  centre  vedecko-technického  poznávania  TECHMANIA  v  Plzni  v  septembri  2008. 

Participovanie  na  iných výstavách – ostatné  Bibliobraz  v Kaliningrade (september  2009). 

Personalizovaná poštová známka podľa návrhu PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD. k 

10.  výročiu  združenia  mala  krst  na  otvorení  jubilejnej  výstavy  „X.  Vedecká  hračka“. 

Interaktívna  výstava  „Kaleidoskop  –  vedecká  hračka“  venovaná  najmä  optike  je  určená 

predškolákom, žiakom 1. stupňa a rodinám. Výstava „Špirála – vedecká hračka“, na ktorej sa 

podieľa aj Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum je najmä pre starších žiakov. Na ostatnej 

interaktívnej výstave „Hodnoty – vedecká hračka“ si popri hre návštevníci overia svoj odhad 

niektorých  fyzikálnych  veličín  (hmotnosť,  čas,  dĺžka,  koncentrácia,  ...)  a  popri  tom  si 

uvedomia  mnohé  všeľudské  osobné  hodnoty  (život,  sloboda,  láska  a  priateľstvo,  rodina, 

práca,  viera,  múdrosť,  umenie,  príroda,  vzdelanie,  ...),  ktoré sú spredmetnené v citátoch a 

reprodukciách umeleckých diel. Po školách v SR putuje výstava „Vedecká hračka v škole“. 
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Vedecká hračka - Scientific toy

Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, v Banskej Bystrici 

ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a 

mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier 

s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. Organizácia je členom: Medzinárodnej organizácie 

pre voľný čas detí a mládeže vo vede a technike (Mouvement International pour le Loisir 

Scientifique  et  Technique  –  MILSET),  Medzinárodnej  rady  pre  detskú  hru  (International 

Council For Children's Play – ICCP), Banskobystrického združenia neziskových organizácií. 

Do  roku  2007  bola  členom  Medzinárodnej  federácie  vynálezcovských  organizácií 

(International  Federation  of  Inventors'  Associations  –  IFIA).Aktivity  v  rozvoji  vedecko-

technickej tvorivosti detí a mládeže ocenili: 

o Minister zahraničia Maďarskej republiky – Genius 1998; 

o Mesto Banská Bystrica – ďakovný list primátora 2005; 

o Slovenská humanitná rada (B. Puobišová – Dar roka 2005);

o Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica (E. Balážová, B. Puobišová – Srdce 

na dlani 2007).

Súťaž Vedecká hračka (Scientific Toy) s medzinárodnou účasťou.
Sedemnásť ročníkov súťaže: 218 návrhov (z toho 112 zo zahraničia) od 148 autorov (z toho 

40 do 18 rokov).  18.  ročník  medzinárodnej  súťaže  (do  31.  7.  2010)  je  súčasne  aktivitou 

EUROPE-MILSET.T vorivé stretnutia a priemyselnoprávna ochrana.  Členovia vytvorili 30 

pôvodných produktov, ktoré sú chránené alebo prihlásené na priemyselnoprávnu ochranu. Na 

8 vynálezcovských výstavách v zahraničí prezentovali 54 slovenských produktov – získali 15 

cien  a  medailí.  Aktívna  účasť  na  10  medzinárodných výstavách  vzdelávania,  tvorivosti  a 

hračiek  –  spolu  7  ocenení.  Prehliadky  technickej  tvorivosti.  Prezentácie  projektov  a 

vedeckých hračiek na výstavách v SR a zahraničí, najmä na akciách MILSET od roku 1995 

(ESI a ESE – svetové a európske prehliadky vedecko-technických projektov detí a mládeže). 

Ostatné  prezentácie:  Lukáš  Počatko  (*1995)  z  Michaloviec  (víťaz  napr.  3.  a  4.  súťaže  o 

kreslený fyzikálny vtip SCHOLA LUDUS, 14.  Scientific Toy, Sakrálne stavby Slovenska, 

Nakresli  výskumníka´08,  Fotografia  očami  detí´08,  Európa  v  škole´08,  Čo  je  pre  mňa 

parlament´08,...) na svetovej prehliadke XI. Expo-Sciences International ESI´07 (8. - 13. júl 
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2007, Durban,  Juhoafrická republika); štyria žiaci a študenti na VI. ESE´08 (13. – 20. júl 

2008, Budapešť); ôsmi žiaci a študenti prezentovali 7 projektov na ESI´09 (23. – 29. júl 2009, 

Tunis).Vzdelávanie a poskytovanie informácií o hračkách a o priemyselnoprávnej ochrane. 

Prednášky na 14 medzinárodných seminároch a konferenciách – ostatné: 

o 16. IPA Conference „Play: Learning for Life“ (Berlín, 2005, IPA), 

o 6. mezinárodní konference „Rubikova kostka – multikulturalita“ (Praha, 2006), 

o 24. ICCP World Conference „Life is play“ (Brno, 2007), 

o „Pedagogika voľného času - teória a prax“ (Trnava, 2007), 

o 6.  International  Conference  „The  Quality  of  Education:  Theoretical  and  Practical 

Dimensions“ (Vilnius, 2007),

o Hry  a  hračky  v  21.  storočí  (Modrý  Kameň,  2008)*.Semináre:  „Úžasné  a  tak 

jednoduché“, „Vedecká hračka a pokusy v táboroch“ (1999), „Hračka v škole“ (2003)* 

a „Hračka v edukácii“ s metodicko-pedagogickými centrami*. Vedecká konferencia s 

medzinárodnou  účasťou  „Hračky  v  edukácii“  (Banská  Bystrica,  2005)*. 

Spoluusporiadanie  konferencie  s  medzinárodnou  účasťou  „Ludotéka  –  prostredie 

informálnej  edukácie“  (2006)*.  Vysokoškolská  výskumná  a  stredoškolská  odborná 

činnosť* – prieskumy a práce o hračkách a hrách v škole. Študentský podnikateľský 

projekt v medzinárodnej súťaži Eurowards – 2. miesto (Andrej Baláž, október 2003). 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky akreditovalo 23. júna 2008 podľa zákona 

č.  386/1997 Z.  z.  o ďalšom vzdelávaní  pre  vzdelávaciu inštitúciu Vedecká hračka, 

občianske združenie, kurz „Hry a hračky ako prostriedky edukácie“.  v spolupráci s 

Pedagogickou  fakultou  Univerzity  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici.  Publikácie  3 

výstavné katalógy,2 inštruktážne materiály,  2 zborníky prednášok zo seminárov,  E. 

Balážová et al.: Hračky v škole (2004),E. Balážová, B. Puobišová: Hry a hračky vo 

výrokoch  a  obrazoch  (2008),Vyše  50  príspevkov  najmä  v  odborných 

periodikách,Vydanie  knihy  profesora  Stanislava  Kučeru:  Návraty  k  pravidlům hry 

(2008).

Ocenení vedci

Ivan HERČKO: Prémia Literárneho fondu za rok 2008 v kategórii spoločenských vied za 

monografické  dielo  Banícka  a  lesnícka  akadémia  slovom  a  obrazom,  Literárny  fond 

Slovenskej republiky, 17. septembra 2009.        
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Pamätná medaila „Františka Jareše za zásluhy“ za snahu o udržiavanie baníckych tradícií v 

Slovenskej  republike,  za  výraznú  podporu  baníckym  spolkom  v  Českej  republike  a  za 

montánnu a publikačnú činnosť, Hornicko-historický spolok v Stříbre, 1. septembra 2009.

Pavol MARTULIAK: 

Cena  primátora  mesta  Banská  Bystrica  za  rok  2009 za  mimoriadny prínos  vo  vedeckom 

výskume v oblasti dejín mesta a mestského školstva.

Jaromír KRŠKO

Cena  rektorky  UMB  v  oblasti  vedecko-pedagogickej  a  v  oblasti  umenia  za  rok  2008  v 

kategórii spoločenské vedy a teológia za vedeckú monografiu Hydronymia povodia Hrona

Vladimír VARINSKÝ: 

Centrum excelentnosti  SAV pre výskum kľúčových otázok moderných slovenských dejín, 

člen riešiteľského kolektívu, od roku 2007. 

 PhDr. Marianna BÁRDIOVÁ – hudobná vedkyňa  

Úspešná vedecká pracovníčka, neutíchajúca organizátorka kultúrneho, hudobného, múzejného 

aj spoločenského života v Banskej Bystrici a okolí. Svoju vedeckú činnosť orientovala od čias 

štúdií  na  pedagogickej  fakulte,  neskôr  na  Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského  v 

Bratislave, na oblasť regionálnej hudobnej historiografie, hudobnej dokumentácie, hudobnej 

bibliografie, hudobnej a múzejnej pedagogiky, metodiky a muzeológie. Odborne, metodicky a 

výkonne sa podieľala na budovaní zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea, bola 

výraznou osobnosťou pri profilovaní odbornej činnosti tejto inštitúcie, publikovala množstvo 

odborných  prác.  Až  doposiaľ  zostavuje  a  rediguje  odborné  zborníky,  pripravuje  vydania 

zvukových nosičov s hudbou viažúcou sa k Banskej Bystrici rôznych období. Jej zásluhou 

sme sa po mnohých desaťročiach, ba i storočiach mohli započúvať do melódií, ktoré objavila 

v notových záznamoch starých majstrov. 

V Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej  Bystrici  pôsobila  ako odborníčka  na 

hudobnú vedu a jej históriu, neskôr ako vedúca odborných oddelení a riaditeľka. Svoje bohaté 

vedomosti  z  dejín  hudby  a  hudobnej  teórie  odovzdávala  poslucháčom  UMB  v  Banskej 

Bystrici  a dodnes odovzdáva študentom Konzervatória J.  L. Bellu.  Je autorkou myšlienky 

výnimočnej prezentačnej aktivity múzeí a galérií na území BBSK pod názvom Múzeá sú tu 

pre Vás - jej V. ročník bude súčasťou slávnostného otvorenia Župného leta v našom kraji na 

historickom námestí v Banskej Bystrici už budúci týždeň – 28. mája 2009. 
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Zorganizovala  a  koordinovala  regionálne,  celoštátne  a  medzinárodné  odborné  a 

vedecké semináre a konferencie. Aj dnes pôsobí ako lektorka, organizátorka a dramaturgička 

rôznych  odborných,  vedeckých  a  umeleckých  podujatí.  Je  odbornou  garantkou  projektu 

BBSK pre zriadenie pamätnej izby literárneho vedca prof. Jána Mistríka na Španej Doline a v 

odbornej činnosti pokračuje aj ako podpredsedníčka Banskobystrickej spoločnosti – Klubu 

priateľov Stredoslovenského múzea BBSK.

Doc. Ing. Ivan Herčko, Csc.

vedecký pracovník - Ústav vedy a výskumu UMB, vedúci oddelenia regionálnych výskumov 

- od 1. 5. 2005* 12.07.1943 Ploské, okres Revúca,vzdelanie Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. 

vedecký pracovník Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici sa narodil 

12. júla 1943 v Ploskom, okr. Revúca. Vysokoškolské štúdium ukončil na Baníckej fakulte 

VŠT v Košiciach so špecializáciou banské meračstvo.  V rokoch 1969 až 1971 absolvoval 

postgraduálne štúdium na Filozofickej  fakulte J.E.  Purkyně v Brne a v roku 1981 obhájil 

vedeckú ašpirantskú prácu na tému História geologických výskumov v banskoštiavnickom 

rudnom revíri do roku 1918 a získal titul kandidáta historických vied. V roku 2001 habilitoval 

na  docenta  v  odbore  banská  geológia  a  geologický  prieskum.  V rokoch  1966  -  1998  s 

prestávkou v období  rokov 1992–1995 pôsobil  v Slovenskom banskom múzeu v Banskej 

Štiavnici, kde prešiel viacerými funkciami až po riaditeľa múzea. Od roku 1998 pôsobil na 

Katedre  ekomuzeológie  Fakulty  prírodných  vied  UMB,  v  rokoch  2001-2005  bol  súčasne 

vedeckým tajomníkom Ústavu teórie a dejín vied UMB, detašovaného v Banskej Štiavnici. 

Od  1.októbra  2002  do  septembra  2005  bol  vedúcim Katedry  ekomuzeológie  FPV 

UMB. Od 1. mája 2005 pracuje na Ústave vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej 

Bystrici, do konca roku 2007 ako vedúci Oddelenia regionálnych výskumov. 

Od  1.  januára  2008  je  vedecko-výskumným  pracovníkom  Inštitútu  výskumu  krajiny  a 

regiónov Ústavu vedy a  výskumu a  externým vyučujúcim na Katedre  environmentálneho 

manažérstva  FPV UMB.  Publikoval  desiatky  vedeckých  štúdií,  šesť  študijných  textov  z 

muzeológie a bol autorom a spoluautorom viacerých knižných diel. 

Vydal nasledovné publikácie: Geologická expozícia SBM v Banskej Štiavnici – Sprievodca 

(Bratislava: Vydavateľstvo Ľud, 1968), 

Z  dejín  geologických  vied  na  Slovensku  I.  (Martin:  Vydavateľstvo  Osveta,  1981),  

Minerály Slovenska (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1984), 
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Banská Štiavnica na Listine svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO (Banská Bystrica: 

ERLAND, 1995), 

Osobnosti  Banskej  Štiavnice  a  okolia  (Banská  Štiavnica:  Coprint,  1996),  

Zberateľstvo minerálov a ich múzejná prezentácia (Banská Bystrica: UMB – Ústav teórie a 

dejín vied, 2002), 

Banská  Štiavnica  na  starých  pohľadniciach  (Bratislava:  Dajama,  2008);  

Dejiny múzejnej  kultúry na Slovensku (Banská Bystrica:  UMB – Ústav vedy a výskumu, 

2009); 

Knižnica Múzea Slovenského národného povstania 

v Banskej  Bystrici  je  špeciálnou knižnicou v  zmysle  zákona č.  183/2000 Z.  z.,  §  11.  Je 

súčasťou Múzea SNP, získava, spracováva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje knižničný fond 

a svojou činnosťou slúži pracoviskám múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom, 

poskytovaním knižničných dokumentov a informácií.  Knižničný fond je špecializovaný na 

literatúru o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945, s dôrazom na protifašistický 

a  národnooslobodzovací  boj  a  Slovenské  národné  povstanie  v  kontexte  európskej 

antifašistickej  rezistencie  v  rokoch  druhej  svetovej  vojny.  Knižnica  poskytuje  absenčné 

výpožičky len  pre  zamestnancov  Múzea  SNP.  Externí  používatelia,  ktorí  majú  záujem o 

štúdium knižničných dokumentov,   môžu študovať len prezenčne a  majú voľný prístup k 

čitateľským katalógom. V knižnici sa nachádza cca 21 100 knižničných jednotiek.

Knižničná veda  9. ročník odborného seminára ŠVK 

Banskej Bystrici rokovali o možnostiach rozvoja kľúčových kompetencií jednotlivca na pôde 

knižnice.  Desať odborných príspevkov zameraných na problematiku kľúčových kompetencií 

a úloh knižnice pri ich rozvíjaní si dňa 22. apríla 2009 vypočuli pracovníci rôznych typov 

knižníc v rámci 9. ročníka odborného seminára, ktorý pripravila Štátna vedecká knižnica v 

Banskej  Bystrici  v  spolupráci  so  Slovenskou  asociáciou  knižníc.  Cieľom  podujatia  bolo 

objasniť a priblížiť odbornej knihovníckej obci pojem kľúčové kompetencie a jeho chápanie v 

rámci jednotlivých vedných odborov, poskytnúť detailnejšiu charakteristiku tých kompetencií, 

ktorých rozvoj môžu knižnice podporiť svojou činnosťou, predstaviť konkrétne projekty na 
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úrovni EÚ i v rámci Slovenska zamerané na prácu s čitateľom, ktoré napomáhajú rozvoju 

kľúčových  kompetencií,  a  pomôcť  špecifikovať  kľúčové  kompetencie  knižnično-

informačného pracovníka 21. storočia. Podujatie otvorila riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici 

PhDr.  Oľga  Lauková,  ktorá  vo  svojom  príhovore  zdôraznila  nevyhnutnosť  neustáleho 

vzdelávania  sa  pracovníkov  knižníc,  nutnosť  ich  promptného  reagovania  na  zmeny  v 

spoločnosti a na potreby ich návštevníkov a čitateľov. Úvodný referát RNDr. Michala Blašku, 

PhD.,  z  Katedry inžinierskej  pedagogiky Technickej  univerzity  v  Košiciach  –  Rozvíjanie 

kľúčových kompetencií  vo vzdelávaní - bol zameraný na objasnenie dôležitosti  uvádzania 

kľúčových kompetencií do spoločenskej praxe, vzdelávacích programov škôl a celoživotného 

vzdelávania.  Jeho  autor,  ktorý  sa  problematike  dlhodobo  venuje,  definoval  kľúčové 

kompetencie  ako  „zvnútornený,  vzájomne  prepojený  súbor  nadobudnutých  vedomostí, 

zručností, schopností, postojov a hodnotových orientácií, ktoré sú dôležité pre kvalitný rozvoj 

osobnosti jednotlivca, jeho aktívne zapojenie sa do spoločnosti,  uplatnenie v zamestnaní a 

jeho celoživotné vzdelávanie“. V príspevku podrobne charakterizoval východiská pre rozvoj 

kľúčových  kompetencií  v  európskej  dimenzii,  vysvetlil  ich  pojem  a  štruktúru,  uviedol 

stratégie pre ich rozvíjanie vo vzdelávaní a poukázal na ich význam. Na záver poďakoval 

knižniciam za ich neoceniteľný prínos v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií hlavne u detí 

a mládeže. Informačná gramotnosť detí a mládeže (úlohy knižnice pri podpore kľúčových 

kompetencií mladej populácie) - tak nazvala svoj príspevok PhDr. Elena Sakálová, PhD., z 

Katedry  knižničnej  a  informačnej  vedy  Filozofickej  fakulty  Univerzity  Komenského  v 

Bratislave.  Poukázala  v  ňom na  základné  problémy súčasného  vzdelávania  pri  vytváraní 

čitateľských a informačných kompetencií žiakov. Venovala sa aj špecifikácii základných úloh 

školských knižníc a ďalších typov knižníc národného knižničného systému pri získavaní a 

rozvoji čitateľskej a informačnej gramotnosti detí a mládeže. Mgr. Gabriela Futová z Knižnice 

P. O. Hviezdoslava v Prešove, vedúca pracovnej skupiny pre prácu s deťmi a mládežou pri 

Odbore  pre  knižničný  systém SR Slovenskej  národnej  knižnice  v  Martine,  koordinátorka 

projektu  Murova  čitáreň  a  známa  slovenská  spisovateľka,  nadviazala  na  predchádzajúci 

príspevok, pričom sa zamerala na praktické ukážky aktivít a projektov rozvíjajúcich kľúčové 

kompetencie detí a mládeže, ktoré na Slovensku prebiehajú. V príspevku Príležitosti knižníc v 

rozvíjaní kľúčových kompetencií detí a mládeže (dôvody, spôsoby, nápady a komunikácia) 

predstavila detské oddelenia knižníc ako miesta často prvého kontaktu dieťaťa s knihou, s 

informačným  zdrojom i  ako  dôležité  miesta  nevšedného  priblíženia  literatúry  k  dieťaťu. 
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Prezentovala  zároveň  prednosti  knižníc  v  porovnaní  so  školami  či  inými  výchovno-

vzdelávacími zariadeniami v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií. Detská knihovníčka by 

podľa  nej  mala  byť  hlavne  „profesionálnou  poradkyňou  (poznať  fond  a  byť  sčítaná), 

vynaliezavou a tvorivou umelkyňou (pretože tvorivosť zvyšuje záujem detí), psychologičkou 

a pedagogičkou a tak trochu aj  druhou mamou. Príležitosti  knižníc v rozvíjaní kľúčových 

kompetencií  nezávisia vždy od financií,  dôležitejšia je tu nápaditosť. “ Ako inšpiráciu pre 

účastníkov seminára prezentovala metodické návody a prehľady aktivít pre deti vystavené na 

podstránke Detské knižnice na portáli www.infolib.sk.

„Uspokojovanie edukačných potrieb v séniu“ nazval obsah svojho vystúpenia vedúci Katedry 

andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. PaedDr. 

Miroslav Krystoň, CSc., ktorý sa zameral na problematiku kvality života ľudí v seniorskom 

veku.  Zdôraznil,  že  „kvalita  života  človeka  je  v  celom  jeho  ontogenetickom  spektre, 

determinovaná  súborom rôznych činiteľov,  medzi  ktoré,  nepochybne,  patrí  aj  rozvoj  jeho 

kľúčových kompetencií.  Ak sa v  súčasnosti  niečo v súvislosti  s  výchovou a  vzdelávaním 

človeka  zdôrazňuje,  tak  je  to  určite  ich  biodromálny  –  celoživotný  charakter.  Typickým 

znakom seniorskej edukácie je, že napĺňa edukačné potreby seniorov v prevažnej miere podľa 

ich osobných záujmov, pričom v korelačnom vzťahu využíva už získané skúsenosti starších 

ľudí. V našich podmienkach sa vo vzťahu k seniorskej edukácii historicky etablovali viaceré 

inštitúcie – najznámejšie sú univerzity tretieho veku. Okrem nich sa však v edukácii seniorov 

výrazne  angažujú  aj  ďalšie  subjekty,  včítane  knižníc,  ktoré  svojim  návštevníkom  môžu 

poskytnúť  synergicky  pôsobiace  edukačné  podmienky  opierajúce  sa  o:  jasnú  cieľovú 

orientáciu  edukácie,  prepracované  vzdelávacie  programy,  kvalifikovaných  realizátorov, 

potrebné  poznatkové  zázemie  (odbornú  literatúru,  študijné  pomôcky),  realizačný  priestor 

(učebne,  študovne,  klubovne),  inšpiratívne  prostredie  a  odbornú  podporu  sebavýchovným 

procesom. “Ako posledný v rámci dopoludňajšieho bloku odznel príspevok Trénování paměti 

a  mozkový  jogging  v  knihovnách  jako  podpůrný  nástroj  v  procesu  celoživotního  učení. 

Predniesla  ho  certifikovaná  lektorka,  kolegyňa  zo  Studijní  vědecké  knihovny  v  Hradci 

Králové, Mgr. Klára Fialová. 

Ako  uviedla,  kurzy trénovania  pamäte  v  ČR sú  veľmi  obľúbené,  vychádzajú  prevažne  z 

filozofie  Českej  společnosti  pro trénování  paměti,  ktorá  vznikla  v  roku 1998.  Vo svojom 

príspevku upozornila na význam schopnosti celoživotne sa vzdelávať a definovala trénovanie 
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pamäte  a  mozgový jogging  ako neoddeliteľnú súčasť  procesu učenia  sa  či  ako  podporný 

nástroj pre zvýšenie sebadôvery a pozitívneho prístupu k vlastným schopnostiam. Účastníkom 

seminára predstavila obsahovú náplň kurzov trénovania pamäte, ktoré pripravujú v SVK v 

Hradci Králové pravidelne už od roku 2006. 

Počas  prestávky mali účastníci seminára možnosť vypočuť si zaujímavú prezentáciu hosťa – 

Ing. Ladislava Gažu – oceneného titulom Začínajúci podnikateľ roka 2008, ktorý predstavil 

interaktívnu elektronickú knihu - PortaBook. Popoludňajší blok príspevkov bol zameraný na 

kľúčové  kompetencie  knižnično-informačného  pracovníka  21.  storočia.  Kompetenciám 

knihovníkov  a  informačných  profesionálov  v  medzinárodnom  kontexte  sa  venovala  Ing. 

Silvia Stasselová z Knižnice a informačného centra SvF STU v Bratislave – predsedníčka 

Spolku slovenských knihovníkov. V príspevku poukázala na skutočnosť, akým významným 

spôsobom  môžu  získavať  a  rozvíjať  svoje  kľúčové  kompetencie  knižnično-informační 

pracovníci zapojení do činnosti profesionálnych združení. Ešte viac je to viditeľné v krajinách 

strednej Európy, kde sú združenia vedené dobrovoľníkmi, nie plateným personálom. Svoje 

vystúpenie doplnila zaujímavou prezentáciou vyhlásení zahraničných kolegov, pracujúcich vo 

výboroch jednotlivých zahraničných asociácií (ALA – American Library association, NYLA – 

New York Library Association). Knihovníci, ktorí sa zapájajú do práce v združeniach, môžu 

nadobudnúť  nové  skúsenosti,  ktoré  môžu  ďalej  využiť  vo  svojej  bežnej  práci,  môžu  si 

vyskúšať aktivity, s ktorými sa predtým nestretli, pretože nesúvisia s ich prácou – plánovanie 

podujatí,  editovanie  odborného  periodika,  príprava  na  nové  zodpovednosti  vo  vlastnej 

inštitúcii. Práca vo výboroch je spôsob ako dosiahnuť nové zručnosti a znalosti. Možno sa 

venovať aktivitám, s ktorými už máme skúsenosti,  avšak na oveľa vyššej a komplexnejšej 

úrovni. Ako zdôraznila S. Stasselová, knihovnícke združenia sú v medzinárodnom meradle 

najvýznamnejšími  iniciátormi  neustáleho  definovania  nových,  aktualizovaných  súborov 

kompetencií  moderného  knižničného  profesionála.  Uviedla  tiež  príklady  úspešného 

certifikovania knihovníkov v zahraničí  (ADBS -  Francúzsko, ALA-APA – USA, CILIP – 

Veľká  Británia).  Na  príspevok  Ing.  Silvie  Stasselovej  nadviazala  Mgr.  Zlata  Houšková, 

vedúca  oddelenia  vzdelávania  Knihovníckeho  inštitútu  Národní  knihovny  ČR  v  Prahe  a 

tajomníčka SKIP ČR, so svojím príspevkom Kompetence versus představy a co s tím... Ako 

uviedla,  medzinárodná  certifikácia  kompetencií  v  odbore  knihovníckých  a  informačných 

služieb  je  oblasť,  ktorej  sa  SKIP venuje  už  mnoho  rokov.  Cieľom  vydania  Evropského 

průvodce kompetencemi odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb 

158



v  českom jazyku  v  rokoch  1999  a  2006  bola  propagácia  tejto  problematiky  u  odbornej 

verejnosti.  Zavedenie certifikácie sa však dodnes stretáva s viacerými problémami,  hlavne 

finančného charakteru, ale tiež s malou podporou manažmentu knižníc. Evropský průvodce 

kompetencemi VKIS je však mnohostranne využiteľný ako metodický materiál pre odborné 

školy,  odborné  neformálne  vzdelávanie,  evaluáciu  a  autoevaluáciu,  využitie  v  personálnej 

práci  a  pod.  Popis  33  okruhov  odborných  kompetencií  v  štyroch  úrovniach  a  dvadsať 

hlavných  schopností  pre  výkon  profesie  dáva  dobrý  prehľad  o  nárokoch  na  profesiu 

kladených.  Jeho  využitie  pri  koncipovaní  odborného  vzdelávania  dokumentujú  príklady 

konkrétnych  vzdelávacích  aktivít  v  ČR.  Po  Mgr.  Zlate  Houškovej  vystúpil  so  svojím 

príspevkom Rozdelenie kompetencií v medzinárodných a interdisciplinárnych projektoch na 

príklade konzorciálneho projektu „Digitálne fórum stredná a východná Európa – DiFMOE“) 

ďalší zahraničný účastník - Jan Schrastetter,  M. A., z Inštitútu pre spoluprácu v strednej a 

východnej Európe - KOMIOS, Bratislava (Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa). 

Cieľom jeho  prednášky bolo  priblíženie  rozdelenia  kompetencií  v  rámci  medzinárodného 

štruktúrovaného digitalizačného projektu, na ktorom sa zúčastňujú na jednej strane štátne, na 

druhej strane súkromné inštitúcie rôzneho zamerania a z rôznych odborov. Pretože DiFMOE 

je  novým  projektom,  v  tomto  zmysle  bola  prednáška  J.  Schrastettera  akousi  priebežnou 

správou,  ktorá  odzrkadľovala  doterajšie  skúsenosti.  Ako posledný odznel  príspevok PhDr. 

Oľgy Doktorovej, vedeckej tajomníčky z ŠVK v Banskej Bystrici, ktorá sa venovala téme: 

Kľúčové kompetencie a ich význam pri realizácií aktivít knižnice ako komunitného centra. V 

rámci dlhodobého trendu budovať knižnice ako komunitné centrá vyzdvihla nevyhnutnosť 

rozvíjať nasledovné kľúčové kompetencie pracovníkov knižníc: organizačné, manažérske a 

koordinačné  schopnosti,  zvládnutie  propagačných  aktivít  a  PR,  schopnosť  nadviazať 

spoluprácu  s  inštitúciami  doma  i  v  zahraničí,  znalosti  v  oblasti  finančného  plánovania, 

administratívy a kontroly.

Vedeckovýskumní zamestnanci Ekonomickej fakulty UMB

V Banskej Bystrici svojimi aktivitami v roku 2009 napĺňali dlhodobé zámery v oblasti vedy a 

výskumu, ktoré schválila vedecká rada fakulty 27. marca 2008 a strategické ciele v oblasti 

vedy  a  výskumu,  ktoré  vychádzajú  z  dlhodobého  rozvojového  zámeru  UMB  v  Banskej 
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Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013. V tejto súvislosti a v súvislosti s prioritami vedeckého 

výskumu fakulty do roku 2013 sa v roku 2009 kontinuálne

- rozvíjalo a prehlbovalo vedecké bádanie, ktoré podporovalo akreditované študijné 

programy  v  študijných  odboroch  8.1.1.  cestovný  ruch,  3.3.16  ekonomika  a  manažment 

podniku,  3.3.23 verejná ekonomika a  služby,  3.3.6  financie,  bankovníctvo a  investovanie, 

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj,

-  rozširovala  teoretická  báza  pre  rozvoj  vedných  disciplín,  ktoré  profiluje  obsah 

študijných programov a študijných odborov,

- realizovala tímová práca pri riešení domácich a zahraničných výskumných projektov,

- vytvárali  podmienky pre získanie štátnej dotácie ako jedného zo zdrojov v rámci 

viaczdrojového financovania činností verejnej vysokej školy.

Vedeckovýskumná činnosť fakulty sa v roku 2009 zameriavala na problematiku, ktorá sa 

predovšetkým týkala

-  teoreticko-metodologických  aspektov  rozvoja  cestovného  ruchu  v  podmienkach 

globalizácie a internacionalizácie, využívania prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO v 

cestovnom ruchu,

- špecifikácie, konštrukcie a verifikácie alternatívnych metód predikovania finančného 

vývoja malých a stredných podnikov v súvislosti so zavedením eura v SR,

- konštrukcie dynamických makroekonomických modelov otvorených ekonomík,

- inovačnej politiky v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku,

- determinantov inovačnej aktivity malých a stredných podnikov v SR,

- možností využívania potenciálu mladých ľudí v podnikateľskom prostredí Slovenska 

a v európskom regióne,

- rozboru a porovnania príjmov domácností v SR, faktorov a nástrojov pôsobiacich na 

dôchodky vybraných domácností, -  efektívneho  uplatňovania  a  rozvoja  jazykových 

zručností  v  medzinárodnej  komunikácii  a  vymedzenia  možností  a  spôsobov  odburávania 

prekážok a nedôvery v procese interkultúrnej komunikácie,

- problematiky učiacej sa organizácie,

-  špecifikácie  determinantov  a  ich  vplyv  na  podmienky  územných  samospráv  a 

možnosti ich endogénneho rozvoja,

- kontrahovania služieb vo verejnom sektore,
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-  implementácie  konceptu spoločenskej  zodpovednosti  podnikov na malé a stredné 

podniky,

-  postavenia  neziskového  mimovládneho  sektora  pri  zabezpečovaní 

verejnoprospešných služieb,

- vybraných problémov finančného a bankového trhu súvisiacich so vstupom SR do 

Hospodárskej a menovej únie,

-  otázok  fungovania  nástrojov  environmentálnej  politiky  v  kontexte  sociálno-

ekonomických disparít v SR,

- manažérstvo sťažností v organizáciách služieb,

- tvorby elektronickej učebnice „Viacrozmerné štatistické metódy so zameraním na 

riešenie problémov ekonomickej praxe“,

– inovatívneho manažmentu vo vedomostnej ekonomike.

Medzinárodná  vedecká  konferencia  "Tvorivosť  a  inovácia“  sa  uskutočnila 6.  októbra 

2009  v Banskej Bystrici v rámci Európskeho roku tvorivosti a inovácie. Je pokračovaním 

pravidelných  konferencií  „Európske  financie:  teória,  politika  a  prax“,  ktoré  už  tradične 

organizuje  Katedra  financií  a  účtovníctva  EF  UMB  v  spolupráci  so  Zastúpením  EK  na 

Slovensku  a  Regionálnym  európskym  informačným  centrom  Banská  Bystrica.  Cieľom 

konferencie  bola  diskusia  akademickej  a  odbornej  verejnosti,  ako  aj  študentov,  na  tému 

podpora  tvorivosti,  tvorba  prostredia  pre  realizáciu  a  samotná  realizácia  inovácií  v 

súkromnom aj verejnom sektore, v národnom a medzinárodnom kontexte

Hvezdáreň v Banskej Bystrici  

Hvezdáreň v Banskej Bystrici  pracovala aj v medzinárodnom roku astronómie  v prvom rade 

ako výchovno-vzdelávacia a kultúrno-výchovná organizácia s aktivitami určenými pre širokú 

verejnosť,  ale  najmä  pre  mládež  všetkých  vekových  kategórií.  Okrem  samotných 

pozorovacích, vzdelávacích a kultúrnych akcií na jednotlivých hvezdárňach, organizuje za rok 

niekoľko súťaží, praktík, letných táborov, seminárov, astronomických dní a večerov, ako aj 

ďalších  špecifických  akcií.  Pracuje  v  odbornej  i  výskumnej  činnosti  v  pozorovaní  Slnka, 

meteorov, zákrytov, zatmení,  komét i ostatných náhlych astronomických javov. Organizuje 
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celoslovenské meteorické expedície, niektoré celoslovenské odborné semináre, zúčastňuje sa 

expedícií  za  úplnými  zatmeniami  Slnka,  ako  aj  medzinárodných  akcií  spojených  s 

pozorovaním meteorov. Je členom IMO (International Meteor Organization), medzinárodnej 

zákrytovej  organizácie  (IOTA) a  tiež  sa  podieľa  na  práci  22.  komisie  IAU (International 

Astronomical Union) o obore pozorovania meteorov. Výsledky ich práce sú publikované v 

domácej i zahraničnej populárno-vedeckej i vedeckej tlači. Niektoré naše pozorovania boli na 

takej odbornej úrovni, že meno  hvezdárne je v zahraničí dobre známe. Dokonca v pozorovaní 

meteorov a zákrytov sa stále umiestňuje na poprednom mieste vo svetovom meradle. Taktiež 

vo vzdelávacej a pedagogickej činnosti sú  výsledky dobré. Študenti u nich robia študentské 

odborné práce, diplomové práce, ich pracovníci spolupracujú vo vyučovacom procese v obore 

astronómie a astrofyziky s Katedrou fyziky Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 

Záverom nemožno zabudnúť na spoluprácu s Astronomickým ústavom SAV, ako aj ostatnými 

hvezdárňami na Slovensku i v Českej Republike, najmä v oblasti odbornej a vzdelávacej. Pri 

hvezdárni pracuje aktívne odbočka Slovenskej Astronomickej Spoločnosti pri SAV, v Žiari 

nad Hronom je to miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov (SZAA) a v 

Rimavskej  Sobote  sídli  vedenie  SZAA.   V hvezdárni  vyrástlo  niekoľko  profesionálnych 

astronómov, z ktorých dvaja (Dr. Ján Svoreň a Dr. Ladislav Hric) sú v súčasnosti vedeckými 

pracovníkmi Astronomického Ústavu v Tatrách.  

162



KULTÚRA A UMENIE

Mesto Banská Bystrica financovalo v roku 2009 kultúrne podujatia  v  sume 176 614 eur, 

príspevok pre PKO predstavuje 665 460 eur. V sledovanom období bolo grantovým systémom 

prerozdelených 88 159 eur na rozvoj kultúry v zmysle unesení Komisie MsZ pre kultúru, 

informatiku,  mestskú  kroniku  a  ZPOZ,  prípadne  uznesení  samotného  mestského 

zastupiteľstva. Rozpis dotácií sa nachádza v textovej časti materiálu.

Oddelenie pre kultúru mesta spolupracovalo na mnohých projektoch.

Mesto Banská Bystrica  v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, Štátnou vedeckou 

knižnicou  Banská  Bystrica,  Generálnym  konzulátom  Slovenska  v  Šanghaji  a  Fondom 

výtvarných umení pripravili v roku 2009 výstavu o živote a diele architekta Ladislava Hudeca 

s názvom "Príbeh Hudeca v Šanghaji". Pred sprístupnením výstavy sa uskutočnilo slávnostné 

prijatie zahraničnej  delegácie z ďalekého Šanghaja na pôde banskobystrického magistrátu. 

Tak ako sa v súčasnosti dostáva väčšej pozornosti ochrane historických pamiatok, tak sa aj 

Hudecove diela dostávajú do väčšej pozornosti sveta. Vplyv tohto banskobystrického rodáka 

na šanghajskú architektúru 20. a 30. rokov 20. storočia je nepochybne obrovský . Nakoľko 

vítame všetky iniciatívy, ktoré meno banskobystrického rodáka architekta Ladislava Hudeca a 

mesto  Banská  Bystrica  zviditeľňujú  po  celom  svete,  privítali  sme  v  Banskej  Bystrici 

delegáciu zo Šanghaja. Mesto v spolupráci s Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku, Úradom 

Mestského  archívu  v  Šanghaji,  MK  SR,ŠVK  ,  SAS,  a  Šanghajskou  ľudovou  asociáciou 

priateľstva so zahraničnými krajinami realizovalo na jeseň roku 2009 výstavu pod názvom 

Príbeh Hudeca v Šanghaji.V máji 2010 sa začne v Šanghaji EXPO 2010, kde bude i pavilón 

prezentujúci Hudecove diela.

Verejná  knižnica  M.  Kováča:  z  dotácie  mesta  11  300,-  EUR  zorganizovala  akciu 

Banbyčitariáda  (BB číta  rada),  zakúpi  vyše  1000 kníh,  ktoré  obohatia  knižničný fond a 

potešia čitateľov v meste Banská Bystrica. Mesto vytvára vhodné priestorové podmienky v 

objektoch  ZŠ  a  MŠ  pre  poskytovanie  knižnično-informačných  služieb  pre  verejnosť  na 
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sídliskách,  čím  uskutočňuje  plánovaný  zámer  zachovania  jej  stredísk,  najmä  na  starom 

Sídlisku  

Pasportizácia

Venovanie pozornosti  ochrane kultúrnych pamiatok je odovzdávaním civilizácie  a  histórie 

ďalším generáciám.  V záujme zachovania  kultúrneho dedičstva  mesta  Banská  Bystrica  je 

realizovaná 1. etapa pasportizácie ( fyzická inventarizácia a fotodokumentácia) kultúrnych 

pamiatok ako aj vojnových hrobov a iných pietnych symbolov. Pasportizácia bude zároveň 

podkladom pre  vydanie  publikácií  -  Sochy,  busty,  pamätné  tabule  na  území  mesta  BB a 

publikácie Sprievodca banskobystrickými cintorínmi.

Kováčova Bystrica 

V meste pod Urpínom sa v roku 2009 uskutočnil 5. ročník umeleckej literárnej súťaže pod 

názvom “Kováčova Bystrica”, ktorú organizovalo Informačné centrum mladých v Banskej 

Bystrici. Mladí nádejní umelci prezentovali svoj talent v prednese poézie a prózy. Odborná 

porota  hodnotila  aj  vlastné  práce  budúcich  nádejných  spisovateľov.  Súťažilo  sa  v  troch 

kategóriách,  z  každej  kategórie  porota  súťažiacich  zaraďovala  do  troch  pásiem -  zlatého, 

strieborného a bronzového. Najlepší interpreti a tvorcovia boli ocenení diplomom laureáta, 

hodnotným  knižným titulom  a  upomienkovým medailónom.  No  aj  tí,  ktorí  sa  laureátmi 

nestali, odniesli si zo súťaže diplom, medailón Kováčovej Bystrice. Mesto Banská Bystrica v 

rámci finančnej participácie na podujatí prispelo na vydanie informačnej brožúry súťaže. V 

jarných mesiacoch si Mesto Banská Bystrica pripomenulo s pozvanými hosťami sviatok žien 

– MDŽ, Deň matiek a Deň učiteľov, kde v programe vystúpili sólisti Štátnej opery. Primátor 

mesta si hostí uctil v priestoroch PKO – ECC, Banská Bystrica kultúrnym programom, milým 

slovom a kvietkom.

EUROPE DIRECT

V nadväznosti na dlhoročnú úspešnú súčinnosť s Európskou komisiou - zastúpenie v SR pri 

zvyšovaní informovanosti obyvateľov Banskej Bystrice o Európskej únii sme sa aj  v roku 

2009 stali spolurealizátormi DŇA EURÓPY v máji 2009. Okrem prevádzky multimediálneho 
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informačného  stanu  EUROPE  DIRECT sa  konali  na  námestí  SNP sprievodné  podujatia: 

vystúpenia  banskobystrických  hudobných  a  tanečných  telies  a  vystúpenie  významných 

populárnych  skupín  HEX,  Kryštof,  Čírová.  Sprievodné  podujatia  boli  určené  ako deťom, 

žiakom ZŠ,  študentom tak  aj  širokej  verejnosti.  1.  máj  si  Banská  Bystrica  pripomenula 

vystúpením folklórneho  súboru  Partizán,  Radosť  a  vystúpením hudobnej  skupiny ZBM z 

Brezna.

Pocta ŠTEFÁNIKOVI 

Mesto Banská Bystrica bolo jedným z miest, v ktorom Ministerstvom obrany SR realizovalo 

dôstojnú spomienku na generála Milana Rastislava Štefánika v súvislosti s 90.výročím jeho 

tragického  úmrtia.  Štafeta  s  názvom  POCTA ŠTEFÁNIKOVI  symbolicky  prepojila  celé 

Slovensko. V Banskej Bystrici sa pri pamätníku generála Štefánika v mestskej časti Sásová 

uskutočnilo  odovzdanie stuhy na štafetový kolík,  ktorý poslovia  z  jednotlivých etapových 

centier  priniesli  do  Košarísk  a  na  Mohyle  pri  Bradle  sa  uskutočnila  celonárodná  pietna 

spomienka.

10. výročie cyklu Osobnosti v ŠVK 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici každoročne organizuje podujatie, ktoré prispieva k 

upevneniu  povedomia  občanov  k  významným  osobnostiam  nielen  Slovenska,  ale  aj  k 

osobnostiam  celého  banskobystrického  regiónu.  Toto  významné  podujatie,  cyklus 

„Osobnosti“ v roku 2009 oslávilo svoje 10. narodeniny. Mesto Banská Bystrica sa podieľalo 

na  vydaní  publikácie  venovanej  životu  a  dielu  jednotlivých  prezentovaných  osobností  s 

názvom „Čím by bola Banská Bystrica bez nich“.

Mikuláš na magistráte

Záver  kalendárneho  roka  je  už  po  stáročia  spojený  s  Mikulášom a  Vianocami.  Stalo  sa 

tradíciou, že v priestoroch Mestského úradu primátor mesta odovzdáva mikulášske darčeky 

deťom v školských a predškolských zariadeniach Mesta. Tento rok sa podujatia „Netradičný 

Mikuláš  –  Bavíme  sa  navzájom“  zúčastnili  detičky  materských  škôl  v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Pre deti okrem darčekov bol pripravený zábavný kultúrny 

program a k zábave veľkou mierou prispeli aj sami básničkami a pesnička
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Zomrel folklorista  
Miroslav Baran  (26.2.1950 Ratkovské Bystré  -  2.4.2009  Slovenská  Ľupča)  –  vo veku 59 

rokov zomrel náhle banskobystrický pedagóg, folklorista, spevák ľudových piesní, hráč na 

kontrabas,  spracovateľ  ľudových  piesní.  V r.  1974  absolvoval  štúdium na  PF  v  Banskej 

Bystrici, odbor hudobná výchova. Pôsobil v Tisovci, Revúcej a od roku 1984 na ZŠ v Banskej 

Bystrici  ako  učiteľ  špecializovanej  hudobnej  výchovy,  kde  dosahoval  výborné  výsledky, 

viedol detskú ľudovú hudbu Sedmokráska a bol aj riaditeľom Základnej školy na Kuzmányho 

ulici  v  Banskej  Bystrici.  Upravoval  ľudové  piesne  pre  súbory  Dratvárik,  Spievanky, 

Sedmokráska, Slnečnica, Ekonóm a pre verejné rozhlasové nahrávky. Pôsobil vo folklórnych 

súboroch Mladosť, Partizán a Borievka, ktorej bol spoluzakladateľom. Hrával v rozhlasovom 

orchestri  Slovenského  rozhlasu  Banská  Bystrica  a  hosťoval  aj  v  ďalších  muzikách  na 

kontrabas. Veľmi úspešný bol aj  ako sólový spevák a s ľudovou hudbou Róberta Puškára 

nahral svoje samostatné CD pod názvom Ej idem, idem... Ako muzikant precestoval temer 

celú Európu. Bol autorom rozhlasového cyklu relácií o Gemeri. Jeho populárna rozhlasová 

relácia  Fujarôčka  moja  (v  rádiu  Lumen),  priblížila  mnohé  ľudové  zvyky,  obyčaje, 

folkloristické osobitosti a krásy slovenskej ľudovej piesne.

Edita Gruberová - svetoznáma diva v Banskej Bystrici

V  deň  slovenskej  premiéry  diela  Gaetana  Donizettiho  Linda  di  Chamounix  v  rámci 

Zámockých hier zvolenských  24.6.  na banskobystrickom magistráte privítali opernú divu, 

sopranistku,  Editu Grúberovú. Dôvodom jej návštevy v našom regióne bolo práve uvedenie 

Donizettiho opery, ktorú naštudovala jej dcéra, mladá rakúsko – slovenská režisérka Barbara 

Klimo. Edita Grúberová v rozhovore s primátorom Ivanom Saktorom spomínala aj na svoje 

spevácke  začiatky  spojené  s  banskobystrickou  operou,  kde  naštudovala  viacero  veľkých 

postáv.   Dr.h.c.  Edita  Gruberová  po  absolvovaní  VŠMÚ  v  Bratislave   vyhrala   známu 

medzinárodnú spevácku súťaž vo francúzskom Toulouse. Ponuka na angažmán jej neprišla z 

Bratislavy.  Namiesto  toho  ju  čakala  opera  v  Banskej  Bystrici,  kde  síce  za  dve  sezóny 

naštudovala  viacero  veľkých  postáv.  Aj  profesorka  Mária  Medvecká  bola  presvedčená  o 

výnimočných kvalitách hlasu svojej žiačky, ktorej napokon, napoly tajne, vybavila v lete roku 

1969 predspievanie vo viedenskej Štátnej opere. Výsledkom bola okamžitá elévska zmluva a 

už o pár  mesiacov po vypočutí  jej  Kráľovnej  noci  z Mozartovej  Čarovnej  flauty vedenie 
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rozhodlo, aby sa stala aj stálou členkou tohto špičkového operného súboru. V osemdesiatych 

rokoch sa repertoár Edity Gruberovej rozširoval ďalej. Pribudli ďalšie mozartovské hrdinky 

(Donna  Anna  v  Donovi  Giovannim,  Constanza  v  Únose  zo  serailu),  ale  spievala  aj 

Massenetovu Manon, Verdiho Gildu v Rigolettovi a Violetu v La Traviate. Odborníci vysoko 

oceňovali aj jej návrat k predverdiovskej talianskej romantickej opere v Belliniho Norme, v 

Námesačnej,  Donizettiho Marii  Stuartovne a Anne Boleynovej, ktorá sa dovtedy uvádzala 

dosť  zriedkavo.  Zároveň  sa  stáva  aj  ideálnou  predstaviteľkou  veľkého  romantického 

repertoáru,  ktorý  obohacuje  vlastnou  jedinečnou  interpretáciou  bez  toho,  že  by  pritom 

nerešpektovala kvality pôvodnej predlohy. Svedčila o tom Rossiniho Semiramis, Belliniho 

Elvíra v Puritánoch alebo Norma v jeho rovnomennej opere. Po novembri 1989 sa síce meno 

Edity Gruberovej znovu vrátilo aj do nášho operného sveta, ale pre množstvo záväzkov sa už 

na  javisko  Slovenského  národného  divadla  nikdy  nepostavila.  Poslucháči  však  mohli 

obdivovať  jej  jedinečný  hlas  na  viacerých koncertoch.  Stala  sa  aj  čestnou  predsedníčkou 

Bratislavských hudobných slávností a ako sama hovorí, občas príde z Viedne, kde stále žije, 

do Bratislavy celkom súkromne. Prejsť sa po jej uliciach, zaspomínať si na udalosti, ktoré tu 

prežila počas prvých dvadsiatich štyroch rokov svojho života – a zároveň zistiť, nakoľko sa 

mesto od čias jej mladosti zmenilo. Oceňuje, že v posledných časoch získalo oveľa krajší 

vzhľad  a  že  v  ňom  preto  cíti  ten  istý  dych  Európy,  ako  kdekoľvek  inde.  

V súčasnosti síce Edita Gruberová vystupuje na scénach svetových opier menej ako kedysi, 

ale záujem o ňu neklesá. Rovnako ako o nahrávky jej najslávnejších úloh, či hosťovania v 

rámci  najrozličnejších  festivalov.  Sama  však  dáva  pred  scénickým  naštudovaním  opery 

prednosť jej koncertnému uvedeniu. Odôvodňuje to tým, že do nového súboru sa musí vždy 

vžiť a na to jej nestačia iba dve či tri skúšky, ako býva teraz obvyklé. 

O banskobystrickej  Opere

napísal muzikológ  PhDr. Jaroslav Blaho nasledovné :

V mediálnych výstupoch sa často stretávame s konštatovaním, že banskobystrická Opera je na 

Slovensku najmenšou, či najmladšou. Akoby to bola výsada, ospravedlnenie, alebo bohvieaká 

kuriozita. Najmä v zrkadle faktu, že tých operných telies nemáme u nás ani len poltucet ako v 

susednom  Rakúsku,  ani  niekoľko  desiatok  ako  v  Nemecku,  či  Taliansku,  ale  len  –  tri. 

Kuriozitou zostáva aj to, že v Banskej Bystrici sa začínala hviezdna dráha Sergeja Kopčáka, 
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Ľuby Orgonášovej, že tu svoje prvé tri necelé sezóny prežila primadona, ktorá vchádza do 

dejín moderného belkanta - Edita Gruberová. A predsa sa v sotva polstoročnej histórii Štátnej 

opery  (predtým  opery  Divadla  Jozefa  Gregora  Tajovského)  vyčleňujú  domény,  ktoré  jej 

určujú nezameniteľné miesto v slovenskom opernom kontexte. Prioritné postavenie si Štátna 

opera už roky udržuje svojou dramaturgickou odvahou. A nie je to iba spomienka na návrat 

(hoci nie úplný) k pôvodnému zneniu Suchoňovej Krútňavy po rokoch deformácií (1963), nie 

je to iba fakt prvých uvedení opier domácich autorov - Kowalského, Meiera, Andrašovana, 

Urbana, Zeljenku, ale predovšetkým približne dve desiatky slovenských premiér z pokladnice 

svetovej opernej klasiky. Samozrejme, nie všetky predstavujú udalosť. Ale ak sa konečne z 

nadhľadu  rovnocenného  partnera  rozhliadneme  po  mape  opernej  Európy,  budeme  musieť 

priznať  patinu  historickej  udalosti  banskobystrickým  premiéram  Donizettiho  Favoritky 

(1992), Belliniho Puritánov (2001), Verdiho Arolda (1993), Ernaniho (1999), Attilu (2005), 

Ponchielliho  Giocondy  (1971),  Gounodovho  Romea  a  Júlie  (1965)  a  vari  aj  prvému 

slovenskému uvedeniu Cileovej Adriany Lecouvreur (1985) a menej známych opier Giacoma 

Pucciniho  (Edgar,  Lastovička).Od  roku  1979  je  banskobystrická  Opera  organizačným  a 

umeleckým garantom opernej časti Zámockych hier zvolenských - jediného letného operného 

festivalu  na  Slovensku.  Ak  si  uvedomíme  aký  nielen  umelecký,  ale  aj  ekonomický  a 

propagandistický  fenomén  predstavuje  opera  v  prázdninovej  Európe,  potom je  dlhoročný 

vklad banskobystrickej Štátnej opery do úplnosti profilu slovenského operného umenia priam 

pioniersky.

