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Zápisy detí do materských a základných škôl sa blížia, preto by ste si mali do kalendára poznačiť niekoľko dátumov. V téme čísla Vám 
prinášame aj dôležité usmernenia a povinnosti, ktoré sa Vám ako rodičom môžu zísť.  Strana 4 – 5

Ročník XIII. • Číslo 3   marec 2019

mesta Banská Bystrica

Máte doma budúceho 
školáka či škôlkara?



2 marec 2019SAMOSPRÁVA

www.banskabystrica.sk

Fo
to

: M
sÚ

 B
B

Počas kontroly na dodržiavanie zákonných 
povinností pri prevádzkovaní taxislužby sa 
tentokrát mesto Banská Bystrica zameralo na 
mobilnú aplikáciu Taxify, ktorá zabezpečuje 
prevoz osôb aj v našom meste. Zákazníci, ale 
aj vodiči, ktorí si chcú privyrobiť jazdením, sa 
v tejto aplikácii len zaregistrujú a odsúhlasia 
všeobecné obchodné podmienky. Tie sú štan-
dardne uvedené v anglickom jazyku a väčšina 
ľudí si ich preto poriadne neprečíta. Odsúhla-
sením obchodných podmienok sa taxikár stáva 
zodpovedným za dodržiavanie platnej legisla-
tívy a ako vodič vozidla taxislužby je povinný 
poskytovať dopravné služby v zmysle zákona č. 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskor-
ších predpisov. „Vďaka vykonaným kontrolám sme 
zistili, že mnohí vodiči registrovaní cez túto apliká-
ciu si nie sú vedomí zákonných povinností, ktoré 
musia spĺňať. Nesprávne sa domnievajú, že povin-
nosti na prevádzkovanie taxislužby musia spĺňať 
až od 1. apríla 2019, keď nadobudne platnosť nový 

zákon o cestnej doprave. To však nie je pravda,“ 
hovorí vedúci oddelenia priestupkov. V súčas-
nosti je stále v platnosti zákon č. 56/2012 Z. z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
ktorý vodičom vozidiel taxislužby aj dopravcom 
prevádzkujúcim taxislužbu ustanovuje zákon-
né povinnosti, ktoré v prípade, že chcú pre-
vádzkovať taxislužbu alebo chcú byť vodičmi 
vozidiel taxislužby musia spĺňať. Nedodržaním 
týchto povinností sa dopúšťajú porušenia zá-
kona o cestnej doprave, za čo im hrozí sankcia. 
„Chceli by sme upozorniť všetkých vodičov, ktorí 
nemajú potrebné doklady a oprávnenia na vykoná-
vanie taxislužby podľa platných právnych predpi-
sov, aby túto činnosť nevykonávali ani cez spomí-
nanú aplikáciu, nakoľko porušujú zákon o cestnej 
doprave,“ dopĺňa vedúci oddelenia priestupkov. 
Mesto zároveň upozorňuje, že aj naďalej bude 
priebežne vykonávať kontrolu nad dodržiava-
ním zákonných povinností pri prevádzkovaní 
taxislužby. Oddelenie priestupkov

Nedostatok parkovacích miest na sídliskách 
trápi mnohé mestá. Inak to nie je ani v Ban-
skej Bystrici, a preto sa samospráva týmto 
problémom zaoberá systematicky už od roku 
2015. Po parkoviskách na Rudohorskej, Po-
vstaleckej či Tulskej ulici situáciu naďalej rie-
šime. Najviac sťažností na parkovanie evidu-
jeme v Sásovej, konkrétne na Tatranskej ulici. 
Mesto si kritickú situáciu uvedomuje, a preto 
by v tejto lokalite chcelo vybudovať štyri nové 
parkoviská v priestore pozdĺž Saleziánov. Mi-
nulý rok sme vypracovali projekt výstavby, 
v ktorom je naplánovaných 227 parkovacích 
miest za bytovými domami na Tatranskej uli-
ci. Nakoľko chceme zachovať osobný priestor 
obyvateľov, parkovacie plochy by mali byť 
umiestnené vo vzdialenosti minimálne 8 – 10 
metrov od bytových domov. Povrch parkovísk 
je navrhnutý z dlažby a cesta medzi parkova-
cími miestami z asfaltu. V decembri 2018 sa 
v Základnej škole Sitnianska uskutočnilo ve-
rejné prerokovanie, na ktorom vedenie mesta 
predstavilo obyvateľom svoj zámer. Projekto-
vá dokumentácia bola následne zverejnená na 
webovej stránke mesta. Obyvatelia mohli po-
sielať svoje pripomienky, ktoré sa samospráva 
následne usilovala zapracovať. „Naším cieľom 
nie je len výstavba nového parkoviska. Chceme 
dosiahnuť celkovú revitalizáciu prostredia za byto-
vými domami vrátane obnovy chodníkov a osvet-
lenia či výsadby zelene,“ hovorí 1. zástupca pri-
mátora Jakub Gajdošík. Okrem rekonštrukcie 
chodníkov sa projekt zameriava aj na vstupy 
do bytových domov či na výmenu obrubníkov. 

V tejto lokalite by mali pribudnúť aj nové sto-
jiská na kontajnery, inteligentné verejné LED 
osvetlenie, nabíjacie stanice pre elektromo-
bily či kamerový systém. Rampy na existuj-
úcich chodníkoch pre peších budú stavebne 
upravené tak, aby ich sklony boli čo najviac 
prispôsobené pre bezpečný pohyb imobilných 
osôb. Mesto nezabúda ani na revitalizáciu ze-
lene. Pribudnúť by malo takmer 90 stromov 
a ručne založený trávnik o výmere 3 590 m2. 
Súčasťou parkoviska by mali byť aj snímače 
obsadenosti a infopanely zobrazujúce počet 
voľných parkovacích miest. Predtým, ako 
samospráva pristúpi k ďalšej fáze projektu, 
zaujíma sa o názory obyvateľov. V súčasnosti 
realizujeme prieskum, v ktorom sa môžu ľudia 

vyjadriť, či s plánmi mesta súhlasia alebo nie. 
Prioritne sme sa zamerali na obyvateľov, ktorí 
bývajú na Tatranskej ulici v bytových domoch 
24 – 64. Výsledok by mal byť známy do konca 
marca. „Táto výstavba je naplánovaná v priesto-
roch za ich panelákmi a bezprostredne sa ich týka. 
V spolupráci s predsedami bytových spoločenstiev 
im preto dávame priestor vyjadriť sa, či chcú nové 
parkovisko alebo sú za zachovanie aktuálneho 
stavu. Názor väčšiny budeme rešpektovať,“ ho-
vorí primátor mesta Ján Nosko. V prípade, že 
stanovisko obyvateľov Tatranskej ulice bude 
pozitívne, mesto požiada príslušné úrady 
o územné a stavebné povolenie. O všetkom 
Vás budeme priebežne informovať. 

dmo

O parkoviskách za Tatranskou ulicou rozhodnú obyvatelia 

Jazdíte pre Taxify?

 Parkovanie na Tatranskej ulici je problémové
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1 Spolu za krajšie a čistejšie mesto

Veľkonočné trhyPamätník v Kremničke

Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie 
verejných priestranstiev, najmä medziblokovej 
zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych 
a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabez-
pečenie sezónneho zberu biologicky rozloži-
teľného komunálneho odpadu zo záhrad. Do 
skrášľovania okolia sa každoročne zapájajú 
obyvatelia, ale aj zamestnanci a vedenie mesta. 
Počas minulých rokov sme s čistením pomáha-
li v rôznych mestských častiach. Zbierali sme 
odpadky pri Urpíne v centre, spolu s deťmi zo 
školského klubu sme upratali lokalitu Pod Ry-
bou na Uhlisku, žiaci a zástupcovia Akadémie 
umení nám pomohli vyčistiť park pri kaštieli 
Radvanských v Radvani a malí školáci s nami 
upratovali Jelšový hájik v Sásovej. „Tento rok sme 
prostredníctvom sociálnych sietí oslovili obyvateľov 
Fončordy, aby nám dali svoje tipy na pomoc v tejto 
lokalite. Všetky ich návrhy sme preverili a vybra-
li sme si horičku, ktorá je v blízkosti bytoviek, ale 
aj pri materskej a základnej škole. Som rád, že ľudí 
v našom meste zaujíma čistota ich okolia,” hovorí 
primátor mesta Ján Nosko. Horičku medzi ma-
terskou školou Tulská a „Bonetou“ budeme čis-
tiť v úvode prvej etapy akcie Za krajšie mesto. 
Všetkých, ktorí chcú pomôcť čakáme v piatok, 
22. marca 2019 o 14:00 hod. priamo na mieste. 
Okrem úpravy okolia a zbierania odpadkov sa 
v spolupráci s organizáciou ZAaRES zameria-
me aj na opilovanie drevín. Zabezpečíme tiež 
osadenie nových smetných košov a obnovíme 
lavičky. Organizačné zabezpečenie akcie Za 
krajšie mesto má na starosti Oddelenie odpa-
dového hospodárstva a údržby verejných prie-
stranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici 

(tel. č. 048/433 0454). Pri realizácii sa počíta 
s aktívnym zapojením obyvateľov, základných 
či stredných škôl, mimovládnych neziskových 
organizácií a občianskych iniciatív. K čisteniu 
verejných priestranstiev (Mestský park, Jelšový 
hájik, Park pod Pamätníkom SNP, Urpín, atď.) 
prizve mesto aj environmentálne zamerané 
miestne dobrovoľnícke organizácie. Dočistenie 
týchto lokalít zabezpečí správca verejnej zelene 
ZAaRES Banská Bystrica a aktivační pracovnící.

I. ETAPA 22. – 23. marec 2019 
Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Nový svet, 
Jakub, Uľanka 
Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Zá-
pad, Malachovská cesta 34, tel.č. 0903 566 642

II. ETAPA 29. – 30. marec 2019
Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch
Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Vý-
chod, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643

III. ETAPA 5. – 6. apríl 2019
Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar, Belveder
Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Zá-
pad, Malachovská cesta 34, tel.č. 0903 566 642

IV. ETAPA 12. – 13. apríl 2019 
Radvaň, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalko-
vá, Senica, Pršianska terasa
Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Cen-
trum, Horná 24/A, tel.č. 0903 566 641

V uvedených termínoch mesto zabezpečí pris-
tavenie veľkoobjemových kontajnerov do jed-
notlivých lokalít. Viac informácií o pristavení 
kontajnerov obyvatelia nájdu na stránke mes-

ta www.banskabystrica.sk a na informačných 
plagátoch na bytových domoch. V prípade po-
treby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových 
kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad a pod. 
počas akcie, môžete každý deň od pondelka 
do soboty kontaktovať Oddelenie odpadového 
hospodárstva a ÚVP na tel. č. 0905 940 847.