Sólisti banskobystrickej Štátnej opery

sa  18.. 7. 2009 vrátili z turné v krajine vychádzajúce slnka – Japonska.  Ich vystúpenia videlo 

4 tisíc milovníkov umenia. Sedem koncertov v siedmich japonských mestách  Kunisaki, Usa, 

Mašiki,  Arao,  Macušima, Komacu a Fukui  absolvovali  na svojom už 17. turné v krajine 

vychádzajúceho slnka sólisti banskobystrickej Štátnej opery. Z Japonska, kam odcestovali 1. 

júla,  sa  vrátili  plní  dojmov.  Na  vystúpenia  operných  spevákov  Oľgy Hromadovej,  Márie 

Tomanovej, Michala Hýrošša, Šimona Svitka, Dušana Šima a Zoltána Vongreya prišlo vyše 4 

tisíc japonských milovníkov vážnej hudby. Spevákov a klavíri sprevádzala klaviristka Martina 

Svitková. „V každom meste vystúpili na jednom koncerte. V jeho prvej časti ponúkli divákom 

kostýmované poloinscenované naštudovanie svetoznámej  opery Giacoma Pucciniho Tosca. 

Druhá časť koncertu sa niesla v operetnom a muzikálovom duchu. Zazneli počas nej árie z 
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Modrej  ruže,  Čardášovej  princeznej,  Grófky  Marice  a  z  ďalších  známych  diel,"  uviedla 

médiám vedúca propagácie Štátnej opery v Banskej Bystrici Katarína Uhríková.  Turné do 

Japonska znovu zorganizoval dlhoročný priaznivec banskobystrickej Štátnej opery a milovník 

operného  umenia  Japonec  Nadajuki  Hasegawa.  Pre  banskobystrických  umelcov  pripravil 

počas ich pobytu v Japonsku aj krátky kurz kaligrafie a návštevu keramikárskej dielne, kde si 

mohli vlastnoručne zhotoviť predmet tradičnej japonskej keramiky.

Úspech banskobystrickej Štátnej opery v Rumunsku

Umelecký súbor Štátnej opery sa už druhýkrát úspešne zúčastnil Medzinárodného festivalu 

scénického umenia „Viaţa e frumoasã" (Život je krásny) v Bukurešti.  Dňa 21. 11. 2009 v 

Bukurešti uviedol operetu Franza Lehára Veselá vdova v réžii a choreografii Dany Dinkovej. 

Hudobný sprievod zabezpečil  orchester Národnej operety Iona Daciana v Bukurešti,  ktorý 

dirigoval  Igor  Bulla.  V hlavných úlohách sa  predstavili  Oľga Hromadová,  Šimon Svitok, 

Štefan Šafárik, Dominika Doniga, Dušan Šimo a Ján Haruštiak. Produkcia Štátnej opery mala 

mimoriadny úspech a po predstavení v preplnenej sále divadla Iona Daciana znel ešte dlho 

spontánny aplauz nadšených divákov.  „Výkony banskobystrických sólistov,  zboru a baletu 

vysoko  ocenili  aj  zástupcovia  veľvyslanectiev  Slovenska,  Nemecka,  Holandska, Írska, 

Rakúska a Bulharska, ktorí sa na predstavení zúčastnili. 

Štátna opera uviedla premiéru operety Indigo

Banskobystrická Štátna opera uviedla na svojom javisku prvýkrát operetu Johanna Straussa 

Indigo. Premiéra tohto diela situovaného do Orientu sa uskutočnila 11. a 12. decembra.

Inscenovanie  operety Indigo bolo  súčasťou Európskeho festivalu  scénických diel  Johanna 

Straussa. Ten sa konal v spolupráci s Viedenským inštitútom pre Straussov výskum. Tento 

inštitút  je  centrálnym spolkom pre  vedecko-výskumné  projekty týkajúce  sa  Straussovskej 

rodiny a jej súčasníkov. Libreto preložil a upravil Július Gyermek, kostýmy navrhla Helena 

Bezáková.  Scénu  operety  pripravil  Juraj  Kuchárek,  choreograficky  sa  podieľal  aj  Jozef 

Dolinský. V hudobnom naštudovaní Adriana Kokoša a réžii Júliusa Gyermeka sa predstavili 

domáci aj hosťujúci sólisti ako Peter Ďurovec, Martin Popovič či Katarína Perencseiová. Na 

169

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5185523&ids=6


premiére sa zúčastnil aj jeden z posledných potomkov rodu Straussovcov Dr. Eduard Strauss, 

čestný predseda Straussových spoločností.

Prehliadka medzinárodného filmu  v Europa Cinemas

Filmy v  rámci MFF Bratislava si mohli  pozrieť od 28. do 30. novembra aj banskobystrickí 

nadšenci  kinematografie.  Tri  festivalové  dni  ponúkli  divákom  Súťaž  krátkych  filmov  aj 

ukážky  z  tvorby  študentov  Akadémie  umení  v  Banskej  Bystrici.  V  banskobystrickom 

komplexe  Europa  Cinemas  sa   premietali   súťažné  krátke  filmy  rozdelené  do  dvoch 

premietacích blokov. V medzinárodnej premiére, boli uvedené filmy :  Žena uväznená v izbe s 

búrkou od Lanis Guerrero, Stretnutie od Antolína Prieta a Zlodeji kukurice Martina Turka. 

Filmy z rôznych kútov sveta boli pestré z tematického i  žánrového hľadiska,   romantické 

príbehy,  sociálne drámy,  klasické spracovanie,  animovaný film aj  experiment.   Otváracím 

filmom banskobystrickej sekcie MFF Bratislava bol Návštevník od režiséra Toma Mcarthyho 

v hlavnej úlohe s palestínsko-francúzskou herečkou Hiam Abbass.

Literárne a hudobné múzeum oslávilo 40 rokov

Slávnostnou  akadémiou  s  umeleckým  programom  študentov  banskobystrickej  Akadémie 

umení  si  Literárne a hudobné múzeum (LHM)  25.  11.  2009   slávnostne pripomenulo 40. 

výročie vzniku.  Študenti predniesli  tvorbu zo zbierkového fondu regionálnych hudobných 

skladateľov,  spisovateľov,  ktorí  sa  viažu  k  Banskej  Bystrici  aj  k  múzeu.  Múzeum  bolo 

založené  1.  marca  1969,  výročie  oslavovali  počas  celého  roka  a   program  bol  len 

vyvrcholením osláv.  Každý mesiac  pripravili  v múzeu nejaké zaujímavé podujatie, ktorým 

prezentovali  činnosť   múzea.  Išlo  o  literárne  festivaly,  hudobné  podujatia,  happening  na 

námestí pre verejnosť, noc v múzeu i medzinárodný bábkarský festival.  Dňa 25. 11. 2009  sa 

stretli  všetci  bývalí  pracovníci,  ale  aj   dlhoroční  spolupracovníci  a   kultúrne  inštitúcie  v 

budove ŠVK na Lazovnej ulici. LHM patrí medzi ojedinelé špecializované múzeá nielen v 

rámci  Slovenska,  ale aj  Európy svojim zameraním na dokumentáciu literárnej  a hudobnej 

kultúry regiónu. Za významný medzník existencie múzea sa  považuje  získanie vlastného 

objektu na jeho činnosť, keďže 34 rokov sídlili v budove bývalej evanjelickej školy. Od 1.1. 

2001 sa stali súčasťou Štátnej vedeckej knižnice ako jej špecializovaný organizačný útvar, s 

tým, že v roku 2003 sa presťahovali do historického župného domu a fungujú ako súčasť 

170



vedeckej knižnice.  Literárne a hudobné múzeum zriadil Okresný národný výbor v Banskej 

Bystrici 1. marca 1969 s perspektívnym umiestnením múzea v budove na Lazovnej ulici, v 

ktorej  žil,  pracoval a zomrel Ján Botto.   Potreba zriadiť takéto múzeum sa odôvodňovala 

bohatými  literárnymi  a  hudobnými  tradíciami  regiónu,  v  ktorom  pôsobili  významné 

osobnosti,  spolky  literárnej,  hudobnej  a  divadelnej  kultúry.  Tieto  skutočnosti  viedli  aj  k 

určeniu špecializácie LHM a k jeho začleneniu medzi špecializované múzeá v múzejnej sieti 

na  Slovensku.  Počas  svojho  fungovania  stihlo  múzeum  uskutočniť   veľa  prezentačných 

aktivít,  výstav,  privítať  množstvo  návštevníkov  či  pracovať  na  mnohých  výskumných 

úlohách, odborných publikáciách. 

Štúdio tanca

Štúdio tanca v Banskej Bystrici  je  profesionálne tanečné divadlo tvorí a uvádza autorské 

projekty  súčasného  tanca.  Zámerom dramaturgie  divadla  je  podporovať  najmä  súčasných 

slovenských umelcov. Filozofiou divadla je prezentovať tanec širokej verejnosti.

Umelecký projekt Dotkni sa tanca (i cella) predstavilo  Štúdio tanca v utorok 10. 11. 2009 v 

banskobystrickom Divadle Akadémie umení Evanjelickom dome. Išlo o hudobno-pohybovú 

improvizáciu pre viacerých tanečníkov a jedno violončelo.

Tanečníci Štúdia tanca a hostia Boris Nahálka a Tomáš Nepšinský sa predstavili v spoločných 

improvizáciách s významným slovenským hudobníkom - violončelistom Jozefom Luptákom."

Projekt bol založený na slobodnom prepojení choreografie a improvizovaného pohybu. Tanec 

experimentuje s priestorom, inšpiruje sa jeho estetikou, reflektuje jeho históriu, nasáva jeho 

atmosféru  a  konfrontuje  sa  s  publikom.  Práve  pred  jeho  očami  sa  rodí  tvorivý  proces,  v 

ktorom tanečníci vytvárajú pohyby na základe vlastných vnemov a podnetov z okolia.

Viiolončelista  Jozef  Lupták  patrí  k  najvýraznejším  osobnostiam  na  súčasnej  slovenskej 

hudobnej  scéne.  Je  spoluzakladateľom  súboru  Opera  Aperta,  iniciátorom  a  umeleckým 

riaditeľom  festivalu  komornej  hudby  Konvergencie.  Pravidelne  koncertuje  na  pódiách  v 

Európe i zámorí. Venuje sa tiež improvizácii a alternatívnym hudobným projektom. 

Festival  Štyri (+ 1) dni tanca pre vás

Už po siedmy raz sa mesto prostredníctvom festivalu Štyri  (+ 1) dni tanca pre vás,  stalo 

centrom toho najnovšieho, čo ponúka žáner súčasného tanca .  Festival sa uskutočnil   od 
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utorku 13. do soboty 17. Októbra 2009 a predstavil aktuálne dielka tvorcov súčasného tanca z 

viacerých krajín, zakaždým so slovenskou účasťou. Dve scény (Komorné divadlo a Estrádna 

sála ECC v Banskej Bystrici  ponúkli  osem produkcií. Návrat domov ohlásili Slováci úspešne 

pôsobiaci najmä v Belgicku, Les SlovaKs Dance Collective. Ich Journey Home bol určite 

nezabudnuteľným  zážitkom.  CobosMika  Company  slovenského  choreografa  Petra  Miku, 

ktorý dlhodobo tvorí v Španielsku, poskytol divákom vo svojom duete Near fyzickú virtuozitu 

a  vibrujúci  zmyslový  zážitok.  Hranice  posúvala  Eva  Klimáčková  spolupracujúca  s 

francúzskymi umelcami v predstavení Ivanuška inšpirovanom Art Brut a Art Naif. Festival 

uzavrelo Štúdio tanca novou premiérou Bioprodukt v choreografii Zuzany Hájkovej, kde sa 

okrem stáleho umeleckého súboru predstavili  aj zaujímaví hostia. Na festivale nechýbala  ani 

tento  rok   už  tradičná  prezentácia  umeleckých  škôl  pod  názvom  Večer  budúcich 

profesionálov,  premietanie  filmov  s  tanečnou  tematikou,  diskusie  s  tvorcami,  koncert  či 

výstava.  Novinkou  bol  otvorený  workshop  prezentovaný  študentmi  Tanečného  odboru 

Konzervatória J. L. Bellu v Estrádnej sále ECC, ktorého sa mohli záujemcovia zúčastniť v 

úlohe divákov. Súčasťou festivalu boli  aj pohybové workshopy pre verejnosť pod vedením 

domácich a zahraničných pedagógov. 

Bábkové divadlo a tvorba pre dospelých

Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) sa  vo svojej aktuálnej 49. sezóne 

cielenejšie a programovejšie venovalo tvorbe pre mládež a dospelých. 

Z piatich premiér naplánovaných na túto sezónu boli dospelým divákom určené tri, deťom 

dve.  Uvedomili   si  absenciu  divadla  pre  mladých  a  dospelých  a  možno  aj  stojaté  vody 

divadelného kultúrneho života v Banskej Bystrici.  So zámerom pritiahnuť viac mládeže a 

dospelých divákov, zmenilo divadlo aj hracie dni a hodinu predstavení pre nich, po novom 

boli  utorky a piatky o devätnástej hodine Divadlo malo v tejto sezóne po prvýkrát vo svojej 

histórii aj partnerskú základnú školu. Do repertoáru BDNR pre mládež a dospelých  pribudla 

v  novembri  hra  od  kolektívu  slovenských  autorov  Sarkofágy  a  bankomaty,  v  marci 

Cervantesova tragikomédia Don Quijote a v máji autorský projekt divadla Zakázané územie.
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Festival Barbakan 

Medzi významné podujatia patril v roku 2009 multimediálny festival "BARBAKAN 2009" 

Nad týmto podujatím prevzal záštitu primátor mesta a udelil "Cenu primátora za najlepší film 

bez  žánrového  obmedzenia".  Multimediálny  festival  BARBAKAN  sa  stal  už  súčasťou 

kultúrneho diania v našom meste. V roku 2009 prevzal nad festivalom záštitu primátor mesta 

Ivan Saktor. Okrem filmovej a hudobnej sekcie bol súčasťou festivalu aj Literárny Barbakan, 

vo výtvarne sekcii,  zaujala  výstava PO HL(´)AD – o hlade a  hľadaní,  ako i  „Fine art“  - 

potulná  galéria  NomadSPACE  –  mobilná  platforma  zameraná  na  prezentáciu  súčasného 

umenia  na  neštandardných  miestach  v  priestore  nákladného  auta  a  predstavila  kľúčové 

osobnosti  80.rokov.  Zároveň výtvarníci  tvorili  svoje  diela  priamo v najrušnejších  uliciach 

mesta Banská Bystrica. Hudobný Barbakan predstavil v piatich priestoroch v priebehu dvoch 

dní telesá ako Noisecut, Sto múch, Nové Mapy, Čisté tvary, Lesní zvěř, Kubiz, Lisa Papineau, 

Katku  Koščovú,  Hansa  Petersena  a  mnoho  ďalších.  V  rámci  filmovej  sekcie  za  mesto 

B.Bystrica  udelil  primátor  mesta  cenu  za  najlepší  film  bez  žánrového  obmedzenia. 

Predsedkyňou poroty bola známa režisérka Kasia Adamik. Vernisážou PO HLAD sa utorok 8. 

9. 2009 v banskobystrickej Stredoslovenskej galérii začal multimediálny festival Barbakan a 

jeho výtvarná časť Fine art. V rámci festivalu, ktorého hlavný program  prebiehal  23. až 27. 

septembra,  sa obyvatelia a návštevníci  mesta mohli  tešiť na filmové,  hudobné,  výtvarné i 

literárne umenie.   "Moja výstava je  súhrn,  ukážka prác,  ktoré  som urobila  počas  vysokej 

školy, počas doktorandského štúdia," uviedla autorka výstavy Michaela Rázusová Nociarová. 

Olejomaľby, ktoré predstavila, pripravovala 15 rokov. Ich podstatnú časť, deväť rokov maľby, 

tvorí druhá z troch fáz výstavy - výskum ľudského charakteru pod vodou. "Musela som sa 

ponoriť  pod  hladinu  vody,"  vysvetlila  s  tým,  že  skúmala,  ako  v  rámci  pobytu  v  tejto 

substancii,  tomto  cudzom  prostredí,  menia  ľudia  svoje  charaktery.   "Michaela  Rázusová 

Nociarová je síce mladá autorka, ale už teraz je jej výstava chronologická, lebo zachytáva 15 

rokov jej vývoja, čiže takmer polovicu jej skutočného života," objasnila kurátorka výstavy 

Denisa Gura Doricová. Pozostáva z troch odlišných častí. "Najprv to boli expresívne maľby, 

ktoré  vznikali  na  základe  pamäťovej  stopy,  spomienky  na  nejaký  zážitok.  Emóciám 

pripisovala určitú farbu, ktorú dávala do tých obrazov," povedala Doricová. Už spomínaná 

druhá časť tvorí dlhú a podstatnú ukážku výstavy, s ňou autorka ukončila aj doktorandské 

štúdium. "Posledný cyklus tvoria odrazy skutočnosti, vynorila sa z hladiny a všíma si celé 
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okolie," povedala Doricová.  Autorka výstavy PO HLAD dodala, že obraz, s ktorým sa zžila 

najviac,  je už predaný, no stotožniť sa snažila s každým svojim dielom. "Veľmi si  cením 

obraz, v ktorom je zachytená atmosféra mojich priateľov s názvom - Sú tam alebo už nie." 

Súčasťou výstavy, ktorá trvala do 29. novembra, boli aj fotografie a video, ktoré predstavujú 

podľa autorky Nociarovej nedopovedané témy.

Multimediálny  festival  v  Banskej  Bystrici  privítal  aj  americkú  speváčku,  ktorá 

spolupracovala s Air a M81.   Multimediálny festival Barbakan 2009 priniesol do Banskej 

Bystrice  niekoľko zaujímavých  hudobných  mien.  Mesto  hudobne ožilo  počas  posledného 

septembrového víkendu 25.9. - 26.9.2009. Headlinerom tohto ročníka bolae Lisa Papineau, 

americká speváčka žijúca v Paríži. Rodáčka z Nového Anglicka spolupracovala s Air, M81, a 

jej debutový sólový album produkovala Tori Amos. Nedávno vydala druhý s názvom Red 

Trees. Na festivale sa už pravidelne objavujú kvalitné formácie z Maďarska. Tento rok to boli 

budapeštianski Realistic Crew.  Doma predskakovali Amon Tobinovi, ich hudbu inšpirovali 

Lamb, Boards of Canada či Bonobo. Do Bystrice prišli aj s VJským duom Monkeys presso.

Slovenskú scénu zastupovali  Foolk, Kasioboy, Noisecut,  Billy Barman, Talkshow a Katka 

Koščová, interpreti zo Stredného Slovenska ako Plastic Swans, Kubiz, Nové mapy, Sto múch, 

Ear Drum Crewa iné.  V roku 2009 prevzal nad festivalom záštitu primátor mesta Ivan Saktor. 

Okrem filmovej a hudobnej sekcie bol súčasťou festivalu aj Literárny Barkan, vo výtvarne 

sekcii, zaujala výstava PO HL(´)AD – o hlade a hľadaní, ako i „Fine art“ - potulná galéria 

NomadSPACE  –  mobilná  platforma  zameraná  na  prezentáciu  súčasného  umenia  na 

neštandardných  miestach  v  priestore  nákladného  auta  a  predstavila  kľúčové  osobnosti 

80.rokov. Zároveň výtvarníci tvorili svoje diela priamo v najrušnejších uliciach mesta Banská 

Bystrica. Hudobný Barbakan predstavil v piatich priestoroch v priebehu dvoch dní telasá ako 

Noisecut,  Sto  múch,  Nové  Mapy,  Čisté  tvary,  Lesní  zvěř,  Kubiz,  Lisa  Papineau,  Katku 

Koščovú, Hansa Petersena a mnoho ďalších. V rámci filmovej sekcie za mesto B.Bystrica 

udelil primátor mesta cenu za najlepší film bez žánrového obmedzenia. Predsedkyňou poroty 

bola zmáma režisérka Kasia Adamik. 

Anderleho Radvaň 2009

V Banskej Bystrici bol od 3. do 5. septembra Medzinárodný festival tradičného bábkového 

divadla Anderleho Radvaň 2009. Odkazu popredného bábkara Antona Anderleho z Banskej 
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Bystrice bol venovaný začiatok nového školského roka. Od 3. do 5. septembra sa  v rámci 

Medzinárodného  festivalu   tradičného  bábkového  divadla  Anderleho  Radvaň  2009 

uskutočnilo množstvo sprievodných podujatí. Anton Anderle,  laureát Ceny primátora,  bol 

považovaný za posledného ľudového bábkara na Slovensku. Zomrel v polovici minulého roka 

a nielen Banská Bystrica, ale celé Slovensko tak prišlo o poprednú osobnosť, ktorá dlhé roky 

rozdávala  radosť  nielen  detskému  divákovi.   Anton  Anderle  vynikal  tradičnou  technikou 

animácie bábok, majstrovsky ovládal ich reč, pričom dokázal paralelne narábať s viacerými 

hlasmi  postáv.  Banská  Bystrica  sa   tak  na  tri  dni  stala  centrom predstavení   bábkarov z 

viacerých krajín Európy, pričom bábky zaplnili  nielen komorné scény, ale aj  ulice mesta. 

Súčasťou  podujatí  bola  aj  konferencia  o  ľudovom bábkovom divadle  v  Európe,  výstava 

Bábkar Anton Anderle, či krst knihy. Pred samotným festivalom v Banskej Bystrici vzdali 

Antonovi Anderlemu poctu aj jeho priatelia z festivalu Kremnické gagy, kde opakovane a s 

úspechom účinkoval.  Reliéf  s  jeho  podobizňou  pribudol  v  Kremnici  do  Uličky slávnych 

nosov  k  J.  Satinskému,  V.  Kubalovi,  J.  Filipovi,  K.  Kolníkovej,  M.Kochanskému,  J. 

Melkovičovi a F. Dibarborovi.

Informačné  centrum

Prezentáciu  Banskej  Bystrice  domácim  i  zahraničným  návštevníkom  iniciovala   mestská 

samospráva  aj  prostredníctvom  Informačného  centra.  Medzi  vyhľadávané  produkty 

cestovného  ruchu  patrí   aj  sprievodcovská  činnosť,  ktorú  podľa  požiadaviek  záujemcov 

realizuje  centrum  od  roku  1996.  Prehliadky  mesta  vyhľadávajú  najmä  aktívni  ľudia  so 

záujmom o historické, kultúrne a umelecké dedičstvo Kým v minulosti sa robili nepravidelne, 

novinkou tohtoročnej turistickej sezóny boli pravidelné prehliadky Banskej Bystrice, počas 

ktorých  turistov  sprevádzali  kvalifikovaní  vlastivední  sprievodcovia.  Od  augusta   sa 

uskutočňovali dvakrát týždenne, okrem slovenčiny každý pondelok v anglickom jazyku,  vo 

štvrtok v nemčine. Záujemci o prehliadku sa v stanovené dni stretávali na Námestí SNP (pred 

čiernym obeliskom) o 16.50 hod. Okrem tradičnej prehliadky Hradného areálu na nich čakali 

aj  iné  historické  a  umelecké  skvosty,  ktorými  sa  môže  popýšiť  hlavné  banskobystrické 

námestie a Námestie Štefana Moysesa. Štandardný hodinový okruh bol v ponuke do polovice 

septembra.    Potulky  mestom,  tematické  prehliadky  umožnili  vychutnať  si  atmosféru 

zachovaných  bášt  a  mestského  opevnenia,  či  cirkevných  chrámov.  Priblížili mestskú 
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architektúru, odhalia tajomstvá meštianskych domov a poodhalia oponu známej  Thurzovsko-

fuggerovskej  spoločnosti,  bystrických  cechov  a  baníctva.  Záujemci  sa  dozvedeli  viac  o 

udalostiach, legendách a príbehoch, ktoré napísala história mesta. 

120. výročie  prvého mestského múzea

V Banskej  Bystrici  si   12.7.  2009 pripomenuli  120.  výročie  založenia  prvého Mestského 

múzea.  Jeho  nástupca,  Stredoslovenské  múzeum,  otvorilo  návštevníkom  svoje  brány  za 

dobrovoľné  vstupné.  Stodvadsiate  výročie  založenia  prvého  Mestského  múzea  v  Banskej 

Bystrici,  ktoré je v súčasnosti známe ako Stredoslovenské múzeum, si obyvatelia mesta a 

jeho návštevníci pripomenuli sériou podujatí. O 10. hodine otvorilo Stredoslovenské múzeum 

svoje priestory pre verejnosť. V Thurzovom dome mohli návštevníci nahliadnuť nielen do 

expozície pod názvom Keď múzeum jubiluje stodvadsiatykrát, ale aj do pôvodnej zakladacej 

listiny  múzea  z  roku  1889.  Špeciálne  na  tento  deň  boli  pripravené  pre  návštevníkov 

kostýmované sprievody na námestí.  V dobových odevoch sa predstavili  aj  sprievodcovia. 

Družina kráľa Mateja Korvína a kráľovnej Beatrix Aragonskej prešla námestím krátko po 17. 

hodine.  Kráľovský pár   sprevádzala  skupina  historického  šermu Cassanova  a  sokoliarska 

skupina  sv.  Bavona.  Pre  deti  múzeum pripravilo  tvorivé  dielne,  kde  sa  mohli  zahrať  na 

malých archeológov, reštaurátorov, či múzejníkov. Expozície múzea zatvorili  o 20. hodine. 

Vstupné bolo počas celého dňa dobrovoľné.

Výstava Banská Bystrica a Radvaň v historickej fotografii

Historické podoby a život ľudí v Banskej Bystrici a niekdajšom trhovom mestečku Radvaň, 

ktoré  je  už  banskobystrickou  mestskou  časťou,  priblížili  prostredníctvom  vyše  300 

historických fotografií a pohľadníc. Výstava Banská Bystrica a Radvaň v historickej fotografii 

dňa  30.7.2009  v  Thurzovom  dome  na  banskobystrickom  Námestí  SNP  otvorilo 

Stredoslovenské múzeum. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s pôvodnou architektúrou 

aj  so  zaniknutými  zákutiami  mesta.  Fotografie  a  pohľadnice  zachytávali  vývoj  viacerých 

lokalít v týchto mestách, napríklad Námestie SNP, mestský hrad, kaštiele, mosty, ale aj rôzne 

udalosti ako návštevu Andreja Hlinku či Klementa Gottwalda alebo prvý let lietadla v Banskej 

176



Bystrici.  Výstava  prezentovala  i  starodávnu  tradíciu  Radvanského  jarmoku.  Návštevníci 

Thurzovho domu si ju mohli  pozrieť do 27. septembra a stretla sa s diváckym úspechom

Múzeum SNP a fotozábery z deportácií

Mesto pod Urpínom malo  28. 4. 2009  v srdci mesta naozaj ojedinelú výstavu. Autentické 

fotografie z deportácie Ukrajinských, Maďarských a Slovenských Židov do Osvienčimu viseli 

priamo v centre. Autormi fotografií boli nemeckí vojaci, ktorí si neľudský odchod na smrť 

zdokumentovali.  Svetlo  sveta  by  však  nikdy  neuzreli,  keby  ich  náhodne  neobjavila  Lili 

Jakobinac, ktorú v roku 1944 deportovali do Osvienčimu aj s celou rodinou. Mladé dievča, 

ako jediné z rodiny prežilo. V  ďalšom tábore ,v kancelárii,  našla Lili fotoaparát s 250-timi 

fotkami Židov z Osvienčimu. Tu našla aj  foto posledného okamihu  svojich rodičov. Keďže 

Nemci podobnú dokumentáciu nechceli robiť práve kvôli takémuto odhaleniu, tieto zábery sú 

unikátne.  V  súčasnosti  patria  múzeu  v  Izraeli.  “My  ich  máme  od  jedného  historika  z 

Maďarska a veľmi si ceníme to, že takéto niečo je aj u nás”, povedal riaditeľ múzea SNP v 

Banskej Bystrici  Stanislav Mičev. Banskobystrické múzeum SNP zorganizovalo originálnu 

výstavu  a  Stredoslovenská  nadácia  sumou  5000  eur  pomohla  k  jej  realizácii.  Dvadsať 

vybraných  fotiek  viselo  v  meste  do  15-teho  mája  a  potom boli  inštalované  postupne  vo 

všetkých krajských mestách.

Výstava  Marián Krnáč Retrospektíva

Autorskú  umeleckú  výstavu  nazvanú  Marián  Krnáč  Retrospektíva  sprístupnili  v  júli  vo 

výstavných priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici. Predstavili na nej 35 veľkoplošných 

malieb z rôznych období tvorby autora,  ktoré vybrali  v odbornej  spolupráci s  historičkou 

umenia Soňou Svorákovou.  "Pre Mariána Krnáča sú v súčasnosti dominantné civilné námety, 

hoci neopúšťa rovinu citu, ľahkú a dobromyseľnú iróniu. Oporu hľadá v ustálených znakoch a 

symboloch  v  aktualizovaných  súvislostiach.  Očiam  návštevníka  neunikne  Krnáčova 

náklonnosť  k  surrealizmu,"  uviedla   Ingrid  Haringová  z  Oddelenie  prezentácie  a 

mimoškolských  aktivít  Múzea  SNP.  Tvorbu  neprofesionálneho  umelca  Mariána  Krnáča  z 

Banskej  Bystrice  spočiatku  ovplyvňovalo  jeho  povolanie  litografa  a  usmerňovalo  jeho 

výtvarný štýl. Podkladový základ diel tvorila fotografia a experiment s vývojkou. Neskôr sa 

začal  venovať  klasickým  výtvarným  postupom,  technike  pastelu,  maľbe  akrylom  a 
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kombinovaným  technikám.  Výstavu,  ktorá  je  sprístupnená  do  28.  augusta,  pripravili  pri 

príležitosti životného jubilea autora a jeho viac ako tridsaťročnej umeleckej činnosti.

Rocková skupina VZNCH (Voľné združenie nezáväzného charakteru)

Banskobystrická  rocková  skupina  VZNCH  (Voľné  združenie  nezáväzného  charakteru)  v 

sobotu 4. júla odohrala svoj dvestý koncert. Lodenica „Na mlynčoku" pri Slovenskej Ľupči 

zažila  rockové  hody,  pri  ktorých  sa   dražila  gigantická  päťdesiatkorunáčka.  Návštevník 

koncertu ju kúpil za 100 eur, teda v kurze 0,5 - výrazne odlišnom od oficiálneho 30,126!

„Gigantickú  päťdesiatkorunáčku  s  rozmermi  štyri  krát  jeden  a  pol  metra,  na  ktorej  sú 

namiesto portrétov Cyrila a Metoda tváre súčasného i bývalého predsedu vlády, si VZNCH 

dalo vyrobiť v januári, kedy uskutočnili koncert pri príležitosti rozlúčky s korunou," povedal 

Peter Gogola, člen skupiny.

Za dvadsaťdva rokov existencie skupina odohrala dvesto koncertov na Slovensku, v Čechách 

i v Poľsku. Za najkurioznejší koncert členovia skupiny pokladajú koncert v Ústave na výkon 

trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej v júli minulého roku. Bezmála dvesto 

väzňov vtedy nadšene privítalo príležitosť zabaviť sa pri rockovej hudbe, na čo za mrežami 

veľa príležitosti nemajú. 

Živý šach - ojedinelý šachový zážitok letnej sezóny

Dňa 5. 7. 2009  patrilo  centrum Banskej Bystrice atraktívnym šachovým partiám, stredovekej 

a  renesančnej  hudbe,  či  tanečným  kreáciám  na  šachovnici.  Od  tretej  popoludní  až  do 

neskorých večerných hodín centrum Banskej Bystrice ožilo atraktívnym novým podujatím, 

medzinárodnému  turnaju  v  živých  šachoch.  Autor  koncepcie  a  dramaturg  Peter  Danáš 

uviedol, že  príbeh živého šachu je starý už stovky rokov. Európa pozná túto stolovú hru aj v 

podobe  divadelno  -  exhibičného  vystúpenia,  hraného  pre  divákov  priamo  na  mestských 

námestiach."  Hlavne  juh  nášho  kontinentu,  predovšetkým  Taliansko,  Francúzsko  či 

Španielsko doteraz milujú tento druh pôvodne orientálnej spoločenskej  hry stvárnenej  ako 

efektné verejné predstavenie, kde jednotlivé figúrky predstavujú skutoční ľudia," dodal Peter 

Danáš.   Park kultúry a oddychu pripravil  bohatý program, v ktorom sa predstavilo  240 

účinkujúcich  zo  6  štátov.  Talianskych  renesančných  zástavníkov,  trubadúrov  i  bubeníkov, 

šermiarov z Ruska, Francúzska, Čiech a Slovenska, barokový živý šach z Českého Krumlova, 
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divadelníkov z maďarského Visegradu.  Diváci našli aj  mincovňu i katovňu, kaukliari ich 

zabavili i rozosmiali, rytieri predviedli  umenie meča, tanečníci zatancovali, boli  pripravené 

stredoveké hry i drevený kolotoč, bolo počuť sellácku gotiku aj barokovú hudbu.

Nechýbali  bojovníci  tureckého  miestodržiteľa   fiľakovského  sandžaku  nastúpení  proti 

zástupcom bystrického richtára  na  čiernobielej  ploche  13 krát  13  metrov,  čo  je  bezpečne 

najväčšia  šachovnica  na  Slovensku.  Návštevníci  ojedinelého  podujatia  mohli   sedieť  na 

zvýšených tribúnach, tak aby mali na účinkujúcich dobrý výhľad. Najväčšou atrakciou akcie 

bola   partia  živého  šachu  hraná  slovenským a  maďarským šachistov  priamo  na  balkóne 

bystrickej Hodinovej veže.  Tento šachový súboj bol súčasne divadelne stvárnený na obrej 

šachovnici  priamo  na  námestí.  Sprievodný  program bol   doplnený  aj  o  ukážky  výcviku 

dravcov, prehliadku šachových kostýmov, streľbou z kuše, hádzaním podkov a pokračoval do 

nedele.  Pôsobiví boli renesanční zástavníci, trubadúri i bubeníci, rytieri a ich súboje, ale aj 

scénky  mučenia  a  popravy  a  nakoniec  ohňová  šou.  Hlavný  program  sa  začal  v  nedeľu 

popoludní. Jeho hlavným bodom bol súboj kráľovských miest Banská Bystrica a Visegrád, 

čiže šachová partia šachistov na balkóne Hodinovej veže a zároveň divadelne stvárňovaná 

živými šachovými figúrkami na obrej šachovnici s 13 metrov dlhými stranami.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Výstavu Malgorzata Chomicz Grafika sprístupnili  10. 7. 2009  vo výstavných priestoroch 

Bethlenovho domu v Banskej Bystrici.  Absolventka Štátnej vysokej školy výtvarných umení 

v Poznani Malgorzata Chomicz (1970) pracuje od roku 2007 ako vysokoškolská profesorka 

na  Fakulte  výtvarných  umení  na  Warmijsko-Mazurskej  univerzite  v  Olsztyne,  kde  vedie 

ateliér grafiky. "V Banskej Bystrici  sme vystavili vyše dvadsať jej grafík. Zachytila na nich 

najmä prírodu a svoje pocity v nej," uviedla  Iveta Mečiarová zo Stredoslovenskej galérie v 

Banskej  Bystrici,  ktorá  výstavu  usporiadala.  Malgorzata  Chomicz  doteraz  realizovala 

množstvo samostatných a kolektívnych výstav v Poľsku a v zahraničí. Absolvovala pobytové 

štipendiá  v  Ríme  a  Florencii.  Je  laureátkou  viacerých  ocenení,  okrem  iných  na  Premio 

festivale del grafica v Miláne v Taliansku v rokoch 2006 a 2007. Venuje sa grafike, maľbe a 

fotografii. Výstavu jej aktuálnej grafickej tvorby realizujú v rámci kultúrnej spolupráce medzi 

Banskobystrickým  samosprávnym  krajom  a  regiónom  Warmia  Mazury  v  Poľsku.  V 

Bethlenovom dome trvala do 23. augusta. 
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Vydanie sprievodcu mestskými cintorínmi

Do registra  hnuteľných pamätihodností  môžu byť zaradené aj  kroniky,  cechové predmety, 

významné listiny a predmety spolkov pôsobiacich v meste pod Urpínom.

 Nájsť miesta významných osobností pochovaných na banskobystrických cintorínoch uľahčí 

ľuďom nový vytlačený sprievodca cintorínmi, ktorý pripravuje mesto v  spolupráci so Štátnou 

vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Literárnym a hudobným múzeom. Plánuje  ho vydať 

v  prvom  polroku  budúceho  roku.  Realizátorom  tohto  zámeru  sa  už  podarilo  dôkladne 

zmapovať hroby osobností kultúrneho a spoločenského života pochovaných v tomto meste. K 

lepšej  orientácii  na cintorínoch prispejú aj  označenia  hrobových miest.  Informačné tabule 

nebudú chýbať najmä na najnavštevovanejších cintorínoch - evanjelickom, rímskokatolíckom 

a židovskom. Tie umožnia nájsť miesta posledného odpočinku takých osobností, akými boli 

spisovateľ  Martin  Rázus,  básnici  Andrej  Sládkovič,  Ján  Botto  či  Mikuláš  Kováč,  maliar 

Dominik Skutecký, hudobný skladateľ Svetozár Stračina a ďalší. "Pasport hrobov osobností 

pochovaných na banskobystrických cintorínoch bude súčasťou evidencie pamätihodností, do 

ktorej  patrí  napríklad súpis hrobov,  pietnych symbolov,  sôch,  búst  či  pamätných tabúľ.  V 

evidencii  nehnuteľných  pamätihodností  by  nemali  chýbať  ani  rodné  domy  a  pôsobiská 

významných osobností,  pútnické miesta, prírodné zvláštnosti alebo iné výnimočné objekty, 

pokiaľ  neboli  vyhlásené  za  národnú  kultúrnu  pamiatku,"  uviedla  10.  9.  2009  tlačová 

tajomníčka  banskobystrického  primátora  Martina  Brisudová.  Dodala,  že  do  registra 

hnuteľných  pamätihodností  môžu  byť  zaradené  aj  kroniky,  cechové  predmety,  významné 

listiny  a  predmety  spolkov  pôsobiacich  v  meste  pod  Urpínom.  Súčasťou  duchovného 

dedičstva  sú aj  historické  udalosti,  návštevy významných ľudí  či  katastrálne  a  zemepisné 

názvy jednotlivých  častí  mesta.  Návrhy na  zaradenie  hnuteľných  i  nehnuteľných  vecí  do 

zoznamu pamätihodností Banskej Bystrice môžu dať jej obyvatelia, ale aj obyvatelia iných 

miest a dedín, ak o nich vedia, na banskobystrický Mestský úrad.

Bažant Kinematograf

22. 8. 2009 pripravilo PKO priamo na banskobystrickom Námestí SNP   to najkvalitnejšie, čo 

v poslednom období vzniklo v slovenskej a českej kinematografii. Počas štyroch dní sa tu 

udomácnil  populárny Bažant Kinematograf - filmové večery pod holým nebom. Putovanie po 

slovenských  mestách  sa  tento  rok  stretlo  s  veľkým  záujmom,  filmy  si  nenechalo  utiecť 
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niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. K najnavštevovanejším filmom patrilo Tango s komármi 

Miloslava Luthera. V Banskej Bystrici diváci uvideli filmové snímky U mně dobrý, Nebo, 

peklo....zem a ďalšie.

Pohľady z okna  v Room 19_21

Vo výstavných priestoroch Vily Dominika Skuteckého sprístupnili zaujímavú výstavu.

Výstavu  Pohľady,  na  ktorej  sa  svojimi  dielami  prezentovala  mladá  výtvarníčka  Katarína 

Balážová, sprístupnila 13. 8. 2009  banskobystrická Stredoslovenská galéria vo výstavných 

priestoroch Vily Dominika. Výstava v priestore nazvanom Room 19_21 je prvou samostatnou 

prezentáciou tejto výtvarníčky.  V jej  doterajšej  práci prevláda tvorba autorských kníh.  Ich 

východiskom sú častokrát  nájdené knihy,  ktoré  pretvára a  interpretuje,  posúva do nového 

významu a formy v duchu konceptuálneho umenia. Okrem toho sa venuje tvorbe objektov a 

inštalácii z papiera, konštatovala kurátorka výstavy Zuzana Majlingová.  V rámci Pohľadov 

Balážová mapuje a oživuje pamäť miesta, na ktorom sa výstava koná, a to reagovaním na 

osudy pôvodných obyvateľov Vily Dominika Skuteckého spojených s tragickými udalosťami 

v živote Karoly Skuteckej a Petra Karvaša, ktoré sa odohrali v období 2. svetovej vojny počas 

holokaustu. Cestou k oživeniu pamäte sú zobrazenia pohľadov z okien vily,  ktoré autorka 

zaznamenáva fotoaparátom a následne technikou alchymáže pretláča na hodvábny papier. V 

procese  inštalovania  výsledných  čiernobielych  grafík  zneisťuje  a  aktivuje  pamäť  diváka 

zamieňaním pohľadov v oknách miestností. Symbolickou poctou a spomienkou autorky na 

obete holokaustu je aj odprezentovaná inštalácia z papiera a autorská kniha, ktorá pracuje s 

pôdorysmi  koncentračných  táborov.   Katarína  Balážová  (1978)  absolvovala  štúdium  na 

Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne v Ateliéri papieru a knihy u 

Jiřího H. Kocmana a na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

V  súčasnosti  postgraduálne  študuje  na  Vysokej  škole  výtvarných  umení  v  Bratislave. 

Zúčastnila sa už na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí.
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Lýdia  Eckhardt

Módne  prehliadky  jarnej  a  jesennej  kolekcie  medzinárodne  uznávanej  módnej  návrhárky 

Lýdie Eckhardt sú už neodmysliteľnou súčasťou života  mesta.  Aj v roku 2009 sa Mesto 

Banská Bystrica zapojilo do zorganizovania podujatia, kde sa krása snúbi s umením.

Letnú sezónu 2009, čo sa kultúry týka,  začalo Mesto Banská Bystrica aktivitami v rámci 

spolupráce s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Obidva subjekty spojili svoje sily a 

financie a uskutočnil sa súbor zaujímavých aktivít v rámci „Župného leta“.

Hviezdne koncerty 

Mesto Banská Bystrica nezaostávalo ani pri príprave komerčných kultúrnych podujatí, kedy 

finančne  participovalo  pri  akciách:  vystúpenie  populárneho  speváka  Richarda  Müllera  a 

skupiny Desmod s ruským umeleckým súborom Kalinka. Nemenej zaujímavým a atraktívnym 

bolo aj program - vystúpenie svetovej cigánskej piesne v podaní 2 kultúr „Dáma v čiernom“. 

Program sa konal pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v  júni 2009. 

V roku  2009  v  priestoroch  Múzea  SNP v  Banskej  Bystrici  bola  expozícia  pod  názvom 

„Retrospektíva 2009“,  kde sa Mesto svojím finančným vkladom stalo spoluorganizátorom 

výstavy. 

Fanklub Michaela Jacksona 

25. júna zomrel   svetoznámy Michael  Jackson,  americký spevák (* 1958).  V Banskej 

Bystrici si jeho pamiatku uctili aj  bývalí členovia Fanklubu M. Jacksona, ktorý bol  pred 20 

rokmi prvým svojho druhu v bývalom Československu.  Televízia  Markíza vysielala  šot  o 

fanklube z Banskej Bystrice. Fanklub založila Miroslava Bárdiová. V materiáli odvysielanom 

v televízii Markíza sa hovorilo i o jedinom autograme M. Jacskona na Slovensku, ktorého 

majiteľkou je Zuzana Klementová, členka klubu. Autogram získala počas návštěvy speváka v 

Amsterdame.  Dokumentácia  o  fanklube  je  v  Literárnom  a  hudobnom  múzeu  v  Banskej 

Bystrici.  
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Ministry of Fun

Otvorenie  najväčšieho a  najmodernejšieho klubu na Slovensku Ministry of  Fun priamo v 

Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici bolo 26. júna 2009.

XVI.  Hudobné dni

16.-22. októbra 2009 

Giuseppe Verdi: SIMON BOCCANEGRA

Piatok 16. 10. 2009 I. premiéra

Sobota 17. 10. 2009 II. premiéra 

Hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Bulla. Réžia: Ladislav Adamík. Dramaturgia: Lenka 

Horinková. Scéna: Milan David. Kostýmy: Jana Hauskrechtová. Zbormajsterka: Iveta 

Popovičová.

 Nedeľa 18. 10. 2009  Evanjelický kostol, Lazovná ul.

POCTA HAYDNOVI

Koncertný večer venovaný 200. výročiu úmrtia Josepha Haydna.

Účinkujú: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula, Komorné združenie Tubarose, Katarína 

Perencseiová a členovia orchestra Štátnej opery. Dirigujú: Elena Matušová, Marián Vach. 

Pondelok 19. 10. 2009  

Miro Kasprzyk: O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE Utorok 20. 10. 2009 

ROMANTICKÉ IMPRESIE

Hudobné skvosty Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Johannesa Brahmsa v interpretácii 

renomovaných hudobníkov: Branislava Dugoviča (klarinet), Jána Slávika (violončelo) a 

Daniely Varínskej (klavír). Štvrtok 22. 10. 2009

SLÁVNOSTNÝ KONCERT

pri príležitosti 50. výročia založenia Štátnej opery

Účinkujú sólisti, orchester, zbor, balet Štátnej opery a hostia.

Dirigenti: Igor Bulla, Ján Procházka, Pavol Tužinský, Marián Vach. Réžia: Pavol Smolík.XV. 

19.-23. októbra 2008
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Divadlo Ivana Palúcha

V piatok 27.novembra 2009 o siedmej večer zažilo nové Divadlo Ivana Palúcha v Banskej 

Bystrici svoju prvú premiéru. Po rokoch má Ivan Palúch v Banskej Bystrici vlastné divadlo, 

ktoré nesie jeho meno. „Chceli sme tu mať také divadlo pravdy, výpoveď človeka, herca, ako 

aj osobnosti Ivana Palúcha. Toto bol pre mňa ten najsilnejší motív,“ povedala nám režisérka 

Viera Dubačová. Už roky sa venuje rôznym netradičným aktivitám. Okrem iného založila 

známe Divadlo  z  pasáže,  v  ktorom hrajú ľudia  s  mentálnym postihnutím.  Potom vznikol 

nápad vytvoriť ďalšie divadlo, ktoré má určite divákom čo povedať. „Zásluhu na tom, že 

vôbec vzniklo, má aj pán Hruška, riaditeľ tohto komplexu, ktorý nám priestory prenajal za 

symbolickú cenu. Inak by sme nemali kde fungovať,“ hovorí Palúch, ktorý minulý týždeň 

absolvoval premiéru svojho prvého predstavenia Precitnutie v garderóbe. Inscenácia je poňatá 

ako benefícia zatracovaného herca. Ide o postavy, v ktorých Palúch hral,  po ktorých túžil, 

ktoré prežil, ale nikdy nehral, alebo sa ako komediant, sedliak, Romeo, Lúpežník, Merkucio, 

Learov  šašo  stretli  v  jednej  šatni.  „Vierka  ako  režisérka  a  Maroš  Krajčovič  dramaturg 

vymysleli celý program, ktorý hrám pri príležitosti 20. výročia revolúcie. Je to výpoveď z 

môjho života, ale transponovaná do politického diania. Revolúcia podľa mňa nedopadla tak, 

ako mala. Ako na mňa pôsobilo, keď som bol napríklad v Cannes alebo v Pule na festivaloch, 

kde ma všetci obletovali, strašne som sa tešil domov, a keď som konečne prišiel sem, tak mi 

roztrhali pas. Napríklad je to aj o ľuďoch, ktorí sa podieľali na nezákonnostiach a politických 

procesoch v päťdesiatych rokoch. Hra sa končí vyhodnotením všetkých monológov. Herec má 

na hru pozitívne ohlasy, ľudia sa striedavo smejú a plačú. Väčšina z nich si niečo podobné 

prežila, takže je im to blízke. „Som milo prekvapený, že chodia aj mladí ľudia, dokonca to 

chápu. Je tam strašne veľa metafor,“ hovorí spokojne Palúch. Divadelná hra bude v repertoári 

dovtedy, kým bude o ňu záujem. Možno sa dostane aj do bratislavského divadla Astorka. 

Viera Dubačová sa stala riaditeľkou Divadla Ivana Palúcha

Od 1981 pôsobila v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici ako bábkoherečka. Od 1989 vyvíja 

netradičné kultúrne aktivity v Banskej Bystrici hepeningy a živé betlehemy na Nám. SNP v 

Banskej  Bystrici.  Významným  krokom  bol  aj  Prvý  bezbariérový  deň  pre  deti.  Je 

zakladateľkou  a  režisérkou  Divadla  z  Pasáže  a  riaditeľkou  Medzinárodného  divadelného 

festivalu Arteterapia (www.divadlozpasaze.sk). Pôvodne bábkoherečka v Divadle na Rázcestí, 
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neskôr autorka a režisérka vlastných hier. V roku 1995 založila v Banskej Bystrici Divadlo z 

Pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím. Režírovala v Žiline, Nitre, Bratislave, 

Košiciach  a  v  Banskej  Bystrici.  V  Bábkovom  divadle  v  Žiline  hry  a  happeningy  s 

problematickou mládežou, s ľuďmi s psychickými poruchami. Od roku 2009 je riaditeľkou 

občianskeho združenia Re-Culture a Divadla Ivana Palúcha v Banskej Bystrici. V roku 2010 

organizuje v Banskej Bystrici a v Prahe festival Akcent organizovaný v spolupráci s pražským 

divadlom  Archa.  Vyštudovala  réžiu  na  VŠMU  v  Bratislave.  Pracuje  na  projekte 

Medzinárodného centra  pre  komunitné umenie pre  spoluprácu ľudí s  postihnutím a iných 

menšinových skupín.

Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici  

Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici bude od nového roku Mestským divadlom. 24. novembra 

2009 o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva.  Pre naše divadlo je to veľký krok. Po 

pätnástich  rokoch  existencie  sme  sa  dostali  do  situácie,  že  sa  buď  staneme  mestským 

divadlom alebo by naša budúcnosť bola veľmi neistá," povedala Eva Ogurčáková, umelecká 

šéfka súboru,  v ktorom pracujú s  pätnástimi mentálne postihnutými hercami.  Keď som si 

začiatkom roka  2009 v  Európskom parlamente  prezerala  svoju poštu,  zaujala  ma  pošta  z 

kabinetu  predsedu  EP Hansa-Gerta  Pötteringa,  ktorá  vyzývala  poslancov  EP  nominovať 

jednotlivcov alebo združenia na Cenu európskeho občana. Túto cenu sa rozhodol  EP udeliť 

po prvýkrát výnimočným Európanom. Kandidátov mohli  menovať do súťaže poslanci  EP, 

politické skupiny alebo predseda EP Hans-Gert Pöttering. Okamžite sa mi vybavili spomienky 

z III. ročníka medzinárodného Festivalu ARTETERAPIA: Z okraja do stredu, ktorý sa konal 

aj pod mojou záštitou v dňoch 23.-26. októbra 2007 v Banskej Bystrici. Ihneď mi bolo jasné, 

kto bude mojim nominantom na Cenu európskeho občana 2008. Divadlo z Pasáže. Divadlo, 

ktoré sa  snaží posúdiť výzvy európskych hodnôt, ako sú  xenofóbia, strach z rôznych slobôd 

cez umelecké vystúpenia. Divadlo, ktoré pre divákov prináša divadelné predstavenia nesúce 

okrem umeleckej výpovede aj silne ľudské posolstvá. Divadlo, ktoré nechalo  a vždy necháva 

v  mojom  vnútri  silné  emócie  a  neopakovateľné  zážitky.  S  pani  Vierkou  Dubačovou 

zakladateľkou divadla sme pripravili všetky náležitosti v zmysle pravidiel, ktoré pre udelenie 

ceny európskeho občana boli stanovené parlamentnou komisiou. Komisia z veľkého počtu 

nominovaných  vybrala   37  víťazov  z  15  členských  štátov  EÚ.  Je  pre  mňa  nesmiernym 

potešením,  že  z  veľkej  konkurencie  sa  v  37-čke  nachádza  aj  Divadlo  z  Pasáže  ako prvý 
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kandidát   zo  Slovenska.  Arteterapia  je  čarovné  slovíčko,  ktoré  znamená  neoceniteľnú 

spoluprácu dvoch ľudí, odborníka na terapiu a odborníka na arte. Terapia umením je veľmi 

krásna, vždy silne emotívna a často aj veľmi bolestivá. Obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto 

ju  vedie.  Prajem  nám  všetkým,  aby  tohoročný  4.  ročník  festivalu  Arteterapia  2009  bol 

výnimočným. Cena európskeho občana, ktorú dostane Divadlo na Pasáži ako prvý kandidát 

zo Slovenska nech je ocenením a zároveň aj  povzbudením pre hercov aj vedúci tím Divadla z 

pasáže, pod vedením jeho zakladateľky Viery Dubačovej. Nech je naším Ďakujem všetkým, 

ktorí dokážu obetovať seba, aby nachádzali  skryté zákutia v hĺbkach duší. svojich blízkych. 

Divadlo z Pasáže bolo desať rokov občianske združenie. 15. novembra 2005 sa získalo štátnu 

dotáciu od Ministerstva kultúry SR a jeho činnosť zastrešil  Divadelný ústav .V Divadle z 

Pasáže, v Dennom stacionári divadla a v Chránenom bývaní pracuje 14 ľudí a 15 hercov. 