Upozornenie
Za nepriaznivých podmienok (dážď, podmo-
čený terén, silný vietor, sneženie, a pod.) bude 
stanovený náhradný termín, o čom budeme 
obyvateľov informovať na stránke mesta www.
banskabystrica.sk. Termíny etáp si môžu Ban-
skobystričania potvrdiť na: 048/433 0454,  
0905 940 875, separovanyzber@banskabystrica.
sk. Žiadame obyvateľov mesta, aby počas akcie 
nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov 
a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov 
od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, 
čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia 
s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo 
vlastníctve alebo správe mesta Banská Bystrica 
má výlučne mestom poverená odborná orga-
nizácia Záhradnícke a rekreačné služby - ZA-
aRES. Neodborný zásah do zelene môže spôso-
biť pre vlastníka ekonomickú, ale aj ekologickú 
ujmu a je v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny a s platným Vše-
obecne záväzným nariadením mesta Banská 
Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane 
zelene. Nepovolený výrub stromov a ich po-
škodzovanie je priestupkom, za ktorý môže byť 
uložená finančná sankcia.

Oddelenie odpadového hospodárstva

S príchodom jari sú v našom meste spojené 
aj príležitostné Veľkonočné trhy. Tento rok sa 
uskutočnia od 10. do 17. apríla 2019 na Námestí 
SNP. Môžete sa tešiť na širokú ponuku výrob-
kov s veľkonočnou tematikou, ale aj pochutnať 
si na dobrom jedle a nápojoch. Stánky s reme-
selníckymi výrobkami ponúknu každý deň od 
9:00 do 19:00 hod. ľudovo-umelecké predmety 
z rôznych materiálov. Nebudú chýbať ani fareb-
né kraslice, maľované vajíčka, pletené korbáče 
či prútené výrobky. V ponuke nájdete aj zdo-
bené medovníky, pekárenské a cukrárenské 
dobroty, med, medovinu, výrobky z včelieho 
vosku a iné. Stánky s veľkonočnými pochutina-
mi budú otvorené denne od 9:00 do 19:00 hod. 
a ponúknu plnené langoše, chutné trdelníky 
i chlebové posúchy. Oddelenie kultúry

Po obnove vojnových hrobov v Majeri chce sa-
mospráva venovať zvýšenú pozornosť aj ďalším 
pietnym miestam. Pri príležitosti 75. výročia 
Slovenského národného povstania sa zameria-
me na Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke. 
Táto stavba s architektúrou európskeho význa-
mu sa v roku 1963 stala národnou kultúrnou 
pamiatkou a už roky ľuďom pripomína krutú 
minulosť počtom obetí i charakterom popráv. 
„Pri obnove chceme dodržať pôvodný zámer archi-
tekta Dušana Jurkoviča. Revitalizovať by sa mal 
samotný objekt, ale aj jeho okolie,“ hovorí druhý 
zástupca primátora Milan Lichý. Cieľom re-
konštrukcie je predísť poškodeniu pamätníka, 
a preto bude celkový zámer zrealizovaný v nie-
koľkých etapách. Prvú etapu obnovy plánuje 
mesto odštartovať už v najbližších mesiacoch. 

V rámci nej by mala byť odstránená nepláno-
vaná, nestabilná a náletová zeleň. Ide o výrub 
približne 14 tují v areáli. Mesto tiež chce, aby 
okolie pamätníka prešlo revitalizáciou, a ná-
sledne plánuje vysadiť novú zeleň podľa pô-
vodného projektu. Vďaka tomu bude obnovená 
prvotná kompozícia a vizuálne vnímanie tohto 
významného architektonicko-výtvarného die-
la. V ďalších etapách plánuje samospráva ob-
noviť aleju a aktualizovať informačnú tabuľu 
o mená obetí. Rekonštrukcia bude realizovaná 
v súlade s usmernením a rozhodnutím Krajské-
ho pamiat kového úradu v Banskej Bystrici. Na 
riešení tejto problematiky mesto spolupracuje 
aj s odbornými inštitúciami či historičkou ume-
nia K. Kubičkovou.
 Oddelenie kultúry 
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téma mesiaca: zápisy do zš a mš

Usmernenie k zápisu detí do materských škôl 

Lokalita: Centrum mesta
Materská škola, Lazovná 32
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 4
DOD: 27. 3. 2019, 10:00 – 12:00 hod.
Materská škola, Horná 22
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 3
DOD: 11. 4. 2019, 10:00 – 11:30 hod.
Materská škola, Cesta k nemocnici 37
Prevádzková doba: 6:30 – 16:45 hod. Počet tried: 4
DOD: 20. 3. 2019, 09:00 – 11:00 hod. 
Materská škola, Profesora Sáru 3
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 4 
DOD: 2. 4. 2019, 9:00 – 12:00 hod.
Materská škola, 9. mája 26
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 3
DOD: 4. 4. 2019, 10:00  – 11:30 hod.
Materská škola Na Starej tehelni 7
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 4
DOD: 27. 3. 2019, 10:00 – 11:15 hod. v 2. triede 
Materská škola, Trieda SNP 77
Prevádzková doba: 7:00 – 16:30 hod. Počet tried: 1
DOD: 11. 3. 2019, 9:30  – 11:30 hod.
Materská škola, 29. augusta 14
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 5
DOD: 11. 4. 2019, 15:00 – 16:30 hod. 
Materská škola, Hronská 18, mestská časť Šalková
Prevádzková doba: 6:15 – 16:15 hod. Počet tried: 1
DOD: 16. 4. 2019, 11:00 – 12:00 hod.
Materská škola, Jakubská cesta 77, mestská časť Jakub
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 2 
DOD: priebežne počas mesiaca apríl 2019
Materská škola, Senická cesta 82, mestská časť Senica
Prevádzková doba: 6:15 – 16:00 hod. Počet tried: 1
DOD: 26. 3. 2019
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 2
DOD: z dôvodu naplnenej kapacity MŠ sa deň otvorených dverí nekoná

Lokalita: Radvaň, Fončorda, Podlavice
Materská škola, Radvanská 1 
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 2
DOD: 4. 4. 2019, 10:00 – 11:00 hod.
Materská škola, Radvanská 26 
Prevádzková doba: 6:30 – 17:30 hod. Počet tried: 5
DOD: 2. 4. 2019, 10:00 – 11:00 hod., informačný deň pre rodičov
Materská škola, Radvanská 28
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 6
DOD: 3. 4. 2019, 10:00 – 11:00 hod.

Materská škola, Kremnička 22, mestská časť Kremnička 
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 1,5
DOD: priebežne počas mesiaca apríl 2019
Materská škola, Jilemnického 8 
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 4
DOD: 11. 4. 2019, 9:00 – 11:30 hod.
Materská škola, Družby 3
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 7
DOD: 10. 4. 2019, 10:00 – 11:15 hod.
Materská škola, Nová 2
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 6
DOD: 9. 4. 2019, 10:30 – 11:30 hod.
Materská škola, Tulská 25
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 5
DOD: 8. 4. 2019, 10:00 – 11:00 hod. (10:00 – 10:15 hod. spoločné stretnutie 
s riaditeľkou MŠ v 3. triede)
Materská škola, Šalgotarjánska 5
Prevádzková doba: 6:30 – 16:45 hod. Počet tried: 6
DOD: 12. 4. 2019, 9:00 – 11:00 hod.
Materská škola, Na Lúčkach 2
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 5 
DOD: 2. 4. 2019, 10:15 – 11:15 hod.
Materská škola, Buková 22, mestská časť Skubín
Prevádzková doba: 6:30 – 16:45 hod. Počet tried: 2 
DOD: 16. 4. 2019, 9:00 – 10:00 hod.

Lokalita: Rudlová – Sásová
Materská škola, Odbojárov 9
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 1,5 
DOD: 20. 3. 2019, 10:00 – 11:00 hod.
Materská škola, Sásovská cesta 21
Prevádzková doba: 6:30 – 16:30 hod. Počet tried: 4
DOD: 9. 4. 2019, 10:00 – 11:30 hod.
Materská škola, Magurská 14 
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 4
DOD: 4. 4. 2019, 15:30 – 16:30 hod.
Materská škola, Karpatská 3
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 5 
DOD: 21. 3. 2019, 10:00 – 11:00 hod.
Materská škola, Strážovská 3
Prevádzková doba: 6:30 – 17:00 hod. Počet tried: 5
DOD: z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie MŠ sa nekoná
Materská škola, Tatranská 63
Prevádzková doba: 6:00 – 17:00 hod. Počet tried: 6
DOD: 10. 4. 2019, 10:00 – 11:00 hod.

Dni otvorených dverí v materských školách

Zápisy detí do materských škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta na školský 
rok 2019/2020 sa uskutočnia v dňoch 17. 
apríla a od 24. do 26. apríla 2019 v čase od 
8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 
hod. v jednotlivých materských školách. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou 
prílohou – potvrdenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilos-
ti dieťaťa, si zákonný zástupca vyzdvihne 
v Klientskom centre mestského úradu alebo 
si ju aj s povinnou prílohou stiahne z webo-
vej stránky mesta. Vyplnenú a podpísanú 
žiadosť spolu s povinnou prílohou, zákonný 
zástupca odovzdá spravidla v čase zápisu 
riaditeľke materskej školy. K nahliadnutiu 
predloží rodný list dieťaťa a občiansky pre-

ukaz zákonného zástupcu dieťaťa. Záujmom 
mesta je umiestniť čo najväčší počet detí 
predškolského veku. V prípade, ak dieťa ne-
bude prijaté na vybratú materskú školu, ria-
diteľka príslušnej materskej školy ponúkne 
zákonnému zástupcovi možnosť umiestne-
nia dieťaťa v inej materskej škole v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta, kde bude voľné 
miesto. 
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Blíži sa čas zápisu detí do prvého ročníka
Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je Všeobecne záväzným nariadením určený na prvý 
pracovný utorok v apríli. Tento rok teda rodičia zapíšu svojich malých prvákov do školských lavíc dňa 2. apríla 2019 v čase od 13:00 do 
18:00 hod. Bližšie informácie zverejní každá základná škola na svojej webovej stránke.

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase 
nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕ-
šilo šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť 
ho na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý 
pobyt (spádová škola). Žiak môže plniť povinnú 
školskú dochádzku aj v inej ako spádovej ško-
le, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné 
vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný 
prednostne prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt 
v školskom obvode jeho školy. 