Tieto  tri  organizácie  sú  navzájom prepojené  a  ani  jedna  by  nemohla  bez  ďalších  dvoch 

existovať. Herci chodia každé ráno na ôsmu hodinu a každý deň, keď sa nehrá predstavenie, 

majú  rôzne  druhy  vyučovania.  Skúšanie  novej  inscenácie  je  tematicky  integrované  do 

vzdelávacieho procesu. Všetci ostatní tiež chodíme väčšinou na ôsmu hodinu ráno a staráme 

sa o život divadla. Každý z nás má vlastné vyučovacie hodiny s hercami. Máme sa navzájom 

radi a to nás drží nad vodou.

Od vzniku divadla pripravili: 

• naštudovali 15 inscenácií (Popolvár ako ho nepoznáte, Skúšobňa, Ženích pre slečnu  

Myšku, Obrázky do života, Svetlá rámp, Návraty, Rozhovory, Mesto, Amerika podľa 

Kafku,  Diagnóza:  túžba,  Tarzan,  Nebíčko,  Robinson  alebo Dobrodružstvo  samoty, 

Femme Fatale, Za záclonou zázrak letí 

• natočili celovečerný hraný film  Z denníka jedného vagóna, réžia: Ján Štrbák 

• natočili 4 televízne dokumenty (v spolupráci so Slovenskou televíziou, TV Markíza a  

Českou televíziou)

• natočili  celovečerný dokumentárny film z 2. ročníka Medzinárodného divadelného 

festivalu Arteterapia: Umenie na margu, réžia: Teo Bindas 

• zorganizovali  3  ročníky  bienálneho  Medzinárodného  divadelného  festivalu 

Arteterapia  -  Arteterapia:  Teória  a  prax  v  krajinách  Višegradu  2002,  Arteterapia: 
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Umenie  na margu (2005),  Arteterapia:  Z  Okraja  do stredu (2007),   1.  vzdelávací 

Medziročník MFA 4 x 4 workshopy (2008) 

• sa zúčastnili medzinárodných festivalov a divadelných prehliadok v Dánsku, Českej 

republike  (Praha,  Brno,  Ostrava,  Slavičín,  Zlín),  Lotyšsku,  Litve,  Slovinsku, 

Nemecku, Anglicku, USA a na Slovensku. 

• vytvorili vlastný systém vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím

• realizovali sme množstvo interných projektov zameraných na rozvoj hercov Divadla z 

Pasáže (vzdelávacie workshopy výtvarné, hudobné, pohybové, herecké, filmové)

• zrealizovali sme množstvo projektov zameraných na vzdelávanie profesnej verejnosti 

v odbore umeleckej práce s marginalizovanými komunitnými skupinami 

• podieľali sme sa na vzniku neziskovej organizácie DOM, ktorej cieľom je vytvorenie 

chráneného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím

• podieľali  sme  sa  na  vzniku  Denného  stacionára,  vďaka ktorému môžu  naši  herci 

chodiť denne do divadla a vzdelávať sa 

• sme  spoluzakladateľmi  Agentúry  podporovaného  zamestnávania,  ktorej  cieľom je 

zamestnávať ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou

• vytvorili a podieľali sa na niekoľkých projektoch zameraných na integráciu ľudí s 

mentálnym  postihnutím  do  spoločnosti  a  integráciu  spoločnosti  smerom  k 

normálnemu, humánnemu a odľahčenému uvažovaniu o sebe samej

• sme  súčasťou  rôznych  sietí  a  partnerstiev  na  medzinárodnej  úrovni,  ktoré  sa 

zameriavaj na prezentovanie umeleckého prejavu marginalizovaných komunít 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT

Existencia  náboženských  organizácií  (cirkví  a  náboženských  spoločností)  je 

neoddeliteľnou súčasťou  slovenskej  spoločnosti.  Zo  strany štátu  je  ich  postavenie  právne 

upravené viacerými právnymi predpismi, spadajúcimi do rôznych odvetví práva. Sú to právne 

predpisy  rôzneho  stupňa  právnej  sily,  ktorých  základ  sa  zrodil  súčasne  so  zmenami 

spoločenských pomerov na našom území v roku 1989. 

Nový trend spoločenského vývoja na začiatku roku 1990 znamenal splnenie mnohých 

očakávaní  cirkví  i  náboženských  spoločností.  "Od-ateizovanie"  štátu,  uvoľnenie 

náboženského  života,  pluralizmus  nastúpený  i  v  tejto  oblasti  spoločenského  života,  našli 

prirodzene svoj odraz i v práve ako nástroji regulácie zmenených spoločenských vzťahov. Ich 

nevyhnutnosť odôvodňovala aj skutočnosť, že v uvedenom období boli ešte stále v platnosti 

cirkevnoprávne  predpisy  z  roku  1949.  Z  najvýznamnejších  právnych  predpisov  prijatých 

štátom po roku 1990 nemožno opomenúť zákon č. 16/1990 Zb., ktorým sa menil zákon č. 

218/1949  Zb.  o  hospodárskom  zabezpečení  cirkví  a  náboženských  spoločností  štátom. 

Uvedeným  zákonom  sa  štát  zaviazal  poskytovať  osobné  požitky  duchovným  cirkví  a 

náboženských spoločností, ktorí pôsobia v duchovnej správe, cirkevnej administratíve alebo v 

ústavoch pre výchovu duchovných, ak išlo o duchovných, ktorým tieto požitky poskytoval ku 

dňu  31.12.1989.  Okrem  uvedeného  zákon  zrušil  potrebu  štátneho  súhlasu  k  voľbe  či 

ustanoveniu akéhokoľvek pracovníka v cirkvi z radov duchovných. V oblasti majetkových 

vzťahov  cirkví  bolo  snahou  štátu  napraviť  krivdy  minulosti.  Dôkazom  tejto  snahy  bolo 

prijatie zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a 

kongregácií  i  arcibiskupstva  olomouckého.  Zákon  č.  298/1990  Zb.  bol  v  roku  1991 

novelizovaný zákonom č. 338/1991 Zb., ktorý bližšie konkretizoval niektoré otázky týkajúce 

sa  nehnuteľného  majetku  rehoľných  rádov  a  kongregácií  i  arcibiskupstva  olomouckého  i 

právneho vysporiadania sa s doterajšími užívateľmi nehnuteľností. Zmyslom týchto právnych 

predpisov  bolo  celkovo  umožniť  obnovenie  činnosti  rádov,  ktorá  bola  aktom  štátu  bez 

akejkoľvek zákonnej podpory zastavená v roku 1950. Podobného charakteru bol aj zákon č. 

229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, 

ktorý sa popri  iných subjektoch dotkol i  náboženských organizácií.  Cieľom vydania tohto 

zákona  bolo  zmierniť  následky  majetkových  krívd,  ku  ktorým  došlo  voči  vlastníkom 
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poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989. Úplné znenie tohto 

zákona vyšlo v roku 1994 – z. č. 11/1994 Z. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku. Za základný právny predpis, ktorý upravuje postavenie cirkví 

a náboženských spoločností, ako aj ich vzťahy ku štátu, možno považovať zákon č. 308/1991 

Zb. o slobode náboženskej  viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.  Právnym 

základom pre tvorbu tohto zákona sa stal ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádzala 

Listina základných práv a slobôd, keďže jeho ustanovenia dotýkajúce sa slobody myslenia, 

svedomia a náboženského vyznania boli recipované do konečnej podoby zákona. Zákon č. 

308/1991 Zb.  slúži  doposiaľ  ako základný právny predpis  upravujúci  postavenie  cirkví  a 

náboženských spoločností a ich vzťahy ku štátu na území Slovenskej republiky. Vo svojich 

všeobecných ustanoveniach rieši zákon otázku realizácie slobody svedomia a vyznania i práva 

byť  bez  náboženského  vyznania.  V  duchu  tohto  zákona  sa  cirkvou  alebo  náboženskou 

spoločnosťou rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii s 

vlastnou  štruktúrou,  orgánmi,  vnútornými  predpismi  a  obradmi.  Oba  pojmy  "cirkev"  i 

"náboženská  spoločnosť"  sú  používané  pre  tie  útvary,  ktorých  prostredníctvom prejavujú 

fyzické osoby kolektívne - "spoločne s inými" a "verejne" taxatívne vymedzenými spôsobmi 

(bohoslužbou,  vyučovaním,  náboženskými  úkonmi,  zachovávaním  obradov)  svoje 

náboženstvo  alebo  vieru.  Z  hľadiska  právneho  sa  stalo  osobitne  významným ustanovenie 

zákona o tom, že cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnickými osobami. Vychádzajúc z 

toho sa môžu vzájomne združovať, môžu vytvárať komunity, rády a podobné spoločenstvá. Z 

hľadiska  vzťahu  vnútorných  predpisov  cirkví  a  náboženských  spoločností  a  všeobecne 

záväzných právnych predpisov vydávaných štátom, zákon stanovil,  že cirkvi a náboženské 

spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ tieto nie sú v 

rozpore  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  vydávanými  štátom.  Ustanovenia 

zákona  č.  308/1991  Zb.  o  slobode  náboženskej  viery  a  postavení  cirkví  a  náboženských 

spoločností dotýkajúce sa procesu ich registrácie bližšie konkretizoval zákon č. 192/1992 Zb. o 

registrácii  cirkví  a  náboženských  spoločností.  Orgánom  kompetentným  zabezpečovať 

registráciu sa stalo na území SR Ministerstvo kultúry. Cirkev alebo náboženská spoločnosť 

môže podať návrh na registráciu po preukázaní, že sa k nej hlási najmenej 20 000 plnoletých 

osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území SR. Registrácia má charakter správneho konania a 

pokiaľ zákon neustanovuje inak, postupuje sa v nej podľa ustanovení správneho poriadku. V 

súčasnosti  je  na  území  Slovenskej  republiky  zaregistrovaných  15  cirkví  a  náboženských 
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spoločností,  pribudla  Náboženská  spoločnosť  Jehovovi  svedkovia.  Dôkazom  ústretovosti 

štátu voči cirkvám bolo i prijatie zákona č. 234/1992 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 

94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb. Dovtedy existujúca a zaužívaná forma 

obligatórneho civilného sobáša bola nahradená fakultatívnou formou spočívajúcou na voľbe 

uzavretia manželstva buď civilnou alebo cirkevnou formou, pričom obe tieto formy sa stali z 

hľadiska  právneho  rovnocennými. Všeobecnú,  základnú  a  východiskovú  rovinu  právnej 

reglementácie  vzťahov  k  cirkvám  a  náboženským  spoločnostiam  predstavuje  Ústava 

Slovenskej  republiky  č.  460/1992  Zb.  Základom  Ústavy  v  prístupe  k  otázkam  slobody 

myslenia,  svedomia,  náboženského vyznania  a  viery,  ako aj  práva  byť  bez  náboženského 

vyznania, sa stala Listina základných práv a slobôd a zákon č. 308/1991 Zb. I tu z hľadiska 

právneho riešenia vzájomných vzťahov štátu a cirkví bolo zakotvené, že cirkvi a náboženské 

spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, nezávisle od štátnych orgánov. Išlo teda najmä o 

také  záležitosti,  akými  sú  zriaďovanie  cirkevných  orgánov,  ustanovenie  duchovných 

jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, zabezpečovanie vyučovania náboženstva a 

zakladanie rehoľných a iných cirkevných inštitúcií.  Pri výkone uvedených činností  získali 

teda náboženské organizácie ústavnoprávne záruky svojej samostatnosti. Právne garantovaná 

je ich autonómnosť a samostatnosť vo vnútorných záležitostiach, týkajúcich sa organizácie 

cirkevného života a ich nezávislosť na štátnej moci. Na druhej strane je právne garantované 

poskytovanie  pomoci  štátu  cirkvám  a  náboženským  spoločnostiam  v  otázkach  ich 

hospodárskeho  zabezpečenia.  Národná  rada  Slovenskej  republiky  každoročne  schvaľuje  v 

štátnom rozpočte  finančné prostriedky určené cirkvám a náboženským spoločnostiam.  Ich 

správcom je Ministerstvo kultúry SR - cirkevný odbor, ktorý tieto prostriedky rozpisuje pre 

potreby  cirkví  a  náboženských  spoločností.  Predovšetkým  ide  o  zabezpečenie  platov 

duchovných,  v  rámci  možností  pokrytie  nákladov  na  prevádzku  biskupských  úradov  a 

napokon  finančné  zabezpečenie  prevádzky  samotných  cirkevných  škôl,  vrátane  platov 

učiteľov náboženstva na štátnych školách. Problematika finančného vzťahu štátu a cirkví je 

právne  upravená  zákonom  č.  522/1992  Zb.,  ktorým  sa  menil  z.  č.  218/1949  Zb.  o 

hospodárskom  zabezpečení  cirkví  a  náboženských  spoločností  štátom  v  znení  zákona  č. 

16/1990  Zb.  Uvedený  zákon  vychádzal  z  ustanovení  z.  č.  308/1991  Zb.  a  ustanovení 

nariadenia  vlády  ČSFR  č.  578/1990  Zb.  o  úprave  osobných  požitkov  poskytovaných 

duchovným cirkví a náboženských spoločností. Tento bol na území už samostatnej Slovenskej 

republiky novelizovaný nariadením vlády SR č. 187/1997 Z. z. Z právnych noriem vydaných 
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v neskorších rokoch je žiadúce spomenúť niektoré trestnoprávne normy,  ktoré sa  činnosti 

cirkví  a  náboženských  spoločností  istým  spôsobom  dotýkajú.  Vyhláška  Ministerstva 

spravodlivosti  č.  114/1994  Z.  z.,  ktorou  sa  vydáva  Poriadok  výkonu  väzby,  zakotvila 

povinnosť  ústavov  vytvárať  zodpovedajúce  podmienky  pre  duchovnú  starostlivosť  o 

obvinených.  Vyhláška  Ministerstva  spravodlivosti  č.  125/1994  Z.  z.,  ktorou  sa  vydáva 

Poriadok výkonu trestu odňatia slobody, zasa právne upravila existenciu základných foriem 

účasti  cirkevných  organizácií  v  živote  odsúdených  (pastoračné  návštevy,  vykonávanie 

bohoslužieb,  spovedí,  zabezpečovanie  náboženskou  literatúrou,  organizovanie  besied  a 

prednášok s náboženskou tematikou a podobne). Štát  spolupracuje s cirkvami  na princípe 

partnerskej spolupráce so snahou o udržiavanie ústretových vzťahov, ktoré by boli prínosom 

pre obe autority. Poskytuje cirkvám významnú podporu pri výkone ich činnosti, garantuje ich 

právne  postavenie  a  možnosti  ich  pôsobenia  vo  verejnom  živote.  Cirkvi  spravujú  svoje 

záležitosti nezávisle od štátnych orgánov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je síce 

ústredným orgánom štátnej správy aj v oblasti cirkví a náboženských spoločností, nevykonáva 

však nad nimi dozor, nezasahuje do ich vnútorných záležitostí, ani metodicky neusmerňuje 

ich činnosť. Činnosť organizovaná jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami je 

prospešná pre právny štát v rôznych oblastiach spoločenského života - v oblasti kultúrnej, 

sociálnej,  vzdelávacej,  výchovnej  a  iných.  Existuje  náboženská  sloboda,  ktorá  je  právne 

garantovaná a s ňou spojené podmienky pre intenzívny rozvoj náboženského a cirkevného 

života.  Revitalizovali  sa  kňazské  semináre,  rehole,  laické  hnutia,  misijná  a  charitatívna 

činnosť cirkví. Vydáva sa náboženská literatúra, cirkvi majú v masmédiách svoje duchovné 

relácie.  Rozvíja  sa  cirkevné  školstvo.  Na  základe  výsledkov  sociologického  prieskumu 

"Náboženstvo 1998" organizovaného Sociologickým ústavom SAV, je v Slovenskej republike 

zo všetkých občanov 68,7 % katolíkov. Z pätnástich na Slovensku registrovaných cirkví a 

náboženských spoločností je z hľadiska členstva najpočetnejšou Rímskokatolícka cirkev.

Banskobystrická diecéza

Banskobystrická diecéza má v súčasnosti 16 dekanátov a 156 farností, v ktorých pôsobí 253 

duchovných.  Banskobystrická diecéza k 31. decembru evidovala 399 641 veriacich. Uvedený 

počet veriacich využíva 475 bohoslužobných objektov, 154 farských budov, 18 cirkevných 
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škôl a jeden diecézny kňazský seminár. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne k 

1. júlu 2009 zavŕšil 19 rokov pôsobenia a  jeho zriadenia biskupom Rudolfom Balážom

Biskup Baláž o nenarodených deťoch  

Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž vyzval 11. januára 2009  veriacich k modlitbe 

"za  múdrosť  a  Božie  vedenie  pre  našich  poslancov  a  politikov  a  za  ukončenie  zabíjanie 

nenarodených v našej krajine". Najúčinnejšou zbraňou v boji za život podľa neho totiž je vždy 

a bude modlitba. Preto sa aj Banskobystrická diecéza chce zapojiť do modlitbovej reťaze s 

názvom "Desaťtisíc svätých omší za nenarodené deti", ktorá sa vytvorí počas jedného týždňa, 

od 13. januára do 21. januára. Modlitbovú reťaz iniciuje a organizuje americká Organizácia 

sv. Michala a pozýva kňazov z celého sveta, aby sa do nej aktívne zapojili slávením svätých 

omší  za  ochranu  nenarodených  detí.  Nenarodené  deti  sú  podľa  Baláža  najzraniteľnejšie, 

najslabšie  a  najohrozenejšie  zo  všetkých.  "Denne  zomierajú  po  státisícoch  na  následky 

umelého  potratu,  hormonálnej  a  núdzovej  antikoncepcie,  umelého  oplodnenia,  prenatálnej 

diagnostiky,  umierajú  v  moderných  laboratóriách  a  mraziacich  boxoch  ako  výskumný 

materiál  na  získavanie  kmeňových  buniek  či  klonovanie.  Preto  potrebujú  našu  pomoc," 

povedal Baláž na stretnutí s kňazmi diecézy. Podľa Baláža všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa 

do tejto  živej  duchovnej  reťaze.  Počas nasledujúceho týždňa sa môžu duchovne zjednotiť 

slávením sv.  omší,  ale  rovnako aj  dobrovoľným pôstom,  dennými  i  nočnými  adoráciami, 

individuálnymi či spoločnými modlitbami."Môžeme sa modliť doma, v súkromí, v kaplnkách, 

kostoloch, ale aj pred zdravotníckymi zariadeniami, kde prichádzajú o život nenarodené deti. 

Aj nenarodené deti žijú svoj krátky ľudský život, a preto ich musíme chrániť, pomáhať im, 

modliť sa za ich zdravie a narodenie. Naše modlitby však potrebujú aj otcovia a matky, ktorí 

často  rozhodujú  o  osude  svojich  počatých  detí.  Rovnako  aj  lekári  a  ostatní  zdravotnícki 

pracovníci,  ktorí vplývajú na rozhodovanie rodičov a v ľahostajnosti,  nevedomosti,  či pod 

tlakom sa podieľajú na zabíjaní nenarodených," zdôraznil Baláž. Zároveň vyzval k modlitbe 

aj  za  vedeckých  pracovníkov,  výskumníkov,  farmaceutov,  aby  ich  túžba  po  nových 

poznatkoch, objavoch, úspechu či zisku nespôsobovala viac smrť nevinných, ale naopak, aby 

sa vďaka ich úsiliu začal chrániť ľudský život už od počatia.
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Rok kňazov

Banskobystrická diecéza má od 20. júna osem novokňazov. Diecézny biskup Mons. Rudolf 

Baláž pri tejto príležitosti otvoril aj Rok kňazov. Svätá omša sa slávila vo farskom Kostole 

Nanebovzatia Panny Márie a bola dvojjazyčná – po slovensky aj po maďarsky. Biskup Baláž 

osobitne  pozdravil  veriacich  z  maďarsky  hovoriacich  oblastí  diecézy,  pričom  podčiarkol 

prirodzenú jednotu spoločenstva, ktoré tvorí jeden Boží ľud.

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU A JEJ MASOVOKOMUNIKAČNÉ 

PROSTRIEDKY

Katolícka cirkev v SR www.kbs.sk
Tlačová kancelária KBS www.tkkbs.sk
Rádio Lumen www.lumen.sk
Televízia LUX www.tvlux.sk
Katolícke noviny www.katnoviny.sk

 BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA  A DIECÉZNE INŠTITÚCIE

Banskobystrická diecéza www.bbdieceza.sk
Kňazský seminár www.xaver.sk
Diecézne centrum mládeže www.dcmmajak.sk
Centrum pre rodinu www.rodinabb.sk
Diecézny katechetický úrad www.dku.bbdieceza.sk
Diecézny školský úrad www.moyseskvis.czweb.org
Diecézna historická knižnica www.historickakniznica.sk
Renovatio nova n.o. www.renovatio.sk
Centrum pre bioetiku www.bioetikabb.rcc.sk
Charita www.charitabb.sk
Dom Božieho milosrdenstva www.dombm.sk
Centrum pre nepočujúcich www.cpn.sk

RK farnosť sv.Michala na Fončorde Spoločenstvá vo farnosti:

• Birmovanci

• Ružencové bratstvo Bratstvo laikov sv. Dominika

• Marianske kňazské hnutie

• Spoločenstvo detí

• Spoločenstvo mládeže
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• Spoločenstvo rodín

• Spevácke zbory

• miništrati

• Gardy svetla

FARNOSTI A DUCHOVNÉ SPRÁVY NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Farnosť BB – katedrála

Farnosť BB – Podlavice

Farnosť BB – Kalvária

Farnosť BB – Belveder

Farnosť BB – Stará Sásová

Farnosť BB – Sásová (Saleziáni)

Gr.kat. farnosť Banská Bystrica

Gr.kat. farnosť Banská Bystrica

Katolícke gymnázium Š. Moysesa

Univerzitné pastoračné centrum

INÉ

Modlitba.sk

GodZone.sk

Kresťanské kníhkupectvo

Fórum života

Blahoželanie biskupovi 

17. apríla predstavitelia a zamestnanci biskupskej kúrie, Diecézneho centra Jána Pavla II. a 

Rádia  Lumen  spoločne  blahoželali  diecéznemu  biskupovi  Mons.  Rudolfovi  Balážovi  k 

meninám.  Generálny vikár  Mons.  Marián  Bublinec  mu v  mene  všetkých poprial,  aby na 

Pánovo slovo spúšťal  siete  na požehnaný lov.  Tento pastoračný lov nech je vždy bohatý, 

povedal Marián Bublinec a v mene prítomných dodal: "My Vám budeme pomáhať tieto siete 

ťahať". Otec biskup Rudolf Baláž podal ruku všetkým spolupracovníkom a pripomenul, že 

úspech spočíva v sile spoločných modlitieb. Potom poprial všetkým Božie požehnanie a v 
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kolektíve privítal  novú zamestnankyňu biskupského úradu v Banskej Bystrici  pani Danicu 

Juraškovú.

Diecéza oslávila výročie posviacky katedrálneho chrámu

Prvá  medzi  kostolmi  Banskobystrickej  diecézy,  Katedrála  sv.  Františka  Xaverského,  bola 

miestom  slávnostnej  svätej  omše,  ktorú  24.  septembra  2009,  na  výročie  posviacky 

katedrálneho chrámu, celebroval diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Vo svätyni chrámu po 

boku biskupa koncelebroval generálny vikár diecézy Mons. Marián Bublinec, miestny dekan 

Mons.  Ján  Krajčík,  rektor  kňazského  seminára  Mons.  Vojtech  Nepšinský,  kňazi  z 

banskobystrických farností a kolektívu kňazského seminára. „Drahí oltárni bratia kňazi, milí 

bohoslovci, veriaci a poslucháči Rádia Lumen, Cirkev je pokračovaním Kristovho života,“ 

privítal  sláviace  spoločenstvo  banskobystrický  biskup.  V  homílii  sa  zameral  na  význam 

chrámu,  ktorý  je  postavený  ľudskou  rukou.  Tento  je  miestom,  kde  sa  Kristus  dáva  vo 

sviatostiach a kňazi ho ohlasujú v Božom slove. V homílii však upozornil aj na chrámy Ducha 

Svätého, ktorými sú pokrstení veriaci. " Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží 

Duch?,“ opýtal sa biskup slovami apoštola Pavla v jeho liste Korinťanom. (porov. 1 Kor 3:16-

17). V tejto súvislosti povzbudil veriacich k jasnému kresťanskému svedectvu a odbúravaniu 

zvykového náboženstva. Diecézny biskup v homílii tiež komentoval život svätého Františka 

Xaverského,  hlavného  patróna  katedrálneho  chrámu  a  celej  Banskobystrickej  diecézy  a 

uviedol  ho  ako  príklad.  Eucharistickú  slávnosť  v  banskobystrickej  katedrále  doplnili 

hudobným komentárom bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a 

domáci  chrámový  zbor  Xaverius.  Súčasná  banskobystrická  Katedrála  bola  slávnostne 

konsekrovaná ešte ako kostol jezuitov dňa 24. septembra 1715 biskupom Lukášom Natale, 

auxiliárom ostrihomského arcibiskupa. V roku 1776 sa kostol sv. Františka Xaverského stal 

katedrálnym chrámom novozriadenej Banskobystrickej diecézy. Za posledné dve desaťročia, 

odkedy banskobystrický diecézny biskup Mons.  Rudolf  Baláž obnovil  činnosť diecézneho 

kňazského seminára, z tohto chrámu vyšlo do služieb Katolíckej cirkvi mnoho novokňazov. 
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Farský úrad Banská Bystrica - Katedrála

Dekan: Mons. Ján Krajčík

 nar. 10.  4. 1964 vo Zvolene

v stĺpci údaje) ord. 24.  5. 1988 Siedlce – Poľsko

1988 – mimo pastorácie

1990 – kaplán Detva

1991 – farár Trnavá Hora

1995 – misie v Rusku, prefekt v Kňazskom seminári v Sankt Petersburgu

1997 – farár Kláštor pod Znievom

1998 – misie v Rusku, vicerektor a administrátor Kňazského seminára v Sankt Petersburgu

2000 – Mons.

2001 – farár Koš

2005 – farár a dekan Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského

Kaplán: Mgr. Marián Gregor  ord.15.8.2003 v Banskej Bystrici

2003 – kaplán Martin – mesto

2007 – kaplán Banská Bystrica - Fončorda

2008 – kaplán Banská Bystrica – Katedrála

Kňazi bývajúci vo farnosti:

Mons. Vladimír Farkaš, ThLic.

moderátor kúrie (riaditeľ Biskupského úradu)

ThLic. Jozef Štrba

osobný tajomník a ceremoniár diecézneho biskupa

Doc. Mons. František Škoda, ThDr, PhDr, pápežský prelát

dôchodca

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Generálny riaditeľ Rádia Lumen

ThLic. Martin Ďuračka

duchovný správca Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa

ThLic. Marek Iskra

duchovný správca a riaditeľ Centra pre rodinu
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Kňazi

Na území farnosti bývajú aj rehoľní kňazi z Misijnej spoločnosti:

P. Miroslav Obšivan, CM

Rektor kostola sv. Alžbety

P. Alojz Šeliga, CM

Kaplán kostola sv. Alžbety

P. Doc. ThDr. Anton Adam, CM

Samostatný duchovný

Na území farnosti bývajú aj rehoľní kňazi z Rádu bosých karmelitánov:

P. Andrej Valent, OCD

rektor kostola Povýšenia Sv. Kríža

P. Andrzej Szewczyk, OCD

kaplán

P. Paweł Wojnowski, OCD 

kaplán

Webové linky Biskupstva Banská Bystrica

Oficiálna stránka banskobystrickej diecézy 

www.bbdieceza.sk 

Oficiálna stránka Kňazského seminára v Badíne 

www.xaver.sk

Renovatio - Nova, n.o., nezisková organizácia pre cirkevný fundraising, projektový 

manažment a budovanie Domu Božieho milosrdenstva 

www.renovatio.sk

Dom Božieho milosrdenstva – hospic v B.B. 

www.dombm.sk 
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Polyfunkčný Dom Moyses

Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž v sobotu 24. Októbra v meste pod Urpínom 

požehnal  a  slávnostne  otvoril  polyfunkčný Dom Moyses.  Rímskokatolícka  cirkev ho dala 

postaviť  v  mestskej  časti  Belveder.  Požehnanie  bolo  spojené  so  slávením  svätej  omše. 

Polyfunkčný Dom Moyses začali budovať v júni 2007 a dokončili ho za dva roky. Celý je 

určený  výlučne  na  zdravotnícko-sociálne  účely.  Náklady  na  jeho  výstavbu  a  vnútorné 

vybavenie dosiahli približne 8,63 milióna eur (260 miliónov Sk). Finančné zdroje použité pri 

jeho stavbe sú tie isté, ako boli pri stavbe prvého sociálno-zdravotníckeho zariadenia Domu 

Božieho  milosrdenstva  postaveného  na  Belvederi,  zabezpečili  ich  cirkev  a  darcovia.  Obe 

zariadenia sú totiž uzáverom diecéznej synody, informovala médiá hovorkyňa Biskupského 

úradu v Banskej Bystrici Zuzana Juhaniaková. Počas sobotňajšej slávnosti diecézny biskup 

požehnal aj priestory a zariadenia už otvorenej Lekárne sv. Agáty. Súčasťou komplexu Dom 

Moyses je aj kaplnka. Dokončuje sa tiež nové zdravotnícke zariadenie Mamma-centrum sv. 

Agáty. Zariadenie Mamma-centrum sv. Agáty má status neštátnej špecializovanej nemocnice a 

je  prvé  komplexné  zdravotnícke  zariadenie  na  Slovensku  so  zameraním  na  prevenciu, 

diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka. Tvorí ho chirurgické lôžkové oddelenie a 

oddelenia  ambulantnej  starostlivosti  v  príbuzných  onkologických  odboroch.  Oddelenia  sú 

vybavené  podľa  požiadaviek  aktuálnych  svetových  diagnostických  a  liečebných  možností 

liečby nádoru prsníka. Medzi inštitúcie zriadené diecéznym biskupom na podnet synody v 

poslednom období  pribudli  Mamma-centrum sv.  Agáty,  Lekáreň  sv.  Agáty a  inštitúcia  so 

sociálnym zameraním Dobrý  Pastier  o.z.,  ktorá  vznikla  v  decembri  2008 v  Kláštore  pod 

Znievom. 

Liečba rakoviny prsníka

Mammacentrum poskytuje prevenciu a liečbu rakoviny prsníka na úrovni, ktorá zodpovedá 

európskym  špecializovaným  zariadeniam.  Má  v  súčasnosti  uzavretú  zmluvu  s  oboma 

súkromnými poisťovňami Dôvera, a.s. a Union, a.s., pričom osem z desiatich pacientok sú 

klientky štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Mammacentrum ponúka VšZP nižšie ceny 

za poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti, čo by v prípade uzavretia zmluvy s VšZP 

významne ušetrilo verejné financie v systéme zdravotníctva. VšZP napriek tomu tvrdí, že má 
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kvalitu i kvantitu tohto druhu zdravotnej starostlivosti zmluvne zabezpečenú. Faktom ale je, 

že digitálny mammograf, ktorý preukázateľne skôr zachytí a diagnostikuje toto ochorenie je v 

našom regióne zatiaľ iba v Mammacentre. Podobne Mammacentrum ako jediné zariadenie v 

regióne  a  druhé  na  Slovensku,  robí  vákuovú  mammotómiu  a  vyšetrenie  sentinelovej 

lymfatickej  uzliny  pred  plánovaným  chirurgickým  výkonom.  Samozrejmosťou  sú  kratšie 

hospitalizácie, ktoré ďalej  prispievajú k šetreniu financií.  Na Slovensku existuje množstvo 

projektov, ktoré upozorňujú ženy na potrebu prevencie tohto ochorenia, ako je aj projekt - 

Avon pochod proti  rakovine prsníka.  Je potešujúce,  že už aj  tu na Slovensku máme prvú 

špecializovanú  nemocnicu  tohto  druhu  a  zároveň  nepochopiteľné  prečo  VšZP  váha  s 

podpísaním  zmluvy.  Mammacentrum  sv.  Agáty  je  špecializovaná  nemocnica  na  liečbu 

rakoviny prsníka,  ktorej  zriaďovateľom je  Rímskokatolícka  cirkev,  Biskupstvo  v  Banskej 

Bystrici.  Štatút  špecializovanej  nemocnice  získala  na  základe  rozhodnutia  Ministerstva 

zdravotníctva SR  12. augusta 2000

Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa

Vyvíja  na  území  mesta  a  diecézy  mnoho  záslužných  pastoračných  a  osvetových 

aktivít.  Do  kroniky  uvádzame  niekoľko  vybratých  aktivít,  ktoré  organizuje  Diecézne 

pastoračné centrum pre rodinu, Centrum pre rodinu , alebo sa na ich priebehu spolupodieľa :.

 8.12.2009 Zasvätenie detí Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Slávnosť Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie , slávnostná svätú omša v kaplnke Jána Pavla II.  

Stretnutie mladomanželov 12. december 2009 Prednášky :  Prvé roky manželstva sú 

veľkou výzvou na začatie nového štýlu života. Pravda o ľudskej láske je pravdou o človeku. 

Pozvaní  boli  novomanželia,  ale  aj  roční,  dvojroční  atď...  mladomanželia!  Prvé  roky 

manželstva  sú  veľkou  výzvou  na  začatie  nového  štýlu  života.  Láska  totiž  sľubuje 

nekonečnosť, ale...  O tom, ako sa postaviť voči tejto výzve v konkrétnom reálnom živote 

manželov,  sa  podelil  manželský  pár  zo  Školy  rodiny.  Hostia,  manželia  Peter  a  Klára 

Oravcovci.  Kurz symptotermálnej  metódy prirodzeného plánovania rodiny 13.  .  december 

2009  pod  vedením  manželského  páru  Predáčovcov  zo  združenia  „Liga  Pár  páru“ bola 

možnosť lepšie spoznať tajomstvo svojho manželského spolužitia a naučiť sa harmonickejšie 

prežívať vzájomný manželský vzťah. Kurz sa organizuje v CPR iba 1 x ročne a pozostáva zo 
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štyroch dvojhodinových sobotných stretnutí. Pozvaní  boli mladí ľudia, snúbenci a manželia. 

Cieľom bolo  pomôcť znovu objaviť podstatné významy reči tela a lásky a ukázať, že tieto 

významy sú v súlade so „srdcom“ človeka.

Sviatosti
Krst

Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú -  Krst 

dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) aspoň dva týždne pred 

plánovaným termínom krstu.  Rodič  donesie  k  nahliadnutiu  rodný  list  dieťaťa.  .  Krstí  sa 

spravidla v sobotu o 9:15 po rannej sv. omši. Taktiež je možné krstiť slávnostne počas sv. 

omše o 9:30 v nedeľu.  3.  Príprava pred krstom (tzv.  krstná náuka)  býva podľa dohody s 

kňazom. 4. Ak rodičia dieťaťa neboli sobášení v kostole, odporúča sa, aby prišli obidvaja na 

faru porozprávať sa s kňazom o možnosti usporiadať svoje manželstvo aj  cirkevne, ak by 

tomu nič nebránilo. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť si dopredu (tel. 048/415 

29 12). 5. Krstným rodičom môže byť ten pokrstený a praktizujúci katolík nad 16 rokov, ktorý 

už prijal  sviatosť birmovania,  a  buď je slobodný, alebo je cirkevne sobášený.  K tomu sa 

nevyžaduje doniesť doklad, nahrádza sa ústnym čestným prehlásením pri nahlásení krstu. Ak 
niekto nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, môže byť zapísaný ako "svedok pri krste".

Krst dospelého

Dospelí sa postupne pripravujú na krst, birmovanie a Eucharistiu. Toto obdobie prípravy sa 

nazýva katechumenát, alebo Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. Je určený pre 

dospelých, ktorí po prijatí zvesti o Kristovom tajomstve, osvietení Duchom Svätým, vedome a 

dobrovoľne hľadajú živého Boha a vydávajú sa na cestu viery a obrátenia. Pomocou tohto 

obradu  sa  duchovne  posilnia  vo  svojej  príprave  a  v  príhodnom  čase  s  úžitkom  prijmú 

sviatosti.  Ten,  kto  cíti  v  sebe  túto  túžbu,  môže  kedykoľvek  navštíviť  miestneho  kňaza  a 

predložiť mu svoju žiadosť. Aj v tomto prípade (ako pri krste detí) platí zásada, že o to žiada 

vo  farnosti,  v  ktorej  býva.   Z  vážnej  a  rozumnej  príčiny  sa  však  môže  obrátiť  na 

ktoréhokoľvek kňaza, ktorému dôveruje a ten mu pomôže začať s prípravou. Krst dieťaťa a 

dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a 

konaní nájdete na tejto podstránke... 

Pozvánka Slovenskej biblickej spoločnosti
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Benefičný koncert a kultúrno-spoločenské popoludnie  bolo v priestoroch Domu Slovenského 

misijného hnutia v Banskej Bystrici, Skuteckého 4, č. dv. 50, v utorok 26. mája 2009 od 14.00 

hod.  do 18.00 hod.  Prezentácia   práce  Slovenskej  biblickej  spoločnosti  a  programy deti  z 

detského domova Potôčik v Moštenici,  z detského domova Ratolesť v Tŕní, Detský folklórny 

súbor  Matičiarik  a  Folklórny  súbor  Urpín.  Toto  podujatie  malo  radostnú  atmosféru   a 

benefičný charakter.

Slovenská biblická spoločnosť

V Banskej Bystrici  pri príležitosti ukončenia Roku apoštola Pavla, sviatku Cyrila a Metoda a 

Dňa otcov uskutočnila Popoludnie s Bibliou,  v nedeľu 21. júna 2009 od 15.00 do 19.00 hod. 

na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Súčasťou programu bolo čítanie z Biblie, hry s deťmi a 

pre deti,  predaj kníh a produktov spoločnosti,  rozdávanie Biblií  i  predstavenie Slovenskej 

biblickej spoločnosti, jej práce a produktov

Združenie seniorov

Združenie kresťanských seniorov zorganizovalo  púť na Staré Hory , ktorá sa  konala v stredu 

27. mája 2009. O 9.30 bola  modlitba posv. Ruženca, o 10.00 bola   sv. omša, ktorú celebroval 

Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. 

Svätodušná púť na Staré Hory

V dňoch 30. a 31. mája sa na Starých Horách konala tradičná Svätodušná púť. 

Na túto púť  sa už tradične putuje z Banskej Bystrice pešo pod vedením diakona. Stretnutie 

účastníkov bolo  na Námestí SNP pri soche Panny Márie ráno o 6.00.  Po krátkej modlitbe 

vykročili cez Lazovnú ulicu smerom na Jakub a Uľanku. Putujúci mali primeranú obuv a 

dostatok tekutín. Po príchode na Staré Hory sa zúčastnili  na hlavnej pútnickej sv. omši. 
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Odpustky v jubilejnom Roku sv. Pavla

Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 29. júna 2008  Rok sv. Pavla, v ktorom až  do 28.6.2009 . 

Cirkev  udeľuje  odpustky.  V  banskobystrickej  diecéze  mohli   získať  úplné  odpustky  v 

Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici,  vo farských kostoloch v 

sídlach  dekanátov,  v  bazilike  na  Starých  Horách  –  mariánskom  pútnickom  mieste  a  v 

kostoloch zasvätených apoštolom Petrovi a Pavlovi. Podmienky získania odpustkov boli tie 

isté ako pri všetkých udalostiach, kedy Cirkev dáva možnosť úplných odpustkov: stav milosti, 

návšteva určeného miesta, modlitba Verím v Boha, Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.

Pieseň v službe evanjelia.

Dňa 20.5.2009 ubehlo  už  neuveriteľných  25  rokov  od  chvíle,  keď v  mysliach  manželov 

Muráňovcov, vtedy pôsobiacich v srdci nášho krásneho Slovenska, vznikla myšlienka založiť 

tradičný kresťanský hudobný festival s názvom Pieseň v službe evanjelia. V tom čase mnohí 

ešte ani neboli na svete, keď sa  dnes už "psečkoví veteráni", tešili spoločne na prvý ročník 

festivalu  PSE  v  Banskej  Bystrici.  Pred  štvrťstoročím  sme  nemali  až  takú  modernú 

ozvučovaciu  a  nahrávaciu  techniku,  akú  máme  teraz.  Nemali  sme  ani  toľko  hudobných 

nástrojov, počítačov a možností. Je to naozaj škoda, pretože by bolo zaujímavé po toľkých 

rokoch  sledovať  audio-vizuálne  úplné  začiatky  tohoto  krásneho podujatia.  S  nostalgiou  a 

úsmevom na tvári by sme dnes pozerali, ako nám z detských spevákov a hudobníkov vyrástli 

úžasní dospelí interpreti kresťanských piesní a melódií.

Adresár registrovaných aj neregistrovaných cirkví, náboženských 
spoločností a siekt

Naddenominačné zoskupenia 17.02.2009

Ekumenická rada cirkví na Slovensku, 

Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike (reg. od januára 1993), Ružová 

13, 97411 Banská Bystrica, členovia: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev 
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bratská, Evanjelická cirkev metodistická, AD 2000 s organizáciou  New Eastern Europe For 

Christ

Jednotlivé cirkvi

Apoštolská cirkev na Slovensku, predstaviteľ: biskup: Ján Lacho, Adresa: Sreznevského 2, 

831 03 Bratislava 3, tel.: 02 /442 599 65, fax: 02/ 442 509 13, 

Bahájske  spoločenstvo  v  Slovenskej  republike,  predstaviteľ:  Národná  duchovná  rada 

bahájov v SR, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58, 811 02 Bratislava, tel.: 02 /544 181 

91, fax: 02/ 544 181 91, 

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, predstaviteľ: predseda rady: Mgr. Tomáš 

Kriška, Súľovská 2, 821 05 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 211 45, fax: 02/ 434 211 45, 

Cirkev  adventistov  siedmeho  dňa,  Slovenské  združenie,  predseda:  Karol  Badinský, 

Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/ 434 155 02, fax: 02/ 434 155 03, , 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, predseda : Ing. Ján Henžel, PhD., Partizánska ul. 6, 

811 03 Bratislava, tel.: 036/ 631 65 56, fax: 036/ 631 65 56, 

Cirkev československá husitská na Slovensku, biskup ThDr. Jan Hradil,ThD., Konventná 

11, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 546 470 87, fax: 02/ 545 670 88, 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike, riaditeľ: Juraj Seidl, 

Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava 1, tel.: 041/ 723 22 58, 

Evanjelická  cirkev  augsburského  vyznania  na  Slovensku -  Generálny  biskupský  úrad 

ECAV, generálny biskup: Mgr.  Miloš Klátik,  PhD.,  Palisády 46,  P.  O. BOX 289,  811 06 

Bratislava 1, tel.: 02/ 544 328 42, fax: 02 /544 305 00, 

Východný dištrikt, biskup: Mgr. Slavomír Sabol, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01  Prešov, 

tel.: 051/ 772 25 75, fax: 051/ 772 25 15, 

Západný dištrikt, biskup ZD:Mgr. Milan Krivda, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen, tel.: 045/ 520 

36 36, fax: 045/ 520 36 66, 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, superintendant: Mgr. Robert Zachar, 

Panenská 10, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/ 544 144 68, fax: 02/ 544 144 68, 

Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, 

arcibiskup a  metropolita:  Mons.ThDr.  Ján Babjak SJ,  Hlavná 1,  P.  O.  BOX 135,  081 35 

Prešov, tel.: 051/ 773 46 22, fax: 051/ 756 26 25, 
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Gréckokatolícka eparchia Bratislava,  eparcha:  Mons.  Peter  Rusnák,  29.  augusta 7,  811 08 

Bratislava 1 Bratislava 1, tel.: 02/ 529 328 56, fax: 02/ 529 328 57, 

Gréckokatolícka eparchia Košice, eparcha: Mons. Milan Chautur CSsR., Dominikánske nám. 

2/A P.O.BOX G-13, 043 43 Košice 1, tel.: 055/ 727 19 11, fax: 055/ 622 74 53, 

Kresťanské zbory na Slovensku, zástupca: Milan Neklapil, Bystrická 20, 841 07 Bratislava 

49, tel.: 02/ 442 542 38, fax: 02/ 647 752 37, 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR, Výbor krajiny, Pekná cesta 17, P.O.Box 

2, 830 04 Bratislava 34, tel.: 02/ 491 076 11, fax: 02/ 491 076 00, 

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, cirkevný prezident: Ľubor Kučera, Nábr. 

arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24, Bratislava 1, tel.: 02/ 544 335 91, fax: 02/ 544 335 91

Pravoslávna cirkev na Slovensku - Metropolitná rada, arcibiskup: vladyka Ján, Bayerova 8, 

080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 47 36, fax: 051/ 773 40 45, 

Michalovská  pravoslávna  eparchia,  biskup:  Vladyka  Juraj,  Duklianska  16,  071  44 

Michalovce, tel.: 056/ 642 41 56, fax: 056/ 643 15 00, 

Prešovská pravoslávna eparchia, arcibiskup: vladyka Ján, Budovateľská 1, 080 01 Prešov, tel.: 

051/ 773 36 12, fax: 051/ 746 02 65, 

Reformovaná  kresťanská  cirkev  na  Slovensku,  biskup:  Mgr.  László  Fazekas, 

Predsedníctvo synody, Jókaiho 34, 845 01 Komárno, tel.: 035/ 770 18 26, fax: 047/ 770 18 27,

Biskupstvo Banská Bystrica, biskup: Mons. Rudolf Baláž, Námestie SNP 19, 975 90 Banská 

Bystrica, tel.: 048/ 412 57 26, fax: 048/ 412 46 38, 

Slávnosť Božieho milosrdenstva vo Farnosti Banská Bystrica - Belveder

Rok sociálneho pôsobenia Domu Božieho milosrdenstva si v nedeľu 19. apríla pripomenuli 

obyvatelia, pracovníci a farnosť v Banskej Bystrici - Belvederi. Vo farskom kostole o 15.00 h. 

celebroval dekan Ján Krajčík so správcom farnosti a ďalšími kňazmi slávnostnú bohoslužbu. 

Riaditeľ Domu Božieho milosrdenstva Štefan Paľúch vykonával počas svätej omše diakonskú 

službu. Správca farnosti Radoslav Bujdoš ďakoval za podporu mnohých, vďaka ktorým má 

Dom Božieho milosrdenstva za sebou prvý rok  sociálneho a duchovného pôsobenia. Správca 

farnosti  na  prvom  mieste  poďakoval  Mons.  Rudolfovi  Balážovi,  banskobystrickému 

diecéznemu  biskupovi,  bez  ktorého  by  dielo  nevzniklo.  Vďaku  vyjadril  zamestnancom 

miestneho hospicu, domu sociálnych služieb, domu dôchodcov a materskej školy, ktoré sú tu 
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pod  spoločnou  strechou.  Tiež  poďakoval  rehoľnému  spoločenstvu  sociálnych  sestier  a 

dobrodincom či sponzorom z radov verejnosti, ktorí vytrvalo a rôznymi spôsobmi podporujú 

sociálno  zdravotnícky  komplex.  Kapacita  jeho  zariadení  je  v  súčasnosti  naplnená  na  sto 

percent.  Ako uviedol  riaditeľ  MUDr.  Paľúch,  v  hospici  poskytujú starostlivosť  šestnástim 

pacientom a v dome sociálnych služieb býva štyridsaťdva obyvateľov. Kapacitne je naplnená 

aj miestna materská škola, ktorá je súčasťou základnej cirkevnej školy Štefana Moysesa v 

Banskej  Bystrici.  Riaditeľ  zdôraznil,  že  bez  dobrého  kolektívu  ľudí,  ktorí  v  sociálno-

zdravotníckom komplexe slúžia a starajú sa o jeho obyvateľov, by nemohol nič urobiť. Dom 

Božieho  milosrdenstva,  ktorý  otvoril  a  požehnal  banskobystrický  diecézny biskup Rudolf 

Baláž v apríli 2008, je jedným z uzáverov diecéznej synody. Jeho existencia a poslanie je byť 

školou praktizovanej lásky pre diecézne spoločenstvo, ku ktorej v slávnostnej homílii vyzval 

aj banskobystriký dekan Mons. Ján Krajčík. Veriacich pozval k praktizovaniu milosrdenstva 

po tom, ako si ho sami budú v modlitbách vyprosovať od milosrdného Krista. Povzbudil ich k 

šíreniu veľkonočného pokoja a radosti, ktoré sú tiež darom Zmŕtvychvstalého Pána. Farské 

spoločenstvo, priatelia a obyvatelia Domu Božieho milosrdenstva po eucharistickej slávnosti 

pokračovali neformálnou časťou stretnutia spojenou s agapé v priestoroch komplexu. 

Ján Krajčík so správcom farnosti a ďalšími kňazmi slávnostnú bohoslužbu. Riaditeľ Domu 

Božieho milosrdenstva Štefan Paľúch vykonával počas svätej omše diakonskú službu.

Katedra evanjelikálnej teológie a misie

Pedagogická fakulta

Univerzity Mateja Bela

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica 

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov študijných odborov, ktoré garantuje, 

podľa schválených učebných plánov,  v  oblasti  katechetiky,  teológie,  misiológie,  a  to  aj  v 

spolupráci s katedrami pedagogiky, psychológie, matematiky, slovenského jazyka, hudobnej 

výchovy. Absolventi magisterského štúdia programov v oblasti katechetiky a teológie môžu 

vykonať  rigoróznu  skúšku.  Členovia  katedry  sa  podieľajú  na  publikačnej  činnosti  v 

jednotlivých študijných odboroch podľa ročného edičného plánu, a to pre študentov, učiteľov, 

cirkevné  denominácie  a  verejnosť.  Katedra  organizuje  každoročne  vedecké  teologické 
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konferencie s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie v evanjelikálnej teológii, 

misii, katechetike a diakonii. Výstupy z konferencii sa publikujú v zborníkoch. Tiež vydáva 

2x ročne  „Evanjelikálny teologický časopis“.  Pedagógovia  sa  zúčastňujú  na zahraničných 

podujatiach partnerských škôl a organizácií. Katedra evanjelikálnej teológie a misie garantuje 

bakalársky  študijný  program  evanjelikálna  teológia  a  misia,  magisterský  študijný  odbor 

evanjelikálna teológia v študijnom odbore 2.1.12 Teológia a študijný program katechetika 

evanjelikálnych cirkví v štúdiu učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň 

ZŠ. Hlavné ciele pedagogickej činnosti sú zamerané na zvládnutie výučby kurzov v rámci 

odborno-teoretického  teologického  základu,  na  zabezpečenie  odbornej  práce  budúcich 

kazateľov, katechétov a diakonických pracovníkov.

Katedra sa zaoberá prípravou nového bakalárskeho programu pre pastoračných pracovníkov.

Združenie  evanjelikálnych  cirkví  (ZEC)  v  spolupráci  s  Pedagogickou  fakultou  UMB 

prevádzkuje knižnicu slúžiacu pre študentov KETM a cirkevnú verejnosť.

Katedra pomáha v oblasti doškoľovania pracovníkov cirkví za účelom získania odbornosti pre 

kresťanskú výchovu a vzdelávanie, misiu a diakoniu.

Študijné  programy katedry  evanjelikálnej  teológie  a  misie  sú  plne  akreditované  vládnou 

akreditačnou komisiou.

Katedra sa vnútorne delí na oddelenia historickej teológie, teoretickej a aplikovanej teológie.

Vo  vedeckovýskumnej  oblasti  sa  katedra  zameriava  na  oblasti  vplyvu  kresťanstva  na 

jednotlivca  i  spoločnosť,  v  cirkvi  i  mimo  nej.  Aktívne  členstvo  učiteľov  v  rôznych 

kresťanských denomináciách je jedným z významných predpokladov ich úspešného riešenia.

VVÚ sa riešia z oblastí:

kultúrno-umeleckých  a  spoločenských  vied  na  úrovni  vedeckovýskumných  úloh 

inštitucionálneho výskumu schváleného PF VR

využitie výsledkov VVÚ: 

o UMB a ďalšie VŠ pracoviská,

206



o vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách

o spoločensko–kultúrne inštitúcie

o cirkevné denominácie

V  oblasti  zahraničných  stykov  sa  katedra  zameriava  na  medzinárodnú  spoluprácu  a  na 

vysokoškolské pracoviská príbuzného charakteru,  s inštitúciami najmä v Českej republike, 

prostredníctvom hosťujúcich prednášateľov a vzájomnej účasti na vedeckých konferenciách, 

ďalej najmä s vysokými školami v USA a Nemecku.

V súčasnosti je katedra v procese medzinárodnej akreditácie, ktorej cieľom je zvýšiť 

medzinárodnú prestíž vzdelávania na katedre.