Čo je potrebné pri zápise?
Zápisu sa dieťa zúčastní so zákonným zástup-
com, ktorý predloží platný občiansky preukaz 
a rodný list dieťaťa. V prípade, že v čase zápisu 
je dieťa choré, je potrebné to oznámiť riaditeľovi 
vybranej školy a dohodnúť sa na individuálnom 
postupe. O prijatí dieťaťa na základné vzdeláva-
nie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom 
sa má základné vzdelávanie začať. Ak sa zá-
konný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa 
dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchá-
dzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

Odklad alebo nástup do školy skôr
Zákonný zástupca dieťaťa môže na základe pí-
somnej žiadosti požiadať riaditeľa ZŠ o odklad 
povinnej školskej dochádzky o jeden školský 
rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedo-
siahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti 
je odporučenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. Na plne-
nie povinnej školskej dochádzky môže byť vý-
nimočne prijaté aj dieťa, ktoré ešte nemá šesť 
rokov. V tomto prípade sa k žiadosti prikladá 
súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia vý-

chovného poradenstva a prevencie a súhlasné 
vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a do-
rast.

Zápis je možný aj na diaľku
Pokiaľ má dieťa trvalé bydlisko na území SR 
a vzdeláva sa v školách mimo tohto územia, 
plní povinnú školskú dochádzku podľa zá-
konov SR. Zákonní zástupcovia môžu splno-
mocniť blízku osobu na Slovensku, aby dieťa 
zapísala do kmeňovej školy. Osoba sa preukáže 
splnomocnením od zákonných zástupcov die-
ťaťa, svojim občianskym preukazom a rodným 
listom dieťaťa (príp. overenou kópiou). O povo-
lení vzdelávania v školách mimo územia Slo-
venskej republiky, ako aj o individuálnom vz-
delávaní v zahraničí pre žiakov základnej školy 
rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, v kto-
rej uvedie:  meno, priezvisko a bydlisko žiaka, 
rodné číslo žiaka,  adresu bydliska v zahraničí, 

názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahra-
ničí navštevovať, ak je vopred známa. Do 30 dní 
po príchode žiaka do krajiny pobytu sa pred-
kladá riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uve-
dením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, 
že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný 
zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží 
tento doklad vždy k 15. septembru príslušného 
školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdeláva-
ní v školách mimo územia SR. Kmeňová škola 
poskytne žiakovi na základe žiadosti zákonné-
ho zástupcu učebnice a pracovné zošity. Žiak, 
ktorý si plnení povinnú školskú dochádzku 
v školách mimo územia SR, môže na základe 
žiadosti vykonať komisionálne skúšky. V žia-
dosti sa uvádzajú ročníky, za ktoré sa majú 
komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah 
a rozsah určí riaditeľ školy najneskôr 15 dní 
pred ich konaním. Na základe výsledkov vydá 
škola žiakovi vysvedčenie. Žiak môže zo zá-
važných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti 
ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej 
škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu 
žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom 
školy, v ktorej sa má skúška vykonať. Zákonný 
zástupca žiaka, ktorý nepožiadal o vykonanie 
komisionálnych skúšok, ich vykoná po ukonče-
ní osobitného spôsobu plnenia školskej dochá-
dzky. Podľa výsledkov následne riaditeľ školy 
zaradí žiaka do príslušného ročníka. 

Upozorňujeme 
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca die-
ťaťa, ktorý ohrozuje výchovu a vzdelávanie ale-
bo   zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú 
dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási 
na povinnú školskú dochádzku, za ktorý je mu 
mesto Banská Bystrica oprávnené uložiť pokutu 
do výšky 331,50 eur podľa platnej legislatívy. 

Školský úrad BB 

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy

17. 4. 2019
MŠ Radvanská 1, ktorá sa nachádza v priestoroch ZŠ Radvanská 1. Do materskej školy budú od 1. septembra 2019 prijaté deti, 
ktoré ešte nenavštevovali žiadnu materskú školu. V prípade voľnej kapacity prijmú aj deti od dvoch rokov. 

24. 4. 2019
MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda 
SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82

25. 4. 2019
MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šal-
gotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

26. 4. 2019 MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

Zápis sa neuskutoční do MŠ, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, z dôvodu naplnenej kapacity.

Školský úrad BB 

Do 15. júna sa dozviete o prijatí dieťaťa  
na základnú školu
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom 
vo Zvolene predstavuje:

Meno: Lina Pohlavie: fenka
Vek: 12/2012 Rasa: kríženec
Výška: 55 cm Váha: 21,5 kg
Povaha: Lena a Lina sú sestry, nájdené v hroz-
nom stave. Strach majú ešte aj teraz, ale je 
to omnoho lepšie ako na začiatku. Sú v naj-
lepšom veku a teraz majú šancu získať novú 
rodinu. Obe fenky sú kastrované. Sú milé k 
ľuďom a pomaly im začínajú dôverovať. Zob-
rať si ich môžete aj samostatne. Ak chcete vidieť 
viac psíkov či pomôcť, informujte sa na tel. číslach: 
0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej sta-
nici so sídlom na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen. 
Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete 
aj na webovej stránke www.kszv.sk.

Názory poslancov
V minulom čísle sme v tejto rubrike začali predstavovať poslancov MsZ a na rad sa dostali ďalší traja z nich. Pýtali sme sa ich na vzťah 
k mestu i na ich priority a oblasti, ktorým sa budú počas štyroch rokov venovať. 

Jakub Gajdošík
V Banskej Bystrici žijem 
od svojich štyroch rokov 
a vďačím nášmu mestu za 
veľa. Verím, že ako posla-
nec budem mať možnosť to 
mestu aspoň trochu vrátiť. 
Chcem sa zamerať najmä 
na problémy týkajúce sa 

dopravy, ako je budovanie parkovísk, cyklotrás, 
opravy ciest a chodníkov, ale aj na zlepšenie 
MHD. Je potrebné pohnúť aj s riešením najkri-
tickejších dopravných úsekov, napr. Hušták, kri-
žovatka pri Mestskom parku, obchvat Sásovej, 
cesta na Pršiansku terasu či rozšírenie kruho-
vého objazdu pri Lidli na Fončorde. Keďže som 
poslanec za obvod Sásová – Rudlová, spolupra-
cujem aj na projekte revitalizácie vnútrobloku 
pri ZŠ Sitnianska, ktorý ľudia poznajú pod ná-
zvom Opavia. Výbornou správou pre obyvateľov 
nášho sídliska je aj to, že po materskej škole na 
Tatranskej ulici, sme sa pustili do rekonštrukcie 
škôlok na Strážovskej a Karpatskej ulici. Na-
priek nepredvídanému zdržaniu sa pri rekon-
štrukcii, verím, že už čoskoro sa sásovské deti 
vrátia do vynovených škôlok.

Erika Karová 
Ako hrdá Banskobystričanka 
mám záujem o to, aby projek-
ty a zámery mesta priniesli 
úžitok našim obyvateľom. 
Verím, že sa nám podarí 
vytvárať lepšie podmienky 
pre kultúrne a športové ak-
tivity pre všetkých. Rada by 

som prispela aj k tomu, aby sa medzinárodný 
olympijský festival mládeže EYOF 2021 orga-
nizoval v našom krásnom meste, keďže máme 
na to vytvorené podmienky i zázemie a bol by 
obrovským prínosom nielen pre šport, ale aj ces-
tovný ruch. Mojimi prioritami, ako poslankyne 
a predsedníčky Výboru mestskej časti Radvaň, 
bude spolupráca s obyvateľmi a pokračovanie 
v projektoch v mojom volebnom obvode s ob-
čianskou radou Radvaň – vybudovanie denného 
centra,  rekonštrukcia a opravy chodníkov, osa-
denie lavičiek, detských ihrísk, outdoorových 
ihrísk, bezpečnostných kamier, takisto pešieho 
prepojenia od materských škôl na Bernolákovu 
ulicu či iniciovanie aktívnej diskusie s obyva-
teľmi mesta. Záleží mi na rozvoji nášho mesta 
a spokojnosti občanov.

David Kapusta 
Som večný idealista, ktorý 
stále sníva o tom, že Ban-
ská Bystrica znovuobjaví 
svoju zašlú slávu. Narodil 
som sa pri niekdajšom Le-
ninovom parku, kde som 
sa naučil bicyklovať a pvý-
krát stál na nohách. Naše 

mesto je pre mňa domov, kde sa cítim najlepšie. 
Žil som niekoľko rokov v zahraničí, teraz som 
sa vrátil na Slovensko a pracujem ako daňový 
konzultant so zameraním na transferové oce-
ňovanie a korporátne financie. Osobne mi veľ-
mi záleží na tom, aby sa naše mesto opäť stalo 
mestom príležitostí. Som smutný, že mladá aj 
staršia generácia musí odchádzať za prácou do 
Bratislavy alebo zahraničia. Naše mesto má veľa 
základných problémov a ja nemám čarovný 
prút, ale ako poslanec svoju energiu a čas ak-
tuálne venujem témam Smart City, participácii 
a otvoreným dátam pre všetkých obyvateľov. 
Chcem, aby bola Banská Bystrica atraktívnym 
mestom 21. storočia, kde sa budeme všetci cítiť 
dobre. Viem, že to bude dlhá cesta, preto si mu-
síme navzájom pomáhať. 

Pilotný projekt Fit senior sa začal 
Na Slovensku bola stredná dĺžka života 
v roku 2017 u žien 80,3 a u mužov 73,8 
rokov. Slováci vo veku 65 rokov môžu 
podľa zdravotníckej ročenky očakávať, 
že v zdraví prežijú približne štyri zo 
svojich zostávajúcich rokov. V súvis-
losti s touto problematikou a v rámci 
plnenia cieľov Komunitného plánu 
mesta pripravili Poradňa zdravia ban-
skobystrického Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva (RÚVZ) a Odbor 
sociálnych vecí mesta Banská Bystrica 
pilotný projekt, ktorý bude prebiehať do konca 
apríla 2019. Fit senior je bezplatný 12-týždňo-
vý program zameraný na zvýšenie pohybovej 
aktivity u seniorov, ktorí majú viac ako 60 ro-
kov a sú z B. Bystrice. Program pozostáva zo 
zdravotno-výchovných aktivít formou teoretic-
kej a praktickej časti. Realizujú sa od februára 
v priestoroch KOMUCE na Robotníckej ulici. 
Po úspešnom nábore účastníkov, ktorých je 
momentálne 40, sa uskutočnili vstupné vyšetre-
nia a úvodné inštruktáže. Všetkým na základe 
výsledkov poskytujú odborní pracovníci indi-
viduálne poradenstvo. Počas troch mesiacov si 
účastníci vypočujú prednášky na rôzne témy – 

Naučme srdce biť pomalšie, Strava a pohyb vo 
vyššom veku, Chôdzou k zdraviu a iné. Veríme, 
že každý si nájde niečo, čo ho zaujme, pretože 
po každej prednáške bude nasledovať praktická 
ukážka a inštruktáž k rôznym formám cvičení 
(ako uľaviť boľavému chrbtu, cvičenia na správ-
ne držanie tela, tancom k štíhlosti, dychové či 
relaxačné cvičenia). Uskutočnia sa pod dohľa-
dom rehabilitačných sestier a inštruktorky 
z Poradne zdravia RÚVZ BB. Po ukončení kurzu 
absolvujú účastníci aj výstupné vyšetrenie. Na 
základe týchto výsledkov organizátori zvážia 
pokračovanie projektu aj do budúcnosti.