Pracovníci katedry: 
Interní pracovníci:

vedúci katedry: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

profesori:  prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.

prof. ThDr. PhDr. Imre Peres, PhD.

doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD., mim. prof.

docenti:

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Katedra gestoruje:

o bakalársky študijný program evanjelikálna teológia a misia

o bakalársky  študijný  program  učiteľstvo  katechetiky  evanjelikálnych  cirkví  v 

kombinácii s inými predmetmi

o magisterský študijný program evanjelikálna teológia

o magisterský  študijný  program  učiteľstvo  katechetiky  evanjelikálnych  cirkví  v 

kombinácii s inými predmetmi

o učiteľstvo  katechetiky  evanjelikálnych  cirkví  bez  kombinácie  pre  absolventov 

učiteľského štúdia
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Profil absolventa:

• Absolvent  bakalárskeho  študijného  programu  evanjelikálna  teológia  a  misia  získa 

teoretickú  a  metodicko  -  praktickú  prípravu  na  kresťansky  zameranú  výchovnú, 

vzdelávaciu a pastoračnú činnosť. Je schopný pracovať v cirkevných, ekumenických, 

paracirkevných, štátnych a neštátnych výchovných zariadeniach.

• Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych 

cirkví  je  spôsobilý  na  pokračovanie  v  štúdiu  magisterského  stupňa  učiteľstva 

katechetiky. Keďže má základné, všeobecné vedomosti z oblasti prípravy katechétov, 

má tiež predpoklady pre prácu s deťmi i dospelými v oblasti aktivít voľného času v 

cirkvách a pre odbornú činnosť lektora biblických a iných cirkevných kurzov.

• Absolvent magisterského študijného programu evanjelikálna teológia získa teoretické 

poznatky  a  skúsenosti  z  oblastí  teoretickej,  historickej  a  aplikovanej  teológie.  Je 

schopný solídne teologicky pracovať a odborne pôsobiť v cirkvách a iných oblastiach, 

kde sa vyžaduje teologické vzdelanie.

o Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych 

cirkví je spôsobilý vyučovať náboženskú výchovu v školách a cirkevných zboroch

Rádio LUMEN

signál sa prvýkrát objavil v éteri 7. apríla 1993. Išlo o Rádio Mária, ktoré v decembri 1994 

prijalo súčasný názov "Lumen", čiže "Svetlo".

Poslanie Rádia LUMEN  vyjadril  Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen  5.10.2009 

týmito  slovami:  Viera  v  Ježiša  Krista  a  Cirkev  ako  opora  života  človeka

Spoločenstvo  na  ceste  Kristove  znamenie  pre  spoločnosť.  Znamenie  Ježiša  Krista.  Rádio 

LUMEN má byť aj znamením prítomnosti Ježiša Krista v jeho Cirkvi a účinnosti jeho učenia. 

Len  tak  môže  účinne  napĺňať  svoje  evanjelizačné  poslanie.  Preto  sa  svojim  programom 

prioritne  orientuje  na  cieľové  skupiny:  dospelých  (sú  najpočetnejšou  demografickou 

skupinou), starších a chorých, osamelých, viacdetné rodiny a deti.

Orientácia  programu.  Znamením sa  stávame aj  orientáciou  na  ľudí  žijúcich  mimo 

"vrcholu" dnešnej konzumnej spoločnosti pre príjem, striedmy spôsob života, alebo viac detí 

v rodine či zdravotný stav. Chceme byť blízko osamelým a prinášať každému hľadajúcemu 
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Krista. Programom sa orientujeme aj na komerčne "nebonitné" skupiny s cieľom starostlivosti 

o nich. Aj o dobre hmotne zabezpečených, ktorí nedeklarujú kariérny úspech ako naplnenie 

zmyslu života, ale službu druhým. 

Spravodajstvo:  Je  neoddeliteľným  prvkom  nášho  programu  so  snahou  prinášať 

vyvážené správy zo všetkých oblastí života dôležitých pre našich poslucháčov, aby si mohli 

sami vytvoriť správny a pravdivý úsudok.

Rodinný život a jeho poslanie v spoločnosti a živote človeka, ochrana ľudského života 

je ďalšou prioritou nášho rádia.

Hovorené slovo: Program rádia je orientovaný z hľadiska štruktúry na hovorené slovo 

a oproti ostatným komerčným rádiám na pomerne menší podiel hudby. V jeho skladbe je viac 

programov vo verejnom záujme a nábožensky i duchovne orientovaných programov. 

Hudba  v  Rádiu  LUMEN:  Hudobný  výber  "všedného  dňa"  čerpá  z  tvorby  a 

interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani hudba súčasná. Stredný hudobný 

prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-

gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. Ponúka pocit 

bezpečia,  pripomína  osviežujúce  momentky  mladosti,  nevyrušuje  pri  každodenných 

problémoch.  Z  ponuky  9  000  rotujúcich  skladieb  možno  upozorniť  na  interpretov  ako: 

Duchoň, Gombitová, Matuška, Kirschner, Hammel, The Beatles, Wonder, Mathieu, Bocelli, 

U2, Cohen, Kapucíni, Continental Singers a ďalší.

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je 

Katolícka cirkev na Slovensku v jej  štruktúrach.  Chce slúžiť  ako jej  dielo  na poučenie  a 

oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Našim  cieľom  je  človek  ako  Božie  dieťa  a  jeho  zameranie  na  večný  život  s 

Trojjediným Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne.

S prioritou ohlasovania Božieho slova sa usilujeme vytvárať v našom vysielaní spoločenstvo s 

jeho usmernením na večnosť. Spoločenstvo s poslucháčmi, s biskupmi, Cirkvou a  medzi nai 

pracujúcimi v rádiu. Po prirodzenej aj duchovnej stránke. 

Médiá nemajú desocializovať, ale resocializovať. Nemajú uzatvárať ľudí do seba a 

oslabovať  vzťahy  medzi  nimi,  ale  rozvíjať  a  upevňovať  vzťahy.  Rozhlas  vidíme  ako 

komunikačný prostriedok s veľkým potenciálom na tvorbu ľudskej, kresťanskej a občianskej 

komunity. 
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Týmto spôsobom chceme napomáhať rozvoju farností a diecéz Slovenska. Pomôcť najmä tým 

ľuďom,  ktorí  sa  pre  rodinné  okolnosti,  vek,  zdravie,  vzdialenosť  v  práci,  či  iné  dôvody 

nemôžu na ich živote úplne zúčastňovať.

Ľudí možno spájať hľadaním spoločných záujmov alebo aj nepriateľa. My chceme spájať ľudí 

z celého Slovenska, ktorí praktizujú svoju vieru a majú kladný vzťah ku Katolíckej cirkvi. 

Vieme, že bez Božej pomoci to nie je možné, preto súčasťou nášho úsilia je modlitba a dialóg 

s cieľom spolupráce. 

Evanjelizačný prvok vo vysielaní nášho rádia má práve v tomto živom spoločenstve viery, 

modlitby,  spolupatričnosti,  morálnej  a  hmotnej  podpory  osobitý  ráz  osobného  svedectva 

každého  jeho  člena,  jeho  dobrého  príkladu  podporovaného  modlitbou  a  láskou.  Lebo 

"Hľadajúceho" kresťanské hodnoty nepresvedčí  ani  dobrý rozhlasový program, ak za ním 

nestojí spoločenstvo vlastníkov, poslucháčov a zamestnancov. 

Rovnosť všetkých ľudí. Princíp rovnosti všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie, pôvod 

pred ľuďmi a Bohom je prirodzeným výsledkom viery biblického človeka.

Reklama  v  Rádiu  LUMEN:  Vzhľadom  na  programovú  orientáciu  a  kresťanské 

poslanie rádia nie je prioritou jeho činností  finančný zisk.  Jeho vedenie si uvedomuje,  že 

orientovanie  programu  rádia  na  už  uvedené  cieľové  skupiny  predpokladá  potrebu 

financovania v podstatnej miere mimo reklamy. Preto rádio oslovuje aj svojich poslucháčov a 

prosí  ich  o  finančnú  podporu,  ktorá  pravidelne  prispieva  k  rozpočtovej  stabilizácii  rádia. 

Významným zdrojom finančnej podpory sú aj slovenské diecézy.

Podmienky finančnej stabilizácie: Prioritou zostáva kresťanské poslanie katolíckeho 

rádia,  prioritné  cieľové  skupiny  a  tvorba  spoločenstva  ako  výrazného  evanjelizačného 

segmentu.

Tradičné  hodnoty  katolíkov  na  Slovensku:  Vieme,  že  Slováci  sa  opierali  o  isté 

hodnoty,  ktoré  ich podržali  aj  napriek ťažkostiam pretrvali  a  rozvíjajú sa.  Dnes  patria  do 

veľkej  rodiny národov Európy ako rovnocenný partner.  Tieto hodnoty v našom programe 

rozpoznávame a rozvíjame: duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda a svätého Benedikta 

- patrónov Európy a patróniek Európy: svätej Brigity Švédskej, svätej Kataríny Sienskej a 

svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej). 

Zvláštne miesto patrí úcte k Panne Márii Bohorodičke a k Svätému Otcovi - pápežovi ako 

Kristovmu  nástupcovi.  Našim  patrónom je  svätý  Michal  Archanjel  a  na  jeho  sviatok  ho 

prosíme o ochranu a pomoc.
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Programové priority Rádia LUMEN sú vyjadrené v troch námetoch: Spoločenstvo na ceste - 

Kristove znamenie pre spoločnosť - Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka.

Kresťanské rádio v Banskej Bystrici. 

V sobotu 7.3.2009 začalo Rádio 7 svoje vysielanie v Banskej Bystrici a okolí na frekvencii 

107,7 MHz  Cirkevné Radio 7 - FM 107.7 Banská Bystrica

„Mnozí víte, že již několik let ve spolupráci s Milanem Hudecom a Mikulášem Zavillou a 

jeho týmem spolupracovníků připravujeme a vysíláme na Slovensku pořady prostřednictvím 

Radia  Lumen.  Dlouhodobá spolupráce  při  tvorbě  programů pro  HCJB WORLD RADIA, 

TWR CZ a SK nejen pokračuje (už více než 20 let), ale společně vstupujeme do nádherného 

završení společného snažení. Po letech individuálního i společného hledání cest k přidělení 

rozhlasové FM licence přinášíme DOBROU NOVINU. Po mnoha nadějích a zklamáních byla 

přidělena rozhlasová frekvence FM 107.7 v Banské Bystrici. Touto cestou chceme poděkovat 

Milanovi  Hudecovi  za  jeho  vizi  křesťanského  rozhlasového  vysílání  na  Slovensku.  Za 

obětavou  a  neúnavnou  službu  děkujeme  především  všem  dobrovolníkům,  kteří  nám  od 

počátku nezištně pomáhají. Děkujeme všem, kteří se za naši práci v CZ a SK modlí a finančně 

jí podporují. Děkujeme Radiu Lumen za umožnění dosavadního vysílání. Modlíme se, aby 

vysílání mohlo začít co nejdříve. Prosíme, neustávejte v modlitbách, aby Pán Bůh další krok 

spolupráce  požehnal  a  ochraňoval,  aby  současné  i  budoucí  vysílání  přineslo  požehnání 

mnohým“.

Cirkev pripravovala kňazov i laikov na nečakané situácie

Centrum neziskovej organizácie Kanet realizovala od začiatku roka projekt, do ktorého sa 

zapojilo  18  partnerov,  vrátane  takmer  všetkých  slovenských  rímskokatolíckych  a 

gréckokatolíckych diecéz.  Približne 200 manažérov a tých, ktorí slúžia v cirkvi vo vedúcich 

pozíciách, sa zapojilo do projektu Efektívne riadenie cirkevných a neziskových organizácií. Je 

odozvou na Pastoračný plán  Katolíckej  cirkvi  na  Slovensku na  roky 2007 až  2013.  Ešte 

minulý rok ho predložilo Projektové centrum neziskovej organizácie Kanet. "Cieľom projektu 

bolo v súlade s Pastoračným plánom poskytnúť podporu kňazom i laikom stretávajúcim s 

rozličnými situáciami a požiadavkami, na ktoré nemusia byť pripravení. Takéto vzdelávania 
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sa  bežne  prednášajú  v  mnohých  komerčných  organizáciách,  v  cirkevnom  prostredí  však 

dostávajú  ďalší  rozmer.  Tým nemá  byť  finančný  zisk,  ale  efektívna  služba  pre  cirkevné 

spoločenstvo,"  vysvetľovala  jeho  koordinátorka  z  Projektového  centra  Kanetu  Janka 

Balážová.  Projekt  je  prvý  svojho  druhu  na  Slovensku.  Kňazi  a  laici  sa  venujú  tímovej 

spolupráci, profesionálnej komunikácii a motivácii ľudí. Tiež marketingu, ale aj finančnému a 

projektovému manažmentu a ďalším oblastiam.  Do projektu sa aj  vďaka podpore a snahe 

Konferencie  biskupov  Slovenska  podarilo  zapojiť  18  partnerov,  ku  ktorým patria  takmer 

všetky  slovenské  rímskokatolícke  a  gréckokatolícke  diecézy.  Tiež  diecézne  charity, 

Konferencia  vyšších  predstavených  ženských  reholí  a  Konferencia  vyšších  rehoľných 

predstavených. K jeho realizácii prispieva svojím poradenstvom pracovná skupina zriadená 

pri  Konferencii  biskupov  Slovenska  zložená  z  expertov,  ktorí  sa  na  tvorbe  aktuálneho 

pastoračného  plánu  podieľali,  informovala  Zuzana  Juhaniaková  z  banskobystrického 

Diecézneho centra pre masmediálnu komunikáciu. Dodala, že aj Banskobystrická diecéza sa 

zapojila  do  vzdelávacieho  projektu,  a  to  nielen  počtom účastníkov  z  radov  pastoračných 

kňazov a laikov, ale aj  organizačne.  Nezisková organizácia biskupstva Renovatio Nova je 

dodávateľom lektorských  služieb  pre  jeden  zo  štyroch  modulov  v  projekte.  Celý  projekt 

pozostáva  zo  štyroch  modulov.  Prvý,  najväčší  z  nich,  nesie  rovnaký názov  ako  samotný 

projekt. Do roku 2010 nadviažu naň moduly Finančný manažment, Projektový manažment a 

akreditované vzdelávanie a Sociálne zručnosti a základy sociálneho poradenstva. 

Kázeň  zo  života  pravoslávnych  cirkevných  obcí  vo  Zvolene, 
Banskej Bystrici a okolí

Drahí bratia a sestry, predtým, než náš Pán a Spasiteľ Isus Christos po svojom Vzkriesení 

vystúpil na nebo, povedal svojim učeníkom: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, 

krstiac ich v mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek 

som vám prikázal“  (Mt  28,  19-20).  Tieto  slová  sú  nielen  pre  apoštolov,  ale  aj  pre  celé 

generácie hierarchického, ako aj kráľovského kňazstva výzvou k misijnej činnosti v Cirkvi, 

ale aj mimo nej. Sú stále aktuálne a preto sa dotýkajú aj nás, súčasnej generácie, ľudí žijúcich 

a pôsobiacich v Cirkvi na rôznych postoch a rôznym spôsobom. My, pravoslávni veriaci zo 

Zvolena, Banskej Bystrice a okolia, chceme touto cestou, prostredníctvom nášho web portálu, 

ktorý svojím spôsobom tiež plní misijné poslanie, svedčiť o tom, že slová nášho Spasiteľa sú 

zasiate aj v našich srdciach, a že aj my sa svojou snahou a námahou snažíme svojim životom, 
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slovom a skutkami zachovávať to, čokoľvek nám náš Pán prikázal.  V porovnaní s rokom 

2001, kedy sa na našich farnostiach začali pravidelne konať bohoslužby a účasť na nich sa 

pohybovala v priemere okolo 5 osôb, dnes v roku 2009 konštatujeme, že priemerná účasť na 

bohoslužbách sa zvýšila na 40 a vo veľké sviatky až na vyše 100 osôb, ako tomu bolo aj na 

sviatok Paschy v tomto roku. Od roku 2001 bolo v našich cirkevných obciach pokrstených 39 

ľudí. Pre nás, žijúcich v regióne stredného Slovenska, tieto čísla znamenajú veľký pokrok a 

napredovanie v našej misijnej činnosti. Zároveň sme si však vedomí toho, že čísla v spáse 

pravoslávneho kresťana zohrávajú len veľmi malú, ba možno žiadnu úlohu. Sme si vedomí aj 

toho, že vo svojom správaní, konaní a rozprávaní máme čo naprávať a ešte veľa sa učiť, lebo 

iba takýmto spôsobom sa nám s Božím požehnaním bude dariť aj naďalej. Vďaka niektorým 

ľuďom sa  nám cez  internet  (ďalší  misijný  prostriedok)  podarilo  rozbehnúť  filantropiu  v 

oblasti poskytovania šatstva, obuvi či hračiek pre našich bratov, sestry a ich deti, ktorí nemajú 

tak pestrý a bohatý život ako my. Je to jeden z mála krokov, ktoré sa nám podarilo uskutočniť. 

No aj v tomto prípade sme si vedomí toho, že ešte stále a v oveľa väčšej miere sa dá pomáhať 

ľuďom v  núdzi.  Ako  vzor  si  okrem nášho  Spasiteľa  a  apoštolov  berieme  aj  veriacich  v 

niektorých našich  cirkevných obciach,  ktorým sa  podarilo  rozbehnúť misijnú činnosť  cez 

rôzne  charitatívne  projekty  v  spolupráci  s  rôznymi  organizáciami,  ktoré  sa  venujú 

starostlivosti o bezdomovcov, či rodiny žijúce v chudobe. Je toho ešte veľmi veľa, o čom by 

sme tu, na stránkach tohto časopisu, mohli hovoriť a svedčiť, no v duchu slov valaamského 

starca schiigumena Jána, ktorý povedal: „Je málo osožné, ak budeme iba čítať a pýtať sa ako 

byť spasení. Je potrebné začať namáhať sa, pracovať, očisťovať svoje srdce od vášni“, aj my 

chceme menej rozprávať a viac konať. Drahí bratia a sestry, touto cestou vás zároveň prosíme 

o vaše sväté modlitby, aby sa nám darilo v Bohumilom napredovaní a takýmto spôsobom sme 

svedčili o Pánovi každý podľa svojich síl a možností. Úplne na záver však chceme vyjadriť 

obrovskú a zo srdca úprimnú vďaku už nebohému duchovnému otcovi mitr. prot. Mgr. Jánovi 

Biloruskému, ktorý sa nemalou mierou a svojou obetavou prácou zaslúžil o to, že tu dnes 

sme, žijeme a pracujeme v lone našej matky pravoslávnej Cirkvi. Navždy ostáva v našich 

modlitbách.

Rehoľné sestry 

Večné sľuby sestier Saleziániek. V nedeľu 6.septembra 2009 o 10:30 v Kostole Panny Márie 

Pomocnice  kresťanov  v  Banskej  Bystrici  v  Sásovej  zložilo  večné  sľuby  šesť  sestier 
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Saleziániek. Chcú naplniť svoju túžbu navždy patriť Kristovi a tak sa stávať chlebom pre 

mladých 

Oslávila 25. výročie sľubov

Počas duchovných cvičení si 25. výročie svojich rehoľných sľubov pripomenula 10.augusta 

2009   sestra   Kamila  Novosedlíková.  „Pripravovala  som  sa  na  tento  okamih  a  opäť  sa 

prejavila história,“ uviedla sr. Kamila, ktorá je historičkou našej provincie, „držia ma staršie 

sestry, ktoré sú už len na skok do neba – v mojej komunite a potom vy, ktoré máte k tomu ešte 

trochu ďalej.“Okrem sr. Kamily si 25. výročie pripomína aj misionárka sr. Miriam Reváková. 

Duchovné cvičenia viedla generálna radkyňa v kňazskom seminári banskobystrickej diecézy 

v Badíne sa konali duchovné cvičenia provincie sestier saleziánok. Kazateľkou duchovných 

cvičení bola sr. Carla Castellino, členka generálnej rady, vizitátorka našej provincie. Ako tému 

si zvolila myšlienku z nedávnej XXII. generálnej kapituly Sme povolané byť pripomienkou 

spôsobu Ježišovho života a  konania.  Témy obohatila  o pohľady  patrónov a  zakladateľov 

rehole.   

Kresťanské centrum v Banskej Bystrici

Kresťanské centrum v Banskej Bystrici je riadnym zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku 

(ACS). Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky 

zameraná  evanjelikálne,  letnično-charizmatického  smeru.  Je  súčasťou  celosvetového 

cirkevného spoločenstva  Assemblies  of  God (AoG),  ktoré  spolu  s  ostatnými  letničnými  a 

charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 580 miliónov členov - znovuzrodených 

kresťanov. V rámci Európy patríme do Letničného Európskeho spoločenstva (PEF), ktoré má 

3,5 milióna členov. Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto 

roku  boli  v  oblasti  Vysokých  Tatier  a  západného  Slovenska  sformované  domáce  zbory, 

ktorých  členovia  v  roku  1924  zažili  skúsenosť  krstu  Duchom  Svätým  a  vytvorili  prvé 

spoločenstvá Apoštolskej  viery na Slovensku.  Apoštolská viera  na Slovensku bola  mnoho 

rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou - založenou v roku 1906 v Portlande v 

USA,  ktorá  pravidelne  posielala  do  miestnych  cirkevných  zborov  slovenskú  literatúru  a 

noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného 

prebudenia na Azusa Street,  v Los Angeles - USA a s duchovným prebudením v Nórsku. 
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Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská 

cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 

1948,  keď  prevzal  moc  komunistický  režim,  veriaci  z  existujúcich  zborov  začali  mať 

problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, 

keď bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. 

Počas celého tohto obdobia cirkev existovala, a to napriek izolácii od bratov a sestier vo svete. 

Prelomom  v  živote  cirkvi  bol  rok  1989,  keď  príchod  demokracie  umožnil  neskrývaný 

vnútorný  život  a  misijné  pôsobenie  cirkvi.  V tomto  období  mala  Apoštolská  cirkev  šesť 

cirkevných  zborov  a  570 členov,  okrem detí  a  návštevníkov.  V súčasnosti  vzrástol  počet 

cirkevných zborov na 26. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a spolu s deťmi a 

návštevníkmi má dnes okolo 4500 ľudí. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní 

zborov na miestach,  kde dobrá správa evanjelia Ježiša Krista ešte neprenikla.  Chce slúžiť 

svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a Bohom požehnaný 

život  služby.  Cirkev  vidí  svoje  poslanie  taktiež  v  prinášaní  morálnych a  etických hodnôt 

Písma do praktického života, ako aj v sociálnej službe. 

ECAV v meste

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na 

území Slovenska

• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi 

• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich 

Symbolických kníh

• Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého 

• evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii- Novej zmluve 

• Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej 

viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania

• symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža

• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete

• sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity

• vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti 
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všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia 

Poslaním ECAV na Slovensku je:

• šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do 

vedomia ľudí 

• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou 

výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti 

• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i 

občianskemu životu

• zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, 

cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov

• spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, 

samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

Štatistické údaje o ECAV na Slovensku

Počet zborov ECAV: 321 (údaj k 1. 1. 2009)

Počet členov cirkvi: 372 858 *

Počet duchovných: 357

Z toho žien: 138 (39 %)

Počet kostolov a modlitební: 651 (* 6,93 % populácie SR; údaje podľa sčítania ľudu roku 

2001, Štatistický úrad SR november 2001)   Uvedené čísla nezahŕňajú slovenských 

evanjelikov žijúcich v zahraničí.

Náboženská štruktúra obyvateľstva SR 
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(* údaje podľa sčítania ľudu roku 2001, Štatistický úrad SR, november 2001) 

1. Apoštolské vierovyznanie – Všeobecná viera kresťanská 

2. Nicejské vierovyznanie 

3. Atanáziovo vierovyznanie

Zvláštne vyznania: 

1. Augsburské vyznanie z roku 1530 od Filipa Melanchtona 

2.  Obrana Augsburského vyznania z roku 1530 od Filipa Melanchtona 

3. Malý katechizmus z roku 1529 od Dr. Martina Luthera

4. Veľký katechizmus z roku 1537 od Dr. Martina Luthera 

5. Šmalkaldské články z roku 1537 od Dr. Martina Luthera 

6. Formula svornosti z roku 1577 (autormi sú viacerí teológovia)

Zhrnutie všetkých evanjelických vierovyznaní vyšlo v roku 1580 v Drážďanoch pod názvom 

Kniha  svornosti  (Liber  Concordiae).  V slovenčine  vyšla  Kniha  svornosti  po  prvý  raz  v 

Békešskej Čabe v roku 1898 v preklade Jána Leška. Pod názvom Symbolické knihy vyšla v 

roku 1992 v Liptovskom Mikuláši  (preložil  Oto Vízner).  Augsburské vyznanie  (Confesio 

Augustana) je vyznaním našej evanjelickej cirkvi. V roku 1530 bolo prečítané na sneme v 

Augsburgu pred cisárom Karolom V. (tu si  prečítajte  Augsburské vyznanie v  slovenčine). 

Prvý preklad na Slovensku vyšiel  v roku 1562 (Štefan Trebnický),  potom nasledovalo 24 

prekladov do bibličtiny a v roku 1930 Augsburské vyznanie vyšlo v preklade do slovenčiny. 

Augsburské  vyznanie  má  28  článkov.  Rozdiely  medzi  katolíckym  a  evanjelickým 

vierovyznaním vysvetľujú tieto články: IV. O ospravedlnení, VII. O cirkvi, VIII. Čo je cirkev, 

IX. O krste, X. O svätej Večeri, XI. O spovedi, XIII. O používaní sviatostí, XX. O viere a 

dobrých skutkoch, XXI. O uctievaní svätých, XXII. O obidvoch podobách sviatosti Večere 

Pánovej, XXIII. O manželstve kňazov. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera je najznámejšia 

zo Symbolických kníh. (tu si prečítajte celý text Malého katechizmu v slovenčine). Je v ňom 

stručne zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve. Delí sa na 5 čiastok“

Desať Božích prikázaní

Všeobecná viera kresťanská,

Modlitba Pánova – Otče náš,

Sviatosť Krstu svätého,

Sviatosť Večere Pánovej s poučením o spovedi
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Čomu nás učia jednotlivé čiastky katechizmu?

Prvá nás učí dobre žiť, druhá dobre a správnym spôsobom veriť, tretia dobre sa modliť, štvrtá

a piata bez akéhokoľvek pochybovania dôverovať Pánu Bohu. 

Aký cieľ má katechizmus?

V krátkosti  podáva učenie Písma svätého.  Preto Lutherov katechizmus nazývame aj  Malá 

Biblia. Ako poznávame Pána Boha ? Pána Boha poznávame najmä vierou.

Vianočné podujatia : 

Dňa 15.12.2009 o 19:00 hod.v  Evanjelickom kostole na Lazovnej ulica v Banskej Bystrici 

OTTO VOCE Lions Club Gala Hronsek usporiadal vianočný charitatívny koncert speváckeho 

zboru OTTO VOCE. Hosť : Peter Longauer 

V sobotu pred Vianocami 19. 12. sa uskutočnila o 14:00 veľká vianočná detská besiedka. Deti 

na nej zdobili vianočný stromček, ktorý  počas Vianoc spríjemňoval chrámový priestor. 
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ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotníctvo v meste reprezentuje sieť zdravotníckych zariadení, v ktorých dominuje jedna z 

najväčších nemocníc v Slovenskej republike známa svojou vysokou špecializáciou hlavne v 

oblasti oftalmológie.

V Banskej Bystrici pôsobili  pre občanov v roku 2009 tieto zdravotnícke zariadenia

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Novamed

Bernolákova 10, 12, 974 05 Banská Bystrica

NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. 

Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

NsP Ministerstva vnútra SR - 

Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

Poliklinika Banská Bystrica 

Horná 60, 97401 Banská Bystrica

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica

ZDRAVOMED

Cesta k nemocnici 23, 97401 Banská Bystrica

Zoznam samostatných ambulancií

AKU PUNKT súkromná ambulancia FBLR a AP
ČSA 25, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia čeľustnej ortopédie ORTHODONCIA PH,s.r.o
Bakossova 31, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia klinickej a poradenskej psychológie, biofeedback a neurofeedback terapie, 
Narrativelife s.r.o.
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T.Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby
Nám. L. Svobodu 589/20, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia praktického lekára - MUDr. Mária Zvarová
Povstalecká 30, 97409 Banská Bystrica

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Sotinská 1588, 90501 Senica

Ambulancia telovýchovného lekárstva
Sládkovičova 7, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia všebecného lekára
Cesta k nemocnici 23, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia všeobecného lekára
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, LUKAMEDIC, s.r.o.
Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Andrologická ambulancia
Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica

Derma Med, s.r.o. - Centrum všeobecnej a korektívnej dermatológie
Kyjevské námestie č.8, 97404 Banská Bystrica

Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých
T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Dermatrend, s.r.o. - dermatologická ambulancia, korektívna dermatológia
Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica

Detská endokrinologická ambulancia, Endokrino s.r.o.
Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

DIASTYLE s.r.o. - interná a diabetologická ambulancia
Horná 60, 97401 Banská Bystrica

DUODENT - Stomatologická a čelustnoortopedická ambulancia
Nam. S. Moyzesa 2B, 97401 Banská Bystrica

Estetic studio s.r.o
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Kapitulská 11, 97401 Banská Bystrica

Esthé Derm, s.r.o.- dermatologická ambulancia, korektívna dermatológia, plastická chirurgia
Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica

Gastroenterologická ambulancia
Horná 61/A, 97401 Banská Bystrica

Gynekologická ambulancia, 3/4D ultrazvuk
Sládkovičova 7, 97405 Banská Bystrica

Gynekologické a sonografické pracovisko
ČSA 25, 97401 Banská Bystrica

IzakVisionCenter s.r.o.
Nad Plážou 21/A, 97637 Banská Bystrica

LKB - alpha medical, a.s.
Horná 67, 97401 Banská Bystrica

Logopedická ambulancia
Strieborné námestie 2, 97464 Banská Bystrica

Mammacentrum sv. Agáty s.r.o.
Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Mamografická a sonografická ambulancia
Cesta k nemocnici č. 23, 97401 Banská Bystrica

MEDICINA-DP, s.r.o.Mudr. Drahomíra Púpavová
Povstalecká 30, 97409 Banská Bystrica

MUDr. Sergej Fedotov, OREMA
Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica

MUDr.Mária Šimeková, všeobecný lekár pre deti a dorast
Sotinská 1588, 90501 Senica

Neurologická ambulancia, s.r.o.
Nová 21, 97404 Banská Bystrica

NZZ ORL a foniatrická ambulancia
Sotinska 1588, 90501 Senica

Očná ambulancia - MUDr. Beatrix Želonková - Mokrošová
Kapitulská 7, 97401 Banská Bystrica

221



OFTUm Banská Bystrica - laserová chirurgia oka
Kapitulská č.7, 97401 Banská Bystrica

Onko. Gyn. A Mamolog. Amb. - OGAMA, NZZ
Kyjevské námestie č.1, 97401 Banská Bystrica

ORL ambulancia, ORLoj s.r.o.
Horná 62, 97401 Banská Bystrica

Ortopedická ambulancia
T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Poradňa na odvykanie od fajčenia
Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica

Praktický lekár pre dospelých - Mudr Mária Tóthová
Spojová 25, 97400 Banská Bystrica

Psychiatrická ambulancia
Sotinská 1588, 90501 Senica

Psychiatrická ambulancia
Bakossova 10, 97401 Banská Bystrica

Psychiatrická ambulancia
Bakossova 10, 97401 Banská Bystrica

Psychiatrická pre deti a dorast
ČSA 23, 97401 Banská Bystrica

Reumatologická ambulancia - MUDr.Macejková Eva-Bella s.r.o.
Gorkého 47, 97404 Banská Bystrica

SANAREA - Psychiatrické, Psychologické, Psychosomatické a Psychoterapeutické centrum
Kuzmányho 16, 97401 Banská Bystrica

SEGYN, s.r.o. - gynekologická ambulancia
Sotinská 1588, 90501 Senica

Stomatologická ambulancia
Nám. SNP 2, 97401 Banská Bystrica

Stomatologická ambulancia
Československej armády 6, 97401 Banská Bystrica

Stomatologická ambulancia MUDr. Kokavcovej
Kyjevské nám. č. 1, 974 0 Banská Bystrica
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Stomatologická ambulancia MUDr. Oľga Minková
Námestie SNP 2, 97401 Banská Bystrica

Všeobecná ambulancia pre dospelých-MUDr.Cipciarová
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

Všeobecný lekár pre dospelých a dorast
Lazovná č. 7, 97401 Banská Bystrica

Všeobecný lekár pre dospelých, MEGI s.r.o.
Harmanec 5, 97603 Harmanec

Zubná ambulancia
Horná 61, 97401 Banská Bystrica

Zubná ambulancia
ČSA 25, 9741 Banská Bystrica

Zubná ambulancia
Harmanec č. 5, 97603 Harmanec

Zubná ambulancia MUDr.Vladimír Rafaj
Horná ul. 67, 97401 Banská Bystrica

Tragická nehoda 

K zrážke  autobusu  a  vlaku  prišlo  21.  februára  na  nechránenom železničnom priecestí  v 

Polomke, okres Brezno. Tragédia si vyžiadala 12 mŕtvych a 38 zranených. V autobuse bolo 35 

ľudí z Bánoviec nad Bebravou a okolia, ktorí cestovali na lyžovačku.  Ranených prevážasli aj 

do nemocnice v Banskej Bystrici.  Vláda SR vzápätí  vyhlásila na 22. február 12-hodinový 

štátny smútok. 

Poďakovanie ministra 

Minister  zdravotníctva  Richard  Raši  vyjadruje:  24.02.2009  hlbokú  ľútosť  nad  tragickou 

dopravnou nehodou autobusu v Polomke. Súčasne vysoko oceňuje profesionálny prístup a 

rýchly  postup  všetkých  zdravotníckych  pracovníkov,  ktorí  spolu  s  ostatnými  členmi 

záchranárskych  tímov  zasiahli  na  mieste  nehody.  Profesionalitu  a  ľudskosť  prejavili  aj 

zdravotníci  vo Fakultnej  nemocnici  s  poliklinikou F.  D. Roosevelta  v Banskej  Bystrici,  v 

Nemocnici  s  poliklinikou  v  Brezne  a  Nemocnici  v  Bánovciach  nad  Bebravou.  Minister 

zdravotníctva  sa  denne  informuje  o  zdravotnom  stave  pacientov  v  zdravotníckych 

zariadeniach, ako aj o tých, ktorí sú už v domácej liečbe.
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Odovzdanie lithotriptora

Urologická klinika v Banskej Bystrici má nový prístroj na liečbu močových kameňov.

Na II. Urologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Nemocnici F. D. Roosevelta 

v Banskej  Bystrici  dali  21.03.2009  oficiálne do užívania zmodernizované pracovisko,  na 

ktorom  inštalovali  multifunkčný  prístroj  na  neinvazívnu  diagnostiku  a  liečbu  močových 

kameňov. Pracovisko sa tým zaradilo medzi najmodernejšie takéto zariadenia na Slovensku.

Urologická  klinika  v  Banskej  Bystrici  má  nový  prístroj  na  liečbu  močových  kameňov.

Vybavené je už aj univerzálnym prístrojom Uthoskop, zatiaľ jediným z najnovšej generácie 

týchto zariadení inštalovaných u nás. Určený je pre pacientov v pôsobnosti banskobystrickej 

nemocnice a  je  dôležité,  aby pomocou neho zdravotníci  zvládli  najťažšie  prípady z  tohto 

regiónu. O rovnaký prístroj požiadala v tomto roku aj prešovská nemocnica, uviedol minister 

zdravotníctva Richard Raši, ktorý sa zúčastnil na otvorení spomínaného pracoviska.

Traumatologické ambulancie

Od 4. júna 2009 sú kontrolné traumatologické ambulancie presťahované z urgentného príjmu 

do zrekonštruovaných priestorov na –1. poschodí lôžkovej časti. Vstupuje sa vchodom pre 

personál na -1. poschodí. Ambulancie sa nachádzajú na ľavej strane. Ordinačné dni a hodiny 

zostávajú nezmenené. Traumatologické ambulancie slúžia na kontroly poúrazových stavov. 

Nové ambulancie zefektívnia chod urgentných úrazových ambulancií, ktoré pôvodne sídlili v 

spoločných priestoroch a výrazne sa zníži aj čas čakania pacientov na ošetrenie na urgentných 

aj kontrolných úrazových ambulanciách.

Rooseveltova nemocnica a rekonštrukcia

Roosveltova nemocnica podala na ministerstvo zdravotníctva žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej  infraštruktúry ešte  koncom roka 

2009. Na opravu priestorov urgentného príjmu a chirurgických odborov napokon získala viac 

ako  26  miliónov  eur.  Rekonštrukcia  začne  v  roku  2010  a  potrvá  približne  dva  roky. 
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Realizovaná bude v dvoch etapách. „V prvej fáze sa dostavia časť nových operačných sál a v 

druhej  fáze  sa  zrekonštruuje  časť  starých  sál.  Nemocnica  tak  prejde  na  minimálne 

dvojzmennú prevádzku,“ hovorí bližšie o rekonštrukcii riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Ján 

Šulaj. „Prestavovať operačné sály je niečo úplne iné ako povedzme pavilón, kde sú len nejaké 

lôžka alebo technológia,  ktorá nie je náročná.  Operačné sály musia  spĺňať presné kritériá 

podľa  európskych  noriem  Nesmie  chýbať  klimatizácia,  určitá  výška  stropov  či  vstavaná 

technológia,“ pokračuje Šulaj. Rekonštrukcia sa podľa slov riaditeľa pacientov nedotkne „Do 

urgentného  príjmu  patrí  lekárska  služba  prvej  pomoci,  ktorá  zabezpečuje  bežné  ošetrenia 

drobných  úrazov,  ale  aj  kriticky  chorých  pacientov.  O  tých  bude  počas  rekonštrukcie 

postarané  v  malom vysunutom ARO pracovisku.  Máme pripravené  aj  väčšie  priestory,  v 

prípade nejakého hromadného nešťastia,“ ubezpečuje Šulaj. „Pacienti sa o daných zmenách 

dozvedia  z  veľkoplošnej  tabule  umiestnenej  priamo  v  nemocnici,  kde  budú  zverejnené 

podrobné informácie o danom projekte,“ dopĺňa riaditeľove slová Eva Ďureková z Oddelenia 

stratégie kontrolingu a koordinácie rozvojových projektov. 

Ocenenie Významná zdravotnícka udalosť roka 2008

Za  obnovenie  programu  transplantácií  pečene  udelilo  Prezídium  Slovenskej  lekárskej 

spoločnosti Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta jedno zo svojich najvyšších 

ocenení za prínos v oblasti zdravotníctva - ocenenie „ Významná zdravotnícka udalosť roka 

2008. “. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo počas XIII. Kongresu Slovenskej lekárskej 

spoločnosti  23.  apríla  2009.  Ocenenie  prevzal  z  rúk  prezidenta  SLS  Prof.  MUDr.  Petra 

Krištúfka,  CSc.  primár  Oddelenia  anestéziológie  a  intenzívnej  medicíny  FNsP  F.  D. 

Roosevelta MUDr. Jozef Valky , CETC.  Program transplantácií bol obnovený 27. mája 2008, 

kedy  bola  úspešne  transplantovaná  pečeň  57  –  ročnému  pacientovi.  Do  dnešného  dňa 

uskutočnila nemocnica 10 týchto náročných orgánových transplantácií. Všetky boli úspešné. 

Cieľom FNsP F.D. Roosevelta je poskytnutie tohto druhu liečby ročne 20 pacientom, ktorým 

by inak hrozilo úplné zlyhanie pečene. Transplantácie pečene nie sú jediným transplantačným 

programom nemocnice.  FNsP F.  D. Roosvelta  je  od roku 2000 lídrom aj  v transplantácii 

obličiek a ako jediná vykonáva transplantácie pankreasu.
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Humanitné združenie Darcov kostnej drene pri FNsP F. D. Roosevelta 

Pre  pacientov  s  ťažkými  zhubnými  ochoreniami  krvotvorby  –  leukémiami,  je  jedinou 

záchranou transplantácia krvotvorných buniek.  Nájdenie zhodného darcu medzi rodinnými 

príslušníkmi je úspešné len pri 25 percentách. Pre ostatných pacientov je nádejou Národný 

register  darcov  kostnej  drene  (NRDKD),  ktorý  eviduje  dobrovoľných  darcov  z  celého 

Slovenska  a  je  prepojený  s  medzinárodnými  registrami.  Pravdepodobnosť  nájsť 

nepríbuzenského  darcu  so  stopercentne  zhodnými  HLA antigénmi,  sa  zvyšuje  s  počtom 

zaregistrovaných dobrovoľníkov.Prečo vzniklo Humanitné združenie Darcov kostnej drene ? 

Prvým krokom pre zaradenie do Národného registra je vyšetrenie krvi na HLA antigény a 

vyplnenie  dotazníka  s  písomným prehlásením o tom,  že  dotyčný sa dobrovoľne prihlásil. 

Keďže  NRDKD  sídli  na  Klinike  hematológie  a  krvnej  transfuziológie  v  Bratislave,  pre 

uľahčenie prvého kontaktu dobrovoľníkom zo Stredoslovenského regiónu vzniklo vo FNsP 

F.D.  Roosevelta  Humanitné  združenie  darcov  kostnej  drene.  Združenie  je  vysunutým 

pracoviskom NRDKD. Jeho cieľom je spájať pracovníkov HLA transplantačných laboratórií, 

rodinných  príslušníkov  pacientov  s  rôznymi  hematologickými  ochoreniami  a  hlavne 

dobrovoľných darcov kostnej drene / periférnych kmeňových buniek / za účelom rozširovania 

databázy  Národného  registra  darcov  kostnej  drene  SR.  Kto  sa  môže  stať  darcom  ?

Dobrovoľným darcom môže byť každý zdravý jedinec vo veku 18 -  45 rokov. Po prvom 

vyšetrení sú jeho údaje v prísnej tajnosti uchovávané v počítačovej databáze registra. Ak sa v 

budúcnosti objaví chorý človek, zhodný darca je oslovený a objednaný na ďalšie vyšetrenie. 

Až v tejto fáze dochádza k samotnému darovaniu krvotvorných buniek. Darca môže z registra 

kedykoľvek vystúpiť. 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  Banská Bystrica 

Krajské  operačné  stredisko  operačné  stredisko  záchrannej  zdravotnej  služby  Slovenskej 

republiky realizuje kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov podľa 

vyhlášky MZ SR č. 28/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy 

inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci na základe Rozhodnutia 

MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci č. 05327-7/2009-OZdV zo dňa 
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10.02.2009   Obvodný  úrad  v  Banskej  Bystrici,  Nám.Ľudovíta  Štúra  1,  974  05  Banská 

Bystrica, 

Monitoring o chrípke

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  (RÚVZ)  v  Banskej  Bystrici  zaznamenal  v  51. 

kalendárnom týždni v porovnaní s predchádzajúcim mierny vzostup chorobnosti. U všetkých 

ochorení  horných ciest  dýchacích  -  akútnych respiračných ochorení  (ARO) to  bolo  o 6,1 

percenta  viac  a  v  skupine  chrípke  podobných  ochorení  (CHPO),  ktoré  sa  z  tohto  počtu 

vyčleňujú,  predstavoval  vzostup 18 percent.  Výskyt  nových ochorení  v  tomto kraji  v  51. 

týždni hlásilo 67 percent pediatrov a 59 percent lekárov pre dospelých. Chorobnosť na ARO 

dosiahla 2210 ľudí a na CHPO 420 chorých na 100.000 obyvateľov kraja. V medziročnom 

porovnaní je výskyt akútnych respiračných ochorení vyšší o 16 percent a chrípke podobných 

ochorení o 22 percent. Väčšina okresov hlási už len sporadický výskyt chrípkových ochorení 

s výnimkou okresu Zvolen, kde sa ešte vyskytli lokálne epidémie v školách. Najviac chorých 

na ARO je v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Brezno. Na CHPO majú najvyššiu 

chorobnosť okresy Veľký Krtíš  Revúca a  Rimavská Sobota.Najvyššia  chorobnosť bola  vo 

vekovej  skupine detí  do 6 rokov, a  to  6237 prípadov na 100.000 detí.  Nasleduje  skupina 

školských detí od 6 do 14 rokov, kde chorobnosť predstavovala 5676 prípadov na 100.000 

obyvateľov.  Vo  vekovej  skupina  14  až  18-ročných  to  bolo  4905  prípadov  na  100.000 

obyvateľov.  Chorobnosť  dospelých  aj  starších  ľudí  nad  60  rokov  je  výrazne  nižšia.  V 

súvislosti  s  výskytom  chrípky  sú  v  súčasnosti  zavreté  v  Banskobystrickom  kraji  len  3 

materské a jedna základná škola. "V súlade s odporúčaniami Európskeho centra pre kontrolu 

chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa začalo okrem výskytu pandemickej 

chrípky  aj  sledovanie  takzvaných  náhlych  ťažkých  respiračných  ochorení  (SARI).  Sú 

charakteristické  vysokou  teplotou  a  hneď  v  začiatku  výskytu  aj  výraznými  dýchacími 

ťažkosťami.  V 51.  týždni  sme  mali  v  kraji  hlásené  tri  prípady,  ktoré  spĺňali  štandardnú 

definíciu pre toto ochorenie," informovala 18. 12. 2009 médiá vedúca odboru epidemiológie 

RÚVZ  Banská  Bystrica  Mária  Avdičová.  V  51.  kalendárnom  týždni  zdravotníci  v 

Banskobystrickom kraji zaznamenali dva nové laboratórne potvrdené prípady chrípky nového 

typu A(H1N1), a to v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. 
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Žena,  ktorá  v  noci  1.12.2009   na   zomrela  v  banskobystrickej  fakultnej  nemocnici  F.D 

Roosevelta,  podľahla  vírusu  novej  chrípke  typu  A (H1N1).  Podľa  Regionálneho  úradu 

verejného zdravotníctva  v Banskej  Bystrici  to  potvrdili  výsledky pitvy.  ČTK o tom dnes 

informovala  hovorkyňa  úradu  Mária  Tolnayová.  Žena  sa  v  nemocnici  liečila  na  chrípku 

približne tri týždne, medzičasom porodila zdravé dieťa. Jej stav sa však lekárom nepodarilo 

zlepšiť. Hygienici podľa hovorkyne nahlásia prípad úradom, ktoré sledujú štatistiky úmrtí z 

dôvodu novej chrípky. 

Prvou  obeťou  nakazenou  novým  kmeňom  chrípky  sa  na  Slovensku  stala  48-ročná 

Bratislavčanka, tá však trpela aj chronickým ochorením srdca a vážnym poškodením pľúc. 

Minulý týždeň zomreli dvaja pacienti nakazení novou chrípkou. V prievidzskej nemocnici 

zomrel 32-ročný muž s vážnym ochorením obličiek a v Starej Ľubovni zasa 21-ročný mladík. 

Úmrtia ľudí s novou chrípkou sa vyskytli vo všetkých krajinách susediacich so Slovenskom. 

Česko má najmenej 14 obetí, úmrtia hlásilo aj Poľsko, Maďarsko, Ukrajina a Rakúsko. 

V švédskom Štokholme

Poradný zbor, zriadeného pri Európskom centre pre kontrolu chorôb (ECDC). Slovensko na 

tomto významnom podujatí zastupovala členka tohto zboru MUDr. Mária Avdičová PhD., z 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. „Poradný zbor je 

orgán expertov všetkých členských štátov EÚ, ktorí štyri krát do roka na tejto pôde diskutujú 

o najpálčivejších problémoch v oblasti infekčných ochorení. Má poradnú funkciu a pripravuje 

podklady  pre  rozhodnutia  manažmentu  ECDC.  Hovoríme  o  jednotnom  zbere  údajov, 

jednotnom monitoring chorôb, aby boli údaje porovnateľné, no hlavne sa zaoberáme otázkami 

prevencie  a  opatreniami,  ktoré  treba  prijímať  na  zabránenie  šírenia  prenosných  ochorení. 

Tentoraz  sme  diskutovali  hlavne  o  výskyte  novej  chrípky,  zapríčinenej  vírusom  H1N1,“ 

uviedla  k  obsahu  zasadnutia  európskych  expertov.  Jednotlivé  krajiny,  ktoré  zaznamenali 

väčšie  vlny  výskytu  pandemickej  chrípky  referovali  o  skúsenostiach,  ako  aj  o  rôznych 

štúdiách, ktoré v súvislosti s týmto ochorení vypracovávajú. Odborníci sa zamýšľali hlavne 

nad  tým,  ako  sa  zhostiť  čo  najlepšie  úlohy  očkovania.  Zhodli  sa  na  tom,  že  najväčšiu 

prekážku dobrej  zaočkovanosti  populácie  je,  že  najmä zdravotnícki  profesionáli  vytvárajú 

klímu nedôvery voči vakcíne. „Obavy sú absolútne neopodstatnené, pretože všetky vakcíny, 
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ktoré sa  dostali  na trh  a  sú určené na  očkovanie  proti  pandemickému kmeňu chrípky,  sú 

otestované  vyrobené  na  báze  pôvodných-  každoročne  vyvíjaných  vakcín.  Vakcína  proti 

chrípke má vždy len jednoročnú expiráciu. Znamená to, že každý rok je nová. Jej  novosť 

spočíva v tom, že sa na 90 percent použije zkladné zloženie vakcíny do ktorého sa pridáva 

kmeň  špeciálne  upraveného  vírusu  podľa  rozhodnutia  expertov  Svetovej  zdravotníckej 

organizácie.  Vo vakcíne  proti  pandemickej  chrípke  je  postup presne taký  istý,  len  je  tam 

zakomponovaná  časť  antigénu  nového  vírusu  H1N1,“  konštatovala  MUDr.  Avdičová. 

Diskusia  sa  niesla  preto  aj  v  znamení  zvýšenia  kredibility  vakcíny,  aby  ju  akceptovala 

profesionálna aj laická verejnosť, čo sa javí ako najväčší problém. V krajinách, kde sa viac 

prezentoval dopad výskytu chrípky na zdravie a viac sa pred verejnosťou otvorene hovorilo o 

dôsledkoch a skutočnom obraze chrípky, je aj rešpekt voči ochoreniu primeranejší a ľudia sa 

skôr  dajú  zaočkovať.  „Každá  krajina  EÚ by preto  mala  zvoliť  vhodnú  osvetu,  napríklad 

formou účinnej mediálnej kampane s osobnosťami, ktoré akceptujú rovnako odborníci, ako aj 

laická  verejnosť,“  uviedla  na  margo  zámerov  ECDC  MUDr.  Avdičová.  Odborníci  v 

Štokholme hovorili aj o spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť potravín, hlavne čo 

sa týka zlepšenia kvality a monitoringu výskytu ochorení z potravín a prenosných ochorení zo 

zvierat na človeka. Zároveň dohodli, že aj keď sa za päť rokov existencie ECDC zaviedol 

kvalitný  monitoring  50  druhov  ochorení,  ktoré  jednotlivé  krajiny  hlásia  do  európskeho 

informačného  systému,  budú  sa  na  základe  plánu  na  roky 2010-2013,  sústreďovať  aj  na 

kvalitný zber a opatrenia vybraných druhov chorôb. „Trvale ostávajú v pozornosti ochorenia 

preventabilné očkovaním a potom ochorenia z nákaz, prenášaných kliešťami, či komármi a 

pod. V súvislosti s klimatickými zmenami sa totiž očakáva jednak návrat chorôb, ktoré tu už 

nezaznamenávame,  ale  aj  posun  chorôb  do  iných  zemepisných  šírok,“  zdôraznila  MUDr. 

Avdičová. Dr. Mária Tolnayová hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Pôsobnosť RÚVZ s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon č.  355/2007 Z. z.  o ochrane, 

podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  ktorý 

ustanovuje: 

o organizáciu a výkon verejného zdravotníctva 

o vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia 
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o zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,  požiadavky na 

odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti 

o požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky 

na radiačnú ochranu 

o opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych 

udalostiach 

o povinnosti  fyzických  osôb  a  právnických  osôb  pri  ochrane,  podpore  a  rozvoji 

verejného zdravia 

o výkon  štátneho  zdravotného  dozoru,  priestupky  a  iné  správne  delikty  na  úseku 

verejného zdravotníctva 

Národné referenčné centrá 

Národné  referenčné  centrum  pre  hodnotenie  vplyvu  voľného  ovzdušia  a  ovzdušia 

vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie 

Vedúca : MUDr. Katarína Slotová, PhD.

členmi sú: RNDr. Milota Fatkulinová, RNDr. Janka Lafférsová, Ing. Dagmar Šaligová, RNDr. 

Františka  Hrubá,  PhD.,  PhDr.  Pavlína  Bartová,  laboratórni  pracovníci:  Lucia  Murgašová, 

Oľga Kútiková, Emília Kyptová 

Národné informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane 

vedúci: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc

pracovníci:  MUDr.  Mária  Avdičová,  RNDr.  Peter  Sirági,  Viera  Klementová,  Valéria 

Oravcová, Iveta Abrahámová 

Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika 

vedúci: MUDr. Ľubica Hettychová

členmi sú: MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., RNDr. 

Zuzana Klöslová, RNDr. Andrea Žiarovská, MUDr. Zora Adamčáková, RNDr. Františka 

Hrubá, PhD., Mgr. Marie Sršňová, Marta Babničová, Dáša Knoppová
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Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis 

vedúci: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. 

pracovníci: MUDr. Viera Morihladková, MVDr. Desana Kohútová, RNDr. Lucia Maďarová, 

Mgr. Soňa Feiková, PhD., Daniela Hašková, Valéria Oravcová, Renata Hricová 

Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu

vedúci: RNDr. Jozef Strhársky

pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, Renata Hricová, Miriam Laštiaková, Emília Patrášová - 

laborantka 

Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy

vedúci: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. 

pracovníci: Valéria Oravcová, Ľubica Slivková, Milada Dvonková

Projekt Follow-up 

Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému 

u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie typu prípad-kontrola 

Projekt ESNAP

Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu

ProjektHEM

Uzatváranie zdravotných rozdielov v Európskej únii

ProjektESPAD

Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách

Projekt PHIME

Public  health  impact  of  long-term,  low  level  mixed  element  exposure  in  susceptible 

population strata
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V Poradni pre prevenciu HIV/AIDS vyšetrili 162 klientov

Začiatok decembra je už tradične od roku 1988 charakteristický zvýšenou aktivitou odbornej 

aj laickej verejnosti v boji proti AIDS. Rôznymi podujatiami sa snažia zvýšiť povedomie o 

nebezpečenstve prenosu tejto nevyliečiteľnej  choroby a možnostiach prevencie.  Výnimkou 

nie je ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, pri ktorom už 

od roku 1993 pracuje Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS. Len od začiatku tohto roku do 1. 

decembra bolo v nej bolo vyšetrených celkom 162 klientov, v 44 prípadoch na ich želanie sa 

vyšetrenie uskutočnilo anonymne. Do poradne, ktorá má vlastnú telefonickú linku 048/415 42 

26 , 048/415 42 26 ,   volalo počas roku 2009 do týchto dní celkom 325 klientov.

 Poradni pre prevenciu HIV/AIDS, ktorú pri banskobystrickom Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva (RÚVZ) zriadili  v roku 1993, vyšetrili  od začiatku tohto roka do 

konca  novembra  162  klientov.  V 44  prípadoch  sa  vyšetrenie  na  ich  želanie  uskutočnilo 

anonymne. Do poradne, ktorá má vlastnú telefonickú linku, za spomínané obdobie zavolalo 

ďalších  325  klientov.  K  30.  júnu  2009  v  Banskobystrickom  kraji  celkovo  evidovali  22 

pozitívnych prípadov na HIV, z toho je sedem chorých na nevyliečiteľnú chorobu AIDS. U 

ostatných klinické príznaky nezistili. 

"Súčasťou práce poradne je aj realizácia projektu Hrou proti AIDS, na ktorom sa zúčastňujú 

mladí ľudia zo základných a stredných škôl. Cieľom je dať možnosť mládeži netradičným 

spôsobom -  hrou,  získať  základné  informácie  o  spôsoboch prenosu vírusu  HIV i  ďalších 

pohlavne prenosných infekcií. Tiež o ochrane pred nežiaducim otehotnením, ako aj premýšľať 

o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách," uviedol 2. decembra 

lekár spomínanej poradne Pavol Lokša. Dodal, že projekt Hrou proti AIDS funguje tretí rok. 

Doteraz sa v rámci neho v banskobystrickom RÚVZ, ale aj v základných a stredných školách 

či odborných učilištiach v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom a Rimavská 

Sobota uskutočnilo takmer 20 takýchto stretnutí. 

Vyšetrovanie  anti-HIV  protilátok  je  prístupné  každému.  Ak  niekto  trvá  na  anonymnom 

vyšetrení,  lekár mu pridelí kódové označenie a vyšetrí  ho anonymne. Výsledky testov mu 

oznamuje osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvým je označenie HIV-pozitív a 

týka sa každého, u koho bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je 

HIV-pozitív  -  asociačné  ochorenie  a  posledným  štádiom  je  už  samotný  AIDS.  Podľa 
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organizácie  UNAIDS (United Nations Joint  Programme on HIV/AIDS) žilo  koncom roka 

2008 vo svete asi 33,4 milióna ľudí s HIV, z čoho bolo 2,1 milióna detí mladších ako 15 

rokov.

Rakovina  - najrozšírenejšie druhy rakoviny

Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením ženskej populácie a aj najčastejšou 

príčinou úmrtia na onkologické ochorenie v SR.  Na Slovensku  sa ročne diagnostikuje  cca 1 

800  karcinómov mliečnej žľazy. Ministerstvo zdravotníctva začalo realizovať už v roku 2001 

v rámci  Národného onkologického programu preventívny mamodiagnostický program pre 

ženy nad 40 rokov. Preventívne mamografické  vyšetrenia sú pre ženy vo veku 40 – 69 rokov, 

a absolvovať ich môžu raz za 2 roky. 

Na čo zomierame na Slovensku najčastejšie

Na Slovensku je ročne novo diagnostikovaných asi 23 000 zhubných nádorov. Zhubné nádory 

predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtí vo väčšine vyspelých štátov sveta (ich podiel je 

20 až 30 %) a v rebríčku figurujú hneď za ochoreniami kardiovaskulárneho systému. „Aj na 

Slovensku, podobne ako vo väčšine vyspelých krajín sveta, dochádza k postupnému nárastu 

úmrtí na zhubné nádory, stúpa aj počet novo diagnostikovaných prípadov ochorení. U mužov 

ide najmä o zhubné nádory pľúc, konečníka (kolorekta) a prostaty. Medzi časté prípady patrí 

aj rakovina kože, ktorá vzhľadom na relatívne nízku biologickú agresivitu a možnosť rýchlej 

diagnostiky  a  liečby  nepredstavuje  vážny  liečebný  problém.,“  hovorí  Silvia  Horváthová, 

hovorkyňa rezortu Ministerstva zdravotníctva. U žien dominuje rakovina  prsníkov, konečníka 

(kolorekta) a ženských pohlavných orgánov. 

Na rádioterapeutickom pracovisku Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta

s poliklinikou v Banskej Bystrici majú podľa vyjadrení riaditeľa MUDr. Jána Šulaja, PhD. 

dva lineárne urýchľovače, kobaltový žiarič, brachyterapeutický ožarovací prístroj a simulátor. 

K tomu samozrejme patria plánovacie a verifikačné systémy. „Najväčšou investíciou našej 

nemocnice  je  kúpa  lineárneho  urýchľovača.  Lineárny  urýchľovač  má  tvrdšie,  teda 

prenikavejšie fotónové žiarenie než napríklad kobalt, preto ním možno ožiariť tumory v hĺbke 

pacienta  s  menším  zaťažením  zdravého  tkaniva.  Okrem  toho  poskytuje  aj  elektrónové 
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žiarenie,  ktorým  zase  naopak  nepreniká  príliš  do  hĺbky.  Suma  na  nákup  lineárneho 

urýchľovača  a  simulátora  spolu  s  plánovacím  a  verifikačným  systémom  bola  cca  150 

miliónov korún. Tieto boli zakúpené zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva,“ hovorí MUDr. 

Šulaj. 

Aké je však denné vyťaženie lineárneho urýchľovača v banskobystrickej nemocnici? 

„Pokiaľ ide o vyťaženosť urýchľovača, výrobca počíta s denným počtom 100 ožarovacích 

polí. U nás to na doteraz pracujúcom urýchľovači býva v počte od 220 do 240 ožarovacích 

polí,“  upresňuje  MUDr.  Šulaj.  Pre  onkologických  pacientov  v  regióne  Banskej  Bystrice 

nemocnica uvažuje o kúpe 

diagnostického prístroj PET-CT na oddelenie nukleárnej medicíny. „Z pohľadu rádioterapie je 

situácia v našej nemocnici pomerne dobrá. S ohľadom na potreby pacientov by bolo potrebné 

oddelenie vybaviť stereotaktickým rámom,“ dopĺňa MUDr. Šulaj. Najväčším problémom pri 

zabezpečovaní  komplexnej  liečby  pre  onkologických  pacientov  sa  MUDr.  Šulajovi  z 

finančného  hľadiska  javí  pravidelný  prísun  cytostatík.Z  podkladov  spracovala:  Zuzana 

Voštenáková

Úryvok z článku : Ján Šulaj – lekár so srdcom na dlani

Rozhovor 6. novembra 2009 s MUDr. Jánom Šulajom, riaditeľom Rooseveltovej nemocnice, 

špičkovým neurochirurgom a poslancom MsZ v B. Bystrici.

Pochádzate zo známej banskobystrickej rodiny Šulajovcov. Váš brat Igor je známy ekonóm, v  

súčasnosti  riaditeľ  Daňového  riaditeľstva  SR.  Vy  ste  známy  neurochirurg,  v  súčasnosti  

riaditeľ  Rooseveltovej nemocnice.  Čo vás lekára priviedlo do takejto vysokej manažérskej  

funkcie?

Predtým,  než  som  sa  stal  riaditeľom,  som  pôsobil  ako  primár  neurochirurgickej 

kliniky.  Tam  som  získal  skúsenosti  s  manažovaním  oddelenia,  plánovaní  nákupu  liekov, 

zdravotníckeho  materiálu,  ako  aj  s  riešením personálnych  otázok.  Keďže  som vyrastal  v 

rodine ekonómov, nemohli sme sa vyhnúť aj diskusiám o financovaní zdravotníctva.

„Rooseveltka”  je  jeden  obrovský  kolos,  azda  najväčší  zamestnávateľ  v  banskobystrickom 

regióne.  Neprivítali by ste pri riešení ekonomických problémov niekedy aj bratovu pomoc  

(samozrejme bez odpustenia daní)?
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Ako lekár sa v ekonomických veciach radím s ekonómami a teda samozrejme aj s 

bratom. Som si ale vedomý toho, že tak ako medicínske problémy, ani ekonomické nemožno 

„vyliečiť” z noci na ráno. Mnohé vyžadujú čas.

Ako  teda  vyzerá  súčasné  hospodárenie  banskobystrickej  fakultnej  nemocnice?

Stále sme ešte v červených číslach, no zadlžovanie sa podarilo výrazne spomaliť.

 ostatným nemocniciam v regióne vy prijímate aj tie najkomplikovanejšie prípady z 

celého  Slovenska.  Ako  to  zvládate?Naša  nemocnica  je  koncová,  to  znamená  je  pre  tieto 

prípady určená. Tie najťažšie z nich sú extrémne finančne náročné a ešte stále nedosahujeme 

za ich riešenie od poisťovní nákladové ceny. Pevne verím že raz tomu bude tak. Od tej chvíli 

bude koniec zadlžovaniu.

O „Rooseveltke”  je  známe  že  jej  najväčším  bohatstvom sú  tunajší  lekári,  ktorí  patria  k  

slovenskej špičke. Ktoré výnimočné operácie sa tu vykonávajú?

Dovolím  si  tvrdiť  ,  že  naša  nemocnica  je  v  chirurgických  disciplínach  jednou  z 

najsilnejších, ak nie úplne najsilnejšia v rámci celého Slovenska. Okrem transplantácií ako 

obličky, či pečeň, v krátkej dobe dúfam obnovíme i transplantáciu pankreasu, je to široká 

paleta operácií  mozgu, oka, chrbtice,  zložitých úrazov, ako aj  široké spektrum takzvaných 

minimálne invazívnych operácií najmä v brušnej chirurgii a gynekológii.

Vy  ste  sa  vypracovali  na  známeho  neurochirurga.  Ste  ním  aj  počas  riaditeľovania  v  

nemocnici?

Samozrejme. Je pravda, že operácií robím teraz menej, ako keď som bol primár. Stále 

sa však musím držať v akej takej chirurgickej kondícii, aby keď sa raz vrátim z riaditeľskej 

stoličky do kolektívu neurochirurgov, som bol stále platným členom tímu.

Podpredseda parlamentu Viliam Veteška 

21. apríla 2009 v Banskej Bystrici zomrel Viliam Veteška  v nemocnici. Hospitalizovali ho v 

banskobystrickej Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta. Riaditeľ nemocnice Ján Šulaj vtedy 

potvrdil,  že  išlo  o  krátkodobú  hospitalizáciu  na  prešetrenie  zdravotného  stavu  pacienta. 

Neskôr sa objavili informácie, že politika hospitalizovali po tom, ako odpadol. 

Priebeh hospitalizácie

235



Marec 2009  Zdravotný stav podpredsedu parlamentu sa prudko zhoršil.  Lekári  sa  mu zo 

všetkých  síl  snažili  zachrániť  život.  "S  Vilom je  veľmi  zle.  Raz  je  pri  vedomí,  inokedy 

vedomie  stráca.  Má  problémy s  vnútornými  orgánmi.  Komunikuje  prostredníctvom očí,“ 

potvrdil  Novému  Času  jeden  z  jeho  spolustraníkov.  Viliam  Veteška  má  totiž  zavedenú 

hadičku, pomocou ktorej  prijíma výživu. „Je v rukách odborníkov na jednotke intenzívnej 

metabolickej starostlivosti,“ dodal politik, ktorý nechce byť menovaný. Veteška sa z dôvodu 

dlhodobej choroby od začiatku roka nezúčastňoval na rokovaniach parlamentu.

21. apríl 2009 Podpredseda parlamentu Viliam Veteška po roku aj desiatich mesiacoch boja s 

rakovinou zomrel vo veku 55 rokov.

Zdravotnícka fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity 

má  sídlo  v   bývalých  vojenských  kasárňach  v  Banskej  Bystrici,  ktoré  predtým  patrili 

ženistom. Čiastočná oprava areálu stála univerzitu takmer 12 miliónov korún. „Od štátu sme 

nedostali  ani  korunu,  všetko  sme  si  zaplatili  sami.  Peniaze  získavame  rôzne,  napríklad 

prevádzkujeme svoje parkovisko. Je to hanba, ale je to tak,“ povedal rektor Ján Štencl.

Slovenská zdravotnícka univerzita má štyri fakulty - ošetrovateľstva, špecializačných štúdií a 

verejného zdravotníctva v Bratislave a fakultu zdravotníctva v Banskej Bystrici. Na univerzite 

študuje približne 16–tisíc interných a externých študentov,  z toho 600 v Banskej  Bystrici. 

Zdravotnícka fakulta sa chce okrem iného špecializovať na tzv. katastrofickú medicínu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo nájom kaštieľa pre univerzitu na 99 rokov za symbolickú 

korunu v auguste 2009.  Podľa nájomnej zmluvy má univerzita do dvoch rokov od podpisu 

zmluvy preinvestovať na obnove 1,6 milióna eur, v opačnom prípade môže mesto od zmluvy 

odstúpiť. Záchranu kaštieľa zatiaľ brzdí fakt, že univerzite sa nepodarilo uspieť so žiadosťou 

o nenávratný finančný príspevok.

Predstavitelia Fakulty zdravotnictva
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, Csc.- dekan Fakulty zdravotníctva SZU

 prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. prodekan pre vedu,výskum a rozvoj

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH prodekanka pre pedagogickú činnosť
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Vedecká rada

1. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., predseda Vedeckej rady

2. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

3. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 

4. prof. MUDr. Miloslav Velemínsky, CSc.

5. brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD.

6. doc. MUDr. Cyril Klement, PhD.

7. prof. MUDr. Myrón Malý, PhD.

8. prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

9. MUDr. Eva Bubánska, PhD., hosťujúci docent

10. doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., hosťujúci docent

11. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

12. PhDr. Dana Sihelská 

13. PhDr. Danica Janíková 

14. MUDr. Jozef Hudec

15. PhDr. Mária Šupínová

Akademický senát

PhDr. Tatiana Rapčíková - predseda

PhDr. Dana Sihelská - podpredseda

Mgr. Katarína Navrátilová - tajomník

PhDr. Danica Janíková

Mgr. Jana Gréčová 

PhDr. Elena Janiczeková

Ľudmila Oravkinová 

Miroslava Filová

Viliam Sládek

Renáta Handlovská

Lukáš Hlúbik

Sekretariát FZ: Slávka Valková

Študijné oddelenie FZ:  Mgr. Katarína Navrátilová, Monika Šrenkelová

Informačné technológie FZ: Radoslav Suchár
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Útvary fakulty
 
Dekanát
 
Katedry
 

Katedra ošetrovateľstva

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katedra fyzioterapie

Katedra spoločných disciplín

Katedra klinických disciplín

FZ BB - Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty 
zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity /ďalej AS FZ 

SZU/ je zložený z 11 členov akademickej obce: 6 zamestnancov fakulty  a 5 členov z radov 

študentov denného i externého štúdia všetkých študijných odborov. 

Členovia AS FZ SZU v akademickom roku 2008/2009 zasadali 2 - krát - raz v zimnom a raz v 

letnom semestri.

Dekan a prodekani FZ SZU boli na zasadaniach senátu prítomní.

Členovia AS FZ SZU v akademickom roku 2008/2009: 

• diskutovali o študijných programoch FZ SZU pre rok 2008/2009,  

• boli oboznámení s komplexnou akreditáciou SZU, do ktorej SZU vstúpila 1. 1. 2009 a 

ku

ktorej FZ SZU pripravila všetky potrebné podklady, 

• prerokovali a jednomyseľne schválili Štatút FZ SZU, 

• prerokovali a jednomyseľne schválili Študijný poriadok FZ SZU,

/obidva kľúčové materiály boli následne schválené AS SZU v Bratislave/ 
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• schválili Smernicu č. 3/2008 O štúdiu tehotných študentiek, 

• schválili Smernicu č. 4/2009 O uznávaní hodnotenia študentov z iných vysokých škôl,

•  zvolili členov Disciplinárnej komisie FZ SZU, 

• zvolili nových študentov za členov AS SZU v Bratislave, 

• schválili Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, 

• 8. júla 2009 predsedníčka AS FZ SZU vyhlásila voľby dekana FZ SZU na nasledujúce 

štvorročné obdobie.  

Pôsobenie v AS SZU v akademickom roku 2008/2009: 

Členovia AS FZ SZU sa pravidelne zúčastňovali zasadaní AS SZU, počas ktorých: 

• odvolali  a schválili rektorom SZU navrhovaných členov Vedeckej rady SZU, 

• oboznámili sa a schválili viaceré materiály a centrá SZU súvisiace so vzdelávacím 

procesom 

na SZU, 

• boli oboznámení a diskutovali o smerovaní a perspektívach rozvoja SZU, 

• diskutovali, pripomienkovali a schválili Štatúty a Študijné poriadky jednotlivých 

fakúlt SZU, 

prerokovali a schválili Správu o zhodnotení činnosti SZU za akademický rok 

2008/2009.

Najdôležitejšie úlohy AS FZ SZU v akademickom roku 2009/ 2010 :

1. Pripraviť podmienky pre uskutočnenie volieb dekana FZ SZU a zvoliť dekana FZ 

SZU.  

2. Zrealizovať voľby dekanom navrhovaných prodekanov. 

3. Vytvoriť podmienky a zrealizovať voľby nových členov AS FZ SZU.

Najbližšie zasadanie AS FZ SZU je plánované na september 2009.

Hodnotiacu správu zostavila: PhDr. Tatiana Rapčíková, predsedníčka AS FZ SZU

Správu overila: Mgr. Jana Gréčová, člen AS FZ SZU

Na vedomie: členovia AS FZ SZU,

dekan FZ SZU, 

prodekani FZ SZU.

Správa  bola  uverejnená  na  oficiálnej  výveske  FZ  SZU  a  v  elektronickej  podobe  i   na 

príslušnej internetovej stránke.
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SOFTIP  v zdravotníctve

Od konca   roka  2009  začala  využívať  výhody informačného  systému  SOFTIP Profit  pri 

správe svojho ekonomického a účtovného systému. 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou poskytuje všeobecnú a špecializovanú ambulantnú 

a ústavnú zdravotnú starostlivosť, komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientom 

detského veku Banskobystrického samosprávneho kraja. Inštalácia bezpečného a stabilného 

informačného  systému  SOFTIP Profit  je  jedným  z  dôkazov  snahy  o  ďalší  rozvoj  tohto 

zdravotníckeho zariadenia.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa zaradila medzi viac ako tridsať 

zdravotníckych zariadení, ktoré používajú riešenia spoločnosti SOFTIP. Od konca  roka 2009 

začne  využívať  výhody  informačného  systému  SOFTIP  Profit  pri  správe  svojho 

ekonomického  a  účtovného  systému.  Zabezpečí  tak  pokrytie  všetkých  požiadaviek  na 

existujúce účtovné štandardy so zreteľom na špecifiká zdravotníctva.  SOFTIP Profit  bude 

spolupracovať  s  existujúcim  nemocničným  informačným  systémom  a  zabezpečí  aj 

automatizované  prepojenie  s  lekárňou  pri  objednávaní  a  nákupe  liekov  a  zdravotníckeho 

materiálu.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou poskytuje všeobecnú a špecializovanú ambulantnú 

a ústavnú zdravotnú starostlivosť, komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientom 

detského  veku  Banskobystrického  samosprávneho  kraja.  Jej  služby  vďaka  tímu 

vysokokvalifikovaných odborníkov a špecialistov však využívajú aj najmenší pacienti z iných 

častí Slovenska. Inštalácia bezpečného a stabilného informačného systému SOFTIP Profit je 

jedným z dôkazov snahy o ďalší rozvoj tohto zdravotníckeho zariadenia.

Rómovia  a  zdravie

Zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a 

lokalít  oproti  majoritnej  populácii  na  Slovensku  vyvolal  potrebu  vhodnej  stratégie  na 

zlepšenie zdravia týchto ohrozených skupín. Vyšetrenie biochemických parametrov a výskum 

v súvislosti s prevenciou kardiovaskulárnych ochorení na vzorke 200 Rómov z rokov 2007–

2009 ukázal, že Rómovia majú skrátenú dĺžku života, varujú zdravotníci.
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Preto na Slovensku prebieha už tretí  rok vo vybraných okresoch projekt s názvom 

Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity. Prvá etapa bola realizovaná v 

rokoch  2007–2008,  v  súčasnosti  pokračuje  II.  etapou  2009–2015  schválenou  vládou 

Slovenskej republiky. Program prebieha aj v okresoch Banská Bystrica (BB) a Brezno (BR). 

Úlohou  projektu  je  vyšetrovanie  biochemických  parametrov  a  primárna  prevencia 

kardiovaskulárnych  ochorení  Rómov  v  BB  a  v  BR.  Na  realizácii  programu  sa  podieľa 

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  (RÚVZ)  v  BB  spolu  s  Úradom  verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) v Bratislave, ktorý je koordinátorom projektu. 

Rómsku  tlačovú  agentúru  (RPA)  o  tom  informovala  vedúca  odboru  podpory  zdravia  a 

poradenského centra ochrany a podpory zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici Silvia Kontrošová.

„Cieľom  programu  je  zlepšenie  zdravotného  stavu  a  zvýšenie  zodpovednosti  za  vlastné 

zdravie znevýhodnených rómskych komunít v separovaných a segregovaných osídleniach a 

lokalitách  –  Telgárt,  Pohorelá,  Hrochoť,  BB –  Cementáreň,  Na  Hrbe,  Sásová,  Podlavice, 

Šumiac, Zvolen. Zo strany rómskej komunity je veľký záujem o vyšetrenie biochemických 

hodnôt na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. V rokoch 2007–2008 sme vyšetrili  200 

respondentov rómskej národnosti. Teraz momentálne vyšetrujeme 40 ľudí, ktorých sledujeme 

a  zaznamenávame  ich  zdravotný  stav.  Ak  u  sledovaných  zistíme  pozitívne  biochemické 

nálezy, snažíme sa robiť kontroly a dávame im rady a návrhy, ako zmeniť životosprávu. Ak 

zaznamenávame  stále  vyššie  hodnoty  biochemických  parametrov  u  sledovaných  osôb  aj 

napriek  zmene  životosprávy,  tak  posielame  respondentov  k  lekárovi  na  vyšetrenie  pre 

podozrenie na kardiovaskulárne ochorenie,“ uviedla Kontrošová.

Zdravotnícki pracovníci v rámci monitoringu odoberajú respondentom kapilárnu krv 

na  vyšetrenie  4  biochemických  parametrov  –  cholesterol,  glukóza,  HDL  cholesterol, 

triacylglyceroly. Zároveň sa uskutočňujú antropometrické merania (výška, hmotnosť, obvod 

pása a bokov), meranie krvného tlaku a percenta tuku v tele.

Monitoring  v  rómskych  osadách  a  lokalitách  zaznamenal  vysoký  výskyt  fajčiarov,  nárast 

pasívneho  fajčenia  hlavne  u  detí  ,  konzumentov  alkoholu,  nízke  stravovacie  štandardy, 

nesprávnu životosprávu a nedostatočnú hygienu. Faktory, ktoré ohrozujú zdravotný stav, majú 

za následok zvýšené riziko infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody, nádorových 

a iných ochorení súvisiacich s nesprávnou životosprávou.

Veľkú úlohu v programe zohrávajú komunitní pracovníci zdravotnej výchovy (KPZV), 

ktorí  sa  podieľajú  na  primárnej  prevencii,  a  to  formou  zdravotnej  výchovy,  šírením 
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zdravotníckej osvety, usporadúvaním besied a individuálneho poradenstva, kde učia Rómov 

správnej životospráve, čistote, osobnej a intímnej hygiene. Zároveň u nich zvyšujú motiváciu 

k návštevám u lekára, povinným preventívnym lekárskym prehliadkam, pričom monitorujú a 

vyhodnocujú výsledky svojej práce.

Kontrošová si prácu KPZP pochvaľuje a považuje ich za veľký prínos RÚVZ v BB. 

Náplňou  ich  práce  je  prieskum  a  monitorovanie  zdravotného  stavu,  životného  štýlu  a 

životných  podmienok  cieľovej  skupiny.  Dávajú  podnety  na  preventívne  prehliadky, 

očkovanie, odber krvi, detské poradne a iné špecifické problémy komunity. V BB pôsobia 

momentálne  dvaja  KPZP,  ktorí  sú  zamestnancami  Regionálneho  úradu  verejného 

zdravotníctva v Banskej Bystrici.
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SOCIÁLNA POLITIKA

Štruktúra v rámci programu 15. Sociálna služba je pomerne široká, z uvedeného dôvodu je 

prehľad plnenia ďalej uvedený podľa jednotlivých podprogramov:

Pobytové služby - 345 454 eur

Ambulantné a terénne služby - 375 307 eur

Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby 87 747 eur

Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií 86 419 eur

Štátne sociálne dávky - prídavky na dieťa 15 406  eur

Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti 77 719 eur

Samo mesto  spravuje rozvinutý systém sociálnych zariadení,  napr.  mestské jasle,  penzión 

Jeseň,  Domy  s  opatrovateľskou  službou,  Zariadenia  opatrovateľskej  služby  pri  Stredisku 

sociálnych služieb, domovy dôchodcov, zariadenia chráneného bývania Agentúra sociálnych 

služieb, vývarovne. V spolupráci so SČK bol vybudovaný trojstupňový resocializačný systém 

pre  bezdomovcov so zariadeniami  nocľaháreň  Večierka,  sociálne  stredisko  Nádej-Šanca  a 

sociálno-charitatívne  stredisko  Prístav.  Existuje  tu  aj  zariadenie  dočasného  a  núdzového 

bývania KOTVA. 

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo ku koncu roka 2009 zamestnaných v podnikoch 

nad 20 zamestnancov na území okresu Banská Bystrica v priemere 39 238 zamestnancov, z 

toho 22 292 žien.

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti prevládala zamestnanosť v priemysle 

(16,8 %) a vzdelávaní (20,1 %). V priemyselných podnikoch okresu pracovalo v sledovanom 

období  v  priemere  6  591  zamestnancov,  z  toho  najviac  zamestnaných  bolo  v  oblasti 

spracovania dreva, vo výrobe elektrických zariadení a vo výrobe základných farmaceutických 

výrobkov. Vo vzdelávaní pracovalo v priemere 7 873 zamestnancov. Priemerná nominálna 

mesačná mzda zamestnanca v okrese Banská Bystrica dosiahla 755,7 EUR, (u žien 655,4 

EUR) a úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy Banskobystrického kraja presiahla o 

80,5 EUR. Z pohľadu jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti v okrese sa najvyššia úroveň 

priemernej  nominálnej  mesačnej  mzdy dosiahla  v  oblasti  telekomunikácií  a  počítačového 

programovania. Najnižšia úroveň mzdy sa dosiahla v oblasti sprostredkovania práce.
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Mesto Banská Bystrica je súčasťou medzinárodného projektu CECILY

Nový  rok,  nové  výzvy...  Mesto  Banská  Bystrica  svoju  povesť  lídra  v  sociálnej  oblasti 

potvrdzuje ďalšou aktivitou. Magistrát odštartoval rok 2009 vstupom do projektu s názvom 

CECILY. Čo sa za týmto šarmatným ženským menom skrýva? CECILY je skratkou názvu 

Community Empowerment for soCial inclusIon and Local emploYment. Voľne by sme ho 

mohli  preložiť  ako  Komunitné  posilnenie  sociálnej  inklúzie  a  lokálnej  zamestnanosti.  Za 

zdanlivo  zložitým  názvom  sa  ukrýva  aktuálny  a  zaujímavý  obsah.  

Projekt je zameraný na problematiku sociálneho podnikania ako nového nástroja v legislatíve 

zamestnanosti  Slovenska  a  má  pomôcť  riešiť  zamestnanosť  marginalizovaných  skupín 

obyvateľstva.  

Hlavným  partnerom  projektu  CECILY  je  sociálne  konzorcium  ESPRIT  (neziskové 

konzorcium) a Regione Toskana so sídlom v talianskej Florencii. Organizácia ESPRIT projekt 

CECILY spracovala  na základe výzvy Európskej  komisie  v  rámci  programu PROGRESS. 

Cenné skúsenosti,  ktoré  má Taliansko s prevádzkovaním sociálnych podnikov chce mesto 

Banská  Bystrica  vo  veľkej  miere  zúročiť  aj  pri  riešení  problémov  v  Kotve.  

Stredisko  Kotva  patrí  do  siete  zariadení  krízovej  intervencie  v  Banskej  Bystrici.  Ponúka 

ubytovanie  pre  rodiny  s  deťmi  zo  sociálne  slabších  vrstiev.  (Kotva  I.,  II.  -  Zariadenie 

dočasného  bývania,  Kotva  IV.  -  Zariadenie  núdzového  bývania).   Poslanci  MsZ  sa  na 

zasadnutí  začiatkom decembra minulého roka zaoberali  problémom zamestnanosti  v areáli 

Kotva. Jedným zo spôsobov riešenia tejto nepriaznivej situácie je aj vytváranie pracovných 

príležitostí  prostredníctvom  sociálnych  podnikov.  „Cieľom  projektu  je  zlepšiť  lokálnu 

zamestnanosť.  Sociálne  podnikanie  je  na  Slovensku  nový  nástroj,  ale  v  Taliansku  ho  už 

využívajú  najmä  v  podmienkach  malých  podnikov  na  lokálnej  úrovni.  Do  projektu  sme 

vstúpili  aj  so  snahou získavať  cenné  skúsenosti  od  našich  talianskych partnerov“,  hovorí 

líderka projektu Mária Filipová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Banskej 

Bystrici.

Partneri projektu: 

- Regionálny samosprávny kraj Toscana – Taliansko

- ESPRIT – Taliansko

- Mesto Nessebar – Bulharsko
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- Národná agentúra sociálnej pomoci – Bulharsko

- Mesto Banská Bystrica – Slovensko

Celkové náklady v projekte predstavujú 32 207 Eur (970 268 Sk), z toho spolufinancovanie 

predstavuje 20 %,t.j. 6 441 Eur (194 000 Sk), príspevok EK predstavuje 80 %, t.j. 25 766 Eur 

(776 214 Sk). Finančný príspevok mesta vo výške 6 441 Eur bol zahrnutý a schválený v 

rozpočte na rok 2009.

Zariadenia sociálnych služieb potvrdili svoju kvalitu

Mestské detské jasle, Dom opatrovateľskej služby, Agentúra sociálnych služieb  a Stredisko 

sociálnych služieb   získali  certifikáty kvality podľa  normy ISO 9001 – 2009.   Branislav 

Chmel,  vedúci  audítor  spoločnosti  TUV  SUD  Slovakia  s.r.o.  zdôraznil:  „Zariadenia 

sociálnych služieb, ktorým som dnes odovzdal certifikáty kvality, patria medzi lídrov nielen v 

rámci Banskej Bystrice, ale môžeme ich zaradiť na najvyššie priečky aj v celoslovenskom 

meradle. Na Slovensku je viac ako 650 certifikovaných subjektov a na základe každodenných 

skúseností  dokážeme  posúdiť,  kde  bolo  do  úsilia  a  práce  dané  aj  srdce  a  kde  je  to  len 

prozaické naplnenie požiadaviek normy. Vaše certifikované zariadenia potvrdili 10. júna 2009 

svoju  vysokú  kvalitu.“  Z  pohľadu  bežného  Banskobystričana  je  certifikát  kvality  pre 

zariadenie dôkazom, že sa klient nemusí báť využiť služby zariadenia sociálnych služieb a 

môže mať istotu,  že  v  prípade  potreby bude  o  neho  dobre postarané.  Ľubica  Holosová, 

vedúca Strediska sociálnych služieb na Uhlisku: “Získanie certifikátu kvality znamená pre 

našich klientov záruku, že služby im budú šité na mieru  a dostanú u nás individuálne každý 

to, čo potrebuje.“Proces, ktorým museli jednotlivé zariadenia sociálnych služieb  prejsť, trval 

približne rok a vedúci stredísk sa zhodli na tom, že dôležité bolo zmeniť postoj a myslenie 

zamestnancov. Nebola to práca navyše, skôr išlo o zmenu istým stereotypov, pri zameraní sa 

na jednoznačný cieľ - aby bola služba kvalitnejšia pre klienta. „Podstata certifikácie zariadení 

je v  klientsky orientovaných službách a to je benefit  celého procesu“, konštatuje vedúca 

odboru  sociálnych  vecí  MsÚ  Banská  Bystrica  Mária  Filipová,  ktorá  zároveň  vníma  zisk 

certifikátov  aj  ako  potvrdenie  toho,  že  Banská  Bystrica  plní  úlohy  dané  legislatívou  v 

predstihu a môže byť pre ostatné mestá a obce príkladom. V priebehu roku 2009 sa  Referát 

sociálnej  pomoci  MsÚ  pretransformoval  na  Oddelenie  sociálnej  a  krízovej  intervencie 

Mestského úradu v Banskej Bystrici  ( ďalej  len OSKI). Touto organizačnou zmenou sa v 
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polovici roka 2009 odčlenil v rámci pôsobnosti Referát bývania, ktorý prevzal agendu bytovú 

a správy o povesti, ktoré si vyžadovali silové zložky, Prokuratúra a Policajný zbor – okrem 

správ o povesti v občiansko-právnych veciach konaných na Okresnom súde. Dve pracovníčky 

sa tak z pôvodného Referátu sociálnej pomoci odčlenili a tvoria samostatný útvar v rámci 

pavúka Mestského úradu v banskej Bystrici pod Odborom sociálnych vecí, kde patrí aj novo 

pomenované OSKI., čí mala byť zachovaná kontinuita sociálnej a bytovej politiky, ktorá sa 

buduje v meste od roku 2001.

Oddelenie  SKI tak ako predchádzajúci rok napĺňa ambíciu zmeny sociálnej  práce formou 

Klientských hárkov a stanovovaní stratégií riešení sociálnych potrieb a problémov klientov 

tak, aby mali efekt z dlhodobejšieho hľadiska. Takýmto spôsobom sa eliminujú zneužívatelia 

sociálnych pomocí, ktorí nechcú spolupracovať a neplnia si stanovené – dohodnuté postupy. 

Jednorázová  dávka  v  hmotnej  núdzi  sa  tak  stáva  motivačným  činiteľom  pri  aktívnej 

spolupráci. Prijatím VZN mesta Banská Bystrica o jednorázových dávkach v hmotnej núdzi a 

mimoriadnej  dávke  občanovi  mesta  Banská  Bystrica  sa  stanovili  podmienky  a  možnosti 

získania  podpory  zo  strany  mesta.  Otvorila  sa  možnosť  podporiť  obyvateľov  v  získaní 

osvedčení a iných nástrojov, ktoré im uľahčia možnosť zamestnať sa a tak riešiť z dlhodobého 

hľadiska svoj status. Zahájili  sme v roku 2009 systém dokončovania Základných škôl pre 

dospelých osobách a dokončovania stredných škôl aby sme podporili aktívnych klientov, ktorí 

sa rozhodli niečo v svojom živote zmeniť. Zmeniť svoje šance na možné budúce zamestnanie 

sa.  „Zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie neslúžia primárne k zabezpečovaniu 

dlhodobého  ubytovania  nahrádzajúceho  bývanie,  ich  prioritou  je  poskytovanie  sociálnych 

služieb vo svojom širokom spektre a ubytovanie je jednou zo základných potrieb klientely 

odkázanej  na  sociálnu  službu.  V  zariadeniach  sociálnych  služieb  krízovej  intervencie  je 

sociálna práca zameraná na dosiahnutie potrieb a podmienok spojených s užívaním bývania v 

nižšie štandardizovaných typoch bývania ako je Režimové bývanie , byty nižšieho štandardu, 

s  výhľadom na  možný  postup  do  klasického  nájomného  bývania.  Touto  postupnosťou  je 

prepojená  sociálna  politika  mesta  s  bytovou  politikou  a  sieť  zariadení  a  foriem bývania 

selektuje  obyvateľov  na  základe  ich  aktivity,  zvyšovania  príjmov  a  reálnych  výsledkov 

premeny vnímania  zodpovednosti  každého obyvateľa  odkázaného na túto  formu sociálnej 

pomoci.“
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Zariadenia  sociálnych služieb podľa zákona č.  305/2005 Z.z.  o sociálnoprávnej  ochrane a 

kuratele dospelých a zákona č.  448/0/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení  neskorších 

predpisov  zriaďujú  a  prevádzkujú  samosprávy  –  vyššie  územné  spolky,  mestá  a  obce, 

prípadne neziskový sektor.  Zariadenia fungujúce pred 31.12.2008, musia v zmysle prijatej 

legislatívy aj naďalej poskytovať sociálne služby tak ako ich poskytovali do tohto dátumu a z 

toho dôvodu je rozsah sociálnych služieb zabezpečovaný aj naďalej v tom rozsahu ako tomu 

bolo aj pred týmto dátumom.

Zabezpečenie  východiskových  podmienok  a  možností  pre  rozvoj  rôznych  foriem 

bývania  s  nižším  štandardom  v  podobe  poskytnutia  ubytovania  u  občanov  zo  sociálne 

vylúčených  komunít  je  otázkou  komplexného  prístupu  zo  strany  štátu  v  spolupráci 

zainteresovaných rezortov, najmä školstva,  kultúry,  zdravotníctva, práce,  sociálnych vecí a 

rodiny, zainteresovaných orgánov samosprávy a mimovládnych organizácií.

Osobitnou kategóriou ohrozených ľudí je kategória ľudí v postproduktívnom veku, 

ktorí dlhodobo žijú na ulici a nie sú zo zdravotného hľadiska odkázaní na pomoc druhých zo 

zdravotného  hľadiska.  V  rámci  legislatívneho  posudzovania  sa  nachádzajú  v  I.  stupni 

odkázanosti  na  sociálnu  službu,  na  základe  čoho  môžu  byť  umiestnení  maximálne  do 

zariadení  núdzového  bývania,  útulkov  a  nocľahární   Kvalita  života  na  jeho  sklonku  tak 

nadobúda dimenzie prežívania a strádania do doby kým sa zhorší zdravotný stav a môžu na 

sklonku staroby dožiť v zariadeniach určených na dožitie. 

„Odstraňovanie dedenia chudoby je možné iba za predpokladu kvalitnej sociálnej práce so  

všetkými aktérmi v rodine a jej okolí  ako aj individuálnou cielenou prácou s jednotlivcom za 

predpokladu,  že  klient  je  namotivovaný  osvojiť  si  snahu  meniť  svoj  status.  Vzdelanie,  

rodičovské zručnosti, uvedomenie a napĺňanie práv a povinností ako aj cieľavedomosť sú ten 

ľudský potenciál, ktorý je predurčený k pozitívnej zmene.“ (Karol Langstein)

Z toho dôvodu venujeme pozornosť hlavne deťom a kvalite ich žitia, lebo odrazom toho, čo 

dieťa v mladšom veku prežije je veľakrát tým live-motívom ako si usporiada a vedie svoj 

vlastný život v budúcnosti. V tejto oblasti sa v roku 2009 podporovali MVO, ktoré pracovali s 

rodinou  s  deťmi  a  aj  v  tomto  roku  participovalo  OSKI  pri  projektoch  v  rámci  projektu 

„ Banská Bystrica – mesto rodiny“. V rámci niekoľkých aktivít boli odborníci zo sociálnej 

oblasti, školstva a mestskej polície na zahraničnej služobnej ceste v Poľsku – Kielce – kde 
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mali  možnosť  spoznať  systém  práce  a  profylaktiky  v  ich  pomeroch.  Na  základe  tejto 

skúsenosti sa aj v roku 2010 plánuje zriadenie Nízkoprahového centra pre deti a rodinu v 

Banskej Bystrici.

„To najobsiahlejšie  zo všetkých  umení,  umenie  dobre žiť,  sa  naučíte  viac  v  živote,  ako v  

knihach.“ ( Marcus Tulius CICERO) 

A aj  preto  sa  snažíme  klientov  viesť  k  samostatnosti,  zodpovednosti  pri  uvedomení  si 

rovnakých  práv  a  povinnosti  tak  aby  neboli  len  pasívni  aktéri  platného  veľkorysého 

sociálneho systému ktorému sa dlhodobo prispôsobili.

Úlohou  sociálnej  práce  s  obyvateľstvom  nie  je  len  riešenie  „hasenie“  problémov,  či  už 

sociálnych  alebo  generačných  ale  aj  podpora  prevenčných  aktivít  a  stanovovania  takých 

stratégií,  ktoré  podporia  aktívne  obyvateľstvo.  V rámci  rozvoja,  podpory  a  udržateľnosti 

mladej  generácie  -  aktívne  pracujúcich  je  čoraz  aktuálnejšia  potreba  výstavby nájomných 

bytov, ktoré by pre túto kategóriu boli  dostupné a nie likvidačné na najbližších 30 rokov. 

Tento trend má viacspektrálny pozitívny stimul v rámci dlhodobého plánovania, ktorý sa dá 

heslovite  zhrnúť  do  nasledovných  prívlastkov:  podpora,  stabilita,  natalita  a  produktivita 

spojená s fundovaním novej generácie tohto mesta.

Mesto  tvoria  tak  neživé  objekty  ako  aj  živé  objekty  a  úlohou  kompetentných, 

samotných obyvateľov, nás všetkých je starať sa o symbiózu a rozvoj obidvoch týchto sfér v 

súlade  so  slušnosťou  a  podporou  mravných  a  etických  zásad,  tak  v  súčasnej  dobe 

opomínaných.

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici

( ďalej len OSKI ) v roku 2009 poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v Banskej Bystrici 

jednorázové  dávky  v  hmotnej  núdzi  na  preklenutie  vzniknutej  situácie  na  základe 

individuálneho  prešetrenia  každej  jednej  žiadosti.  Šetrením  v  domácnosti  sa  verifikuje 

opodstatnenosti poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi ( ďalej len JDHN), ktorá 

môže mať formu finančnú alebo vecnú (  vo forme poukazu na  nákup).  Poskytuj  esa tak 

jednotlivcom ako aj  rodinám s deťmi,  ktorí  majú trvalé bydlisko na území mesta  Banská 
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Bystrica. V mesiaci december 2009 vypracovalo OSKI - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Banská Bystrica č. 19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky občanom Mesta Banská Bystrica, ktoré začalo platiť od 01.01.2010. Týmto nariadením 

sa dala legitímna možnosť pomôcť aj jednotlivcom a rodinám, ktoré sú nízkopríjmové

Tabuľka : Prehľad poskytnutých JDHN v roku 2009:

Žiadatelia o JDHN Počet žiadostí Počet zamietnutých V celkovej sume
Jednotlivci  - celkom 36 28 1742,15 €

- JDHN vecná 25 940,57 €
- JDHN finančná 11 801,58 €

Rodiny s deťmi 15 20 1100,00 €
- JDHN vecná 9 465,00 €

- JDHN finančná 6 635,00 €
CELKOM 51 48 2842,15 €

OSKI v roku 2009 realizovalo v zmysle  zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v 

znení zmien a doplnkov zabezpečoval pohreb pre občana, ktorý zomrel na území mesta a 

nemá ho kto pochovať pre 9 zomrelých, čo predstavovalo výdavok z rozpočtu mesta vo výške 

1755,34 €. Jedná sa väčšinou o zomrelých, ktorí boli buď bezdomovci a viedli túlavý spôsob 

života  alebo  pochádzali  z  nemajetných  nízkopríjmových  rodín,  ktoré  nevedeli  zabezpečiť 

pochovanie zomrelého. Nevýhodou sa v poslednom období javí veľká nemocnica s veľkým 

spádovým územím, čo zvyšuje predpoklad plnenia si tejto povinnosti.

V  rámci  schválenia  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Banská  Bystrica  č.  9/2009 

Štipendijny  fond  A.  Hanzlíka  –  OSKI  posudzuje  splnenie  podmienok  daných  týmto 

nariadením  a  svoje  stanovisko  o  splnení  resp.  nesplnení  podmienky  príjmu  žiadateľa  a 

spoločne posudzovaných osôb, kompetentnému Odboru školstva MsÚ. V roku 2009 bolo na 

OSKI odstúpené z Odboru školstva MsÚ na posúdenie celkovo 11 žiadostí o štipendium z 

ktorých  9  žiadostí  splnilo  požadované  podmienky  a  2  nesplnili  podmienky  stanovené 

nariadením.

OSKI v roku 2009 v rámci súčinnosti s orgánmi štátnej a verejnej správy (Okresné 

súdy, Úrady práce sociálnych vecí a rodiny – ďalej len ÚPSVaR, a iné inštitúcie a organizácie) 

prešetrili,  vypracovali  a zaslali 756 správ, ktoré sa týkali 936 osôb o ktorých sa podávala 
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správa z miesta bydliska. Okrem týchto správ sa OSKI vyjadrovalo k budúcim osvojiteľom 

maloletého dieťaťa v 15 prípadoch.

 Správy poskytované v rámci súčinnosti s inými organizáciami

Oblasť Počet dožiadaní Počet týkajúcich osôb
Správa o povesti  bežná 602 692
Správa o povesti ÚPSVaR 74 164
Správa o nesvojprávnych 49 49
Iné 31 31
SPOLU 756 936

OSKI  v  rámci  vybavovania  agendy  vybavuje  písomnosti  došlé  v  rámci  externej 

komunikácie  ( listy, dožiadania, fakturácie, písomnosti, komunikácia s inými inštitúciami a 

organizáciami a pod) a počet pridelených a vybavených písomností ISS pre OSKI za rok 2009 

predstavovalo 1599 ks vybavených písomností.

Od roku 2008 sa OSKI venuje v rámci poradenstva klientom v novej forme sociálnej 

práce pomocou Klientských hárkov a stanovenia postupných krokov smerujúcich k riešeniu 

ich  problému alebo potrieb.  Individuálnou prácou s  klientom a  nastavovaním postupnosti 

krokov má možnosť klient za predpokladu spolupráce svojimi silami za asistencie sociálneho 

pracovníka  meniť  svoj  sociálny status.  V rámci  tejto  formy sociálnej  práce  sa  využívajú 

motivačné činitele ako možnosť poskytnutia JDHN alebo mimoriadnej dávky občanovi, ktoré 

zabezpečujú buď získanie osvedčenia ( VP, zváračský, SBS a pod.), ktoré následne zvyšujú 

šancu klienta zamestnať sa. Výhodou sociálnej politiky mesta Banská Bystrica je dlhodobo 

budovaný  systém  prepojenia  sociálnej  a  bytovej  politiky,  ktorého  postupnosť  od 

nízkoprahových foriem ubytovania smeruje k forme bývania, kedy klient už nie je odkázaný 

na poradenstvo a služby poskytované sociálnym odborom. Tento systém zabezpečuje aspoň 

čiastočnú dynamiku v rámci sietí zariadení krízovej intervencie ( ďalej len KI ) a možnosťou 

bývania  v  Režimovom  bývaní  a  následne  nájomnom  bývaní  za  predpokladu  splnenia 

stanovených kritérií a postupov.

OSKI v rámci vyhodnocovania svojej práce na úseku poradenstva pre občanov, ktorí 

vyhľadali pomoc na úrade pracovníčky s pôsobnosťou na MsÚ zaznamenali len klientov, ktorí 

prejavili  záujem  spolupracovať.  V  rámci  konkrétnej  práce  s  klientom  veľakrát  prebehne 

poradenstvo ústnou formou o čom sa nerobia záznamy z dôvodu, že sa jedná o poradenstvo 
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usmerňujúce  klienta  na  vybavovanie  náležitostí  podľa  kompetencií  jednotlivých  úradov, 

organizácií a inštitúcií. 

Nasledovná tabuľka vystihuje niektoré  sumarizačné identifikátory za klientov, ktorí 

navštívili MsÚ v Banskej Bystrici a spolupracovali s OSKI.

Úsek : Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie MsÚ BB - klienti spolupracujúci na MsÚ

P O Č E T

Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo: 133

Vekové rozdelenie (počet) Do 18 rokov: 1

Produktívny vek: 118

Dôchodkový vek (aj invalidita): 14

Dosiahnuté vzdelanie Nedokončená ZŠ 32

Základná škola 55

Stredná škola – bez maturity 25

Stredoškolské vz. s maturitou 19

Vysokoškolské vzdelanie 2

Počet klientov, ktorí nikdy nepracovali ( z celkového sled. počtu ): 21

Počet klientov evidovaných na Úrade práce ( z celkového sl. počtu ): 97

Počet zamestnaných klientov ( z celkového sled. počtu ): 3

Počet poberateľov DHN: 75

Doba poskytovania sociálneho 
poradenstva klientom:
( od kedy je klient  v databáze OSKI)

Prvý krát v roku 2009 90

Viac ako 1 rok 32

2 roky a viac 11

Problémy, ktoré klient potrebuje 
riešiť - z celkového počtu 
sledovaných za úsek:

Zamestnanie 105

Bývanie 73

Iné ( zdravotné, rodinné a pod): 50

Počet konzultácií celkom:
( súčet záznamov o konzultáciách, stanovení a plnení úloh a intervenciách zo 
všetkých hárkov v roku 2009)

360

Pozn: Celkový počet klientov predstavuje fyzické osoby – nenásobené počtom intervencií a  
poradenstiev, ktoré sa osobe, rodine poskytovali počas roka – tento údaj je zobrazený v poslednom 
riadku.

V rámci klientov, ktorí požiadali o základné sociálne poradenstvo OSKI v roku 2009 a 

spolupracovali so sociálnymi pracovníkmi sa zisťovali aj zručnosti, ktorými klienti disponujú, 

z čoho sa dá dedukovať ich možné zamestnanie sa. Boli to hlavne : stavbárske práce, práce v 

záhrade,  upratovanie,vodičský  preukaz,  preukaz  SBS,  preukaz  na  vysokozdvižný  vozík, 

kuchársky kurz, maliar-natierač, strojopis, PC, účtovníctvo a pod.

251



Hlavnými problémami s ktorými si klienti nevedia sami bez pomoci iných pomôcť sú 

zamestnanie,  bývanie  a  iné  problémy,  pod  ktorými  chápeme  (  zdravotné,  rodinné, 

interpersonálne a pod.). 

Nezamestnanosť v meste Banská Bystrica

Podľa  údajov  Štatistického  úradu  SR  bolo  ku  koncu  roka  2009  zamestnaných  v 

podnikoch  nad  20  zamestnancov  na  území  okresu  Banská  Bystrica  v  priemere  39  238 

zamestnancov,  z  toho 22 292 žien.  Z hľadiska jednotlivých odvetví  ekonomickej  činnosti 

prevládala  zamestnanosť  v  priemysle  (16,8  %)  a  vzdelávaní  (20,1  %).  V priemyselných 

podnikoch okresu pracovalo v sledovanom období v priemere 6 591 zamestnancov, z toho 

najviac zamestnaných bolo v oblasti spracovania dreva, vo výrobe elektrických zariadení a vo 

výrobe základných farmaceutických výrobkov.  Vo vzdelávaní pracovalo v priemere 7 873 

zamestnancov. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v okrese Banská Bystrica 

dosiahla 755,7 EUR, (u žien 655,4 EUR) a úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

Banskobystrického kraja presiahla o 80,5 EUR. Z pohľadu jednotlivých odvetví ekonomickej 

činnosti  v  okrese  sa  najvyššia  úroveň  priemernej  nominálnej  mesačnej  mzdy  dosiahla  v 

oblasti telekomunikácií a počítačového programovania. Najnižšia úroveň mzdy sa dosiahla v 

oblasti sprostredkovania práce.