Odbor sociálnych vecí MsÚ 
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Do kroniky mesta pribudli ďalšie významné mená
Koniec februára sa v Banskej Bystrici opäť niesol v slávnostnom duchu. V Cikkerovej sieni radnice si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, 
Cena mesta a Cena primátora za rok 2018 desať laureátov, ktorí doplnili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Každý z nich svoj život 
zasvätili mestu pod Urpínom, a preto im patrí náš obdiv a uznanie. Ich mená budú navždy zapísané na stránkach pamätnej knihy mesta 
tak, ako ich činy zostanú vyryté v našej histórii. 

Cenu Čestné občianstvo 
získal za celoživotné posto-
je, odvahu a službu pravde, 
slobode a humanite Franti-
šek Paňák, in memoriam. 
Bol to právnik, literát, pre-
kladateľ, jezuita, kňaz i po-
litický väzeň. Za dlhoročné 
pôsobenie na komunálnej 
úrovni v prospech mesta 
a jeho obyvateľov získal 
Cenu mesta bývalý posla-
nec Pavol Bielik, ktorý bol 
vo verejnej funkcii tridsať 
rokov. Počas nich bol člen 
mestskej rady, predseda 
komisií mestského zastupi-
teľstva či predseda výboru 
mestskej časti volebného obvodu. Za odvahu 
pri šírení pravdivých informácií počas pohnu-
tých augustových udalostí v roku 1968 si Cenu 
mesta odniesol aj kolektív zamestnancov, ktorí 
v auguste 1968 pôsobili v banskobystrickom 
štúdiu Československého rozhlasu. Počas po-
hnutých augustových udalostí v štúdiu pôso-
bili: riaditeľ štúdia Ondrej Bartoš, šéfredaktor 
Vi liam Mráz, redaktorky Ota Plávková a Soňa 
Mlčochová, redaktori Ján Baláž, Imrich Čierny, 
Milan Jurčo, Fedor Mikovič, Zdeno Oravec, Šte-
fan Turňa, hlásateľky Lýdia Faksová, Hana Kúti-
ková, Milina Vlnová, režisér Osvald Záhradník, 
vedúci hudobnej redakcie Vojtech Tátoš, vedúci 
techniky Štefan Ivančík, zástupca vedúceho 
techniky Karol Demuth, majstri zvuku Milan 
Janák a Vladimír Lehoťan, technici Jaroslav 
Faksa a Dobroslav Chrobák, korešpondentka 
Júlia Drahošová, vodiči Miroslav Mičev a Viliam 
Snopko, riaditeľ vysielača SNP Banská Bystrica 
Ján Like. K oceneným v tejto kategórii patrí aj 
Daniel Kováč, in memoriam. Cenu mesta zís-

kal za odbojovú činnosť a prejavenú odvahu 
pri záchrane ľudských životov a majetku počas 
druhej svetovej vojny. Cenu primátora si tento 
rok odniesli šiesti laureáti. Za výrazný prínos 
v oblasti odborného vzdelávania a popularizá-
ciu včelárstva na Slovensku i v zahraničí to bol 
riaditeľ Strednej odbornej školy Pod Bánošom 
Pavel Fiľo. Vďaka nemu sa pozdvihlo vedomie 
a produktivita slovenského včelárstva a zame-
riava sa aj na budovanie školstva v našom mes-
te. Za celoživotné pôsobenie a propagáciu mes-
ta v oblasti kultúry doma i v zahraničí primátor 
ocenil aj riaditeľa Štátnej opery Rudolfa Hro-
madu. Okrem iného sa zaslúžil aj o významné 
umelecké dobudovanie a stabilizovanie Štátnej 
opery. Za rozvoj mesta a mimoriadny celoživot-
ný prínos v oblasti zdravotníctva získal Cenu 
primátora aj Josef Komoň. Ako lekár pôsobiaci 
vo viacerých významných funkciách sa postaral 
o to, aby v Banskej Bystrici fungovala kvalitná 
nemocnica, ktorá dodnes poskytuje zdravotnú 
starostlivosť na špičkovej úrovni. Za odvahu 

a prejavenie ľudskosti počas Slovenského ná-
rodného povstania i celoživotného lekárskeho 
pôsobenia a za zviditeľnenie mesta na lokálnej 
i celonárodnej úrovni získal ocenenie Ludvík 
Nábělek, in memoriam. Patril k zakladateľom 
banskobystrického Rotary klubu. Poskytoval 
pomoc antifašistom a pomáhal rasovo prena-
sledovaným obyvateľom. Významné ocenenie 
si odniesla aj Mária Reháková, ktorá v meste 
pod Urpínom zorganizovala Dni kroja. Pred 
rokmi založila poetickú súťaž Návraty poézie 
o cenu Andreja Sládkoviča. Ocenenie získala 
za šírenie dobrého mena mesta, za rozvoj kul-
túry a uchovávanie ľudových tradícií. Desiat-
ku laureátov uzatvára riaditeľ Spojenej školy 
v Banskej Bystrici Ján Žuffa, ktorého primátor 
ocenil za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania 
a za vytváranie podmienok pre rozvoj mládeže 
v meste. Jeho zásluhou sa škola stala pilotným 
centrom pre automobilový priemysel a centrom 
pre vzdelávanie a prípravu pre strojárstvo. 
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 Zľava: Pavel Fiľo, Pavol Bielik, Mária Reháková, Fedor Mikovič, Zdenka Oravcová, Milan Janák a Karol Demuth za kolektív 
zamestnancov, ktorí v auguste 1968 pôsobili v banskobystrickom štúdiu Československého rozhlasu, primátor mesta Banská 
Bystrica Ján Nosko, neter oceneného Františka Paňáka (in memoriam), vnuk oceneného Ludvíka Nábělka (in memoriam), 
dcéra oceneného Josefa Komoňa,  Ján Žuffa, Rudolf Hromada, syn oceneného Daniela Kováča (in memoriam)

Fo
to

: V
. V

ev
er

ka

Môžete rozhodnúť o najlepších projektoch 
Už od roku 2014 máme v našom meste 
možnosť zapojiť sa do rozhodovania o účele 
použitia prostriedkov tzv. participatívneho 
rozpočtu (PR). Vďaka tomu sa v Banskej 
Bystrici podarilo zrealizovať mnohé uži-
točné projekty. V aktuálnom ročníku bude 
medzi víťazné projekty prerozdelená suma 
z mestského rozpočtu vo výške 40 000 eur. 
S projektami, ktoré sa budú uchádzať o Váš 
hlas sa môžete oboznámiť už v týchto dňoch 
na webovej stránke PR pr.banskabystrica.

sk. Samotné hlasovanie sa začne 28. mar-
ca 2019 na mestskom úrade, kde Vám budú 
predstavené všetky projekty. Všetci ste sr-
dečne pozvaní. Ak nemôžete prísť, tak svoj 
hlas budete môcť odovzdať až do 18. apríla 
2019 do schránky umiestnenej v Klient-
skom centre mestského úradu. Nenechajte 
prepadnúť svoj hlas a rozhodnite o tom, 
ktorý z projektov naše mesto najviac potre-
buje.

Koordinačná rada PRMinuloročný projekt Folcolor pre mesto
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Rozvíjajú  
svoje nadanie 

Projekt Klub nadaných detí Banská Bystrica je 
súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme 
nadaným. ZŠ Ďumbierska je druhým miestom 
na Slovensku, kde takýto klub existuje. Je ur-
čený pre intelektovo, matematicky či lingvis-
ticky nadané deti, ale aj pre žiakov s bystrou 
úvahou a ochotou rozširovať si obzory vo všet-
kých smeroch. Cieľom je podchytiť skupinu 
nadaných detí už v rannom veku, poskytnúť 
im nadštandardný rozvoj a posúvať hranice 
ich vedomia. Pre členov klubu je pripravený 
bohatý program. Organizujú sa zábavné a her-
né činnosti zamerané na rozvoj intelektových 
predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie či 
experimenty a bádania. Žiaci doposiaľ spoz-
návali písma starého sveta, riešili zápalkové 
úlohy, tangramy, šifrovali a lúštili záhadné 
nápisy, skladali a programovali robotov, tvorili 
optické klamy, hrali špiónsku hru alebo bese-
dovali so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. 
V pilotnom ročníku sa stali jeho členmi žiaci 
1. stupňa z tried pre všeobecne intelektovo na-
dané deti. Tie na ZŠ Ďumbierska fungujú už 
sedemnásť rokov, najskôr ako súčasť projek-
tu APROGEN, následne programu pre žia kov 
VIN (všeobecne intelektovo nadaných). V klu-
be rozvíjajú svoje nadanie aj žiaci z klasických 
tried, ktorí sú integrovaní ako nadaní. Rodičia 
privítali projekt s radosťou, dokonca ho i fi-
nančne podporili. Stretnutia sa konajú vždy 
v utorok, od 14:00 do 15:00 hod. Členstvo je 
bezplatné.

ZŠ Ďumbierska 

Detský fašiangový sprievod 
potešil Fončordu 

Stavanie snehuliakov s najmenšími 

Máte voľné miesto vo svojom srdci? 

Mestská časť Fončorda ožila sprie-
vodom zaujímavých a pestrých 
masiek, ktoré si pripravili deti zo ZŠ 
na Moskovskej ulici. Žiaci sa snažili 
dodržať zvyky predkov a zastúpenie 
masiek bolo skutočne rôznorodé. 
Sprievod oživili aj metly, ktoré deti 
ozdobili farebnými vlasmi či šatami. 
Pomáhali im pritom vychovávateľ-
ky, ktoré žiakov naučili pekné vinše 
a veselé piesne. Pre spestrenie ich 
sprevádzali hudobníci, ktorí dodali 
fašiangovému sprievodu dobrú ná-
ladu a výnimočnú atmosféru. Tá sa 
prenášala aj na divákov, ktorí deti kadečím 
pohostili. Takto ich vyzvali: „Dobrý deň, pán 
richtár! Koledáme, koledáme a slaniny nemáme. 
Naša kapsa úbohá, všetko berie, čo Boh dá!“ Deti 
si vykoledovali chutnú slaninu, červené jabl-

ká, cibuľu, mäkký chlieb či voňavú klobásu. 
Všetko slané „prehlušili“ sladkou chuťou ši-
šiek s penou. Bursu ukončila pani riaditeľka 
poďakovaním a výslužkou. 

ZŠ Moskovská 

Úsmev ako dar, regionálna po-
bočka pre Banskobystrický kraj, 
otvára skupinové akreditované 
vzdelávanie záujemcov o profe-
sionálne rodičovstvo. Zážitkový 
program PRIDE je ucelený vz-
delávací systém, ktorý pomáha 
záujemcom o profesionálne rodičovstvo prijať 
zodpovednosť za zverené dieťa. Umožňuje do-
spelým spoznať svoje schopnosti, aby mohli 

účinne pomáhať deťom vyrov-
nať sa so svojou minulosťou, 
prijať prítomnosť a pripraviť sa 
na samostatnú budúcnosť. Po-
čas 40 alebo 60-hodinovej prí-
pravy budú dospelí spoznávať 
rôzne témy a predpokladaný 

termín začiatku je marec/apríl. Pre viac infor-
mácií kontaktujte: gubalova@usmev.sk. 

K. Schindlerová

Žiaci a pani učiteľky zo ZŠ Sitnianska priví-
tali v átriu školy deti z okolitých materských 
škôl, aby spoločne začali so stavaním snehu-
liakov. Keďže napadlo veľa snehu, na nedo-
statok stavebného materiálu sa nikto nemohol 
sťažovať. Na úvod všetkých potešilo predsta-
venie žiakov školy s názvom Mrázik, ktoré 
deťom vyčarilo príjemnú zimnú atmosféru. 
Po krátkom vystúpení sa všetci presunuli na 
školské ihrisko, kde sa rozdelili do tímov. 
Školáci predstavili škôlkarom nákres ich 
budúceho snehuliaka. Začali spoločne gúľať, 
vrstviť a utľapkávať sneh. Snehuliakov ozdo-
bili mrkvou, čiapkami, šálmi a inými vecami, 
preto každý z nich vyzeral inak. Na ihrisku sa 
zrazu objavili policajt, kuchár, upratovačka, 
hokejista či jednorožec. Deťom sa spoločnými 
silami podarilo vytvoriť naozaj krásnych a ori-
ginálnych snehuliakov. Ani poobede sa nenu-
dili a bolo pre nich pripravené pokračovanie 

netradičného dňa. Žiaci z ŠKD spolu s vycho-
vávateľkami vytvorili z rôznych zamrznutých 
tvarov fosforeskujúce ľadové kráľovstvo, ktoré 
mohli spoločne obdivovať aj po zotmení. Pre 
škôlkarov sa podarilo zorganizovať zaujíma-
vý a zábavný deň a už teraz sa tešia na ďalšie 
stretnutie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 
dňa otvorených dverí. ZŠ Sitnianska

Zastúpenie masiek bolo rôznorodé
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Deti mali zo snehu veľkú radosťDôležité je podchytiť nadané deti v rannom veku
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Čaká nás Banskobystrická hudobná jar 

Spravme niečo pre seba  
a naše životné prostredie 
Mesto sa už po ôsmy raz zapojilo do národnej kampane Do 
práce na bicykli, ktorá má snahu ukázať obyvateľom, že cesta 
do práce na dvoch kolesách môže byť prospešná nielen zdraviu, 
ale aj ich peňaženke a životnému prostrediu. Po minuloročnom 
rekordnom ročníku, kedy v meste súťažilo až 470 obyvateľov 
v 146 tímoch, sú aj tentokrát pripravené viaceré novinky. 

Roztočíme to spolu je heslo, 
ktoré bude celou kampaňou 
znieť a zároveň motivovať 
Banskobystričanov k pre-
hodnoteniu dopravných 
zvyklostí. Počas mája si bu-

deme môcť vyskúšať, aké je to nechať auto doma a cestovať do práce 
bicyklom, pešo alebo MHD. Okrem výhod spojených s používaním 
ekologických foriem dopravy, prispejeme aj k zmierneniu dopravných 
zápch v meste. „Ako sa hovorí, najťažšie je začať. Májová kampaň Do práce 
na bicykli môže byť pre mnohých Bystričanov skvelým impulzom, aby skúsili 
zmeniť svoje dopravné návyky. Väčší počet cyklistov na cestách je aj impul-
zom pre samosprávu, aby v meste začala vytvárať kvalitné podmienky aj pre 
obyvateľov využívajúcich bicykel. Novovybudovaná cyklotrasa z centra mes-
ta do Podlavíc je toho dôkazom“, hovorí koordinátorka kampane A. Štu-
lajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica. Do kampane sa 
môžu na stránke www.dopracenabicykli.eu zaregistrovať 2 až 4-členné 
tímy kolegov, ale aj tímy študentov stredných a vysokých škôl, ktorí do-
siahli vek 15 rokov. Každý účastník, ktorý v máji absolvuje najmenej 28 
jázd do práce a z práce na bicykli, bude zaradený do žrebovania o via-
ceré zaujímavé ceny, napríklad elektrický bicykel, skladací bicykel ale-
bo elektrickú kolobežku. Mestá, ktoré budú mať zaregistrovaných viac 
ako sto súťažiacich, sa dostanú do žrebovania o cyklostojany a verejné 
cyklopumpy. Kampaň bude mať tento rok aj špecifický rozmer. Vďaka 
mobilnej aplikácii a možnosti evidencie presných trás na webe, pomô-
žu súťažiaci zmapovať najvyťaženejšie úseky chodníkov a ciest v Ban-
skej Bystrici. „Na základe týchto dát bude možné zostaviť mapu komunikácií, 
ktoré cyklisti, peší alebo cestujúci MHD používajú pri presunoch do práce 
najčastejšie. Mesto bude môcť následne tieto informácie využiť pri tvorbe plá-
nu udržateľnej mestskej mobility, ako aj pri plánovaní opráv alebo výstavbe 
nových chodníkov tam, kde boli doteraz iba cestičky vyšliapané v tráve,“ vy-
svetľuje Štulajterová. Registrácia je možná najneskôr do 5. mája, preto 
neváhajte a zapojte sa čo najskôr!
 OCI BB 

Jar už klope na dvere 
Tradičná chuť jari – otváranie Banoša sa tohto roku uskutoční už 13. 
apríla. Zahájenie v poradí ôsmeho ročníka poľnohospodárskej a turis-
tickej letnej sezóny sa bude konať v areáli SOŠ Pod Bánošom. Okrem 
prezentácie tradičných jedál, farmárskych a remeselných produk-
tov z našich regiónov nebudú chýbať ani zaujímavé sprievodné akcie 
a atrakcie. Môžete sa tešiť na ukážky včelárstva, apiterapie, sokoliar-
stva, drobnochovateľstva, vrúbľovania, jazdenia na koni, detskej ško-
ly varenia a najnovšie aj vyhliadkových letov balónom. Organizátori 
pripravili aj novinku, a to prezentáciu školského medového piva. Na 
podporu ekologickej dopravy je zabezpečená zdarma kyvadlová dopra-
va z Radvane na Banoš cez Fončordu a Karlovo. Nechajte autá doma 
a príďte si užiť tradičné chute a dary jari z našich fariem a regiónov pri 
ľudovej hudbe Jána Maka a jeho sólistov. P. Rusnák

Festival vznikol v roku 1960 z iniciatívny Stre-
doslovenského osvetového strediska. Už v roku 
1961 prebral organizáciu festivalu Park kultú-
ry a oddychu, ktorý zastrešoval toto kultúrne 
podujatie až do svojho zrušenia v roku 2013. 
Od roku 2014 sa festival koná pod oddelením 
kultúry mesta Banská Bystrica. Počas mnohých 
rokov existencie festivalu sa na pódiách vys-
triedali špičkoví umelci a hudobné telesá zo 
Slovenska aj zahraničia. Spomenieme zvučné 
mená ako P. Topercer, M. Lapšanský, P. Micha-
lica, J. Zsapka, D. Zsapková, M. Árendárik, M. 

Paľa, J. Prochác, J. Lupták, V. Hudeček či Moy-
sesovo kvatreto, Stamic quartet a iné. Pravidel-

nými hosťami festivalu sú tiež Cappella Istropo-
litana a Slovenský komorný orchester Bohdana 
Warchala. Aj program tohto ročníka hudobnej 
jari bude obsahovať koncerty, ktoré nepochyb-
ne zaujmú milovníkov vážnej hudby. Novinkou 
bude koncert open air, na ktorom vystúpi sú-
bor starej hudby Solamente Naturali Bratislava. 
V poradí 59. banskobystrická hudobná jar sa 
koná s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia a všetky koncerty budú pre návštevní-
kov zdarma.

Robotnícky dom - referátAj tento rok pódium privíta zaujímavých umelcov
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Prístupná bude aj prehliadka múzea veteránov

Pomáhali kvapkami krvi,  
pripnutím zlatej stužky, ale aj finančne

Nadväzujú na minulý rok 

Rok 2018 bol pre Divadlo Štúdio tanca výnimočný, pretože sa niesol 
v znamení 20. výročia jeho založenia. Oslavy vyvrcholili v polovici de-
cembra minulého roka, kedy sa počas štyroch dní slávnostného galave-
čera zúčastnilo viac ako tristo hostí. Súčasný tanec ako žáner je teda stále 
aktuálny a práve Banská Bystrica je akýmsi jeho epicentrom na sloven-
skej scéne. V týchto jarných mesiacoch je aktuálna premiéra s názvom 
3x20 Ženy. Ak je Vám tento názov trochu povedomý, ide o použitie rov-
nakého princípu ako v prípade inscenácie 3x20 Muži, ktorá mala pre-
miéru v apríli minulého roku. Tentoraz sa však na stoličky choreogra-
fov posadili ženské predstaviteľky, konkrétne Z. Vesan Kozánková, M. 
Hajdyla Lacová a L. Méndez Marín Balážová. Projekt 3x20 má výrazne 
súčasný inscenačný tvar, postavený na energii a výpovedi troch zaují-
mavých umeleckých individualít počas jedného večera. Každá z troch 
choreografií je akousi výpoveďou o stave a prežívaní umenia v odlišných 
svetoch a tematicky odzrkadľujú postoj každej z umelkýň. Ak ste mar-
covú premié ru zmeškali (14. – 15. marca), inscenáciu môžete zažiť ešte 
v reprízových dátumoch: 20. marca, 27.marca, 29. marca a 10. apríla a 12. 
apríla vždy o 19:00 hod. v Divadle Štúdio tanca na Komenského 12.