Najväčším problém zamestnanosť sa majú obyvatelia vo vekovej kategórií 35 – 49 

rokov za ktorými je druhá kategória 25 až 34 ročných.  V rámci tohto porovnania je potrebné 

uvedomiť si,  že uplynulo 20 rokov od zmeny režimu a tým aj  zmeny vo veľa oblastiach 

života.  Niektoré  zmeny  dnes  vnímame  ako  demokratické  mechanizmy  založené  na 

individualite  so  znižovaním  solidarity  a  povinnosti  vytvárania  pracovných  možností  pre 

všetky  kategórie  obyvateľstva.  S  týmito  zmenami  je  potrebné  patrične  modifikovať  aj 

podporné mechanizmy tak aby systém fungoval na základe zásluhovosti a podpory tých, čo 

chcú byť aktívni. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že na to aby boli aktívni je potrebný taký 

systém, ktorý umožní byť aktívnym a zároveň pre spoločnosť potrebným – nevytvárajúcim 

stratu resp. zlé využitie verejných financií. 

Aj  napriek  výraznému  nárastu  vysokoškolsky  vzdelaných  obyvateľov  sa  zvyšuje 

nezamestnanosť  obyvateľov do 24 rokov

252



Demografia Banskej Bystrice (k 31.12.2008)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 80106
                          muži 37764
                          ženy 42342
Predproduktívny vek (0-14) spolu 9654
Produktívny vek (15-54) ženy 26088
Produktívny vek (15-59) muži 27386
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 16978
Počet sobášov 452
Počet rozvodov 232
Počet živonarodených spolu 726
                       muži 386
                       ženy 340
Počet zomretých spolu 648
                      muži 330
                      ženy 318
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -360
                      muži -151
                     ženy -209

                              Zdroj ŠÚ SR

 BYTOVÁ POLITIKA
Tak ako sme už spomenuli v úvode tejto správy, bola v polovici roka 2009 rozdelená 

agenda Referátu sociálnych vecí a bytovej politiky na samostatné úseky pri ktorých by mala 

byť aj  do budúcna zachovaná integrita v rámci prepojenia týchto úzko súvisiacich oblastí 

sociálneho života obyvateľov mesta Banská Bystrica. Údaje o tejto problematike je možné 

žiadať v zmysle platnej legislatívy o slobodnom prístupe k informáciám na Referáte bývania 

Mestského úradu v Banskej Bystrici.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA

V rámci Krízovej intervencie ( ďalej len KI ) aj v roku 2009 sústredil RSP pozornosť 

na  udržanie  vybudovaných  sietí  KI.  Obec  pri  výkone  svojej  samosprávnej  pôsobnosti 

zabezpečuje v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele služby pre odkázaných obyvateľov formou spolupráce s MVO alebo vo vlastnej réžii. 
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To, čo sa zmenilo v roku 2009 je skutočnosť, že svetlo sveta uzrel nový zákon 448/2008 Z.z. 

O  sociálnych  službách,  ktorým  sa  zásadne  zmenili  originálne  pôsobnosti  samosprávy  a 

vyššieho  územného  celku.  Nízkoprahové  zariadenia  v  rámci  KI  dostali  do  kompetencie 

samosprávy  obci  a  miest  (nocľahárne,  nízkoprahové  denné  centrá  a  pod.)  a  útulky  a 

zariadenia núdzového bývania sú v originálnej kompetencií VÚC.

KRÍZOVÁ   INTERVENCIA PRE SAMOSTATNE ŽIJÚCE OSOBY V   
PRODUKTÍVNOM VEKU

KI v prospech tejto kategórie klientov zabezpečuje na území mesta Banská Bystrica 

Slovenský Červený kríž – Územný spolok Banská Bystrica, ktorý je partnerom mesta od roku 

1994. V rámci siete pomoci zastrešuje ako zriaďovateľ tri útulky, ktorými sú:

• Nocľaháreň „Večierka“ - Pod Urpínom 6, Banská Bystrica – kapacita 15 lôžok

• Útulok „Nádej – Šanca“ - Pod Urpínom 6, Banská Bystrica – kapacita 12 lôžok

• Útulok  Sociálno  -  charitatívne  centrum „Prístav“  -  Tulská  38,  Banská  Bystrica  – 

kapacita 44 lôžok

Od roku 2009 sa zmenil status postupnosti  siete KI pre samostatne žijúce osoby v 

produktívnom  veku  z  dôvodu,  že  pôvodný  druhý  stupeň  (  Nádej  –  Šanca  )  siete  bol 

rekonštruovaný a  pri  splnení  všetkých záväzných technických a  priestorových parametrov 

vznikol priestor, ktorý je efektívnejšie využiť ako motivačný prvok pre aktívnych klientov, 

ktorí majú stabilný príjem z pracovnej činnosti prípadne zo zdravotného postihu. Tým sa stal 

útulok Nádej-Šanca najvyšším stupňom siete KI a útulok SCHC Prístav druhým stupňom v 

rámci prestupnej siete pomoci ľuďom bez domova. 

Sociometria  nocľaháreň - Večierka:      ROK 2009  

I.  Q II.  Q I. polrok III.  Q IV.  Q II. polrok
Muži 1260 1210 2470 1095 1084 2179
Ženy 423 236 659 446 531 977
Do 18 rokov - - - 32 - 32
Od 18 do 60 rokov 1558 1421 2979 1332 1539 2871
Nad 60 rokov 125 25 150 177 76 253
Noví 22 11 33 21 18 39
Oprávnení 1055 897 1952 1033 878 1911
Oprávnení priemer 11,72 9,86 10,78 11,22 9,54 10,38
Bystričania 1093 1035 2128 1010 851 1861
Bystričania priemer 12,14 11,37 11,76 10,98 9,25 10,11
Nocľahy spolu 1683 1446 3129 1541 1615 3156
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Spolu priemer 18,7 15,89 17,29 16,75 17,55 17,15

Údaje poskytnuté SÚS SČK Banská Bystrica

Sociometria  SCHC – PRÍSTAV :      ROK 2009  

I.  Q II.  Q I. polrok III.  Q IV.  Q II. polrok
Muži 2595 2495 5090 2258 2600 4858
Ženy 1531 1547 3078 1378 1267 2645
Do 18 rokov - - - - - -
Od 18 do 60 rokov 3929 3860 7789 3474 3621 7095
Nad 60 rokov 197 182 379 162 246 408
Noví 12 1 13 7 7 14
Odišli 9 4 13 12 4 16
Oprávnení 3430 3405 6835 3253 3562 6815
Oprávnení priemer 38,11 37,42 37,76 35,36 38,72 37,04
Bystričania 3480 3587 7067 3198 3499 6697
Bystričania priemer 38,67 39,42 39,04 34,76 38,02 36,40
Nocľahy spolu 4126 4042 8168 3636 3867 7503
Spolu priemer 45,84 44,42 45,13 39,52 42,03 40,78

Údaje poskytnuté SÚS SČK Banská Bystrica
Sociometria  NÁDEJ-ŠANCA:      ROK 2009  

    I.Q   II.Q 1.polrok III.Q IV.Q   II. polrok
Muži     448     576   1 015     668     550          2 273
Ženy     368     364      732     307     403          1 442
Majoritné obyvat.     226     324      550     343     317          1 210
Rómoske etnikum     630     607   1 237     632     636          2 505
Do 18 rokov       -        - -     124       22             146
Od 18 do 60 rokov     816     931   1 747     851     931          3 569
Nad 60 rokov       -        -     -       -       - -
Oprávnení     848     931   1 779     851     931             851
Priemer oprávnení    9,45  10,20    9,83  10,70    11,1         10,38
NOCĽAHY 
SPOLU

  856   931 1 779    975   953 3715

Údaje poskytnuté SÚS SČK Banská Bystrica

KRÍZOVÁ INTERVENCIA PRE RODINY S DEŤMI

Prioritou Mesta  Banská Bystrica a  tým aj  OSKI je  aby rodina žila  v  prirodzenom 

prostredí za súčinnosti všetkých aktérov v rodine a jej okolí. Preto stojí za to venovať rodine 

poslednú šancu na zachovanie rodinných väzieb v zariadeniach na to určených. Takýmito 

zariadeniami sú aj zariadenia Núdzového a Dočasného bývania pre rodiny s deťmi KOTVA 
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I.-II.-IV.,  Mičinská  cesta  19  v  Banskej  Bystrici,  ktoré  sú  v  prevádzke  od  roku  2001  za 

súčinnosti Mestského úradu – RSP a Bytového podniku mesta s.r.o. , Banská Bystrica. 

 

Sociometrické údaje o zariadeniach kotva

V rámci rokov 2004-2009 v zariadení bol pohyb smerom do nižšieho štandardu ako aj 

do vyššieho tých istých rodín - migrácia. Najväčší nárast spôsobila likvidácia nevyhovujúcich 

bytoviek na Medenom Hámri.

Tabuľka :Využívanie zariadenia Núdzového bývania KOTVA IV

Počet dospelých Počet detí SPOLU
Rok 2004 43 56 99
Rok 2005 30 39 69
Rok 2006 23 34 57
Rok 2007 29 35 64
Rok 2008 19 33 52
 Rok 2009 25 42 67

Tabuľka : Využitie zariadenia podľa mesiacov – počet klientov v zariadení

mesiace január február marec apríl máj jún júl
2007 32 26 20 21 19 19 22
2008 26 25 22 24 27 28 25
2009 28 27 27 23 37 34 34

mesiace august septembe
r

október november december priemerný počet 
klientov v zariadení

2007 25 22 19 21 32 23,2
2008 20 25 27 25 24 24,8
2009 37 32 27 30 30 30,5

Tabuľka : Vzdelanie klientov :

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

Vzdelani

e

Špeciálna ZŠ Nedokončená ZŠ ZŠ USO

2004 12 8 16 6

2005 6 11 8 5
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2006 8 6 6 3

2007 12 9 4 4

2008 4 5 8 2

2009 2 4 8 11

Spolu 44 43 50 31

Tabuľka : Dôvod využívania  sociálnej služby:

DÔVOD PRÍCHODU DO ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA

Nezhody v rodine Neplatiči Deti neplatičov Bezdomovci Klienti  z DD

2004 10 11 7 15 2

2005 6 8 8 5 3

2006 7 6 4 5 1

2007 6 9 4 8 2

2008 6 10 2 4 3

2009 3 9 1 3 0

Spolu 38 53 26 40 11

Tabuľka: Využívanie zariadenia Dočasného bývania KOTVA I.-II.

Počet dospelých Počet detí SPOLU
Rok 2004 41 57 98
Rok 2005 46 59 105
Rok 2006 33 50 83
Rok 2007 84 97 181
Rok 2008 92 108 200
Rok 2009 55 80 133

Tabuľka: Využívanie zariadení Núdzového a Dočasného bývania KOTVA  I.-II. a IV.

Počet rodín Počet detí SPOLU
klientov

Rok 2004 46 113 197
Rok 2005 44 98 174
Rok 2006 34 84 140
Rok 2007 61 132 245
Rok 2008 70 141 252
Rok 2009 48 122 202

Za obdobie od roku 2004  do 01.01.2010 bolo v núdzovom bývaní Kotva IV ubytovaných 

celkom 408 osôb, z toho 58,6 % detí. V dočasnom bývaní Kotva I a Kotva II bolo za obdobie 
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od roku 2004 do 01.01.2010 ubytovaných celkom 802 osôb z toho 56,2 % detí.

V  núdzovom  bývaní  Kotva  IV  za  obdobie  rokov  2004  do  2009  bývalo  celkom  169 

dospelých osôb, z ktorých :

26,2 %  malo ukončené špeciálnu základnú školu

25,6 %  nemalo dokončených základnú školu

29,8 %  malo ukončených základnú školu

18,5 %  malo ukončené úplné stredné vzdelanie odborné

Za obdobie od roku 2004 do 2009 z celkového počtu dospelých ubytovaných v Kotve IV boli 

najčastejšie dôvody príchodu do zariadenia :

22,6 % nezhody v rodine

31,5 % neplatiči

15,5 % deti neplatičov 

23,8 % bezdomovci

 6,5 % klienti z detských domovov

Za obdobie  od roku 2004 do 2009 zo Zariadenia núdzového bývania Kotva IV  (najnižší  

stupeň) postúpilo :

30,8 % do Kotvy I

 8,1  % z Kotvy I – II do bytu na Internátnej ul.( Režimové bývanie v

                                                                                         nájomných bytoch )

 5,1  % nadobudlo bývanie vlastným pričinením

 8,8  % návrat do rodiny

14,0  % návrat na ulicu (bezdomovci)

21,3 % stagnácia, pasivita klientov

11,8  % vylúčených pre porušovanie domáceho a ubytovacieho poriadku

Analýza situácie na   Kotva IV   za obdobie   od 01.01.2009 do 31.12.2009   

24 % z ubytovaných je zamestnaných

56,3 % býva v zariadení 0 – 6 mesiacov

18,8% býva v zariadení 6 – 12 mesiacov

12,5  % býva v zariadení 12 – 24 mesiacov

12,5  % býva v zariadení 24 mesiacov a viac
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75  % z ubytovaných tu býva opakovane

  0 %               neplatičov

Analýza situácie   Kotva I a Kotva II   za obdobie   od 01.01.2009 do 31.12.2009   

20 % z ubytovaných je zamestnaných

15,6 % býva v zariadení 0 – 6 mesiacov

 6,25 % býva v zariadení 6 – 12 mesiacov

37,5 % býva v zariadení 12 – 24 mesiacov

37,5 % býva v zariadení 24 a viac mesiacov

43,4 % je neplatičov resp. má dlhy

48,9 % je ubytovaných opakovane 

Na  základe  skúseností  zo  Zariadenia  núdzového  bývania  KOTVA IV,  ktoré  je  v 

pôsobnosti Oddelenie SKI MsÚ a je v ňom poskytovaná cielená sociálna intervencia, ktorou 

sme dosiahli nulové neplatičstvo je odpoveďou na to, že systémová a cielená sociálna práca 

za predpokladu dynamiky v sieti – teda aj výstupu zo siete má zmysel a efekt. Varovným 

signálom  je  počet  detí  a  kvality  ich  žitia.  Veľa  z  nich  nemalo  šancu  vidieť  fungujúcu 

štandardnú domácnosť a spôsob ich terajšieho žitia je im prirodzený a samozrejmý, čo by v 

budúcnosti mohlo viesť k uspokojeniu sa len tomuto nízkemu štandardu. Z toho dôvodu sa 

pozornosť v rámci programov upriamuje práve na deti a ich rozvoj a podporu v školskom 

vzdelávacom systéme.

Krízová intervencia pre samostatne žijúce osoby v postproduktívnom veku

Túto oblasť KI zabezpečuje vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenská katolícka charita 

diecéza Banská Bystrica v zariadení Domu pre núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica, 

ktorého kapacita je 15 klientov. Zariadenie slúži pre mužov aj ženy - bezdomovcov, ktorí sú v 

postproduktívnom  veku  a  za  spolupôsobenia  sociálnych  pracovníkov  vybavujú  sociálne 

zabezpečenie  pre  klientov  podľa  nároku  (dôchodky)  a  podávajú  žiadosti  na  prijatie  do 

domovov  dôchodcov  a  domovov  sociálnych  služieb.  Okrem  tejto  činnosti  prevádzkujú 

Stredisko osobnej hygieny a poskytujú každý deň teplú polievku pre bezdomovcov aj z mesta 

za rok 2009 bolo vydaných 9 649 porcií polievok.
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Celkovo  za  rok  2009  poskytli  3  395  nocľah/dní  a  denne  poskytli  ubytovanie  v 

priemere pre  9,3 klientov. V rámci sociálneho poradenstva toto poskytli pre 275 klientov. 

Od 01.01.2009 je činnosť tohto zariadenia v originálnej pôsobnosti Banskobystrického 

samosprávneho kraja.

Starostlivosť o mladých– TYMIAN

Od roku  2006  Mesto  Banská  Bystrica  a  partner  OZ  Spoločnosť  priateľov  detí  z 

detských domovov „Úsmev ako dar“ Banská Bystrica,   sústreďujú pozornosť na sociálnu 

prácu s mladými dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti. V roku 2006 bolo zriadené 

zariadenie Dočasného bývania pre mladých dospelých pod názvom „Tymián“, ktoré sa v roku 

2009  po  úspešnej  registrácii  na  Banskobystrickom  samosprávnom  kraji  premenovalo  na 

zariadenie  sociálnych  služieb  Domov na  pol  ceste  „Tymián“.  V zariadení  je  kapacita  10 

klientov a je určené pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti a to do 2 

rokov od ukončenia a mladých dospelých rodičov do pol roka veku dieťaťa taktiež do 2 rokov 

od ukončenia náhradnej starostlivosti.  Klienti  tu v priebehu 6 mesiacov maximálne dvoch 

rokov majú možnosť s pomocou pracovníkov zariadenia nájsť si zamestnanie a následne sa 

osamostatniť. 

V roku 2009 bolo v zariadení Domov na pol ceste Tymián, Majerská cesta 63, Banská 

Bystrica ubytovaných 16 klientov, 7 dievčat a 9 chlapcov, z toho jedna slobodná mamička s 

jedným dieťatkom, manželský pár s jedným dieťatkom, jeden bezdetný manželský pár, ostatní 

klienti  slobodní  a  bezdetní.  Počas  roka  boli  4  klienti  zo  zariadenia  vylúčení  pre  hrubé 

porušenie domáceho a ubytovacieho poriadku, ako nespolupráca, fyzické napádanie ostatných 

klientov  a  nerešpektovanie  stanovených pravidiel.  Dvaja  klienti  si  svoju  situáciu  vyriešili 

odchodom do iného  typu zariadenia.  Šiesti  klienti  si  našli  iné  bývanie,  kde  sa  jednalo  v 

jednom prípade o rodinu s jedným dieťatkom, ktorá sa ubytovala v rodinnom dome u svojich 

príbuzných, kde otec rodiny pracuje na družstve ako pomocná sila. Ostatný si svoju situáciu 

riešili podnájmom. Jeden klient v októbri 2009 uzavrel manželstvo a odsťahoval sa následne k 

manželke.

Prácu si zo 16 klientov našlo 9, avšak vo všetkých prípadoch šlo buď len o brigádnickú prácu, 

alebo v lepšom prípade o prácu na dohodu. Do roku 2010 ostalo v zariadení 5 klientov.
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Z  aktuálnych  klientov  nepracoval  vo  svojom  odbore  ani  jeden  klient,  so  svojim 

vzdelaním si  nedokážu nájsť.  To potvrdzuje  naše  tvrdenie,  že  príprava  na  zamestnanie  v 

Detských domovoch nekorešponduje s potrebami regiónu do ktorého sa vracajú mladí dospelí 

po  ukončení  ústavnej  starostlivosti  na  čo  sme  poukazovali  aj  na  konferencií  poriadanej 

každoročne OZ SPDDD „Úsmevu ako dar“.

6.  PRIORITY NA ROK 2010

V roku 2010 bude kladený dôraz na prácu s deťmi a prioritne budú v rámci možností 

Mesta Banská Bystrica poskytované intervencie pre deti v ohrození. Ako nástroj na pomoc 

tejto  skupine  obyvateľstva  máme  v  roku  2010  v  pláne  vybudovať  Nízkoprahové  denné 

centrum pre deti a rodinu. Značná pozornosť sa bude sústreďovať na realizáciu Transformácie 

zariadení  KOTVA a  na  prípravu  a  realizáciu  schválenej  Lokálnej  stratégie  komplexného 

prístupu k marginalizovaným komunitám.

Človek bez vzdelania si ťažko hľadá prácu = má nízky príjem = nemôže si dovoliť bývanie,  

lebo ho nemá z čoho platiť = jeho deti vyrastajú v chudobe 

– materiálnej a niekedy aj duchovnej.

Rok 2010 je vyhlásený ako rok boja s chudobou a aj naše oddelenie bude v roku 2010 

vyvíjať  najväčšie  úsilie  s  bojom  proti  chudobe  pri  akceptácií  eliminácie  zneužívania 

sociálnych intervencií zo strany neaktívnych klientov.

Prideľovanie nájomných bytov Internátnej ulici 

Medzi  transparentné spôsoby prideľovania nájomných bytov patrí žrebovanie. Mesto Banská 

Bystrica sa 25. novembra t. r.  rozhodlo práve týmto spôsobom  prideliť nájomné byty na 

Internátnej  ulici  trom  rodinám  s  deťmi,  kde  aspoň  jeden  člen  rodiny  má   zamestnanie. 

Obsadzovanie  uvoľnených  nájomných  bytov  sa  realizuje  v  zmysle  VZN  č.190/2007  o 

nakladaní  s  bytovým  fondom  v  meste  Banská  Bystrica.  Naposledy  sa  o  nájomné  byty 

žrebovalo  vlani  v  septembri,  kedy  bol  vyžrebovaný  jeden  žiadateľ  a  päť  náhradníkov  z 

kategórie B. Evidencia žiadateľov je rozdelená do štyroch kategórii A, B, C, D.
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Kategória A 

žiadatelia,  ktorí  väčšinu života prežili  v detskom domove a mali  pred umiestnením trvalý 

pobyt na území Banskej Bystrice

Kategória B

žiadatelia -  rodiny s deťmi, v ktorých aspoň jedna spoločne posudzovaná osoba má trvalé 

zamestnanie, alebo má rodina iný trvalý príjem (dôchodky) na úrovni ich životného minima

Kategórie C

žiadatelia - rodiny s deťmi, v ktorých nikto nepracuje a poberajú sociálne dávky

Kategória D

žiadatelia - samostatne žijúce osoby a bezdetné páry, ktoré majú príjmy aj zo zamestnania aj z 

rôznych sociálnych dávok

Mesto Banská Bystrica uskutočnilo doteraz sedem  žrebovaní. Podľa slov Jany Škorňovej z 

referátu bývania MsÚ Banská Bystrica: „K dispozícii máme  tri  nájomné byty.  Vzhľadom na 

fakt, že v blízkom období predpokladáme  uvoľnenie ďalších dvoch bytov po neplatičoch v 

dome  na  Internátnej  ulici,   žrebovali  sme   troch  žiadateľov  a  šesť  náhradníkov.  

Magistrát  eviduje  spolu  27  žiadostí.  Po  vyžrebovaní  mien   boli  žiadatelia  vyzvaní  k 

opätovnému  predloženiu potvrdení o príjme a preverilo sa plnenie všetkých podmienok v 

zmysle   všeobecne  záväzného  nariadenia.  Následne  Mesto  Banská  Bystrica  odporučí 

Bytovému podniku mesta,  s.r.o  (ktorý  je  vlastníkom nájomného domu na  Internátnej  12) 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, jeden mesiac, s vyžrebovanými a preverenými 

žiadateľmi.  Títo  majú  právo  opätovne  uzatvárať  nájomnú  zmluvu  na  dobu  určitú,  jeden 

mesiac, pri plnení si povinností v zmysle zmluvy 
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Nový automat na mlieko

V meste pod Urpínom v piatok, 6. novembra 2009, uviedli do prevádzky prvý automat na 

surové kravské mlieko.  Snahu PD Strelníky zvýšiť spotrebu tekutého kravského mlieka a 

odbyt  poľnohospodárskych  výrobkov  podporilo  aj  Mesto  Banská  Bystrica.  

V súčasnosti  je  všeobecne  známy klesajúci  trend  spotreby mlieka  a  mliečnych výrobkov. 

Banskobystrická  samospráva  sa  okrem  podpory  inovatívneho  mliečneho  programu  pre 

základné školy vo svojej zriaďovateľskej  pôsobnosti,  orientuje aj na podporu konzumácie 

kravského  mlieka,  z  ktorého  je  možné  pripraviť  domáci  tvaroch,  maslo,  či  iné  tradičné 

výrobky.  Podľa  MUDr.  Svetozára  Dluholuckého,  prednostu  2.  detskej  kliniky  Detskej 

nemocnice  v  Banskej  Bystrici:  „K  tomuto  kroku  môžem  Banskej  Bystrici  jednoznačne 

blahoželať, pretože verím, že automat zvýši popularitu, a tým aj spotrebu mlieka. Dostatočný 

prísun  vitamínu  D,  mliečnych  bielkovín  a  hlavne  vápnika  z  mlieka  je  predpokladom 

úspešného  boja  s  osteoporózou  už  od  detstva.   Podľa  najnovších  výskumov  je  potreba 

vitamínu  D  a  kalcia  vyššia  nielen  u  detí,  ale  aj  vo  vyššom  veku,  najmä  v  starobe.“  

Hoci  mlieko distribuované automatom nie  je  technologicky ani  tepelne upravované,  musí 

spĺňať  prísne hygienické kritériá. Legislatíva umožňuje jeho predaj do 48 hodín, mlieko však 

budú dopĺňať, resp. vymieňať maximálne v 24 hodinových intervaloch. Uskladnené bude v 

dvoch  300  l  nádobách  umiestnených  na  váhe  v  chladiacom boxe.  Automat  je  vybavený 

automatickým systémom, ktorý je schopný identifikovať množstvo zostávajúceho mlieka, čo 

umožní  flexibilne  reagovať  na  požiadavky  zákazníkov.  Výdajný  priestor  v  automate  má 

dávkovač,  pod ktorý si zákazník umiestni fľašu. Tú si môže priniesť z domu, alebo kúpiť v 

automate, ktorý je súčasťou predajného stánku.  Liter mlieka tak vyjde na 0,5 €. Zákazníci 

môžu  platiť  mincami,  alebo  prostredníctvom čipovej  karty.  Prevádzkovateľ  automatu  PD 

Bukovina Strelníky zo začiatku ráta  aj  s  personálom, ktorý bude pri  obsluhe zákazníkom 

pomáhať.  Prevádzku  automatu  spustili  6.  novembra  2009  na  Ul.  29.  augusta  v  Banskej 

Bystrici  za  prítomnosti  primátora  mesta  Ivana  Saktora,  zástupcov  PD  Strelníky.  

 

Potreba osobitného diétneho stravovania v  MŠ Cesta k nemocnici

Deväť  detí  s  bezgluténovou  (bezlepkovou)  diétou  a  jedno  dieťa  s  diabetickou  diétou 

navštevujú (k 1.4.2009) materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. 
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Problémy rodičov s prípravou vhodného jedla pre ich dieťa sa od budúceho školského roka 

stanú  minulosťou.  Mesto   totiž  v  súlade  s  legislatívou  schválilo  zrealizovanie 

diabetologického programu v školskej jedálni pri MŠ Cesta k nemocnici.„Našou snahou je 

zabezpečiť pobyt pre deti so špeciálnymi stravovacími požiadavkami  v materskej škole počas 

výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby bol rovnocenný s ostatnými deťmi. Vychádzame v 

ústrety rodičom, ktorých deti  majú požiadavky na osobitné diétne stravovanie“,  zhodnotil 

krok mesta  12. mája 2009 primátor Ivan Saktor.   Podľa platnej  legislatívny sa v školskej 

jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre stravníkov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho 

lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Pri výbere vhodnej školskej jedálne bolo 

pre  banskobystrický  magistrát  rozhodujúce  umiestnenie  MŠ  v  blízkosti  centra  mesta, 

dopravná  obslužnosť,  dostatočná  kapacita  kuchyne  a  dispozičné  riešenie  prevádzky 

stravovacieho zariadenia. Materiálno-technické a technologické vybavenie kuchyne pri MŠ 

Cesta k nemocnici bude zabezpečené z finančných prostriedkov schválených v rozpočte na 

rok 2009 v rámci kapitoly školstva. V prípade zvýšeného počtu detí  s diétami je víziou mesta 

Banská Bystrica postupne zriaďovať školské jedálne s diétnym stravovaním v jednotlivých 

mestských častiach.

Akadémia európskeho seniora 2009 

5. - 29.10.2009 sa konala Akadémia európskeho seniora. Jej otvorenie sa konalo vo Veľkej 

sieni mesta, kde sa primátor mesta Banská Bystrica prihovoril zúčastneným týmito slovami: 

„  Byť  mladý  –  to  dokáže  každý,  ale  dokázať  starnúť   -  to  je  kumšt  “,  hovorieval 

nezabudnuteľný Karel  Čapek. Dôkazom, že mnohí z vás ovládajú tajomstvo tohto kumštu, je 

aj  stúpajúci počet účastníkov podujatí, ktoré náš magistrát pripravuje každoročne v októbri. 

Je to práve mesiac úcty k starším, počas ktorého Odbor sociálnych vecí Mestského úradu v 

Banskej  Bystrici  od roku 2002 organizuje pre vás rôzne kultúrne,  športové a spoločenské 

akcie.  Posun na  vyššiu   úroveň v  týchto  iniciatívach  začal  v  roku 2007,  kedy Akadémia 

európskeho seniora  uzrela  svetlo  sveta  a  nezostalo  len  pri  plánoch.  Napĺňa  ma  hrdosťou 

poznanie,  že  Banská Bystrica pracujúca iniciatívne v projekte  Mesto rodiny,  nezabúda vo 

svojom snažení ani na tých, ktorí majú skúsenosti na rozdávanie a hlavy in zdobia šediny. Teší 

ma,  že  v  našej  iniciatíve  nám výrazne  pomáha  aj  banskobystrické  Regionálne   európske 

informačné centrum, člen informačnej siete Europe Direct. Rok 2009 je európskym rokom 
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tvorivosti a inovácie a aj to je dôvod, prečo sme bohatému programu pre Vás, milí seniori , 

začlenili aj aktivity súvisiace s kreativitou a informovanosťou. 

Rád  by som sa na okamih zastavil pri kľúčovom slove „ úcta “. Za každou prednáškou, za 

každým koncertom, či diskusiou v rámci Akadémie európskeho seniora  je úcta k vám, našim 

mamám, otcom, babičkám, starým otcom. Nech je tohtoročný október pre Vás milí seniori v 

Banskej Bystrici plný inšpirácie, príjemných zážitkov a krásnych stretnutí. 

Akadémia  európskeho  seniora   sa  v  oku 2009 niesla  v  duchu  „  Tvorivosť  a  inovácia  “. 

Európsky rok 2009.  Myslíme, Tvoríme. Inovujeme. Akadémia európskeho seniora 2009  bola 

slávnostne  otvorená 5. 10. 2009  vo Veľkej sieni, za prítomnosti primátora mesta a   ukončená 

29.  októbra  2009   operou  Eugena  Suchoňa  Krútňava  v  Štátnej  opere.  Celý  mesiac  bol 

sprevádzaný  množstvom  aktivít  športových,  kultúrnych,  vzdelávacích.  AES  2009  bola 

inovovaný tým, že každý týždeň mesiaca októbra niesol tématický názov  a to 1. týždeň  - 

Týždeň úcty, 2. týždeň  - Týždeň kreativity a inovácií,  3. týždeň – Týždeň informovanosti , 4. 

týždeň – Týždeň umenia.    

Z  mnohých  aktivít  majú  najväčší  záujem  účastníci  o  Športový  deň  –  Olympiáda 

seniorov,  kde  seniori  súťažili  v  disciplínach   vrhanie  šípkami  n  a  cieľ,   hod  tenisovou 

loptičkou na cieľ,  na organizovanie ktorej sa využíva zrekonštruovaný areál Základnej školy 

na Golianovej ulici. V spolupráci s PKO   sa pripravilo Posedenie pri spoločnom stole,  kde 

seniorom do tanca a na počúvanie hrala Ľudová hudba Jána Maka. Do programu sme zaradili 

aj  Výlet  na  Kalváriu   -  novú  Kalvársku  cestu,  ktorý  bol  spojený  s  bohoslužbou  v 

zrekonštruovanom Kostole Svätého Kríža  na Kalvárii, 

V rámci  týždňa  kreativity  boli  počas  celého  týždňa   v  spolupráci  so  Štátnou  vedeckou 

knižnicou  pripravené  aktivity  v  priestoroch  knižnice  (exkurzia  všetkých  priestorov  ŠVK, 

expozícia  v  Literárnom  a  hudobnom  múzeu,  práca  s  internetom).  Už  tradične  bola  v 

spolupráci s REIC  zaradená do programu  medzinárodná konferencia  Tvorivosť a inovácia, 

ktorá  sa  konala  na  akademickej  pôde  UMB  Ekonomickej  fakulte,  diskusné  fórum  s 

poslancami. Odbor sociálnych vecí – oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti rozšíril sieť 

Denných centier  (Klubov dôchodcov) o 11 klub,  ktorý  bol primátorom mesta slávnostne 

otvorený v priestoroch  Matice Slovenskej,  seniori  sa zúčastnili   krstu knihy pána Jozefa 

Havrana  –  Tisíc  snov a  pripomenuli  sme si  20.  výročie  vzniku  Domu s  opatrovateľskou 

službou  na  Krivánskej  ulici.   V  rámci  týždňa  umenia  boli  zorganizované   expozície  v 

Matejovom  dome,  v  Stredoslovenskej  galérii  v  expozícii  Dominika  Skuteckého  bola 
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pripravená prednáška p. Jozefa Ďuriančíka – Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého. 

Celkom sa  v rámci Akadémie európskeho seniora  v čase od  5. októbra do 29. októbra 2009 

zorganizovalo 16  podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 225 seniorov. AES  je zásluhou tímovej 

spolupráce viacerých odborných útvarov MsÚ  a  tento projekt môžeme hodnotiť aj v roku 

2009 veľmi  pozitívne,  nakoľko  stále  viac  aktivizuje   seniorov žijúcich   v  meste  Banská 

Bystrica, ktorí  nie sú organizovaní v denných centrách ( Kluboch dôchodcov ).  

  

Jedenáste denné centrum

V priestoroch Matice slovenskej na Dolnej ulici otvorili 21. októbra 2009 ďalšie, v poradí už 

jedenáste  denné  centrum  pre  seniorov.   Snažili  sa  oň   už  dlhší  čas  skôr  narodení 

Banskobystričania  z tejto časti mesta, preto mestská samospráva  v spolupráci s Miestnym 

odborom  Matice  slovenskej  (MO  MS)   poslancami  a  občianskymi   združeniami   našli 

riešenie. „Banská Bystrica vo svojom snažení nezabúda ani na starších obyvateľov. Teší ma, 

že sa naša iniciatíva stretla s pochopením  Matice slovenskej, ktorá poskytla  vhodný priestor 

na  pravidelné stretnutia skôr narodených Banskobystričanov,“  povedal primátor mesta Ivan 

Saktor.

V novootvorenom Dennom centre  Lipa  v   centre  Banskej  Bystrice  by sa  malo  stretávať 

približne   40  dôchodcov.  Ustanovujúce  stretnutie  sa  uskutoční  9.  novembra  t.r..      

Súčasťou slávnostného otvorenia  bol  aj  podpis  Rámcovej  dohody o vzájomnej  spolupráci 

medzi Mestom a  Miestnym odborom Matice slovenskej v Banskej Bystrici.  Zúčastnili sa ho 

desiatky občanov v seniorskom veku. Slávnostnú pásku prestrihol primátor mesta Ivan Saktor 

spolu s predsedom MO MS  Igorom Kovačovičom. 

"Aj k nám príde Mikuláš"

„Aj k nám príde Mikuláš“ je názov akcie, ktorú usporiadali 10.12.2009 pracovníci Oddelenia 

sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici v  spolupráci s OZ Nádej deťom a 

Krajská asociácia rómskych iniciatív v Banskej Bystrici. V zariadeniach Núdzového bývania 

Kotva IV a Dočasného bývania Kotva I, II sa poskytuje sociálna služba banskobystrickým 

rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo bývanie.  Ide o rodiny ktoré sa 

ocitli, či už vlastným alebo cudzím pričinením na ulici spolu s maloletými deťmi z mesta 
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Banská Bystrica.  Deti  týchto rodičov majú trochu iné detstvo ako väčšina detí  z  Banskej 

Bystrice a majú málo možnosti zúčastniť sa mikulašských večierkoch. S Mikulášom väčšinou 

prichádzajú aj balíčky, darčeky alebo iná detskému srdiečku blízka radosť. Dňa 10.12.2009 si 

deti zo zariadení Kotva ako odmenu za účasť na voľnočasových aktivitách – doučovaní ako aj 

za zlepšené známky pripravili  pre  Mikuláša, anjela, čerta krásne vystúpenie. Mikulášovi sa 

vystúpenie  týchto  detí  veľmi  páčilo  a  odmenil  ich  zapálením  sviečok  na  vianočnom 

stromčeku, aby aj k ním prišli Vianoce. Deti, ktoré sa najviac snažili a mali dobré výsledky v 

škole, zapájali sa do aktivít, chodili pravidelne do školy dostali od Mikuláša zvláštnu sladkú 

odmenu v podobe Vianočnej kolekcie. Na záver vystúpenia si všetci prítomní zaspievali Tichú 

noc. Mikuláš navštívil aj ostatné deti, ktoré neúčinkovali u nich v príbytkoch a  skontroloval 

im,  či  majú  čisté  čižmičky a  opýtal  sa  rodičov  či  poslúchali  celý  rok.  Odvážne  detičky 

recitovali  básničky a spievali  pesničky.  Rozžiarené oči a otvorené srdiečka detí ani nedali 

znať, že žijú v iných podmienkach ako väčšina detí. Akcia bola zároveň motivujúca pre deti 

aby sa v budúcom roku zlepšili a aktivizovali, lebo Mikuláš im prisľúbil, že o rok sa na ne 

príde zase pozrieť. Veľké poďakovanie patrí učiteľkám  z OZ KARI a OZ  Nádej deťom, 

ktoré sa deťom venovali a spolu pripravili krásne predstavenie. K. Langstein, M. Maková, M. 

Miček

Analýza o činnosti Mestských detských jaslí ul. Tr. SNP 15 Banská 
Bystrica

Názov zariadenia : Mestské detské jasle trieda SNP 15, Banská Bystrica

Kontakt : 048/41 41 940   email: jasle.bb@stonline.sk

Zriaďovateľ : Mesto Banská Bystrica ČSA 26, Banská Bystrica

Zastúpené :  Mgr. Ivanom Saktorom, primátorom mesta

Kapacita zariadenia : 75 detí

Mestské detské jasle v Banskej Bystrici poskytujú svoje služby obyvateľom mesta, 

ktorí  potrebujú  zladiť  svoje  rodičovské  a  pracovné  povinnosti  a  zabezpečiť  tak  životný 

štandard pre najmenších členov rodiny.

Zamestnanci  detských  jaslí  ,  ako  i  vedenie  Mesta  Banská  Bystrica  chcú  podať 
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pomocnú ruku mladým rodinám, ktorí sa chcú vrátiť do zamestnania a musia riešiť otázku čo 

s dieťaťom.

Kvalitu  poskytovaných  služieb  realizujeme  v  zmysle  systému manažmentu  kvality 

STN  ISO   9001 : 2009.

Pre  všetkých  zamestnancov  ako  i  pre  všetkých,  ktorí  participujú  na  procesoch  je 

politika kvality, ciele kvality a všetky procesy  -    záväzné.

V rámci kvality sú v detských jasliach realizované procesy:

16. Prijímania a adaptácie dieťaťa

17. Výchovno opatrovateľský proces

18. Proces stravovania

19. Proces upratovania

20. Proces prania a žehlenia

Cieľom je zabezpečiť deťom ako i rodičom prostredie, aby sa ich deti cítili dobre a 

boli v bezpečí.

Prevádzka detských jaslí: celodenná starostlivosť sa poskytuje v čase od 6,00 - 17,00 hod. 

( pondelok až piatok )

Detské jasle poskytujú komplexnú starostlivosť pre deti vo veku 8 mesiacov - 4 rokov veku 

dieťaťa :

 denný  výchovno -vzdelávací proces zodpovedajúci vekovej kategórii detí          

 opatrovateľský proces

 proces stravovania  ( celodenná strava ), podľa predpísaných noriem

 proces prania a žehlenia ( deťom je zabezpečované kompletné ošatenie ( aj sezónne ) 

počas celého dňa  

Podmienky prijatia:
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 žiadosť  o  umiestnenie  dieťaťa  v  jasliach  sa  podáva  písomnou  formou  priamo  v 

zariadení MsDJ u vedúcej detských jaslí

 pri prijímaní dieťaťa je potrebné predložiť evidenčný list ,v ktorom sú uvedené údaje o 

dieťati , jeho rodičoch a súrodencoch, zdravotnom stave dieťaťa a jeho spôsobilosti 

navštevovať kolektívne zariadenie ( detský pediater, lekár prvého kontaktu ).

  potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní oboch  rodičov

 termín  ukončenia  pobytu  dieťaťa  v  jasliach  je  po  dovŕšení  4  rokov,  prípadne  na 

žiadosť rodiča skôr ( zlý zdravotný stav, odchod do iného zariadenia )

Pred nástupom dieťaťa do DJ sú rodičia informovaní o potrebe vecí, ktoré treba  dieťaťu pri 

nástupe MsDJ  priniesť:

 papučky

 jednorázové plienky ( ak ich ešte používa )

 spodné prádlo ( tielko, nohavičky, pančušky,  slipy )

 cumlík + krabička na odkladanie

Úhrady  v jasliach

Paušálny poplatok I. pásmo                       47,70 €

II. pásmo                     78,40 €

III. pásmo                   92,00 €

Paušálny poplatok + 
ošetrovné a stravné

100,50 €

131,20 €

144,80 €

Zápisné 12 €

Rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Banskej Bystrici  úhrady sú vyššie o 20 %

Paušálny poplatok 57,24 €
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94,08€

110,40 €

Paušálny poplatok + 
ošetrovné a stravné

120,60

157,44 €

173,76 €

Zápisné 14 €

Počet  prijatých detí počas celého roka 2009 : 160

z toho  sme mali prijatých počas celého roka 2009  30  detí mimo Banskej Bystrice

v roku 2010 -  15 detí pokračuje v DJ ( deti vo veku do 2 rokov 5, nad 2 do 4 rokov – 10 

detí )

  v roku 2009 bola počas celého školského roka  naplnená kapacita zariadenia na 87%

  v  poradovníku  bolo  zaevidovaných   od  1.9.2008  -  31.12.2009   213 žiadostí  o 

umiestnenie   dieťaťa v detských jasliach

Počet detí  I pásmo Počet detí  II pásmo Počet detí  III pásmo Spolu:

29%                   22 detí 17%                   13 detí 54%                 40 detí 100%

úhrady za stravné 
+ošetrovné + paušálny 
poplatok

úhrady za stravné 
+ošetrovné + paušálny 
poplatok

úhrady za stravné 
+ošetrovné + paušálny 
poplatok

viď : tabuľky o úhradách

Personálne zloženie :      23 zamestnancov   

Vedúca zariadenia :                                                                           1  úv.

Detské sestry počet:                                                                         14  úv.    (  4   oddelenia  ) 

Referentka ekonomických činností a stravovacej prevádzky :     0,8  úv.

Hlavná kuchárka :                                                                             1  úv.
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Pomocná sila v kuchyni :                                                                  1  úv.

Upratovačky :                                                                                    4  úv.     (  4  oddelenia

Práčka :                                                                                              1  úv.

Štatistický prehľad za rok 2009

Percento využiteľnosti jaslí za rok 2009

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

79,5 71,67 91,56 87 97,5 93 82,7 93,5 90,3 87,8 83 81

 Ročný priemer :     87 %

Denný priemer detí

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

60 54 69 66 73 70 62 70 68 66 62 61

Ročný priemer  : 65 detí

Výška Paušálneho poplatku za rok 2009

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

5 747,32 6 862,98 7 278,66 7 491,92 7 567,48 7 737,88 2 481,38 6 751,02 5 580,14 7 037,94 7 214,48 5 577,30

Spolu : 77 328,50 €

Výška ošetrovného za deti rok 2009 ( 2,40 € na jeden deň 1 dieťa )  ( + 20 %  2,88 €   na jeden deň 1 dieťa 
mimo BB )

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

2 657,76 2 686,08 3 751,20 3 249,12 3 451,68 3 813,12 1 227,84 3 654,72 3 354,24 3 571,68 3 073,44 22 397,6

Spolu : 36 888,48 €

Zápisné spolu za rok 2009 deti  ( 12 € na  1 dieťa )  ( + 20 %  14 €   na  1 dieťa mimo BB )

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

120 115,20 110,40 24 36 12 12 264 244,80 62,40 26,40 24

Spolu : 1 051,20 €
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Príjmy spolu za rok 2009  ( paušálny poplatok, ošetrovné, zápisné )

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

8 525,08 9 664,26 11 140,26 10 765,04 11 055,16 11 563 3 721,22 10 669,74 9 170,18 10 672,02 10 314,32 7 998,9

Spolu celkom: 115 268,18 €  

Opatrovateľská služba rok 2009 ( v roku 2009 nebola požiadavka zo strany rodičov )

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu : 0

Stravovanie dospelých rok 2009

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

MsDJ 130,24 150.44 172 159,84 155,20 180,60 62,72 161 171,04 173,36 170,20 135,08

OSL 40,04 47.80 50,52 42,32 36,32 34,56 17,84 25,56 38,28 37,32 45,56 32,92

Spolu: 170,28 198,24 222,52 202,16 191,52 215,16 80,56 186,56 209,32 210,68 215,76 168

Spolu celkom : 2 292,84 €

Čerpanie rozpočtu v roku 2009

Kód Názov % plnenie

600 Bežné výdavky 82

630 Tovary a služby 82

632 Energie , voda a komunikácie 78,3

632001 Energie 77,5

632002 Vodné stočné 80,4

632003 Poštovné a telekomunikačné služby 99,3

633 Materiál 98,6

633001 Interiérové vybavenie 99,9

633002 Výpočtová technika 0

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, 
zariadenie, technika a náradie

114,6

633006 Všeobecný materiál 99,1

633009 Knihy časopisy, noviny, učebnice, 101,5
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učebné pomôcky a kompenzačné 
pomôcky

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné 
pomôcky

100,5

633011 Potraviny 98,8

633015 Palivá ako zdroj energie 19,8

635 Rutinná a štandardná údržba 59,6

635002 Výpočtová technika 0

635004 Prevádzkové stroje prístroje, 
zariadenia techniky a náradia

48

635005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 
techniky a náradia

0

635006 Budovy , objekty alebo ich časti 61,9

637 Služby 84,3

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, 
konferencie

44,2

637004 Všeobecné služby 82,6

637012 Poplatky a odvody 86,1

637014 Stravovanie 0

637030 Preddavky 0

Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2009  :   82,20     %

Štandardné výdavky Mestských detských jaslí :  

Cena služby :                           303 €               100%            ( 9 128,20 Sk )

Najvyššia platba od rodičov :  144,80€          47,8 %           (4 362,30 Sk )

Rozdiel – doplatok mesta :      158,20 €         52,2 %           ( 4 765,90 Sk )

Najnižšia platba od rodičov :   100,50 €         33,1 %

doplatok mesta :                       202,50 €         66,9 %

Vzdelávanie zamestnancov
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Pracovníčky MsDJ : ( na základe odsúhlasenia vzdelávacej aktivity na OSV – SDS )

detská sestra  : p.  Beata Bohušová

Drahomíra Oslancová

Daniela Beňová

sa zúčastnili na odbornom seminári  na tému HYPERAKTÍVNE DIEŤA.

Jednodňový odborný seminár sa konal dňa 27.marca 2009 vo vzdelávacom stredisku IVS, 

Robotnícka ulica 6, Banská Bystrica.

lektorka : Mgr. Lucia Kavická Inštitút pre verejnú správu

Účastnícky poplatok bol vo výške 24,50 € na jedného zamestnanca.

Financovanie bolo zabezpečené z rozpočtu zariadenia  pre rok 2009.

Hyperaktivita

 príčiny vzniku hyperakívneho syndrómu

 hlavné znaky hyperaktivity

 ako rozpoznať dieťa s hyperaktivitou

 ako zaobchádzať s hyperaktívnymi deťmi - praktické rady

 čomu sa vyhnúť

 rozhovor a spolupráca s rodinami

 špecifiká vo výchovnom procese

 klasifikácia a hodnotenie

Poruchy pozornosti

 prejavy s ktorými sa môžeme stretnúť u detí

Hypoaktivita  
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 ako rozpoznať dieťa s hypoaktivitou

 ako zaobchádzať s hypoaktívnymi deťmi

Cieľom  vzdelávania zamestnancov je získavať nové odborné skúsenosti, spojené so zmenou 

pracovného správania,  úrovne vedomostí,  zručností  a motivácie  zamestnancov,  na základe 

rôznych metód. 

Výstupom  zo  spomínaného  školenia  bola  prezentácia  ostatným  pracovníkom  a  využitie 

získaných poznatkov na implementáciu do praxe.

Dotazník,  ktorý  nám  v  praxi  slúži  na  zhodnotenie  dieťaťa  v  oblasti  nepozornosti, 

hyperaktivity, impulzivity ( viď prílohu).

Starostlivosť o dieťa so sluchovým postihnutím

V  roku  2009  sme  prijali  do  MsDJ  dieťa  so  sluchovým  postihnutím,  u  ktorého  sme 

prirodzeným  prostredím  zabezpečili  rovnocenný  prístup  k  výchovno  -  opatrovateľskému 

procesu a tým dosiahli primeraný rozvoj schopností osobitostí a začlenili do nášho kolektívu.

Adaptačná doba prebiehala dlhšie až počas 6 týždňov. Po skončení adaptácie sa dieťa veľmi 

dobre  začlenilo  medzi  kolektív  detí.  Komunikovalo  s  okolím  neverbálnou  komunikáciu 

ukazovaním predmetov a činností.  Mesačným hodnotením dieťaťa boli výrazné pokroky v 

slovnej zásobe , hygienickými návykmi i komunikáciou s okolím. Zlepšila sa jemná motorika 

a výrazné zlepšenie pohyblivosti.  

Dieťa po dovŕšení 4 rokov nastúpilo do materskej školy.

Hippoterapia

Na  základe  zmluvy  medzi  mestom  Banská  Bystrica  a  p.  Igorom  Palkovičom  ,  ktorý 

prevádzkuje  detskú farmu Gazdáčik,   hippoterapia prebiehala v roku 2009 pravidelne 1 x 

mesačne,  úlohou bolo motivovať deti k správnemu držaniu tela. Poníky na ktorých deti jazdia 

sú  prispôsobené  detskému  telu,  teda  váhe  a  výške.  Hippoterapia   pozitívne  vplýva  na 

formujúci sa vzťah dieťaťa k zvieratám.

Služba sa poskytuje deťom s písomným súhlasom rodičov,  sumu ktorú si hradia bola v roku 

2009 1,5 € na jedno dieťa.
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Jazdy na poníkoch sa zúčastňovali všetky prítomné deti v zariadení v konkrétny deň.

( Vzhľadom  na záujem rodičov bola opätovne  podpísaná  zmluva a pokračuje sa v aktivite 

od 1. marca 2010 ).

Aktivity konané v roku 2009

 Fašiangový karneval

 Oslava MDD

 Rodičovské stretnutie

 Mikuláš

 Fotenie

 Vianočné posedenie s rodičmi

 Divadielko - Štoploš Soploš

V roku 2009 sme pracovali podľa dokumentácie vypracovanej na základe ISO noriem. Všetky 

podklady  výchovno-  opatrovateľského  procesu,  procesu  stravovania,  procesu  prania  a 

žehlenia sú zdokumentované a zároveň  plnené. 

V roku 2010 bude naším hlavným cieľom  Projekt   FILIPKOVI  KAMARÁTI

Projekt bude ako motivačná hra pre deti , kde " Filipko " ako  textilná hračka,bude 

interaktívnou hravou formou a veku primeranou  sprostredkovávať dej rozprávok a motivovať 

tak  deti k výžive, cvičeniu , odpočinku a dôvere.

Počas adaptácie novo prijatého dieťaťa v zariadení , ktoré je odkázané na pomoc dospelého , 

citovú podporu v tomto  adaptačnom procese prípadne po chorobe dieťaťa poskytnúť dostatok 

komunikácie,  úsmevu, pohladenie,  pritúlenie  môže Filipko  uľahčiť prechod z domáceho 

prostredia  do zariadenia .

V záujme nášho personálu  je   venovať  dostatočnú pozornosť  a  záujem takejto  záťažovej 

situácii.
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Popis projektu: Projekt  bude  realizovaný  v  zmysle  filozofie  našich  jaslí  SVET 

ROZPRÁVOK.

V tomto  projekte  pôjde  o   niečo  čo  chce  dospelý  človek  pomocou  vopred  pripravenej 

štruktúry dieťaťu posunúť.  Orientovať sa bude na deti,  ich záujem a rozsah sústredenia a 

rozvinutie toho čo ich aktuálne oslovuje a čo je z  vývinového hľadiska dôležité a čím by sme 

mohli podporiť ich zručnosti , rozvíjať tému.

 Hračka bude trvácna, estetická , bezpečná z prírodného materiálu - textilu.

 čo  najjednoduchšia  ,  aby  bola  podporou  fantázie,  predstavivosti,  tvorivosti  k  ich 

celkovému vývinu

Významné  pôsobenie  hračky  na rozvoj  myslenia,  podpora  podnetov  pri  hre, 

motivovanie detí pri ukladaní hračiek .

Začiatok bude prebiehať otvorenou komunikáciou,  kde sa deti  oboznámia s novým 

kamarátom v sede na stoličkách, alebo na koberci. Spoločnou komunikáciou sestra vymyslí 

tému a začne sa odohrávať príbeh rozprávky . Týmto spôsobom si s deťmi budeme opakovať 

príbehy, pesničky, básničky.