Divadlo Štúdio tanca 

Vráťte sa o desiatky  
rokov spať 

Veterán klub Banská Bystrica v spolupráci zo Združením zberateľov 
historických vozidiel SR organizujú tradičné Jarné výmenné stretnutie 
veteránov a náhradných dielov. Uskutoční sa 7. apríla 2019 od 6:00 hod. 
V tento deň sa areál SAD na Partizánskej ceste na chvíľu vráti v čase. 
Nebudú chýbať nádherné staré motocykle a tisíce náhradných dielov, 
ktoré si záujemcovia budú vymienať. Toto podujatie každoročne vyhľa-
dávajú slovenskí, ale aj zahraniční návštevníci. Zaujímavosťou stretnu-
tia je možnosť prehliadky múzea veteránov, ktoré bude návštevníkom 
k dispozícii od 10:00 hod. Môžete si pozrieť množstvo trofejí, plagátov, 
fotografií a zaujímavostí, ktoré členovia klubu zbierajú niekoľko rokov. 
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť, ktorá sa bude konať v srd-
ci stredného Slovenska už prvú aprílovú nedeľu.  J. Malatinec

Občianske združenie Svetielko nádeje sa tento 
rok pripojilo k celosvetovej kampani na podpo-
ru povedomia o detskej onkológii. Deň detskej 
rakoviny pripadá každoročne na 15. februára. 
S iniciatívou pripomínať si tento deň prišla or-
ganizácia Childhood Cancer International (CCI) 
v roku 2002. Symbolom je zlatá stužka. „Roz-
hodli sme sa zapojiť do tejto medzinárodnej kampa-
ne, aby sme verejnosti priblížili, ako sa žije rodinám, 
ktoré majú doma detského onkologického pacienta. 
Chceme tiež kampaňou nabúravať nevhodný strach 
z rakoviny a ukázať, že vďaka modernej medicíne 
a kvalitnému personálu vieme veľa pomôcť a väčši-
na našich pacientov sa vylieči,” povedal P. Bi cian, 
predseda občianskeho združenia Svetielko ná-
deje a primár Kliniky pediatrickej onkológie 
a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemoc-
nici s poliklinikou Banská Bystrica. Tím Sve-
tielka nádeje v spolupráci s partnermi pripra-
vili v piatok, 15. februára v priestoroch Europa 
SC pestrý edukatívno-zábavný program. Počas 
celého dňa mali možnosť návštevníci v  ob-
chodnom centre podporiť iniciatívu viacerými 
spôsobmi, napríklad nosením zlatej stužky, da-
rovaním krvi či podporou verejnej zbierky. Viac 
o živote rodín s deťmi s rakovinou, ako aj o pro-

jektoch pomoci Svetielka nádeje 
sa mohli návštevníci dozvedieť 
z komixovej edukačnej výsta-
vy s názvom Cesta, na ktorej 
pomáhame. Mobilného odberu 
krvi sa zúčastnilo 33 darcov, 
z toho 7 prvodarcov a získalo 
sa takmer 12 litrov tejto naj-
vzácnejšej tekutiny. Súčasťou 
dopoludnia bolo aj predstavenie 
knihy Kamošky svetlušky, ktorú 
pomáhali ilustrovať deti. Pro-
gram dotváral tím animátorov 
a vystúpili aj študenti Fakulty 
múzických umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici. Deň 
detskej rakoviny podporili svo-
jou prítomnosťou i hráči z UMB 
Hockey Teamu a bežci, ktorí zviditeľňujú Sve-
tielko nádeje v rámci Slovenska na bežeckých 
podujatiach. Priestor dostali aj dobrovoľníci 
zapojení do projektu Dobrovoľnícka návštevná 
služba. Vystúpil aj gitarista D. Bílek a večer sa 
celá budova Europa Business Center rozsvie-
tila v tvare obrovskej zlatej stužky – symbolu 
Dňa detskej rakoviny. „Chcem vyjadriť veľké po-

ďakovanie tým, ktorí nám pomohli s touto akciou. 
Ďakujem ľuďom, ktorí na nás mysleli a počas dňa 
si pripli zlatú stužku a podporili nás. V rámci ve-
rejnej zbierky sa vyzbieralo 575,02 eur. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nezostali ľahostajní a prišli vyjadriť 
spolupatričnosť s deťmi, ktorým do života vstúpilo 
onkologické ochorenie,” uzavrel P. Bician. 

OZ Svetielko nádeje

Odberu krvi sa zúčastnili aj viacerí prvodarcovia
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Kedy bola založená pošta v našom meste? 
Odpoveď nám dáva E. Jurkovič. Miesto-
držiteľská rada vo Viedni dňa 17. apríla 
1769 rozhodla, že v Banskej Bystrici bude 
poštová stanica. Dátum tohto rozhodnutia 
môžeme považovať za vznik stálej pošty 
v meste. Stalo sa tak pred 250 rokmi a od-
vtedy funguje pošta v meste pod Urpínom 
nepretržite až dodnes. Je však potrebné 
pripomenúť, že nejde o najstaršiu štátnu 
poštu v Banskej Bystrici. Poštmajstrovské 
právo bolo v tomto čase dedičné. Za pr-
vého poštmajtra zvolili Jána Bitteru, ktorý 
naň získal dedičné právo a mestskej rade 
to oznámil dňa 20. mája 1769. Prvá úloha 
nového poštmajstra v novootvorenej sta-
nici (nielen v Banskej Bystrici) spočívala v jej 
zriadení. Musel zabezpečiť všetky náležitos-
ti na jej chod – postiliónov, sluhov, kočiare, 
kone, vlastný úrad a podobne. Doteraz nie 
je známe, v ktorej budove bol zriadený prvý 
poštový úrad. Ján Bitter nepochádzal z Ban-
skej Bystrice, ale sa sem prisťahoval po požiari 
v roku 1761, keď zároveň získal aj trhový Ei-
ser-Kohnov (Turzov) dom. Je teda možné, že 
prvá poštová stanica bola zriadená práve tu. 
Mesto však nesúhlasilo, aby sa kočiši premá-
vali von a naspäť do mesta mimo dozoru. Situ-
áciu nakoniec Ján Bitter vyriešil tak, že kúpil 
pozemok – záhradu pri mlyne za Hornou 
Striebornou bránou. Jeho cena bola 150 zla-
tých a obchod bol datovaný dňom 29. augusta 
1769. Po založení pošty v Banskej Bystrici boli 
zriadené aj poštové dostavníkové linky, ktoré 
spájali naše mesto s okolitým svetom. Čoskoro 

bola vytvorená aj ďalšia poštová stanica v Mo-
tyčkách, a tým sa otvorila linka aj smerom na 
Ružomberok. Neskôr archívne pramene uvád-
zajú, že poštová stanica bola v dnešnej Dolnej 
ulici. Ján Bitter sa stal prvým mestským po 
mene známym poštmajstrom a my si pripo-
míname 250. výročie od vzniku stálej pošty 
v Banskej Bystrici. Dejiny pošty a poštovníctva 
patria medzi komplexné historické témy a ich 
spracovanie a poznanie nie je jednoduchá vec. 
Kolektív autorov sa už roky pokúša túto tému 
sumarizovať, doplniť a opraviť mnohé miesta 
týchto dejín. Ak máte k dispozícii informácie 
alebo fotografie pošty, poštárov, poštových 
prevádzok v meste a okrese Banskej Bystrice, 
budeme radi za ich zdieľanie. Môžete písať na 
adresu: amtheon@azet.sk a prispieť tak k tvor-
be pripravovanej monografie Pošta v Banskej 
Bystrici a okolí.  R. R. Senček

Jarné výstavy  
sa blížia 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici ožije 
v záplave kvetov. V jeho areáli sa budú 
opäť konať prezentačno-predajné 
výstavy, ktoré sa pre Banskobystričanov 
stali už neoddeliteľnou súčasťou 
zahájenia jarnej záhradkárskej sezóny. 

V poradí 21. ročník záhradníckej výstavy Kve-
tena/jarná záhrada ponúkne návštevníkom 
v predajných stánkoch letničky, skalničky, 
okrasné, ovocné kríky a stromčeky, bonsaje, 
exotické rastliny a tiež náradie a drobnú me-
chanizáciu. Svoje výstavné expozície pred-
staví Arborétum Borová Hora, Bonsaj klub 
Banská Bystrica a Záhradnícke a rekreačné 
služby mesta Banská Bystrica. Súbežne s kve-
tinovou výstavou sa koná už 10. ročník výsta-
vy včelárstva a včelích produktov – Včely/med 
a včelárstvo. Záujemcovia sa dozvedia dôležité 
informácie o  včelách a budú si môcť zakúpiť 
úle, potreby pre včelárov, ale aj med a iné vče-
lie produkty. Na podujatiach sa každoročne 
prezentujú vystavovatelia a predajcovia nielen 
zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska a Maďar-
ska. Konajú sa pod záštitou primátora mesta 
Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským 
zväzom záhradkárov a Slovenským zväzom 
včelárov. Obe výstavy, ktoré organizuje firma 
MEEN sa uskutočnia v dňoch 30. apríla – 3. 
mája 2019 (utorok – piatok) a verejnosti budú 
sprístupnené denne od 9:00 do 18:00 hod. 
Návštevníkov čaká sprievodný kultúrny pro-
gram, odborné prednášky zástupcov zväzu 
záhradkárov a včelárov či škola tvarovania 
bonsajov. Exkluzívnou súčasťou návštevy vý-
stav bude i prehliadka expozícií samotného 
Múzea SNP.