Filipko  bude   deti  navštevovať  v  kúpeľni,   pri  cvičení  ,  spánku,  a  pravidelne 

navštevovať lienko-triedu, žabko-triedu, zajko-triedu, a kuriatko-triedu.

Práca  s  takouto  handrovou  bábkou  sa  zaraďuje  k  metódam a  formám jednotného 

pôsobenia v rámci výchovno - opatrovateľského procesu.

Bábka  sa  deťom bude  prihovárať  v  priebehu  celého  dňa,  ako  kamarát,  ktorý  ich 

pochváli a povzbudí.

Prostredníctvom  Filipka chceme dosiahnuť,  aby sa prekonali  psychické zábrany a 

nadviazali kontakt s okolím najprv neverbálny neskôr i verbálny.

Dôležité je, aby sa nikdy Filipko nepovaľoval v zásuvke, prípadne na nástenke.

Cieľom bude vyzdvihnúť potrebu vytvárať pomôcky pre deti, stále nové a zaujímavé plné 

nápadov a fantázie.

Zabezpečnie:
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K výrobe handrovej  bábky bolo v spolupráci s rodičmi oslovené  bábkové divadlo, ktoré 

mám pomôže pri výrobe textilnej hračky, podľa našich predstáv, aby bola  deťom prijateľná, 

trvácna, estetická.  

S  textilnou  bábkou  budú  pracovať  detské  sestry  na  každom oddelení,  pričom budú  deti 

motivovať podľa individuálnych plánov na konkrétnu tému dňa.

Náklady na výrobu textilnej bábky nebudú financované z rozpočtu zariadenia. Zabezpečená 

bude  v spolupráci s bábkovým divadlom, rodičmi a zariadením.

Čiastkový cieľ:

Prostredníctvom rodičov v  priestoroch DJ organizovať  odborné  stretnutia pre zamestnancov 

a podľa záujmu aj pre  rodičov so  psychológom, detským lekárom, na témy :   ako pracovať s 

hyperaktívnymi  deťmi,  ako  zlepšiť  sústredenie  v  pracovných  činnostiach,  možnosti 

využívania  vhodných pomôcok , ako zamedziť chorobnosti detí a pod.  

Silné stánky

-   detských  jasiel  je  pracovná  atmosféra,  dobrá  komunikácia  s  rodičmi,  revitalizácia 

prostredia, v ktorom sa deti cítia príjemne, rešpektovanie individuálnych potrieb detí.

 osvedčený adaptačný proces pre novoprijaté deti

 veľmi dobrá pripravenosť detí na vstup do materskej škôlky

 možnosť pri zápise dieťaťa nahliadnuť na prostredie zariadenia aj s dieťaťom

 osobný pohovor s rodičmi

 uplatňovanie princípu aktivity s dieťaťom v ktorej dominuje hra

 deti majú dostatok príležitostí vo výchovno - vzdelávacom procese na individuálne, 

skupinové aktivity v rôznych organizačných formách

 spolupráca s rodičmi

Slabé stránky  
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• chorobnosť detí

• modernizácia objektu, areálu a interiérového vybavenia  zariadenia

• nedostatok  odbornej literatúry k novým, moderným metódam práce s deťmi 

vo veku DJ

• nedostatok vhodných učebných pomôcok

• vynovenie detského ošatenia

• vzdelávanie zamestnancov

Rodičovské stretnutia

V roku 2009 bolo v zariadení MsDJ organizované  dvakrát rodičovské stretnutie.

Rodičia boli informovaní o zdravotnom stave detí, úhradách, možnosťami odhlasovania počas 

ochorenia dieťaťa,  prevádzke DJ, prázdninách a o pripravovaných aktivitách pre ich deti, 

Fašiangy, MDD, Mikuláš, Vianočné posedenie a iné.

Rodičom bol v rámci zisťovania spokojnosti  poskytnutý dotazník v ktorom mali možnosť 

vyjadriť  svoje pripomienky k personálu,  stravovaniu,  prípadne upozorniť  na silnú stránku 

zariadenia ako i na slabú stránku.

Po vyhodnotení 53 dotazníkov :

Otázky áno čiastočne nie

Prístup personálu 48 5

Aktivity v zariadení 51 2

Jedálny lístok 45 8

Silná stránka zariadenia

najčastejšie pripomienky

príjemné prostredie

prístup personálu

zaujímavé aktivity

Slabá stránka

najčastejšie pripomienky

areál jasiel

vyššia chorobnosť detí

Návrhy na zlepšenie plávanie, korčuľovanie, celozrnné 
pečivo, častejší pobyt vonku, 
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saunovanie

V rámci porovnania  bol uskutočnený prieskum súkromných zariadení na území mesta, resp. v 
blízkom okolí  :

Názov Kapacita Voľné miesta Kontakt Počet tried Platba

Súkromné jasle 
Selce

10 0 0903 969 312 1 205 € paušálne 
alebo

1,80 € hodina

Súkromné jasle 
Jonatan Puding

Podlavice

18 0 0907 851 758 2 199 € paušálny 
poplatok +

2,50 strava 1 deň

Harmónia 15 0 0903 738 280 1 -

MsDJ 75 0 048/4141940 4 podľa pásma viď 
tabuľka

Kontroly v Mestských detských jasliach Tr. SNP 15, Banská Bystrica

1. regionálnym úradom verejného zdravotníctva bola vykonaná kontrola dňa 29.9.2009

   - kontrola prevádzky 

S p r á v a  činnosti v zariadeniach služieb dlhodobej starostlivosti 
za rok 2009

Mestské detské jasle, Tr. SNP 15, Banská Bystrica

a) Prehľad o činnosti rok 2009

Poznámka: Ø počet prevádzkových dní v mesiaci 19,  za rok 2009 228, ošetrovacích dní za 

rok 14882.,

Starostlivosť o deti 

počet detí, ktoré počas roka navštevovali MsDJ : 169 detí úhrada podľa VZN 115 268,18 € 

• k 31.12.2009 bolo zapísaných 96 detí, z toho 

k 01.01.2010 nastúpilo 53 detí, z toho 

10 nových detí 

z celkového počtu 53 detí boli 3 ročné 2 deti
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Stravovanie detí 

počet : Ø 65 detí /deň, za rok vydaných  14882 porcií/desiata, obed, olovrant 

Stravovanie dospelých 

počet stravovaných dospelých osôb celkom 29 osôb z toho : zamestnanci MsDJ 22 

stravovalo sa v  Ø 22 osôb/deň, osôb,  vydaných bolo za rok 5078 obedov

 Celkový rozdiel je -102,48 € za rok 2009. Z toho rozdiel 65,52 € je za služby pre deti v MsDJ 

Tr. SNP 15. Tento rozdiel bude vysporiadaný v priebehu roka, nakoľko finančné prostriedky 

za služby deťom v mesiacoch boli vybraté zálohovo a budú vracané v ďalšom období podľa 

skutočne odchodených dní v  mesiaci. 

Úhrada za stravovanie zamestnancov sa vyberá podľa skutočne odobratých obedov  mesiac 

dozadu. Finančné prostriedky za stravovanie zamestnancov  v mesiaci december  - 168,00 € 

budú odvedené v januári 2010.

 

Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, B. Bystrica 
 
a) Prehľad o činnosti rok 2009 
 

Starostlivosť v ZpSJ Internátna 

 počet občanov : Ø 77,85/denne 

 z toho • v PDJ:  Ø 47,85/denne,  

  • v DD : Ø 30,00/deň,  Ø úhrada  213,95€/1deň, 6 418,66 €/mes., 77 023,93 €/rok

 • % využitie = kapacita 94   skutočnosť  87,85  =   93,46 %

  z toho :  v ZpSJ 54 skutočnosť  46,20  =   85,56 %

v DD 30 skutočnosť  30,00  = 100,00 %

 v ZPB  10 skutočnosť  10,00  =  100,00 %

Kapacita sa v priebehu roka mení, - pretransformovanie v súlade zákona č. 448/2008 z. z.

 Starostlivosť  v ZOS Družby pri ZpSJ

  počet klientov : Ø 7,64/deň  Ø úhrada  53,42 €/deň, 1 602,45 €/mes., 19 229,50 €/rok

= Ø 6,99 €/1klienta za 1 deň,  209,75 €/mes., 2 516,95 €/rok 

% využitie = kapacita  ZOS 8 + DD 3 spolu = 11,  skutočnosť  Ø 7,64 využitie = 69,45 %
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Zariadenie podporovaného bývania v ZpSJ Internátna

 počet ZPB: Ø 10,00/deň,  Ø úhrada  39,37  €/1deň, 1 181,20 €/mes., 14 174,40 €/rok

= Ø 3,93 €/1občana za 1 deň,  118,12 €/mes., 1 417,44 €/rok 

 • % využitie = kapacita   10   skutočnosť  10,00  =  100 %

Dom s opatrovateľskou službou, Krivánska 16-26, B. Bystrica 

a) Prehľad o činnosti 

Starostlivosť v DOS - ZOS 

 Ø počet klientov DOS-ZOS 10,23 /deň 

Zdravotnícke úkony ošetrovateľské v DOS-ZOS

počet osôb 59/rok

počet zdravot. úkonov ošetrovateľských  1269/rok

 úhrada 732,32 € /rok, 

Ošetrovateľská služba v domácnosti /terén/

Ø počet občanov ošetr. služba v teréne :  3/mes.,  Ø úhrada 20,25 €/mes., 243,00 €/rok 

Zariadenie podporovaného bývania 

Ø počet občanov :  5/mes.,  

Ø úhrada 648,25 €/mes., 7 805,30 €/rok 

Stravovanie  • dôchodci terén obed  počet osôb    : Ø 10  osôb/1 deň, 

počet porcií  : 316/mes., 3 799/rok

celodenná  strava počet osôb  : Ø 10 osôb/1 deň, 

počet porcií   : 295/ mes., 3 541/rok (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

Príjem a odvod finančných prostriedkov 
skutočnosť      odvedené  rozdiel 

za starostlivosť v DOS-ZOS:  25 194,93 €      23 482,57 € -1 712,36 €

za zdrav. úkony ošetrov. v DOS-ZOS:     732,32 €           732,32 €     0,00 €

za ošetrovať. službu v domácnosti  /terén/:     243,00 € 243,00 €     0,00 €

za podporované bývanie :                      7 805,30 €       7 233,93 € - 571,37 €

za pranie prádla: 1 575,90 € 1 575,90 € 0,00 €  

za zmluvné subjekty:    191,70 €    191,70 €          -191,70 €
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Denný stacionár, Uhlisko 1 a 9 mája 74, Banská Bystrica 
Prehľad o činnosti

Starostlivosť 
 

 počet občanov : Ø 20,3/deň  

Ø úhrada  : 96,90 €/deň,  1 937,94 €/mes., 23 255,27 €/rok

z toho: 

 • Uhlisko TP  počet občanov: Ø 4,41/deň,   

Ø úhrada : 23,04 €/deň, 460,72 €/mes., 5 528,59 €/rok 

DP počet občanov: Ø 2,62/deň,  

Ø úhrada : 8,26 €/deň, 165,28 €/mes.,  1 983,30 €/rok 

  9. mája  TP počet občanov:  Ø 10,87/deň,  

Ø úhrada : 57,39 €/deň,  1 147,76 €/mes., 13 773,19 €/rok 

 DP počet občanov : Ø 2,38/deň,  

Ø úhrada : 8,20/deň, 164,18 €/mes.,  1 970,19 €/rok

 • % využitie =  kapacita TP  6+14=20 skutočnosť  15,28     =   76,40 %   

kapacita DP  4+ 5=  9 skutočnosť    5,00      =   55,55 %

z toho :

kapacita Uhlisko TP    6    skutočnosť      4,41   =   73,50 %

kapacita Uhlisko DP  4    skutočnosť       2,62  =   65,50 %

kapacita 9. mája TP  10  + 4 skutočnosť 10,87  =   77,64 %

kapacita 9. mája DP   5 skutočnosť   2,38  =   47,60 %

 Stravovanie Uhlisko

• klientov  celodenná  strava  - Ø 6 osôb /1 deň, 1 311/rok (raňaj.des.obed, ol.več.)

 • zamestnancov - Ø 3  porcie /1 deň, 627/rok  

Stravovanie 9. mája

• klientov celodenná  strava  - Ø 12 osôb /1 deň, 2 684/rok (raňaj.des.obed,ol.več.)

 • zamestnancov  - Ø  3  porcie /1 deň, 716/rok
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Rozdiel  – 2 246,16 € je za starostlivosť občanov umiestnených v DS v roku 2009, tento 

rozdiel bude vysporiadaný v priebehu roka 2009. Finančné prostriedky za starostlivosť v DS 

boli v roku 2009 odvádzané v súlade uzatvorených zmlúv s občanmi.

 

Agentúra sociálnych služieb 9. mája 74, Banská Bystrica
Prepravná služba  

počet občanov:  847/rok 

počet jázd : 2 893/rok

km : 21 841/rok

 úhrada prepravná služba (0,30 €; 0,60 €; 1,13 €) : 6161,61 €/rok,

zmluvné subj. : 940,16 €/rok 

spolu úhrada za prepravnú službu : = 7 401,77 €/rok

Ø 71 občanov /mes.,  Ø úhrada  616,81 €/mes.,  počet jázd 241/mes.

Ø 3 - 4 občania /deň.  Ø úhrada  30,84 €/deň,   počet jázd 12/deň

z toho: - posúd. občania počet (0,30):210/rok počet jázd:890/rok  km:

6319/rok

- drž. preukazu + dôch. (0,60,-): 316/rok počet jázd: 1240/rok      km: 10 246/rok

  iní (1,13):  321/rok počet jázd:  763/rok  km: 5 276/rok 

 zmluvné subjekty: 940,16 €/rok, 78,35 €/mes

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 

novo uzatvorených zmlúv 164/rok

počet občanov: 419/ rok, služba úhrada 1 538,46 €/rok, 

zapožičané kompenz. pomôcky : 548 kusov/rok, Ø 46 ks/mes., 3/deň

za polrok  z toho : uľachčujúce pohyb :183 osôb / 186 ks,    úhrada 630,14 € 

uľahčujúce osobnú hygienu : 172 osôb / 202 ks,    úhrada 364,31 €

pre ležiacich dlhodobo prip. na lôžko :   91 osôb /  33 ks,     úhrada 493,47 

iné  /tlakomer, pohybl. Vozík …/ :   33 osôb /69 ks,       úhrada  50,54 €

 

Opatrovateľská služba v domácnosti /terén/ 
 poskytovaná opatrovateľská služba 2 505 X / rok, úhrada 71 909,18 €/rok,

284



počet Osl.:  Ø 209 občanov/mes., Ø úhrada 5 992,43 €/mes.,

počet Osl.:  Ø 10 občanov/deň. Ø úhrada 299,62 €/deň.,

rozvoz obedov 252 X / rok  úhrada 8 052,80 €/ rok,

počet Ø 21 občanov/mes.  Ø úhrada 671,07 €/ mes.

Ø   1-2 občanov/deň, Ø úhrada 3,55 €/deň 

SOS služba SENIOR 
  počet občanov : Ø 14/mesiac, úhrada 1 730,34 €/ rok 

 Ø úhrada 144,20 €/ mesiac

 Ø úhrada    4,80 €/ 1 deň,  

Ø úhrada    0,34 €/ 1občana /deň, 10,00 € /mesiac

Rehabilitácia v ZSDS - ZpSJ a DOS
Počet občanov a úhrada : 4 277 občanov/rok, úhrada 4 620,33 €/rok

 z toho :

v ZpSJ  1 583 občanov/rok,úhrada  1 674,58 € /rok 

 •  v DOS 2 694 občanov/rok,   úhrada 2 945,75 € /rok 

Počet rehabilitačných úkonov : 5 066/rok = Ø 422 úkonov /mes.  = 21 úkonov /deň

z toho :  skupinový telocvik 1 214 úkonov /rok /bezplatne/

telocvik individuálny   385 úkonov /rok 

Stravovanie v ZSS  

Stravovanie • dôchodcov terén  obed počet - Ø  3 osoby /1 deň, 691/rok

Príjem a odvod finančných prostriedkov 
       skutočnosť odvedené  rozdiel

Za prepravnú službu ASS 9 mája 74 – klienti      6161,61 €  6 158,96 € - 2,65 €

 - zmluv. Subj.          940,16 €     940,16 €   0,00 €

Za požičiavanie kompenzačných pomôcok      1 538,46 € 1 538,46 €   0,00 € 

Za opatrovateľskú službu domácu – terén 71 909,18 €      67 531,94 €- 4 377,24 € 

  - dovoz obedov  8 052,80 €        7 428,39 €  - 624,41 €

Za službu SOS SENIOR 1 730,34 €       1 645,45 €     - 84,89 € 

Za rehabilitáciu - PDJ 1 674,58 €       1 674,58 €          0,00 €

 - DOS  2 945,75 €        2 945,75 €         0,00 €

Za stravovanie 1 986,95 €        2 735,20 €   - 252,75 €
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Za iné úhrady / nájom priestorov /    223,62 €           223,62 €          0,00 €

98 164,45 €       92 822,51 €- 5 341,94 €

Rozdiel – 5 341,94 € je za služby občanom Banskej Bystrici  v roku 2009, tento rozdiel bude 

vysporiadaný v priebehu roka 2009. Finančné prostriedky za služby v ASS boli v roku 2009 

odvádzané v súlade uzatvorených zmlúv s občanmi.

 

Agentúra sociálnych služieb, Robotnícka 12, Banská Bystrica 
Zmluvné - spoločné stravovanie pre dôchodcov Terén

UMB, stravný lístok hodnota 2,61 €

 počiatočný stav k 01.01.2009 : 108 ks výdaj - predaj : 1 591 ks

nákup  za rok:1 750 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 : 267 ks 

1 858 ks 1 858 ks  

MsÚ rozvoz, stravný lístok hodnota 2,66 €

-počiatočný stav k 01.01.2009 :      0,00 ks           výdaj - predaj :                          17 455 ks

nákup  za ro: 17 455 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 : 0,00 ks 

17 455 ks  17 455 ks  

MsÚ kredit, stravný lístok hodnota 2,66 €

 počiatočný stav k 01.01.2009 : 0,00 ks výdaj - predaj  3 495 ks

 nákup  za rok: 3 495 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 : 0,00 ks 

 3 495 ks 3 495 ks  

ZŠ Okružná, stravný lístok hodnota 1,90 €

počiatočný stav k 01.01.2009 : 141 ks výdaj - predaj :  2 630 ks

nákup: za rok: 2 500 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 : 11 ks 

 2 641 ks 2 641 ks  

DD Jilemnického, stravný lístok hodnota 2,32 €

počiatočný stav k 01.01.2009 : 291 ks     výdaj - predaj : 2 252 ks

nákup  za rok: 2 600 ks  konečný stav zásob k 31.06.2009 :    639 ks 

 2 891 ks  1 891 ks 

DD Horná, stravný lístok hodnota 1,82 €

počiatočný stav k 01.01.2009 : 110 ks výdaj - predaj :  5 699 ks

nákup  za rok :  6 500 ks  konečný stav zásob k 31.06.2009 :911 ks 

 6 610 ks 6 610 ks  
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DOS, stravný lístok hodnota 2,69 €

počiatočný stav k 01.01.2009 : 154 ks výdaj - predaj :  3 799 ks

nákup  za rok: 4 000 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 : 355 ks 

  4 154 ks 4 154 ks  

ZpSJ, stravný lístok hodnota 2,69 €

 počiatočný stav k 01.01.2009 : 445 ks výdaj - predaj : 5 200 ks

nákup  za rok: 6 000 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 :  1 245 ks 

6 445 ks 6 445 ks  

ASS, stravný lístok hodnota 2,69 €

počiatočný stav k 01.01.2009 : 238 ks výdaj -  predaj : 688 ks

nákup  za rok:  1 000 ks konečný stav zásob k 31.06.2009 : 550 ks 

 1 238 ks  1 238 ks  

Zariadenia   služieb   dlhodobej   starostlivosti,  ktoré   sú   v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sú podľa hlásení o činnosti v zariadeniach,  plne využívané 

na účel, pre ktorý boli zriadené. 

V porovnaní roku 2008 a roku 2009, došlo k zmenám v zariadeniach.  Činnosť ovplyvnil 

nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní. 

Služby, ktoré  poskytujú  pre občanov  Banskej Bystrice, zaznamenali  vzrast k počtu 

osôb v MsDJ, kde denný priemer detí vzrástol oproti roku 2008 z 59detí denne na 65 detí 

denne,  čo predstavuje,  že  % využiteľnosť vzrástla  oproti  roku 2008 zo 78,5% na 86,5%. 

Agentúra  sociálnych  služieb  zaznamenala  vzrast  počtu  občanov  pri  rozvoze  obedov  do 

domácnosti, v roku 2008 túto službu využívalo 82 občanov, v roku 2009 to bolo 169 občanov 

mesta  Banská  Bystrica.  V  zariadení  opatrovateľskej  služby  na  Uhlisku  a  9.  mája  sme 

zaznamenali v porovnaní z rokom 2008 zvýšený priemerný počet občanov z 19,4 na 20,28 

denne.  Stravovacia  prevádzka  v MsDJ porovnaním počiatočného stavu, príjmu potravín, 

výdaja  potravín a konečného stavu potravín na sklade za rok 2009, nevykázala  rozdiel  v 

hospodárení.  

Finančný  limit  na  suroviny,  určený   pre  stravovanie   v  MsDJ sa   plne  využíva,  stravná 

jednotka je v priemere za deň dodržaná.  

Príjem a odvod finančných prostriedkov v zariadeniach služieb dlhodobej starostlivosti je v 

súlade uzatvorených zmlúv a dohôd s občanmi, ktorým sa poskytujú jednotlivé služby. 
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ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA

Za účelom plnenia programových cieľov súvisiacich s koncepciou rozvoja športu v 

Meste Banská Bystrica bolo prostredníctvom programu  Šport vyčerpaných 2 229 262 eur. V 

rámci tohto programu bola financovaná prevádzka a rekonštrukcia Zimného štadióna spolu v 

objeme 1 520 997 eur,  prenájom športovej  haly a prevádzkové náklady,  športové ihriská, 

bežecké  a  lyžiarske  trate  a  krytá  plaváreň.  Ďalšie  výdavky  súvisia  s  usporadúvaním  a 

podporou  športových  podujatí.  V júni  2009  bola  zriadená  nová  príspevková  organizácia 

Správa športových a telovýchovných zariadení, pre ktorú sa vyčlenil príspevok do konca roka 

vo výške 284 653 eur. 

Významným krokom bola rekonštrukcia južnej tribúny Zimného štadióna a Krytej plavárne 

na  Štiavničkách.  V roku  2009  Mesto  podporilo  zámer  výstavby  futbalového  miniihriska 

Jakub,  kde  sa  zrealizovalo  umelé  osvetlenie  ihriska  a  podkladné  konštrukčné  vrstvy  pre 

následné položenie umelej trávy.  Tieto a ďalšie investičné akcie boli realizované v súlade so 

strategickými dokumentami mesta.

Mesto Banská Bystrica je známe priaznivými podmienkami pre letné i zimné športy. Mesto 

Banská Bystrica podporuje rozvoj  telesnej  kultúry v meste,  rozvíja starostlivosť o telesnú 

kultúru na školách, ktorých je zriaďovateľom a podporuje organizovanie športových podujatí 

na území mesta pre širokú verejnosť, ako aj jeho návštevníkov. 

Začiatkom roka zostavuje Kalendár športových podujatí, ktorých je organizátorom prípadne 

spoluorganizátorom.  Zo  všetkých  treba  spomenúť  Banskobystrickú  stopu  SNP,  ktorá  sa 

uskutočňuje  každoročne  v  lyžiarskom  bežeckom  areáli  na  Králikoch  a  je  určená  pre 

rekreačných ako aj  profesionálnych lyžiarov.  Mesiac  marec  patrí  slávnostnému podujatiu, 

ktorým je Oceňovanie športovcov, funkcionárov a kolektívov za uplynulý rok. Za rok 2008 

bolo ocenených 14 jednotlivcov, 8 kolektívov, bola udelená Cena mesta a Cena Fair Play za 

rok 2008. 

Pre deti a mládež boli i v roku 2009 organizované súťaže na školách a to Žiacka športová 

olympiáda a Olympiáda detí materských škôl. Samozrejme aj zábavno-kultúrne podujatie pri 

príležitosti medzinárodného dňa detí, ktoré sa nieslo pod názvom Polícia a mesto deťom.
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V roku 2009 mesto organizovalo po prvýkrát športové aktivity pre všetky vekové kategórie v 

rámci Týždňa športu pre všetkých, ktorého súčasťou bolo aj zapojenie obyvateľov mesta do 

korešpondenčnej súťaže miest Challenge Day 2009.

Banská Bystrica sa stala etapovým mestom aj významných Medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska. 

Organizovalo  a  podporilo  podujatie  v  rámci  Akadémie  európskeho  seniora  Športovú 

olympiádu seniorov. 

Mesto Banská Bystrica zorganizovalo už 12. ročník futbalového turnaja o Pohár primátora 

mesta  a  rok  ukončilo  najväčším  podujatím  pre  širokú  verejnosť  a  to  Banskobystrickou 

plaveckou 24 hodinovkou. 

Okrem už spomínaného projektu Odstraňovania plaveckej negramotnosti žiakov základných 

škôl aj v roku 2009 sa žiaci ZŠ zúčastnili projektu Odstraňovania korčuliarskej negramotnosti 

žiakov I. a II. ročníkov. Účelom tohto projektu je vytvorenie základnej predstavy o význame 

korčuľovania pre zdravie, rekreáciu a osvojenie si základných pohybových zručností. 

Veľkej obľube sa teší aj projekt Policajt môj kamarát, ktorý mesto organizuje v spolupráci s 

OR PZ SR a CVČ Havranské. 

Materiálna základňa  pre  možnosti  športovania v Banskej Bystrici Športové haly 

• AEROBIK - Fončorda

• AEROBIK - Sásová

• FITARÉNA

• Galaxy bowling centrum

• Kongres hotel Dixon

• Motokárová hala - BB GO Kart

• Spindoor Bike

• TENISIA a.s. MÝTO

• Tenisová škola - Mgr. Stanislav Cholvád

• Športová hala Badín

Štadióny 

o Zimný štadión
Športové strediská 

• Aerobic centrum VEKA

• AEROBIK - Fončorda
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• AEROBIK - Sásová

• Body Gym

• Firegym

• FIT centrum HIT

• FITARÉNA

• Fitnescentrum Fitland 

• FITNESS CENTRUM

• Galaxy bowling centrum

• Jazdecký klub ARLETA

• Klub Squash 2000

• Kongres hotel Dixon MEGAGYM

• Motokárová hala - BB GO Kart

• Paintball - game

• Paintball-Land

• PONYFARMA, Suchý vrch

• Relax Centrum

• Spindoor Bike

• Tanečná škola Element

• Tanečná škola K-Dance

• TENISIA a.s. "PARK"

• TENISIA a.s. MÝTO

• Tenisová škola - Mgr. Stanislav Cholvád

• Tenisové kurty - Areál Univerzity M. Bela Sásová

• Športová hala Badín

• Športový areál Rudohorská

Kúpaliská 

• AQUALAND Banská Bystrica
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Najlepší športovci mesta za rok 2008 

Primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor 30. marca 2009 v priestoroch Veľkej siene mestského 

úradu  ocenil najlepších športovcov mesta za rok 2008. Prestížne ocenenie si prevzalo 23 

jednotlivcov  i  kolektívov  v  juniorských  i  seniorských  kategóriách  olympijských  i 

neolympijských športov. Medzi laureátmi nechýbajú ani telesne postihnutí športovci, talent 

roka, či osobnosti v kategórii tréner, funkcionár, novinár.  Príhovor  primátora na  oceňovaní 

najlepších  športovcov  za rok 2008  dňa 30.3.2009:  Milí športovci, dámy a páni, ctení hostia! 

Ktosi múdry raz povedal, že „šport je dobrý, keď je dramatický a keď sa nikto neulieva.“ S 

istotou  môžem tvrdiť,  že  dnes  sa  tu  vo  Veľkej  sieni  stretli  športovci,  ktorí  idú  vždy na 

maximálny výkon. Nie náhodou budeme dnes oceňovať najlepších športovcov mesta Banská 

Bystrica za rok 2008. Pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť si na február minulého roka, 

keď som od predstaviteľa Slovenskej asociácie športu na školách Dr. Antona Javorku prevzal 

symbolickú prsť zeme z miesta, kde je  v Grécku uložené srdce  Pierra de Couberteina. Bol to 

dôkaz pripojenia sa našej  banskobystrickej mládeže  k posolstvu olympionizmu, ktorým vlani 

žil celý športový svet. Žiaci základných a stredných škôl  teda pred rokom na tomto mieste 

odovzdali  „Posolstvo  banskobystrickej  mládeže  olympijskému  Pekingu“  a  pripojili  sa  k 

odkazu zakladateľa novodobých olympijských hier. Áno, rok 2008 mal vďaka hrám 29-tej 

olympiády v Pekingu špecifickú atmosféru a som rád, že duch olympionizmu v pozitívnom 

zmysle zasiahol aj naše  mesto. Koniec koncov - Banská Bystrica je známe svojou športovou 

históriou  i  súčasnosťou.  K tomu,  aby aj  v  budúcnosti  bolo  mesto  pod Urpínom centrom 

športu, je potrebná cielená práca s mládežou. Pri pohľade na mená tohtoročných laureátov v 

kategórii - tréner  musím priznať, že som optimista. Žijú v našom meste ľudia, ktorí chcú 

odovzdávať svoje skúsenosti športovej mládeži a podľa ich výsledkov aj vedia, ako na to. Čo 

ma v súvislosti so športom v našom meste rovnako teší, je rôznorodosť športových disciplín a 

kategórií, v ktorých športovci dosahujú pozoruhodné výsledky. Podobne je to aj so zameraním 

–  či  už  na  vrcholový  šport,  alebo  na  tzv-né  rekreačné  športovanie.  Ak  by  sme  pri 

retrospektívnom pohľade na minulý rok mali ešte na chvíľu zotrvať  - musíme s hrdosťou 

spomenúť  úspechy  basketbalistov  i  hokejistov  v  najvyšších  súťažiach.  Aj  v  súvislosti  s 

olympijským rokom nemôžeme  zabudnúť  na  našich  brilantných  vodných  slalomárov,  ale 

bokom nesmie zostať ani atletika, plávanie, tenis, či beh na lyžiach. Ale pri každom športe, 

kolektívnom, či individuálnom, nech sa hrá na tráve, na ľade, na snehu, vo vode, v prírode, na 
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dvorci, či na palubovke – rovnako platí spoločná zásada. Len z dobrej, kvalitnej základne 

môžu vďaka dobrým podmienkam,  múdrym trénerom,   veľkej  vytrvalosti,  litrom potu   a 

štipke talentu vyrásť hviezdy ako vy. A práve športovci patria medzi  najlepších veľvyslancov 

a šíriteľov dobrého mena svojho klubu, mesta, svojej krajiny. Mesto Banská Bystrica sa snaží 

pre  skvalitňovanie  a  výchovu  športovej  základne  robiť  pozitívne  kroky  už  od  začiatku. 

Projekty  plaveckej  a  korčuliarskej  gramotnosti  žiakov  našich  základných  škôl  sú 

nasledovaniahodné  a  oceňujú  ich  v  nejednom slovenskom meste.  V športovom kalendári 

nášho mesta má trvalé miesto plavecká 24-hodinovka, banskobystrická stopa SNP, futbalový 

turnaj  o  pohár  primátora,  či  olympiáda  detí  materských  škôl.  Predpokladom  dobrých 

výsledkov sú aj kvalitné športoviská, hracie a  tréningové plochy. Z tohto dôvodu ma teší fakt, 

že  aj  vďaka financiám Mesta  sa  podarilo  zrealizovať   napríklad  vybudovanie  moderného 

športového areálu pri Základnej škole na Golianovej ulici. Koniec koncov – práve na pôde 

tejto školy získavala svoje prvé úspechy aj športová osobnosť mesta Banská Bystrica  za rok 

2008, ktorá si  prevezme ocenenie. Do kroniky uvádzame časť  príhovoru primátora: Milí 

športovci,  dámy  a  páni,  v  mene  Banskobystričanov  mi  dovoľte  zablahoželať  dnešným 

laureátom k titulu „Najlepší športovec mesta za rok 2008“. Ďakujem vám za to, že robíte 

dobré meno nášmu mestu i celému Slovensku a že svojimi športovými úspechmi a zápolením 

v zmysle fair – play, dávate nasledovaniahodný príklad nám všetkým. Primátor Ivan Saktor vo 

svojom príhovore okrem iného zdôraznil: “Mesto Banská Bystrica sa snaží pre skvalitňovanie 

a  výchovu športovej  základne robiť  pozitívne kroky už od začiatku.  Projekty plaveckej  a 

korčuliarskej gramotnosti žiakov. Najlepší  športovci mesta 2008 našich základných škôl sú 

nasledovaniahodné.  V  športovom  kalendári  nášho  mesta  má  trvalé  miesto  plavecká  24-

hodinovka, banskobystrická stopa SNP, futbalový turnaj o pohár primátora, či olympiáda detí 

materských  škôl.  Predpokladom  dobrých  výsledkov  sú  aj  kvalitné  športoviská,  hracie  a 

tréningové plochy. Z tohto dôvodu ma teší fakt,  že aj vďaka financiám mesta sa podarilo 

zrealizovať   napríklad  vybudovanie  moderného  športového  areálu  pri  Základnej  škole  na 

Golianovej ulici, či sčasti zmodernizovať zimný štadión“.Olympijský klub v Banskej Bystrici 

zároveň  navrhol  oceniť  v  rámci  tohtoročného vyhlasovania  výsledkov aj  Cenu Fair  play. 

Najlepší   športovci mesta 2008 držiteľom sa stal  Ondrej  Dobrota,  žiak 5.A  triedy zo ZŠ 

Tatranská.  Ondrej    vo vypätom futbalovom  zápase s  ťažkým súperom pri  spornej  lopte 

priznal, že bol posledný, ktorý sa dotkol lopty. Stalo sa tak vlani v máji počas Krajského kola 

futbalového turnaja  na ZŠ Okružná, kde jeho družstvo hralo proti futbalistom ZŠ Krupina. 
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Cenu  Fair play spolu s primátorom mesta odovzdal predseda Olympijského klubu Martin 

Vrábeľ.  

Zoznam ocenených: 

Martin Halčin / vodný slalom

v kategórii – juniori/ olympijské športy

Zuzana Šikulová / kickbox

v kategórii – juniori/ neolympijské športy

Michal Martikán / vodný slalom

v kategórii – seniori/olympijské športy

Elena Kaliská / vodný slalom

v kategórii – seniori/olympijské športy

Martina Hrašnová / atletika – hod kladivom

v kategórii – seniori/olympijské športy

Ľuboš Križko / plávanie

v kategórii – seniori/olympijské športy

Janka Purdjaková / kulturistika 

v kategórii – seniori/neolympijské športy

Marián Jung / vodný motorizmus

v kategórii – seniori/neolympijské športy

Adam Bella / športová gymnastika

v kategórii – tréneri, funkcionári, novinári

Dušan Valent / atletika 

v kategórii – tréneri, funkcionári, novinári

Tibor Vasiľko / basketbal 

v kategórii – tréneri, funkcionári, novinári
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basketbalové družstvo kadetiek

BK UMB 08 Banská Bystrica 

v kategórii – športové kolektívy /juniorské/ olympijské športy

HC ´05 Banská Bystrica

v kategórii – športové kolektívy /seniorské/ olympijské športy

basketbalové družstvo mužov ŠKP Banská Bystrica 

v kategórii – športové kolektívy/seniorské/olympijské športy

tenisové družstvo mužov Tenisia 

v kategórii – športové kolektívy/seniorské/olympijské športy

Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica 

v kategórii – športové kolektívy/seniorské/neolympijské športy

Ján Novák / beh na lyžiach

v špeciálnej kategórii – talent roka

Dominika Praženicová / plávanie

v špeciálnej kategórii - telesne postihnutí športovci

Ján  Ruml / plávanie

v špeciálnej kategórii - telesne postihnutí športovci

Ivan  Obrtanec / diaľkové plávanie

v špeciálnej kategórii – zvláštna cena mesta

basketbalové družstvo minižiačok BK UMB 08 Banská Bystrica 

v špeciálnej  kategórii – talent roka/ kolektívy

mladší žiaci Tenisový klub Banská Bystrica 

v špeciálnej kategórii – talent roka/ kolektívy

Alena Procházková / beh na lyžiach 

Osobnosť Mesta Banská Bystrica za rok 2008
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Oceňovanie športovcov, funkcionárov a kolektívov primátorom mesta za rok 2009

Na vyznamenanie boli vybratí títo laureáti :

v kategórii – juniori / olympijské športy

Martin Halčin / vodný slalom

Patrik Gajarský / vodný slalom

Katarína Strmeňová / atletika – chôdza

Barbora Lukáčová / alpské lyžovanie

v kategórii – juniori / neolympijské športy

Eva Martinková / fitnes

v kategórii – seniori / olympijské športy

Anastasiya Kuzmina / biatlon

Martina Hrašnová / atletika – hod kladivom

Alena Procházková / bežecké lyžovanie

v kategórii – seniori / neolympijské športy

Janka Purdjaková / kulturistika

Marián Jung / vodný motorizmus

v kategórii – tréneri, funkcionári, novinári

Ladislav Longauer / cyklistika, bežecké lyžovanie, školský šport

Ivan Štulajter / futbal

Marta Beňová / rekreačná telesná výchova a šport

Miroslav Greško / novinár

Športová osobnosť mesta Banská Bystrica za rok 2009

Anastasiya Kuzmina / biatlon

v kategórii – športové kolektívy / juniorské / olympijské športy

hokejové družstvo HC ´05 Banská Bystrica

basketbalové družstvo BK UMB 08 Banská Bystrica

basketbalové družstvo ŠKP Banská Bystrica
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v kategórii – športové kolektívy / seniorské / olympijské športy

tenisové družstvo žien TENISIA

futbalové družstvo mužov FK Dukla Banská Bystrica

Slávnostné vyznamenanie laureátov sa uskutoční v nasledujúcom roku .

Mestom podporované športové podujatia

Banskobystrická plavecká 24-hodinovka 2009

Futbalový turnaj O pohár primátora mesta 2009

53. ročník Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenka 2009

Merida Zelená stopa SNP 2009

Beh olympijského dňa 2009 

Moto Tour Slovakia 2009

Týždeň športu pre všetkých v Banskej Bystrici 2009

Majstrovstvá Slovenska v basketbale 2009 -  juniorky, kadetky, staršie minibasketbalistky, 

staršie žiačky

Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2008

Banskobystrická stopa SNP 2009

 

Mesto priamo monitorovalo, spolupracovalo a vydávalo  informácie  :  

o  pre športové organizácie

o Výzva k evidencii športových klubov a organizácií zaoberajúcich sa športovou 

činnosťou na území mesta

o Kalendár športových podujatí

o Športové zariadenia mesta

o Centrum voľného času

o Športové podujatia

o FK Dukla Banská Bystrica

o VŠC Dukla Banská Bystrica

o HC 05 Banská Bystrica

o Športový klub polície Banská Bystrica
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o Lezecká stena "Pavúk"

o Challenge day 2009

o Týždeň športu pre všetkých v Banskej Bystrici 2009

o Moto Tour Slovakia 2009

o Beh olympijského dňa 2009

o Okolo Slovenska 2009

o Merida Zelená stopa SNP 2009

o Futbalový turnaj O pohár primátora mesta 2009

o Banskobystrická plavecká 24-hodinovka 2009

o Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2009

Banskobystrická latka - Europa SC HIGH JUMP 2009

Banskobystrická latka 2009 skok do výšky mužov a žien Dukla Banská Bystrica 12. 2. 2009 

za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča  v Športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej 

Bystrici 

Banskobystrická latka - Europa SC HIGH JUMP 2009, Banská Bystrica

Banská Bystrica, 11.2.2009, od 10:00 

Časový rozpis hlavnej súťaže 16. ročníka Europa SC high jump 2009

17,00 - Hlavný program – ženy

19,00 - Hlavný program - muži

Do finále v Banskej Bystrici sa dostávajú 5-ti najlepší skokani z jednotlivých kategórií z 5-

tich predchádzajúcich mítingov na základe troch sčítaných najlepších výkonov dosiahnutých 

vo jednotlivých mestách. Podmienkou štartu vo finále v Banskej Bystrici je účasť minimálne 

na 3 ľubovoľne vybratých pretekoch zahrnutých do seriálu  Latky 6 miest.  Nominácia  na 

finále bude zverejnená dňa 5. februára 2009 na web stránke VŠC Dukla Banská Bystrica a 

Slovenského atletického zväzu.

prezentácia: do 9,15 hod. ženské kategórie, do 11,15 hod. mužské kategórie

Začiatok súťaže: 10,00 - žiačky, dorastenky, juniorky, ženy

12,00 - žiaci, dorastenci, juniori, muži

Základné výšky a zvyšovanie: 

ženské kategórie: 140-145-150-155-160-165-168-171-174-178  ďalej po 2 cm

297



mužské kategórie: 155-160-165-170-173-176-178-181-184-187-190-193-96-198 ďalej po 2 

cm

Technické  údaje:  Skáče  sa  na  umelom  povrchu  (tartan)  a  je  možné  použiť  tretry.

Šatne:  Sú  v  priestoroch  ŠH  a  usporiadateľ  nezodpovedá  za  odložené  veci.

Úhrada: Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky na základe pozvania organizátormi 

mítingu.

Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenený vecnými cenami. Za prekonanie 

rekordu mítingu je vypísaná vecná cena.  Víťaz spoločnej  kategórie  po splnení kritérií  má 

právo štartovať vo večernom medzinárodnom finále.

Rekordy podujatia:  Ženy:   Iveta Srnková  176 cm

Muži:   Martin Kalafus a Dominik Lopuch 214 cm

VŠC Dukla sa stalo jediným armádnym centrom na Slovensku

Najúspešnejšie športové stredisko na území Slovenskej republiky, ktorého členovia priniesli 

39 medailí  z vrcholných podujatí,  vstupuje do novej etapy fungovania.  Vojenské športové 

centrum Dukla Banská Bystrica rozhodnutím ministerstva bude od 1. januára 2010 jediným 

armádnym centrom v SR a pod jeho strechu sa dostanú aj športovci z bývalej Dukly Trenčín. 

Vypracovaním  novej  organizačnej  štruktúry  sa  bude  snažiť  o  to,  aby  sa  zredukovala 

administratíva a pridali podľa možností nové miesta pre športovcov. "Pristúpime k znižovaniu 

stavov, najmä v administratíve a správe, a podporíme športy a športovcov. Po tomto kroku by 

sme mali na mzdách ušetriť 186 tisíc eur ročne a tieto peniaze športovcov a dobudovanie 

centra v Banskej Bystrici," povedal na tlačovej konferencii  7. októbra 2009 v bratislavskom 

hoteli Junior riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Peter Korčok. Predbežne sa kalkuluje zo 

znížením stavu zo 193 na 183 ľudí. Z portfólia športových oddielov sa nezruší žiadny, zo 

silných odvetví pribudne zápasenie a vzpieranie, ktoré sa sem presunú z Trenčína. "Udržať 

obe  centrá  v  súčasných  podmienkach  bolo  nemysliteľné.  Majetok  z  toho  trenčianskeho 

ponúkneme k dispozícii  iným rezortom,"  uviedol  Vladimír  Repáš,  zástupca riaditeľa VŠC 

Dukla Banská Bystrica. V procese riešenia je osud cyklistiky, ktorej ďalšie smerovanie bude 

známe  až  po  vytvorení  adekvátnych  podmienok.  Nevylučuje  sa  ani  príchod  špičkových 

jednotlivcov  pod strechu banskobystrickej  Dukly,  ktorých  zaradia  do  oddielu  rôzne.  "Nie 
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všetci športovci z trenčianskeho centra sú ochotní presťahovať sa do Banskej Bystrice, viacerí 

z nich zvažujú ukončiť aktívnu činnosť. Tých, ktorí sa presťahujú, doplníme nádejami, čím 

súčasne  omladíme  kádre,"  konštatoval  Peter  Korčok.  Všetkým chcú  aj  na  základe  auditu 

vytvoriť lepšie podmienky, zabezpečiť kvalitných trénerov a v budúcnosti dať viac priestoru 

mládeži.  Plánuje  sa  rozšírenie  externej  spolupráce  s  psychológmi  a  ďalšími  odborníkmi. 

Kvalitatívne vylepšiť sa má súčasné centrum a postupom času vybudovať nové, modernejšie. 

Na  dislokovanom  pracovisku  v  Liptovskom  Mikuláši  zostane  oddiel  vodného  slalomu  a 

plánuje sa vybudovanie lodenice, v Trenčíne zostane oddiel rýchlostnej kanoistiky, v ktorom 

sa vytvoril mladý a nádejný tím ambicióznych športovcov. Pokiaľ ide o finančné vykrytie, 

nemali by nastať problémy, pretože podľa slov Petra Korčoka sa na činnosť vyčlení toľko 

peňazí, aby centrum bolo schopné v pohode fungovať. Primeraná podpora je stále od rezortu 

ministerstva obrany,  odkiaľ ročne prúdilo na činnosť centra 120 miliónov korún (okolo 4 

milióny  eur),  rozpočet  na  ďalšie  obdobie  je  ešte  v  procese  schvaľovania.  Špičkoví 

reprezentanti dostávajú na činnosť peniaze aj od ministerstva školstva a ďalších partnerov. Do 

aktív sa navyše pripíše okolo 167 tisíc eur - suma, ktorá bola ročne potrebná na prevádzku 

centra v Trenčíne.

Týždeň športu pre všetkých

Nezáležalo na tom, či  občania mali  bicykel, kolieskové korčule, tenisovú raketu, plavky, 

alebo turistickú obuv,  podstatné je, že chceli športovať a urobiť niečo pre svoje zdravie. Takto 

znela idea  „Týždňa športu pre všetkých“v Banskej Bystrici.  Banskobystrický magistrát  v 

spolupráci so športovými klubmi a školami na území mesta pripravili od pondelka 25. mája 

do nedele  31. mája maratón športových podujatí.   Na svoje si prišli milovníci  aerobicu, 

tenisu, badmintonu či basketbalu. Hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici bolo dejiskom 

ľubovoľných športových aktivít, na futbalových  ihriskách  v Radvani, na Bakossovej, či v 

Rudlovej  si zmerali svoje sily hráči minifutbalu. Areál pod Pamätníkom SNP sa stal dejiskom 

behu  pre  zdravie  a  privíta  aj  vyznavačov  chôdze,  či   kolieskového  korčuľovania.

Primátor  mesta  Banská Bystrica  Ivan Saktor  na  margo pripravovaného týždňa  športu  pre 

všetkých  povedal:  „Verím,  že  Banskobystričania  sa  pridajú  aj  k  známej  súťaži  miest  v 

ľubovoľných pohybových aktivitách. „
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Challenge day

Atmosférou Challenge day  v stredu 27. mája žili materské i základné školy, rovnako ako 

Penzión Jeseň na Internátnej ulici, či krytá plaváreň na Štiavničkách, ktorá bola od 17.00 do 

21.00 hod.  bezplatne k dispozícii všetkým, ktorí chceli venovať 15 minút pre seba a svoje 

mesto.  Maratón  športových  podujatí  zavŕšila  v  nedeľu   počas  posledného  májového  dňa 

„Cesta  rozprávkovým lesom“,  ktorá  bola  pripravená  v  turistickom areáli   Cvičná  lúka.  

Športovými aktivitami žila  celá Banská Bystrica . Posledná májová streda 27.5.2009 patrila 

súťaži  miest  v  pohybových  aktivitách,  známej  ako  Challenge  Day.   V nej  si  mesto  pod 

Urpínom zmeralo svoje sily s východoslovenskou metropolou. Z 240 tisíc  Košičanov sa do 

súťaže zapojilo 10 949 ľudí, čo predstavuje  viac ako 4,5 %. Športové šťastie však stálo na 

strane Banskobystričanov. Na domácej pôde si totiž  zo 79 060 obyvateľov  v deň súťaže 

zašportovalo 8 669 (10,97 %).  V konečnom hodnotení  tak Banská Bystrica zvíťazila  nad 

Košicami o takmer 6,5 %.  

„Som  rád,  že  Banskobystričania  sa  pridali  aj  k  známej   súťaži  miest  v  ľubovoľných 

pohybových aktivitách.  Atmosférou  Chalenge  Day žili  v  stredu 27.  mája naše  materské  i 

základné  školy,  rovnako  ako  Penzión  Jeseň  na  Internátnej  ulici  či  krytá  plaváreň  na 

Štiavničkách. Osobne som sa pridal k detičkám  v Materskej škole Cesta k nemocnici. Bolo 

príjemné zacvičiť si s nimi a vnímať, že ich aktívny pohyb baví a majú z neho radosť. Teší 

ma,  že  sme  urobili  niečo  pre  svoje  zdravie,“   povedal  primátor  mesta  Ivan  Saktor.

Banskobystrická  samospráva  poďakovala  v  médiách  všetkým obyvateľom za  ich  aktívnu 

účasť v pohybových aktivitách počas maratónu športových podujatí. 

Banskobystričania zvíťazili nad Košičanmi .

 Oficiálne výsledky súťaže

Mesto počet obyvateľov počet účastníkov % účasti účasť detí a mládeže
Košice 240000 10949 4,56 8800
Banská Bystrica  79060  8669 10,97 7204

Speedminton® Beach Open 2009 

Na Sviatok práce  1.mája sa stretli speed badmintonisti na Beach aréne v Banskej Bystrici. 

Speedminton® Beach Open 2009 - prvý turnaj na piesku sa odohrával v takmer ideálnych 

podmienkach. Jediný problém spôsoboval nárazový vietor, ktorý zápasy vytlačil až na hranu 
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regulárnosti.  Častokrát hra pripomínala boj s vetrom ako by sa podobala na speed badminton. 

Veterné  počasie  sa  odrazilo  aj  na  slabšej  účasti  hráčov.  V kategóriách  mužov  a  žien  sa 

predstavila len dvadsiatka hráčov.  Hralo sa klasickým pavúkom na dva sety, kde pri skóre 

setov 1:1 rozhodoval pomer dosiahnutých bodov. Finálové zápasy sa hrali  na dva víťazné 

sety.  Víťazmi  oboch  kategórií  sa  stali  domáci  hráči  Kristína  Hešková  a  Anton  Siažik. 

Prvomájová akcia nebude jedinou akciou na piesku. Speed badminton sa tam určite čoskoro 

vráti. Ďaľším atraktívnym prostredím pre beach turnaj je športovo-rekreačné centrum Orlík vo 

Zvolene, kde pribudlo k doterajším športoviskám veľké pieskové ihrisko vhodné aj pre náš 

šport.  V najbližšej  dobe sa plánuje s viac-etapovou výstavbou športovo-rekreačnej  zóny v 

Seredi,  kde  bude  mať  speed  badminton  samostatne  vyhradenú  plochu.   Súťažný  speed 

badminton bude mať teraz dvojtýždňovú pauzu. Tú pravú hru si budeme môcť bez vplyvu 

vetra  zažiť  na najväčšom turnaji  tohto roku na Slovensku,  Speedminton® Magic Slovak 

Open  2009 v  hale  Liptov  Aréna  v  Liptovskom  Mikuláši.  Najbližšou  akciou  po  dvoch 

prezentáciách na univerzitách v Košiciach a Žiline 5. a 6. mája 2009 bola promo akcia znova 

v Banskej Bystrici v parku vedľa Múzea SNP v piatok 8. mája 2009 . 

Výsledky Speedminton® Beach Open - Banská Bystrica, 1. máj 2009 

kategória ŽENY: 

1. Kristína Hešková 

2. Miroslava Školníková 

3. Petra Bírešová 

4. Lenka Levková 

5. Dominika Zorvanová 

6. Marianna Večeríková 

7. Macošková 

8. Kocáková 

kategória MUŽI: 

1. Anton Siažik 

2. Tibor Nešťák 

3. Milan Zorvan 

4. Michal Nemec 

5. Stanislav Azor 
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6. Ján Beracko 

7. Marián Vook 

8. Štefan Vaško st. 

9. Martin Tomčányi 

10. Denis Šilák 

11. Marek Suchár 

12. Sroka

II. ročník zimného turnaja v malom futbale  O pohár primátora mesta 
Banská Bystrica

 V sobotu  23.5.2009 sa v športovej hale na Štiavničkách stretli najúspešnejšie mužstvá po 

jesennej  časti  už  na  III.  ročníku  zimného  turnaja  v  malom futbale.  Desať  mužstiev  bolo 

rozdelených do dvoch skupín, z ktorých sa mužstvá na druhých miestach stretli v súboji o 

tretie miesto, víťazi skupín vo finále turnaja. Víťazi predchádzajúcich dvoch ročníkov Lucera 

(Viťo Team) a Securiton sa na turnaj nekvalifikovali,  a tak bolo dopredu isté, že putovný 

pohár primátora mesta získa jedno z desiatich "nových" mužstiev.