MEEN, organizátor výstav 

udialo sa / pozývame
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O prvej stálej pošte v meste 

Vo februári sa už tradične konajú podujatia 
k Svetovému dňu sprievodcov cestovného ru-
chu. Už po šestnásty raz sa pri tejto príležitosti 
zapojilo do organizácie aj Informačné centrum 
v Banskej Bystrici. V sobotu, 23. februára 2019 
zabezpečilo v spolupráci so Železnicami Slo-
venskej republiky bezplatné prehliadky s od-
borným výkladom na tému Železnice – brána 
industrializácie mesta. Na hlavnej železničnej 
stanici prednášali o vzniku a rozvoji toh-
to druhu dopravy v meste L. Búliková a V. 
Chriašteľová. Návštevníkov zaujala najmä 
prednáška o tuneloch, ktoré sa v okolí 
Banskej Bystrice nachádzajú v pomerne 
veľkom množstve. Počas dňa hlavnú sta-
nicu navštívilo 213 osôb. Na stanici mes-
to poskytol odborný výklad J. Ďuriančík. 
Detailne porozprával o cestovnom ruchu, 

svetovom dni sprievodcov cestovného ruchu, 
bývalej podobe Hronského nábrežia, o vrchu 
Urpín a kaplnke svätého Jána Nepomuckého. 
Na túto zastávku si prišlo výklad vypočuť 120 
záujemcov rôznych vekových kategórií. Účast-
níci podujatia sa zapojili do zbierania pečia-
tok, na základe čoho boli zaradení do žrebova-
nia o zaujímavé ceny. 

Informačné centrum Banská Bystrica

Na Svetovom dni sprievodcov  
sa zúčastnilo viac ako tristo ľudí

Účastníci spoznali históriu železničnej dopravy

Jedna z budov, kde sídlila pošta a telegraf
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Výber je každý rok pestrý
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V minulosti viedla z Banskej Bystrice  
cesta priamo do Kremnice

Naše mesto má vo svojom okolí mnohé turistické trasy na základoch starobylých ciest. Medzi ne určite patrí aj cesta z Banskej Bystrice, 
cez Podlavice, obec Tajov, ďalej cez Görgeyho tunel na Skalku až do Kremnice. Je to jedna z najstarších historických ciest v okolí, ktorá 
má viac ako osemsto rokov. Cesta pôvodne spájala Zvolenskú stolicu s Turčianskou stolicou. Neskôr aj medenú Banskú Bystricu so zlatou 
Kremnicou. V neskoršom období slúžila predovšetkým na prevoz medi a striebra do kremnickej mincovne. Dnes však slúži ako populárny 
prechod pre turistov, cyklistov a v zime pre lyžiarov – bežkárov. Vzdialenosť medzi Banskou Bystricou a Kremnicou je vzdušnou čiarou 
cez Kremnické vrchy iba 17 kilometrov, ale okľukou dosahuje až 60 km. 

Historická cesta viedla pôvodne cez 
Radvaň popri Štiavnickom (Tajov-
skom) potoku, Podlavice a cez sedlo 
Skalka v Kremnických vrchoch ku 
kostolu Jána Krstiteľa nad Kremnic-
kými Baňami a ďalej do turčianskej 
Dolnej Štubne, kde sa vyberalo 
mýto aj za bystrickú meď. Prvú pí-
somnú zmienku o ceste, ktorá vied-
la údolím Tajovského potoka a cez 
sedlo prechádzala na druhú stranu 
pohoria, máme doloženú z roku 
1255 vo výsadnej listine pre naše 
mesto od uhorského kráľa Belu IV. 
Pôvodne spájala Zvolenský kráľov-
ský komitátny hrad s Turčianskym hradom. 
V neskoršom období sa na Skalke pri Suchom 
vrchu cesta rozdvojila a jedna jej časť viedla do 
Kremnice. V tomto úseku sa využívali na ťa-
hanie ťažko naplnených vozov volské záprahy. 
Aby sa uľahčil prechod, cez horský hrebeň sa 
prerazil tunel. 

Tajovská huta na ceste  
z Banskej Bystrice do Kremnice

Dňa 16. marca 1495 bola zriadená Jánom Thur-
zom z Betlanoviec (1437 – 1508) a augsburským 
finančníkom Jakubom Fuggerom – Bohatým 
(1459 – 1525) Thurzovsko-Fuggerovská spoloč-
nosť, ktorej základom sa v Uhorsku stal Ban-
skobystrický mediarsky podnik. V roku 1498 
bol Ján Thurzo menovaný aj za komorského 
grófa v Kremnici. Začal budovať a moderni-
zovať šplajsovacie a scedzovacie huty v okolí 
Banskej Bystrice. Scedzovacie huty slúžili na 
spracovanie medenej rudy, ktorá obsahovala 
striebro. Spoločnosť postavila jednu z  takých-
to hút práve v Tajove. Tajovská huta bola posta-
vená v roku 1500 a stala sa jednou z najmoder-
nejších hút Banskobystrického mediarskeho 
podniku. V okolí sa vyvinula hutnícka osada, 
ktorá sa v roku 1516 spomína pod názvom „Ta-
jova“. Najneskôr v 16. storočí bol v Tajove po-
stavený aj prícestný kostol Jána Krstiteľa.

Ján Thurzo buduje kvalitnú  
cestnú sieť a tunel na Skalke

Banskobystrický mediarsky podnik so svojím 
obrovským komplexom spracovateľských závo-
dov, dobre premyslenou organizáciou výroby, 

výhodným transportom a obchodom, hustou 
sieťou faktórií a skladov patril k najväčším 
a najmodernejším podnikom svojho druhu 
v európskom priestore. S rozvojom podnika-
nia v Banskej Bystrici bolo potrebné budovanie 
kvalitnej cestnej siete, ktorá by sa napájala na 
Poľsko a Sliezsko. Ján Thurzo nechal rozšíriť 
cestu z Banskej Bystrice cez Harmanec a sedlo 
Malý Šturec do Turca. Tým sa však dostal do 
konfliktu s mestom Kremnica, ktoré táto ces-
ta obišla. Predtým sa chodilo do Turca a ďalej 
do Sliezka práve cestou cez Kremnické Bane. 
Thurzo skvalitnil aj spojenie nášho mesta s Lip-
tovom a spája sa s ním aj vybudovanie tunela 
bystrickými baníkmi na Skalke – súčasného 
Görgeyho tunela. 

Cestou prešlo  
veľa významných osobností

 Dňa 7. júla 1620 to bola Zuzana Karolyiová, 
manželka kniežaťa Gabriela Bethlena, aby po-
žiadala o finančnú pomoc pre svojho manžela. 
Dňa 26. apríla 1621 prešiel cestou aj novozvo-
lený, ale nekorunovaný kráľ Uhorska Gab riel 
Bethlen. V dňoch 24. – 25. januára 1849 sa 
z Kremnice dostala tunelom ustupujúca uhor-
ská armáda pod vedením generála Arthura Gör-
geyho. Za nimi išli po ceste ich prenasledova-
telia, slovenskí dobrovoľníci – hurbanisti, ktorí 
sa 2. februára 1849 dostali do Banskej Bystrice. 
V roku 1899, na 50. výročie Görgeyho prechodu, 
označili mešťania Kremnice pamätnou tabuľou 
cestu, po ktorej tiahlo uhorské vojsko. Odvtedy 
sa tunel na Skalke nazýval Görgeyho tunelom. 
Prešli ním aj slovenskí národovci Gustáv Ka-
zimír Zechenter-Laskomerský či Jozef Gregor 

Tajovský. V medzivojnovom období 
sa znovu oživila myšlienka spojiť 
Banskú Bystricu cez Tajov s Krem-
nicou tunelom, dokonca autobu-
som. V roku 1938 predstavuje svoje 
rodisko a víziu spojenia Jozef Gre-
gor Tajovský: „Ani takto ešte neuhád-
nete, kde ten prekrásny Tajov leží? Tak 
sadnite si v Bystrici na tajovský auto-
bus a za tri koruny ste v Tajove! Pod 
Kremnickými horami! Tajov, prosím, 
má aj autobus; dosiaľ len na krátku 
premávku, ale pán krajinský prednosta 
Š. Janšák sľúbili mi predĺžiť cestu až na 
Skalku, až do Kremnice, pravda – vraj, 

keď na to rad príde. Kto by ste už o nej neboli číta-
li alebo počuli! Pamätná aj vojensky z roku 1849, 
aj z roku 1919!“ Počas Slovenského národného 
povstania v dňoch 4. – 5. októbra 1944 tunelom 
previezli do Bystrice časť slovenského zlatého 
pokladu. Posledné povstalecké oddiely ustupo-
vali z Kremnice takisto smerom na Skalku.

Zlatá cesta vedie Görgeyho tunelom
Dnes má cesta, ktorá vedie z Kremnice cez 
Skalku a  Görgeyho tunelom cez Tajov do 
Banskej Bystrice názov Zlatá cesta. Po druhej 
svetovej vojne tunel a k nemu prístupové cesty, 
pre nedostatok záujmu, znovu chátrali a v roku 
1955 sa tunel samovoľne zasypal. Niekoľkokrát 
bol obnovený. V 21. storočí si vyžiadala cesta 
a predovšetkým tunel ďalšiu obnovu. Tá sa re-
alizovala z podnetu Klubu slovenských turistov 
Lokomotíva Banská Bystrica, a najmä vďaka 
spolupráci a finančnej podpore Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu Stredné Sloven-
sko, Banskobystrického samosprávneho kraja, 
Banského múzea v Kremnici, mesta Kremnica, 
Mestských lesov Kremnica, obce Tajov, OZ 
Tajovská kopa, mesta Banská Bystrica, ako aj 
vďaka individuálnym priaznivcom a darcom. 
Najväčšiu zásluhu na samotnej odborno-tech-
nickej realizácii projektu spriechodnenia tu-
nela má vedúci Banského múzea v Kremnici 
D. Roob. Podarilo sa tak zachrániť jedinečnú 
technicko-historickú pamiat ku pre budúce ge-
nerácie. Cesta, ktorá bude súčasťou projektu 
Európskej fuggerovskej cesty, dostane tak mož-
nosť naplniť svoj potenciál.