Skupina A

Favoritom skupiny bol líder extraligy Nera Devils. Ten svoju úlohu potvrdil a v priamom 

súboji o prvenstvo v skupine zdolal Capanegru 6:1.

Výsledky: Enzo - Capanegra 0:6 (0:1), Iveco - Torpédo Stavbár 2:4 (0:1), Nera Devils - Enzo 
10:2 (5:1), Torpédo Stavbár - Capanegra 5:6 (4:3), Iveco - Nera Devils 1:4 (1:1), Enzo - 
Torpédo Stavbár 2:6 (0:1), Capanegra - Iveco 5:2 (1:1), Nera Devils - Torpédo Stavbár 7:4 
(3:1), Iveco - Enzo 7:2 (2:1), Capanegra - Nera Devils 1:6 (0:2).
 1. Nera Devils     4     4     0     0    27 : 8    12
 2. Capanegra     4     3     0     1    18 : 13      9
 3. Torpédo Stavbár     4     2     0     2    19 : 17      6
 4. Iveco     4     1     0     3    12 : 15      3
 5. Enzo     4     0     0     4      6 : 29      0

 

 Skupina B 
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Skupina B bola zamotanejšia - o jej víťazovi rozhodlo vzájomné stretnutie 1.MK Tami a 

extraligovej Gardeny, ktoré po chudobnom výsledku 1:0 patrilo štvrtoligistovi.

Výsledky: 1.MK Tami - Mladosť 8:2 (4:1), Kobok BR - Royal BK 4:4 (1:1), Gardena 96 - 
1.MK Tami 0:1 (0:1), Royal BK - Mladosť 4:4 (1:2), Kobok BR - Gardena 96 2:3 (0:1), 1.MK 
Tami - Royal BK 3:4 (1:2), Mladosť - Kobok BR 3:5 (0:1), Gardena 96 - Royal BK 6:0 (6:0), 
Kobok BR - 1.MK Tami 1:5 (1:1), Mladosť - Gardena 96 0:9 (0:4).
 1. 1.MK TAMI     4     3     0     1    17 : 7      9
 2. Gardena 96     4     3     0     1    18 : 3      9
 3. Royal Brusno kúpele     4     1     2     1    12 : 17      5
 4. Kobok Brezno     4     1     1     2    12 : 15      4
 5. Mladosť     4     0     1     3      9 : 26      1

 

Stretnutie o 3. miesto: Capanegra - Gardena 96 2:2, 2:1 p.k. (2:0), finále: Nera Devils - 1.MK 

Tami 6:1 (4:1).

Najlepším brankárom turnaja sa stal  Bohumil Paták  (Capanegra), najlepším hráčom  Martin 

Janík  (Nera Devils) a najlepším strelcom  Ivan Hamšík  (Nera Devils, 19 gólov). Ceny pre 

najlepšie mužstvá, ako aj pre vyhlásených hráčov odovzdal primátor mesta Banská Bystrica 

Ivan Saktor.

Obce v regióne mesta sú pre obyvateľov a návštevníkov mesta zdrojom turizmu, športu 

rekreácie 

Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, 

Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová 

Lyžiarske strediská 

1. Chata POĽNOHOSPODÁR Ľubietová

2. Lyžiarske stredisko Šachtičky

3. Malachov - lyžiarske stredisko Medvedica

4. PARK SNOW Donovaly

5. Ski centrum Kordíky

6. Ski Lift s.r.o. Králiky 

7. Ski Turecká - Krížna
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8. Šport centrum Selce-Čachovo 

9. ŠPORT HOTEL*** Donovaly

Rekreačné strediská 

• Chata POĽNOHOSPODÁR Ľubietová

• Chata SALAŠKY, Turecká

• Horská chata pod Hrbom

• Horský hotel ŠACHTIČKA

• Hotel ALTENBERG, Staré Hory

• Hotel Brusno

• Hotel FUGGEROV DVOR* * * Selce

• Hotel LESÁK*, Tajov

• Penzión DAYMONT, Staré Hory

• Penzión ČACHOVO, Selce

• Penzión HOREC, Králiky

• Penzión KLOPAČKA, Špania dolina

• Penzión SELČIANKA Selce

• Penzión SLNIEČKO**, Tajov

• PONYFARMA, Suchý vrch

• ŠPORT HOTEL*** Donovaly

Beh olympijského dňa v Banskej Bystrici

Medzinárodný olympijský výbor si pravidelne a úctou pripomína deň svojho vzniku – 23.jún 

1894. Tak ako všetky olympijské kluby v SR aj Banskobystrický olympijský klub si tento 

dátum pripomína  organizovaním kultúrno  –  spoločenských  podujatí,  z  ktorých  je  najviac 

známy  Beh  olympijského  dňa  (BOD).Tohto  roku   v  Banskej  Bystrici  usporiadali  BOD 

23.6.2009. Aj keď od rána hrozila búrka, beh sa nakoniec konal , ale predzvesť zlého počasia 

ovplyvnila účasť na behu. Nakoniec počas pretekov bolo skoro ideálne bežecké počasie t.j. 

spod mrakov miene presvitalo slnko a teplota sa pohybovala na úrovni 20°C. Tento rok sa 

BOD konal  pod  heslom:  „Hýb  sa,  uč  sa,  objavuj!“.  Ako  každoročné  sa  na  BOD mohol 

zúčastniť  ktokoľvek,  bez  ohľadu na vek,  pohlavie  a  spoločenské postavenie.  Samozrejme 

účasť je dobrovoľná, bezplatná a bez nároku na náhradu. Bežci mohli súťažiť v kategóriách - 
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materské školy, žiaci, juniori a dospelí od 800m po 3 km podľa kategórii a uskutočnil sa na 

atletickom štadióne na Štiavničkach. Organizátormi spolu s členmi Olympijského klubu bolo 

Mesto Banská Bystrica a Centrum voľného času na Havranskom.

Fitnes centrum MegaGym

Fitnes  centrum Mega Gym na  Námestí  Ľudovíta  Štúra 2  v  Banskej  Bystrici  je  vybavené 

strojmi  a  zariadením  talianskej  značky  Technogym.  Spoločnosť  Technogym  patrí  k 

popredným svetovým výrobcom zariadení a strojov určených pre fitness a welness centrá. 

Stroje  tejto  spoločnosti  sú  navrhované  na  základe  biomechanických  štúdií  a  zároveň  sú 

vhodné aj na rehabilitačné účely. Fitnes centrum je vybavené strojmi a zariadením talianskej 

značky Technogym. Spoločnosť Technogym patrí k popredným svetovým výrobcom zariadení 

a strojov určených pre fitness a welness centrá. Stroje tejto spoločnosti sú navrhované na 

základe biomechanických štúdií a zároveň sú vhodné aj na rehabilitačné účely. Pre MegaGym 

fitnes  vybrali radu ISOTONIC. Ktorá najviac vyhovovala podmienkam pre širokú verejnosť. 

Aerobik  -  Vysokointenzívny,  progresívny  aerobný  program,  zameraný  na  zdokonalenie 

kardiovaskulárneho a muskulárneho aparátu celého organizmu. Tréningová jednotka prebieha 

pod odborným dohľadom školeného inštruktora. 

Cyklotrasa Banská Bystrica Radvaň – Vlkanová – Badín – Hronsek

Okrem 4,5 km cyklotrasy vedúcej z Podlavíc popri Tajovskom potoku  k nákupnému centru 

Európa  sa  črtá  aj  výstavba  ďalšej  cyklotrasy   -  súčasť  „Rodinnej  cestičky“.   

Práve odovzdaním územno-plánovacej dokumentácie,  ktorú primátor Ivan Saktor 12. mája 

2009  odovzdal  starostom  dotknutých  obcí  na  pôde  magistrátu,   sa  zavŕšila  ďalšia  etapa 

prípravy  cyklotrasy  vedúcej  Banskou  Bystricou,  Vlkanovou,  Badínom   a  Hronsekom

Hlavným cieľom je vytvoriť územno-plánovacie nástroje so schválenou záväznou časťou pre 

realizáciu  cyklotrasy,  ktorá  je  vedená  územím  obcí  Banská  Bystrica,  Vlkanová,  Badín, 

Hronsek a je súčasťou cyklistickej trasy „Rodinná cestička“. Táto má spájať Banskú Bystrica 

a Zvolen. V rámci  zmien a doplnkov príslušných územných plánov sú riešené dotknuté obce 

v  okrese  Banská  Bystrica.  Cyklotrasa  je  navrhnutá  v  šírke  3,0  m  a  jej  celková  dĺžka  v 

príslušných katastrálnych územiach je 10,89 km.  Dĺžky riešenej cyklotrasy v jednotlivých 

katastrálnych územiach sú nasledovné: 

Radvaň 4 235m
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Vlkanová 3 676 m

Badín   440 m

Hronsek  2 546 m

Spolu 10 890 m

Urbanisticky a dopravne prispieva k prepojeniu dvoch centier Stredného Slovenska - Banskej 

Bystrice  a  Zvolena.  Cyklotrasa  pomenovaná  aj  ako  „Rodinná  cestička“  má  slúžiť  najmä 

rodinám na aktívny šport a relax a má podporiť aj sociálne aspekty tohto projektu. Trasovanie 

sa snaží využívať jestvujúce poľné cesty, hrádzu Hrona a pod. Zmeny a doplnky územných 

plánov dotknutých obcí bolo potrebné spracovať, nakoľko riešenie tejto cyklotrasy do nich 

nebolo  zahrnuté.  Trasovanie  cyklotrasy  bolo  konzultované  a  odsúhlasené  so  starostami 

dotknutých  obcí.  Po  vzájomnej  dohode  primátora  mesta  Banská  Bystrica  a  starostov 

jednotlivých obcí zmeny a doplnky vypracoval ÚHA mesta Banská Bystrica v marci 2009. 

Odborné práce na spracovaní dokumentácie predstavujú čiastku cca 12 000 €.

Jedinečný krytý bazén

Banskobystričania  získali  k  dispozícii  jedinečný  krytý  bazén.  Verejnosti  začal  slúžil  od 

začiatku októbra  2009 a ide o nafukovaciu bazénovú halu s vlastnou technológiou. Je to 

pilotný projekt v rámci Slovenska,  ktorý umožní plávanie v 50 m bazéne aj  mimo letnej 

sezóny. Plavcom  z  Banskej  Bystrice  a  okolia  ponúklo  Mesto  v   spolupráci  s 

prevádzkovateľom  Plážového  kúpaliska  na  Štiavničkách  adekvátnu  náhradu  za  krytú 

plaváreň, ktorá  prechádzala kompletnou rekonštrukciou.„Intenzívne sme hľadali alternatívne 

riešenia. Osobne som sa nechal inšpirovať príkladom jedného slovenského mesta a hoci mal 

náš plán mnoho odporcov, dnes je nafukovacia hala dobrým riešením. Máme k dispozícii 50 

metrový krytý  bazén pre  verejnosť,  pre  plavecké a  športové  kluby,  a  čo ma teší  najviac, 

môžeme pokračovať v projekte boja proti plaveckej negramotnosti v radoch žiakov našich 

základných škôl,“ hovorí o nafukovacej plaveckej hale primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor. 

Príprava  projektu  prekrytého  bazéna  na  Štiavničkách  sa  realizovala  v  prvých  dvoch 

mesiacoch t.r., nasledovala výstavba technologického a hygienického zázemia (marec až jún, 

resp.  September  2009).  Samotnú  bazénovú  halu  postavili  v  priebehu  septembra.  Systém 

rýchlej  demontáže  (za  1  deň)  umožní  naopak v hlavnej  sezóne  odkrytie  bazéna.  Po  tejto 

investícii sa banskobystrické plážové kúpalisko stáva termálnym kúpaliskom, pretože v lete 

2010 bude teplá voda aj v ďalších bazénoch, čím sa výrazne vylepšia podmienky na oddych aj 
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mimo  horúcich  dní  a  predĺži  sa  letná  sezóna.  Základné  parametre:

Bazén:  dĺžka  50  m,  šírka  20  m,  hĺbka  1,00  -  1,55  m,  teplota  vody  27  C.  

Bazénová hala: dĺžka 60 m, šírka 30 m, výška v hrebeni 9 m, teplota vzduchu 28

C.Technologické zázemie: 

nová  trafostanica,  plynovod  na  napojenie  objektov  ,  rozvody  vody  a  kanalizácie,  

zariadenia na úpravu bazénovej vody, tepelné čerpadlá na ohrev vody Hygienické zázemie:

400 m2 šatne, sprchy, WC, registrácia 

Otváracie hodiny :

Pondelok-Piatok

07,30 - 13,00  výučba plávania žiakov ZŠ, (projekt plaveckej gramotnosti)

15,00 - 17,00  plavecké a športové kluby 

13,00 - 15,00  verejnosť 

17,00 - 21,00  verejnosť

Sobota-Nedeľa  

9,00- 21,00 hod. verejnosť

Výška vstupného a systém  zliav:

dospelí: 1,66 € / hodina deti do 15 rokov, dospelí ZŤP, osoby nad 60 rokov: 0,93 € deti ZŤP, 

osoby  nad  70  rokov,  držitelia  Jánskeho  Plakety  z  Banskej  Bystrice:  ZDARMA

držitelia študentských preukazov:  1,50 €  (novinka)

Banskobystrický športový publicista Miroslav Hazucha

Vydal v roku 2009  svoju 15. Publikáciu s názvom  Športový príklad Dušana Čikela, (Trenčín 

rok,  2009). Autor sa históriou športu, ale i aktívnym športom zaoberá denne. 

Študoval  na  Pedagogickej  fakulte  UK  Bratislava  so  sídlom  v  Trnave  (1964-1968).  Ako 

športovec,  novinár,  historik  a  člen  Slovenskej  olympijskej  akadémie  navštívil  viaceré 

európske krajiny. Spočiatku učiteľ 1968-1970, 1970-1991 pracoval ako športový redaktor v 

redakcii  denníka  Smer  v  Banskej  Bystrici,  1992-1995  v  redakcii  týždenníka  Povex.  Bol 
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šéfredaktorom mesačníka Slovenská atletika (1999-2001). Od roku 1999 pôsobí ako športový 

redaktor  v  slobodnom podnikaní.  Bol  členom redakčnej  rady mesačníka  Atletika  v  Prahe 

(1977-1982)  a  predsedom redakčnej  rady  mesačníka  Slovenská  atletika  (  1999-2001).  V 

súčasnosti  je  členom  Slovenského  syndikátu  novinárov  (od  1972)  a  členom  Slovenskej 

olympijskej akadémie (od 1993). Je aktívnym bežcom a propagátorom bežeckého hnutia a 

atletiky  (od  1959)  a  zakladateľom a  organizátorom medzinárodných  atletických  pretekov 

Záhorácka 20 v Borskom Mikuláši (od 1970). Buduje si osobný archív s históriou atletiky a 

športu (od 1954). Autor športových publikácií a okolo 10 000 príspevkov v tlači a v rozhlase.] 

Ocenenia:  Komenského medaila  (1974),  Verejné  uznanie  za  zásluhy o  rozvoj  čs.  telesnej 

výchovy III.(1984) a II.(1989) stupňa, Čestné uznanie fair play Slovenského olympijského 

výboru (1999).  Dielo Vydané diela .:

• Sto let sportovní chůze v Československu, Praha roku 1988 (spoluautor)

• Olympionici regiónu Banská Bystrica 1896 - 1994, Banská Bystrica roku 1994

• Prvý olympionik Alojz Szokol, Banská Bystrica roku 1996

• Olympijské hnutie na Slovensku, Bratislava roku (1996) (spoluautor)

• 100 rokov organizovanej atletiky na Slovensku, Bratislava roku (1997) (spoluautor)

• Chodecká perla, Borský Mikuláš roku 1999

• Jablonica 1262 - 2002, Skalica roku (2002) (spoluautor)

• Najstarší v Európe, Košice roku (2004)

• 50 rokov atletiky v Slávii Trnava, Trnava roku (2006)

• úspešní 40 rokov, Banská Bystrica roku (2007)

• Láska Rudolfa Holzera - atletika, Bratislava roku (2007)

• Olympijská sláva, Banská Bystrica roku (2008)

• Športový príklad Dušana Čikela, Trenčín roku (2009)

Navždy odišiel športovec

Mesto Banská Bystrica sa rozlúčilo so svojim popredným spoluobčanom s Ľubomírom 

Homolkom, starším. Narodil sa  27.2.1937 v Košiciach, zomrel 31.8.2009 v Banskej Bystrici. 

V Krematóriu 4. 9. 2009 v Kremničke sa s ním rozlúčili týmito slovami: 

„V mene samosprávy mesta, v mene  poslancov a občanov nášho krásneho mesta Banská 

Bystrica  chceme  vyjadriť  zármutok  nad  odchodom  vzácnej  osobnosti,  ale  najmä  slová 
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uznania  za  celoživotný  prínos  do  dejín  turistického  športu  a  publicistiky v  meste.  Jeho 

tvorivý životopis  podáva svedectvo o jeho neobyčajnej  láske k Banskej  Bystrici,  krásam 

okolitej  prírody,  k  ochrane  klenotov  slovenskej  prírody.  Túto  lásku  vštepoval  svojim 

zverencom v Klube slovenských turistov v Kremničke i na stránkach novín a časopisov. Jeho 

citlivá a hlboká duša  milovníka hôr vyžarovala z každého napísaného slova v jeho článkoch. 

Dotĺklo srdce  žurnalistu  a  horským skalám  vôkol  mesta   pribudla  ďalšia  vráska.  Dnes  i 

okolitá  príroda Banskej  Bystrice zamračene  trúchli  spolu s  nami,  lebo  ju  opustil  verný a 

starostlivý  priateľ  hôr.  Bol  podpredsedom Klubu  slovenských  turistov  Banská  Bystrica  – 

Kremnička,  vyznamenaný primátorom mesta, za dlhoročné organizátorské a propagátorské 

dielo  pri  rozvoji   organizovanej  turistiky,  držiteľom zlatého  odznaku  Klubu  slovenských 

turistov, inštruktorom Vysokohorskej turistiky,  ktorej jej zasvätil kus plnohodnotného života. 

Nezabudnuteľné zostáva jeho dielo pre  časopis Krásy Slovenska , časopis Cestovateľ a celé 

jeho žurnalistické dielo. Jeho športové srdce horelo  pre futbal Dukly FK Kremnička. Mesto 

Banská  Bystrica  si  uchová   prínos  a  zásluhy  Ľubomíra  Homolku,  staršieho  vo  svojej 

novodobej histórii.  Ďakujeme  mu za všetko, čo pre Banskú Bystricu a Slovensko vytvoril, 

vykonal a napísal.  Jeho meno zostane symbolom kvalitnej  žurnalistickej a organizátorskej 

práce. Jeho láska k horám a ľuďom  zostane s nami a v nás .“ 

Zosnulý  spoluobčan  Ľubomír  Homolka  starší  pri  príležitosti  120.  výročia 

organizovanej turistiky v Banskej Bystrici  bol  ocenený primátorom mesta. K výročiu vydal 

KST Lokomotíva  publikáciu,  kde  je  spracovaná  história  všetkých  klubov  vrátane  nášho. 

Redigoval časopis Krásy Slovenska - Od roku 2000 získal náš KST štyroch inštruktorov VHT, 

ktorí ešte viac spopularizovali činnosť a aktivitu VHT. V prvom rade naši inštruktori vyškolili 

na kurzoch Základov VHT viac ako stovku záujemcov z celého regiónu Banská Bystrica – 

Brezno. Všetci absolventi týchto kurzov získali základné vedomosti z pohybu a pobytu vo 

vysokohorskom teréne, naučili sa používať základný horolezecký materiál a získali vedomosti 

o nebezpečenstve na horách a spôsob, ako toto nebezpečenstvo znížiť na minimum.

Všetci štyria naši inštruktori VHT Ľubomír Homolka senior, Milan Hlavatý, Miloš Políček a 

Ľubomír  Homolka junior využívali  Zákon o pohybe v Tanape,  keď inštruktor VHT môže 

viesť mimo značené turistické chodníky v TANEPe 5 absolventov kurzu Základov VHT. No a 

pri týchto aktivitách všetci účastníci výstupov na vysokotatranské vrcholy po neznačených 

cestách získali bohaté skúsenosti a vedomosti, ktoré sa stali základom tohto Okienka VHT. 

Čo  je  to  vlastne  vysokohorská  turistika?  Na  túto  otázku  by  sa  našlo  veľa  odpovedí. 
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Vysokohorská turistika je pohyb v takom teréne, ktorý vyžaduje od turistu zvýšenú kondíciu, 

istý krok bez strachu z výšky, byť znalý z pohybu v takom teréne, predvídať nebezpečenstvo 

na horách, mať primeraný vystroj a vedieť ho používať. Vysokohorský turista vystupuje na 

vrcholy tou najľahšou cestou, presúva sa skalnými hrebeňmi a firnovými, alebo ľadovcovými 

poľami pomocou výstroja, ktorý znižuje možnosť jeho úrazu na minimum.

Merida Zelená stopa SNP

V doterajších ôsmich  ročníkoch cyklomaratónu Merida Zelená stopa SNP bolo vždy pekné 

počasie. V tomto ročníku si počasie vyžiadalo radikálnu zmenu. Aj keď niekoľko dní pred 

pretekami bolo slnečné počasie  a po skončení pretekov taktiež, v deň pretekov 29.8.2009  sa 

ráno prebudili do búrky a počas celého dňa pršalo. Aj napriek necyklistickému počasiu sa na 

štart pretekov postavilo 285 pretekárov z Ukrajiny, Čiech a Slovenska, ktorí mali odvahu sa 

popasovať s nástrahami trate a počasím. O náročnosti podmienok na tratiach hovorili pohľady 

na prichádzajúcich pretekárov do cieľa. Boli zablatený od hlavy po päty a o bicykloch ani 

nehovoriac. Napriek týmto zlým podmienkam si pretekári pochvaľovali organizáciu pretekov 

a hlavne nezištnú pomoc na občerstvovačkách na Kordíkoch, na Ortutoch a Podlaviciach pri 

umývaní  bicyklov  od  značnej  vrstvy blata.   Organizátori  boli  pripravení  aj  na  súťaž  pre 

najmenších bicyklistov a kolobežkárov. Na štartovnú čiaru sa postavilo 6 malých odvážnych 

kolobežkárov. Na sprievodnú akciu počas pretekov, akrobaciu s kolobežkami na U – rampe, 

prišla  skupina  akrobatov  z  Čiech.  Pre  neustály  dážď  im  nebolo  umožnené  ukázať  svoje 

umenie.  Počas vyhlasovania výsledkov pretekov sa počasie umúdrilo a odovzdávanie cien 

prebiehalo v usmiatej atmosfére. Nebyť meteorológmi avizovanej daždivej soboty na štarte 

sme očakávali minimálne 450 pretekárov. Na budúci rok sa uskutoční 10. ročník pretekov na 

ktoré vás organizátori už teraz pozývajú zasúťažiť si alebo povzbudiť pretekárov.

Výsledky v hlavných kategóriách:

Muži maratón1. Radovan Bíroš KNAC Ružomberok

2. Tomáš Hauser CK UNICOM Team Zvolen

2. Viačeslav Turok Craft – Ukrajina

Muži polmaratón
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1. Martin Haring CK ŽP Podbrezová

2. Zdeněk Fáber ISAKO šport Košice

3. Ľubomír Ondruš HC – VEDORA

Ženy polmaratón

1. Katarína Uhlariková ELK HAUS NO VIEDEŇ

2. Michaela Maláriková CK ski.bike sportmed Bratislava

3. Júlia Jurčová ŠO Dukla Bratislava

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska

Mesto Banská Bystrica sa stalo etapovým mestom 53. ročníka Medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenka nad ktorými prevzal záštitu prezidenta Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič. Sú to najznámejšie a najstaršie cyklistické preteky nepretržite organizované na 

Slovensku.  1.  septembra  2009 vo večerných hodinách boli  na  Námestí  SNP  predstavení 

pretekári profesionálnych a národných reprezentačných tímov z 15 krajín a 3 kontinentov.

2. septembra 2009 bol slávnostný štart na Námestí SNP v Banskej Bystrici a pretekári krúžili 

v uliciach slnečnej Banskej Bystrice v mestských okruhoch , potom si zmerali sily v horských 

prémiách v smere Šturec – Turčianske Teplice a späť na mestský okruh, kde bol aj cieľ I. 

etapy.

Na  druhý  deň  bol  slávnostný  štart  II.  etapy  na  Námestí  SNP a  pelotón  cyklistov 

pokračoval v smere na Radvaň – Sládkovičovu ul., kde bol ostrý štart pretekov  a cyklisti 

pokračovali v jazde na Sliač- Zvolen- Vráble – Horné Lefantovce – Ilava. Celkovým víťazom 

53. ročníka sa stal Austrálčan Leigh Howard, na 2. mieste skončil Stefan Schäfer z Nemecka a 

tretí  skončil  Talian  Pasquale  Muto.  Za  účinnej  spolupráce  príslušníkov dopravnej  polície, 

mestskej polície, dobrovoľníkov a ostatných nemenovaných firiem a organizácií sa podarilo 

úspešne  zvládnuť  Mestu  Banská  Bystrica  úlohu  spoluorganizátora  týchto  významných 

cyklistických pretekov.

ŠKOLA ROKA - ŠG Banská Bystrica

Športové gymnázium Banská Bystrica sa umiestnilo v súťaži ,, Škola roka 2009 ,, na prvom 

mieste. ŠKOLA ROKA - ŠG Banská Bystrica 
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Športové gymnázium Banská Bystrica sa umiestnilo v súťaži ,, Škola roka 2009 ,, na prvom 

mieste. Slovenská asociácia športu na školách už 16 rokov oceňuje školské športové aktivity 

škôl na Slovensku formou súťaže o najaktívnejšiu školu v športe pod názvom "Škola roka". 

21.októbra 2009 v Smižanoch sa pod záštitou Ministerstva školstva SR a Slovenskej asociácie 

športu na školách konalo vyhodnotenie v kategórii športových gymnázií.  Na prvom mieste 

skončilo  Športové  gymnázium Banská Bystrica  pred  ŠG Košice  a  ŠG Nitra.  Ocenenie 

diplom a dotáciu 100€ na nákup športového materiálu odovzdal zástupcom školy predseda 

SAŠŠ Dr. Anton Javorka.

Súťaž v naturálnej kulturistike GP 2009

Dňa  31.10.2009  sa  v  Banskej  Bystrici  konala  očakávaná  pohárová  súťaž  v  naturálnej 

kulturistike federácie SSNKF – Banskobystrická Grand Prix 2009. Jednalo sa už o štvrtý 

ročník  tejto  súťaže,  ktorý  je  zároveň  22.ročníkom  pokračovania  histórie  naturálnej 

kulturistiky (18.ročníkov v Martine).

Banskobystrická GP 2009 oslávila štvrtý ročník a bola na Slovensku túto jeseň naturálnou 

súťažou číslo  dva (po Dunajskej  Strede)  a  celkovo po prvý krát  v  naturálnej  kulturistike 

prebehli  v  roku  2009  štyri  súťaže,  (Veľký  Grob.  Michalovce,  Dunajská  Streda,  Banská 

Bystrica), súťažilo sa v deviatich kategóriách, pribudla nám tu novinka a to kategória Open 

nováčikovia a ako to  už v naturálnej  federácii  SSNKF býva zvykom prevládala  tu  dobrá 

priam rodinná atmosféra. Spokojný boli aj  súťažiaci,  ktorý si odniesli zo súťažného pódia 

rekordný  počet  cien  vrátane  finančných  odmien.  Týmto  chcem  zároveň  vysloviť  veľkú 

pochvalu  všetkým ktorí  sa  podieľali  na  organizácii  tejto  súťaže,  poďakovať  za  podporu 

naturálnej  kulturistiky  mestu  Banská  Bystrica  a  hlavne  primátorovi  Ivanovi  Saktorovi  a 

samozrejme  sponzorom,  tohto  ročníka  za  veľmi  štedré  a  motivujúce  výhry.  Celkovo  si 

Banskobystrická GP udržuje vysoký štandard, a latku zase posunula o niečo vyššie.

VÝSLEDKY:

Dorast

1/  Tomáš Prostinák (Progym)

2/   Grazdvydas Narusevicius (Kounas, Litva)

3/   Tomáš Čagánek (Šaľa)

4/   Szajkó Gerald (Rimavská Sobota)
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Juniori

1/   Marián Kútik (ŠKK B+B)

2/   Peter Muráň (Pepek Fit-PB)

3/   Miroslav Jašo (V. Grob)

4/   Edgaras Linortas (Kanas, Litva)

5/  Mochal Róza (Nitra)

Muži do 180 cm

1/   Marek Toplanaský (Fit Klub Rai)

2/   Peter Lehocký (Zvolen)

3/   Peter Lapin (ŠKK B+B)

4/   Ladislav Litva (R-Fitness Rajec)

5/   Martin Petro (Žbince)

6/   Ing. Mário Macko (Slavošovce)

7/   Michal Ondrušek (Profit Žilina)

Muži nad 180 cm 

1/  Bc. Martin Macko (Košice)

2/   Peter Feja (Lokca)

3/   Erik Mrižo (ŠK Victoria)

4/   Róbert Majtán (FitMax šport agentúra , ZA)

5/   Kastusis Vaiciunais (Kanas, Litva)

Masters 1 

1/    Ing. Peter Winkler (Zvolen) – Absolútny Víťaz

2/    Jaroslav Novák (Zvolen)

3/   JUDr. Róbert Čatloš (ŠKP Martin)

Masters 2

1/   41 Koloman Tóth (Neded)

2/   40 Milan Virág (Hela Gym Senica)

3/   43 Štarek Václav (Fitness Aura – Frenštát p. R.)
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Kategória Sport Model

1/   Ing. Zuzana Hricová (Košice)

2/   Lenka lalíková ( ŠKK B+B)

3/   Martina Deáková (Polygym Fitness, Nitra)

5/   Miroslava Povchanová (ŠKK B+B)

6/   Nikola Scheerová (Polygon, Kaliňany)

7/   Petra Mutňanová ( Banská Bystrica)

Kategória Šport Figúra

1/   Bc. Karásková Beáta ( Zvolen)

2/   Šarišská Ivana (Smižany)

3/   Bogošová Anna (Spišská Nová Ves)

4/   Verešová Andrea (Čabaj)

Kategória nováčik

1/  Peter Feja ( Lokca)

2/  JUDr. Róbert Čatloš (ŠKP Martin)

3/  Erik Mrižo ( ŠK Victoria)

4/  Ing. Mário Macko (Slavošovce)

5/  Michal Ondrušek (Profit Źilina)

6/  Tomáš Čagánek (Šaľa)

7/    Szajkó Gerald ( Rimavská Sobota)

8/    Michal Róza (Nitra)

Najlepšia voľná zostava – Marián Kútik , 

Absolútny víťaz – Peter Winkler  

Zimný štadión privítal opäť po roku malých korčuliarov

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s HC´05 a základnými školami pokračuje v projekte pod 

názvom „Odstránenie  korčuliarskej  negramotnosti“.  Banskobystrickí  školáci  budú  mať  aj 

tento školský rok jedinečnú príležitosť naučiť sa korčuľovať zadarmo s pomocou a radami 

skúsených  hokejových  trénerov.  Projekt  v  školskom  roku  2009/2010  odštartujú  žiaci  zo 
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Základnej  školy  Golianova  8,  a  to  už  19.  októbra.  Na  ľadovej  ploche  sa  v  týždenných 

intervaloch  vystriedajú  prváci  a  druháci  zo  štrnástich  banskobystrických základných škôl. 

Zvládnuť základné korčuliarske zručnosti, alebo sa v korčuľovaní zdokonaliť, by malo 1 175 

malých  nadšencov.  „Okrem  plaveckej  prípravy  detí  sme  sa  rozhodli  tento  školský  rok 

pokračovať  aj  v  projekte  odstraňovania  korčuliarskej  negramotnosti  žiakov.  Oba  projekty 

majú  priaznivé  ohlasy  nielen  medzi  deťmi  a  učiteľmi,  ale  aj  medzi  samotnými  rodičmi. 

Pozitívne hodnotím najmä to, že deti sú prirodzene vedené k športu a plávať, či korčuľovať sa 

naučia aj školáci z menej podnetného prostredia,“ - povedal primátor mesta Ivan Saktor  

Na  Dolomitenmanne mala zastúpenie aj  Bystrica

Najťažšie  preteky  pod  slnkom  -  aj  tak  zvyknú  označovať  obľúbený  Dolomitenmann  v 

rakúskom Linzi. Za česko- slovenský tím Go For Sport bojoval aj bystrický kajakár Laco 

Vargic. V porovnaní s vlaňajškom tím výrazne poskočil dopredu.

Na vlaňajšom Dolomitenmanne skončil česko-slovenský  tím Go For Sport na 57.mieste, v 

tohtoročnom poskočili na sľubné 18. miesto . Hneď po jeho skončení začali prípravu na ten 

nasledujúci, kde majú veľké ambície. Potvrdil to  4. 10. 2009  banskobystrický kajakár Laco 

Vargic,  ktorý hovorí  o mimoriadnej náročnosti  preteku.  Okrem neho tvoril  tím ešte český 

bežec Viktor Novotný, paraglidista Peter Vrabec zo Žiliny a mountain baker Honzo Fojtík z 

Brna.

„ Tohtoročný Dolomitenmann zaznamenal rekordný počet divákov, zišlo sa ich tu približne 35 

tisíc. Trať neostala nič dlžná svojej povesti," dodal kajakár.

Ide o pretek 111 štafetových štvoríc,  ktoré  tvoria  bežec,  paragladista,  kajakár  a  mountain 

biker. Trať má prevýšenie neuveriteľných 1 800 metrov a ako prví na ňu vyrážajú bežci.

Únava  a  strmosť  svahov  na  niektorých  úsekoch  spôsobujú,  že  musia  trať  prekonať  skôr 

lezením ako behom. Po bežcoch nastupujú paraglidisti.  Ich úlohou je odštartovať v strmej 

sutine a preletieť dolinou asi 15 kilometrov na kopec oproti, bezpečne pristáť na zjazdovke. 

Nasleduje rýchle zbalenie padáka a opäť beh do kopca na druhý štart s následným priletením 

na štadión na brehu Drávy. Tam odovzdávajú štafetu kajakárom. Trať pre nich približuje Laco 

Vargic: „ Na začiatku bežíme bez kajaku na breh rieky, ktorú treba preplávať a potom bežíme 

na skutočný štart. Tým je povestný skok do rieky v kajaku zo 7- metrovej rampy, ktorý je 

diváckou  lahôdkou,"  dodal.  Nasleduje  pádlovanie  na  divokej  vode,  spestrené  slalomom. 
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Najťažší úsek je na sútoku Drávy a Isly, kde treba vypádlovať 300 - metrový úsek proti prúdu. 

Akoby to nestačilo. Na záver treba ešte vybehnúť 50 metrov  s kajakom na pleci a pádlom v 

ruke.  Na bikerov zas  čaká  30,  4  kilometra,  z  toho väčšina  do  kopca  s  prevýšením 1695 

metrov, pričom niektoré úseky treba bike niesť na pleci.

Rokovanie o  vlastníctve  futbalového štadiónu na Štiavničkách

Dňa 9.3.2009 sa uskutočnilo plánované stretnutie primátora mesta Banská Bystrica  Ivana 

Saktora a predsedu predstavenstva FK Dukla, a.s. Jána Kováčika, na ktorom sa ešte zúčastnili 

generálny  riaditeľ  FK Dukla  pán  Richard  Čech,  viceprezident  SFZ  pán  Jozef  Paršo,  šéf 

matričnej komisie SFZ pán Jozef Žitník a dvaja zástupcovia fanklubu. Mesto Banská Bystrica 

má  záujem  získať  od  ministerstva  obrany  do  svojho  vlastníctva  futbalový  štadión  na 

Štiavničkách a ideálne by bolo, keby sa mestu Banská Bystrica podarilo Štiavničky získať od 

Armády SR bezplatne. Po pondelkovom rokovaní so zástupcami futbalového klubu FK Dukla 

Banská Bystrica o tom médiá na brífingu informoval primátor Ivan Saktor. 

Primátor  ďalej  informoval,  že  s  ministrom obrany Jaroslavom Baškom na  tému prevodu 

štadióna z armádneho vlastníctva do majetku radnice bude rokovať už v stredu 11. marca. "Ak 

by tieto  rokovania  boli  úspešné  -  a  Banská Bystrica  by štadión  naozaj  získala  -  mestská 

radnica by v budúcnosti mohla do futbalového klubu vstúpiť práve so Štiavničkami ako s 

nemajetkovým vkladom,“ zdôraznil Ivan Saktor. 

Primátor I. Saktor s vedením FK Dukla diskutoval v pondelok aj na tému hroziaceho odchodu 

A-tímu  FK  Dukla  spod  Urpína  a  alternatíve  fúzie  s  Podbrezovou,  ktorý  predseda 

predstavenstva FK Dukla,  a.s.  Ján Kováčik avizoval na tlačovej  besede koncom februára. 

Kováčik svoje rozhodnutie zdôvodnil viacerými skutočnosťami. Štadión na Štiavničkách je 

stále  v  majetku  armády.  FK  Dukla  nemá  momentálne  na  jeho  využívanie  ani  nájomnú 

zmluvu, väčšia podpora hokeja ako futbalu zo strany mesta, novovznikajúci MFK v Radvani, 

nezáujem mesta komunikovať s vedením FK Dukla, a.s. o dôležitých otázkach.   

Uvádzame vyjadrenia pána Saktora na načrtnuté problémy. Situácia o vlastníctve štadióna: 

„Mesto má záujem na riešení situácie, ktorá je dlhodobo nevyriešená a to je otázka majetkovej 

podstaty k futbalovému štadiónu na Štiavničkách. Pred mojím odchodom na dovolenku som 

začiatkom februára rokoval s pánom Kováčikom a uistil som ho, že po mojom návrate z nej 

bude  11.  marca  stretnutie  s  ministrom obrany,  ktorý  vie  o  všetkom,  a  budeme sa  snažiť 
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vyjasniť si pozície mesta a ministerstva, čo sa týka vzťahu k futbalovému štadiónu. V prípade, 

že  bude  úspešné  rokovanie  v  stredu  na  ministerstve,  je  dohodnuté  okamžité  stretnutie  s 

vedením FK Dukla a budeme hovoriť o ďalšom postupe. Ak by to malo smerovať k tomu, že 

mesto Banská Bystrica získa štadión do majetku, bude uvažovať o vstupe do klubu ním, ako 

nemajetkovým vkladom. Veci, ktoré sa naznačili z hľadiska odchodu mužstva do Brezna pre 

nevyriešenie otázky štadióna, by neboli potom realitou. Vzťah medzi pánom Kováčikom a 

mestom je štandardný, priateľský. Predpokladám, že v prípade úspešného rokovania v stredu 

budeme pozitívnejšie informovať o banskobystrickom futbale.“ Prečo mesto podporuje hokej 

viac? „Mesto nezaintervenovalo tak, ako si myslí FK Dukla, priamymi dotáciami do hokeja. 

Len sme dali do poriadku zimný štadión ako vlastný majetok. Po úsilí HC'05 dostať sa do 

extraligy by sme ju nehrali, ak by sme ho nedali do stavu potrebného na udelenie licencie. 

Robili sme to z prebytku mestského rozpočtu v roku 2007 a vyšlo to na 10 miliónov korún. 

Týkalo sa to vnútorných úprav „zimáku“. Plánujeme pokračovať v jeho rekonštrukcii.“ 

O novovzniknutom MFK: Vznikla  snaha o integráciu menších klubov. Tie prišli s návrhom, 

aby sme podporili iniciatívu v Radvani, kde je ihrisko v majetku mesta. Ich filozofia bola, aby 

mesto  vstúpilo  do  MFK,  aby  mohlo  požiadať  o  „európske“  financie  ako  prijímateľ  na 

rekonštrukciu tohto areálu. Nič nie je dohodnuté, je to len úvaha. Zatiaľ sa nič nestalo, akurát 

to, že bez nášho vedomia sa FK Rakytovce premenovali na MFK, čomu nemôžeme brániť, 

pretože nepoužívajú logo mesta. Iba si dali taký názov ako výraz snahy integrovať do MFK 

viaceré kluby. V tejto etape sa mi myšlienka páči. Dohodli sme sa, že v prvom rade budeme 

riešiť vrcholový futbal a potom, aj za jeho pomoci, podchytenie masového.“

Na záver pridávame aj stanovisko zástupcu fanklubu pána Tomáša Bariaka: Sme minimálne 

radi, že sa niečo pohlo dopredu a aj my v tom máme jasno. Budeme rozširovať medzi ľudí, čo 

sme sa dozvedeli od pána primátora. Sme radi, že naraz sa to pohlo za jeden týždeň. Päť 

rokov sa zdanlivo nič nerobilo, hádam teraz bude nasledovať riešenie k našej spokojnosti. 

Budeme pokračovať v zbieraní podpisov pod petíciu za udržanie klubu v Banskej Bystrici.

Podpis zmluvy  o FK Dukla Banská Bystrica

Ministerstvo obrany SR (MO SR) a futbalový klub FK Dukla Banská Bystrica podpísali v 

stredu 11. marca  v bratislavskom sídle ministerstva obrany novú nájomnú zmluvu na obdobie 

najbližších piatich rokov. Médiá o tom informoval hovorca MO SR Vladimír Gemela. Podľa 

jeho  slov  práve  čerstvo  podpísaná  nájomná  zmluva  rezortu  obrany  so  šéfom  futbalistov 
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banskobystrickej  Dukly  Jánom  Kováčikom  je  hlavným  výsledkom  rokovania  zástupcov 

Banskej  Bystrice  o  budúcnosti  športového  areálu  Štiavničky,  ktorý  patrí  rezortu  obrany.  

"Na rokovaní boli prítomní minister obrany SR Jaroslav Baška, predseda Banskobystrického 

samosprávneho  kraja  Milan  Murgaš,  primátor  Banskej  Bystrice  Ivan  Saktor,  predseda 

predstavenstva FK Dukla Banská Bystrica Ján Kováčik a kompetentní pracovníci ministerstva 

obrany,"  pokračoval  Vladimír  Gemela,  ktorý  vysvetlil  aj  dôvod,  prečo  MO SR podpísalo 

nájomnú  zmluvu  s  Jánom  Kováčikom  a  nie  s  primátorom  Ivanom  Saktorom,  hoci 

banskobystrická radnica už neraz prejavila záujem vlastniť spomenutý športový areál v meste 

pod Urpínom. "Ministerstvo obrany už dávnejšie vypísalo ponukové konanie, o ktoré mesto 

Banská Bystrica - na rozdiel od Jána Kováčika - neprejavilo záujem. Preto sme pokladali za 

správne  a  spravodlivé,  aby  sme  novú  nájomnú  zmluvu  podpísali  práve  s  predsedom 

predstavenstva FK Dukla Banská Bystrica," konštatoval V. Gemela a pokračoval: "Za nový 

päťročný prenájom štadióna na Štiavničkách bude Ján Kováčik platiť najnižšiu možnú sumu, 

ktorú inovovaný zákon platný od 1. januára 2009 v tejto oblasti pripúšťa. Presnú finančnú 

čiastku tohto prenájmu nechceme teraz zverejniť. Napokon, kto má o to záujem, zistí si to v 

inovovanom znení dotyčného zákona." 

Vladimír Gemela tiež poznamenal, že účastníci stredajšieho stretnutia sa dohodli aj na ďalšom 

spoločnom  rokovaní.  "Na  ňom  by  sme  mali  riešiť  aj  tie  mediálne  šumy,  ktoré  okolo 

fungovania špičkového ligového futbalu v Banskej Bystrici prenikli nedávno na verejnosť. 

Určite  budeme  hovoriť  aj  o  avizovanom  úmysle  predstaviteľov  corgoňligového  mužstva 

spojiť  A-tím  FK  Dukla  Banská  Bystrica  s  prvoligovou  Podbrezovou  a  ďalšie  už 

medializované veci, o ktorých funkcionári Dukly informovali na tlačovej besede pred štartom 

jarnej časti Corgoň ligy. V stredu sme sa o týchto otázkach nejako detailnejšie nerozprávali, 

lebo  všetci  zainteresovaní  sa  k  týmto  problémom  vrátia  na  už  dohodnutom  aprílovom 

rokovaní. Až po ňom budeme verejnosť podrobnejšie informovať o ďalšom fungovaní futbalu 

v Banskej Bystrici. Teraz sme špecifikovali iba podmienky novej nájomnej päťročnej zmluvy, 

ktoré sme na záver rokovania potvrdili podpisom," dodal Vladimír Gemela.

Banskobystrický zimný štadión

Zimný štadión v Banskej Bystrici bol v roku 2009 v zlom stave. 

Banskobystrický  primátor  Ivan  Saktor  zvolal  tlačovú  besedu,  na  ktorej  informoval  o 

šokujúcom zistení. Pri silnejšom vetre sa podľa neho mohla celá konštrukcia strechy zrútiť. 
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„Jednak vlhkom, ale aj  biologickým znehodnotením vlastne ten štadión stál  na vzduchu,“ 

vyhlásil primátor. 

Na hroziacu haváriu prišli úplnou náhodou počas rekonštrukcie južnej tribúny. Drevené pätky, 

ktoré držali strechu, boli úplne prehnité a len zázrakom celkom nepovolili. „Máme obrovské 

šťastie, že sa strecha nezrútila už na poslednom extraligovom zápase s Košicami, keď bol  

vypredaný  štadión.  Tie  dôsledky  si  ani  nechcem  predstaviť,“  povedal  riaditeľ  Správy 

športových  a  telovýchovných  zariadení  mesta  Banská  Bystrica  Ivan  Šabo.  

Statický  posudok,  ktorý  si  dalo  mesto  vypracovať  hovoril  jasnou  rečou.  „Z  dôvodu 

havarijného  stavu  odporúčam  prerušiť  práce  na  rekonštrukcii  a  zabezpečiť  stavbu  pred 

zrútením.  Kolaps  jedného oblúka  môžu spôsobiť  domino efekt  a  následný pád  strechy.“  

Štadión má 44 rokov a už na začiatku zabetónovali drevené pätky bez potrebnej izolácie. Zub 

času urobil svoje a drevo úplne spráchnivelo. Drevené pätky preto museli najskôr spevniť 

kovovými platňami. Magistrát predpokladá, že celková oprava južnej tribúny si vyžiada 1,33 

milióna eur.  Podobný stav však očakávajú aj  na severnej  tribúne.  „Financovať by sme to 

chceli z prebytku rozpočtu mesta. Už budúci utorok by to mohli schváliť mestskí poslanci,“ 

povedal primátor. Základnú rekonštrukciu urobí město ihneď. V postupnej modernizácií však 

budú pokračovať aj  v ďalších rokoch. Oprava zimného štadióna tak mesto bude stáť až 3 

milióny 300 tisíc eur. 

Seminár trénerov 

TMK SsFZ zorganizovala tradičný doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ v 

priestoroch FHV UMB v Banskej  Bystrici.  190 trénerov si  za prítomnosti  predsedu SsFZ 

Jozefa Parša  v  6  hodinovom programe so záujmom vypočulo prednášky Jozefa  Jankecha 

(hlavného trénera FK Dukla Banská Bystrica), Romana Švantnera (kondičného trénera SR 

21),  Jána  Greguša  (hlavného  koordinátora  spoločnosti  F  Partner),  pódiovú  diskusiu  k 

problematike  regionálnych  súťaží  za  účasti  trénerov  Jána  Petráka,  Stanislava  Baláža 

(Kremnička),  Vojtecha  Kováča  (predsedu  TMK  SsFZ)  a  Ladislava  Matejku  (vedúceho 

sekretára SsFZ), ako aj praktické ukážky z tréningového procesu starších žiakov FK Dukla 

Banská  Bystrica  pod  vedením  trénera  Patrika  Palidera.  Zaslúžený  aplauz  sprevádzal  aj 

vyhlásenie  tradičnej  ankety "Najúspešnejší  tréneri  SsFZ za rok 2009" -  v  kategórii  tréner 

dospelých bol  ocenený Ivan Janiga (MŠK Turany),  v kategórii  tréner  mládeže Ján Rosiar 
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(CSM  Tisovec)  a  v  kategórii  tréner  mládeže  ÚTM  Ivan  Hvolka  (MFK  Ružomberok). 

17.novembra  významného  ocenenia.  V  Banskej  Bystrici  boli  vyhlásené  výsledky  ankety 

„Najúspešnejší tréneri Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) za rok 2009“. Ján Rosiar 

mladší sa stal najlepším trénerom pre tento rok v kategórii – tréner mládeže.

Ocenený Ján Rosiar mladší sa svojou trénersko-metodickou prácou pri mládeži významným 

spôsobom podieľal na historickom postupe žiakov FK CSM Tisovec v sezóne 2008/2009 do 

druhej ligy. V súťažnom ročníku 2009/2010 je kormidelníkom starších i mladších tisovských 

žiakov v druhej lige – v skupine Juh. O dobrých výsledkoch jeho práce svedčí aj to, že po 

jesennej časti  súťaže sa mužstvo starších žiakov FK CSM nachádza v tabuľke na šiestom 

mieste, a to má ešte jeden zápas k dobru. Tisovčania strelili druhý najvyšší počet gólov.

Jeho nesporné trénerské  kvality podčiarkuje aj to, že v tejto sezóne pôsobí spolu s Jánom 

Rosiarom starším aj ako tréner seniorského tímu FK CSM Tisovec, ktorý zimuje na prvom 

mieste  v  štvrtej  lige  –  Juh.   „Mám  veľkú  radosť,  že  Trénersko  –  metodická  komisia 

Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota prijala môj návrh na ocenenie trénera Jána 

Rosiara mladšieho v kategórii mládežníckych trénerov a zaradila ho do ankety „Najúspešnejší 

tréneri SsFZ za rok 2009. Myslím si, že toto ocenenie je naozaj v správnych rukách, pretože si 

ho Ján Rosiar ml. po rokoch poctivej práce vo futbale zaslúžil.  Veď nie každý sa dokáže 

futbalu venovať sedem dní v týždni aj na úkor svojho osobného a rodinného času. Ešte raz 

gratulujem Jánovi Rosiarovi ml. k významnému úspechu v jeho trénerskej kariére. Želám mu 

ešte veľa ďalších úspechov pri práci s mládežou. Verím, že dokáže vychovať ďalších dobrých 

mladých  futbalistov,  ktorí  pomôžu  šíriť  dobré  meno  tisovského  futbalu,“  vyjadril  sa  pre 

Echoviny prezident FK CSM Tisovec Marian Oravec. „Som rád, že som získal toto ocenenie. 

Musím však podotknúť, že veľkú zásluhu majú na tom žiaci, ktorí hrajú  ukážkový futbal, 

tvoria dobrú partiu. Práca s nimi ma nesmierne teší,“ vyhlásil pre Echoviny.sk Ján Rosiar 

mladší, ktorý sa stal najlepším mládežníckym trénerom SsFZ v tomto roku.

Banskobystrický plavecký maratón - Banskobystrická plavecká 24-

hodinovka  
Prekrytý  bazén  na  Štiavničkách  bol  miestom  konania  tradičného  plaveckého  maratónu, 

známeho ako Banskobystrická 24 hodinovka v posledných dňoch roka   29.12. a 30.12.2009

Sto  metrov  pre  zdravie  si  zaplávalo  636  účastníkov,  pričom  provizórnu  plaváreň  na 

Štiavničkách navštívilo približne tisíc ľudí. Plaveckú 24 hodinovku odštartoval 29. decembra 
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2009 o 12.00 h skokom do vody primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor (2:13). Najmladším 

účastníkom plaveckej  24  hodinovky  bol  štvorročný  Šimonko  Šofranec  (8:22),  najstaršou 

účastníčkou  84  ročná  Zuzana  Pinzíková,  ktorá  zaplávala  100  metrov  za  7  min.  28  s. 

Najrýchlejším plavcom sa stal Juraj Lewandowský z Tvrdošína s časom 1:01.Banskobystrická 

24-hodinovka bola tradične určená širokej verejnosti s cieľom propagovať plávanie ako jednu 

z najzdravších pohybových aktivít.  

Vedy o športe na UMB v roku 2009

Výskumný tím na KTVŠ sa člení na podtími, ktoré smerujú svoju výskumnú činnosť do 

jednotlivých oblastí v odbore športovej edukológie, z ktorých vychádzajú aj témy a zamerania 

grantových úloh, ktoré zastrešujú:

Prof.  PaedDr.  Karol  Görner,  PhD. oblasť  školskej  telesnej  výchovy,  telesného, 

funkčného a motorického rozvoja školskej  a dospelej  populácie,  športových a turistických 

aktivít v rámci školskej telesnej výchovy, ale aj vo voľnom čase. 

Prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. oblasť  športovej antropológie, fyziológie, 

športovej  chronobiológie  u  výkonnostných,  vrcholových  športovcoch  ako  aj  školskej  i 

dospelej populácie.

Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. oblasť športového tréningu – zvyšovanie športovej 

výkonnosti,  zvyšovanie  efektívnosti  tréningového  procesu  vo  vybraných  športových 

odvetviach
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