V. Sklenka

Görgeyho tunel v súčasnosti
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Banskobystrická latka

Úspešní džudisti
Športová hala Dukla na Štiavničkách bola 16. – 
17. februára dejiskom šiesteho ročníka jedného 
z najväčších mládežníckych medzinárodných 
turnajov v džude, ktoré sa organizujú na Slo-
vensku – Judo Grand Prix Banská Bystrica 2019. 
Klub Dukly BB skončil spomedzi 55 zúčastne-
ných klubov na piatom mieste. Mladí džudisti 
získali spolu päť zlatých, štyri strieborné a tri 
bronzové medaily. Klub UMB skončil so ziskom 
jednej zlatej, troch strieborných a dvoch bron-
zových medailí a ŠKP s dvoma zlatými a dvoma 
bronzovými medailami. Turnaj ponúkol účast-
níkom všetkých vekových aj váhových kategórii 
možnosť kvalitného zápolenia medzi viac ako 
šesťsto súpermi zo Slovenska, Čiech, Slovinska, 
Ukrajiny, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Rak-
úska či Ruska. Novinkou tohoročného turnaja 
bol klub z Kazachtanu.   R. Maťašeje

Dva tituly  
z Ameriky

M. Kadlečko-
vá, hráčka TK 
Tennis Fun B. 
Bystrica a ju-
niorská re-
prezentantka 
SR sa zúčast-
nila na troch 
juniorských 
turnajoch ka-
tegórie J1 
v Amerike. 
V San Jose prehrala v prvom kole dvojhry, 
všetko si však vynahradila vo štvorhre. Spolu 
so svojou partnerkou S. Kimchi z Izraela vy-
hrali päť zápasov, keď nestratili ani set a za-
slúžene sa tešili z titulu na 55. ročníku Copa 
Del Cafe. Vo finále porazili dvojicu Shaikh, 
Defalco z USA. V Kolumbii sa v dvojhre dosta-
la do štvrťfinále, keď vyhrala tri náročné zápa-
sy. Tam nestačila na prvú nasadenú A. Noel 
z USA. Vo štvorhre sa dostala do semifinále, 
keď so spoluhráčkou predtým vyhrali takisto 
tri zápasy. V Cuen ce v dvojhre nevyužila dob-
re rozohraný zápas a rozlúčila sa s turnajom 
v prvom kole. Vo štvorhre však so Shavit po-
tvrdili, že si „spolu sadli“ a získali znova titul. 
Prvé dve kolá zvládli dobre, v semifinále od-
vrátili mečbol a vo finále nedali šancu ekvá-
dorsko-kolumbijskej dvojici Reasco Gonzales, 
Samudio. Tréner vyjadril spokojnosť, pretože 
po návrate jeho zverenkyňa figuruje premié-
rovo v TOP 100 rebríčka ITF (svetový rebríček 
junioriek) na 93. mieste, čím splnila cieľ, ktorý 
si dali pred týmito turnajmi. I. Uram

Do nášho mesta  
čoskoro prídu svetoví plavci

V krytej plavárni Štiavničky sa v termíne 30. – 31. marca 2019 uskutoční v poradí 
už 12. ročník obľúbenej plaveckej udalosti Banská Bystrica Cup. Podujatie bolo opäť 
zaradené do kalendára Medzinárodnej svetovej plaveckej federácie ale aj Európskej 
plaveckej federácie. Získalo si značnú publicitu, prestíž a zviditeľnilo našu malú krajinu 
na medzinárodnom fóre.

V histórii pretekov evidujú or-
ganizátori z Plaveckého oddielu 
UMB Banská Bystrica prihlášky 
pretekárov z 31 krajín. V pred-
chádzajúcich ročníkoch sa 
v meste pod Urpínom predsta-
vila taká elitná plavecká spo-
ločnosť, aká sa v slovenských 
bazénoch ešte nestretla. Mohli 
sme vidieť už troch olympijských víťazov – 
C. van der Burgha z Juhoafrickej republiky, 
Holanďanky R. Kromowidjojovú a M. Veld-
huisovú, ktorá bola v tom čase najrýchlejšou 
ženou planéty (všetci traja sú zároveň maj-
strami sveta a Holanďanky aj majsterky Eu-
rópy). Štiavničky hostili aj ďalších majstrov 
sveta, viacerých medailistov zo svetových 
a európskych šampionátov, ale aj slovenskú 
špičku tohto športu. Plavci predviedli famóz-
ne výkony a bojovalo sa už dvakrát o účasť 
na olympijské hry, štyrikrát na majstrovstvá 
sveta, dvakrát na letnú svetovú univerziádu 
a šesťkrát na majstrovstvá Európy. Juniori 
tak isto plnili limity na významné svetové pla-
vecké podujatia. Tohtoročná udalosť Banská 
Bystrica Cup 2019 je kvalifikačná pre účasť na 
Olympijské hry 2020 v Tokiu. Športovci budú 

môcť plniť limity aj na Maj-
strovstvá sveta dospelých 2019 
v Gwangju a aj na Letnú sveto-
vú univerziádu 2019 v Neapole. 
Mladší plavci budú plniť limity 
na Majstrovstvá sveta juniorov 
2019 v Budapešti, Majstrovstvá 
Európy juniorov 2019 v Kazani, 
ako aj na Európsky olympij-

ský festival mládeže 2019, ktorých dejiskom 
bude azerbajdžanské mesto Baku. Organizá-
tori evidujú predbežné prihlášky pretekárov 
z Brazílie, Českej republiky, Chorvátska, Ma-
ďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska, Srbska, 
Švajčiar ska či Ukrajiny. Na štarte uvidíme aj 
reprezentantov Slovenskej republiky. „Je to 
pre nás veľká česť a zároveň výzva uskutočniť 
plavecké podujatie na špičkovej medzinárodnej 
úrovni a predstaviť tak každoročne na Slovensku 
svetové ale aj európske plavecké hviezdy, ktoré sú 
vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom pre 
širokú verejnosť,“ vyjadril sa manažér a riaditeľ 
pretekov M. Záborský. V sobotu, 30. marca 
2019 začína program o 14:00 hod. a v nedeľu, 
31. marca 2019 pokračuje o 9:00 hod. Vstup 
na podujatie je zdarma.

Plavecký oddiel UMB BB

Tento rok sa konal jubilejný 25. ročník naj-
väčšieho halového výškarského mítingu na 
Slovensku. V predvečer podujatia sa konalo 
v Cik kerovej sieni radnice slávnostné stretnu-
tie, ktorého sa zúčastnili aj známi skokani his-
tórie latky – legenda a štvornásobný víťaz latky 
švéd S. Holm a prvá ženská víťazka Š. Kašpár-
ková. V sobotu, 9. februára sme mohli vidieť 

v športovej hale Dukla veľmi kvalitne osade-
né ženské aj mužské preteky. V ženskej súťa-
ži kraľovala s výkonom 200 cm štvornásobná 
majsterka sveta M. Lasitskene, pred Taliankou 
A. Trost (194 cm). Na bronzovom stupni skon-
čili až štyri pretekárky: E. Vallortigara (ITA), 
M. Hrubá (CZE), Y. Mahuchikh (UKR) a S. 
Skoog (SWE), čo sa v histórii latky stalo vôbec 

prvýkrát. Jediná Slovenka v štartovom 
poli T. Dunajská skončila na desiatom 
mieste. Mužskú súťaž ovládol súčas-
ný líder svetových tabuliek, Japonec 
N. Tobe s výkonom 233 cm a o druhé 
miesto sa podelili Mexičan E. Rivera 
a Talian G. Tamberi, ktorí skočili 227 
cm. Najlepší z našich reprezentantov 
L. Beer skončil na siedmom mieste 
a M. Bubeník z Dukly Banská Bystrica 
obsadil dvanáste miesto. 

Oddelenie športu
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Mužskú súťaž ovládol líder svetových tabuliek

M. Kadlečková s trénerom
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komuni-
tám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehlbovanie vedomostí. Prispievajú k odstra-
ňovaniu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jed-
norazovým aktivitám. Komunitné centrum Fončorda Vás pozýva dňa 14. marca o 18:00 hod. 
na besedu s inšpiratívnou cudzinkou o jej krajine i zaujímavom príbehu – Život Afričanky na 
Slovensku. V stredu, 20. marca o 16:00 hod. otvoríme sezónu a našu komunitnú Bylinkáreň. 
Dňa 22. marca určite potešia malých aj veľkých tradičné integračné tvorivé dielne na tému Jar 
je už vo vzduchu. Mesiac marec ukončíme v piatok, 29. marca o 15:30 hod. aktivitou Čítajme 
spolu, kde budeme hravou formou medzigeneračne čítať a počúvať. V Komunitnom centre 
Sásová sa bude konať cyklus stretnutí na podporu plodnosti s dulou L. Kubíny. Prebiehať 
budú v uzavretej skupine pre maximálne osem žien. Miesto je potrebné si rezervovať na: dula.
lucka@gmail.com. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 15. marca o 17:00 hod. V stredu, 27. marca 
od 16:30 hod. môžete spolu s manželmi Kováčovcami z SOS Birdlife BB vyrábať búdky pre 
sýkorky. Dňa 4. apríla o 16:00 hod. bude rozprávať parazitológ J. Paulík o príčinách chorôb. 
V piatok, 5. apríla o 17:00 hod. Vás KCS pozýva na inscenované čítanie Bábkového divadla na 
Rázcestí o živote a diele poľskej rómskej poetky Bronislawy Wajs - Papusze. Okrem individu-
álneho osudu poetky sa dotýka tém rómskeho holokaustu a histórie tohto etnika v Európe. 
Následne je pripravená diskusia a tanečné vystúpenie detí z občianskeho združenia Nádej 
deťom. Viac informácií nájdete na našich stránkach a na sociálnej sieti Facebook.
 Komunitné centrum Sásová Komunitné centrum Fončorda
 budova bývalej ZŠ Tatranská budova CVČ Havranské
 vchod vzadu vchod vzadu

Súťaž
Vo februárovom vydaní Radničných novín sme sa Vás pýtali otázku: V ktorom roku dokázal 
Štefan Moyzes presadiť, že na gymnáziu v meste pod Urpínom sa mohli žiaci vzdelávať aj 
v slovenskom jazyku? Správna odpoveď je v roku 1862. Ďakujeme za Vaše odpovede. Víťa-
zom sa stal pán Hýroš. Gratulujeme a posielame Vám publikáciu Štefan Moyzes – za života 
a v historickej pamäti. Nová súťažná otázka znie: Koľký ročník výstavy Kvetena sa tento 
rok uskutoční? Môžete vyhrať záhradnícke nožnice a vstupenky na výstavu od organizátorov 
podujatia. Svoje odpovede posielajte do 29. marca 2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica, 
Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: radnic-
nenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž. 

OVZ-SÚ-8244/4855/2019/MA
VV:  Rozhodnutie; Stavebník:  Vlastníci bytov 
a NP v BD, Krivánska 13,15,17 BB; Stavba: Ob-
nova BD Krivánska 13,15,17 BB; 
Vyvesené: 30.01.2019

OVZ-SÚ-9552/5351/2019/MA
VV:  Rozhodnutie; Stavebník:  Stredná od-
borná škola Pod Bánošom 80, BB; Stavba:  
Zariadenie pre praktickú výuku starostlivosti 
o kone; Vyvesené 26.02.2019

OVZ-SÚ-6172/4013/2019/MM
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Ivan Stan-
kovič, Krivánska 9, BB; Stavba: Stavebné úpra-
vy bytu; Vyvesené: 08.02.2019

OVZ-SÚ-13846/7057/2019/Boj.
VV:  Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník:  Stredoslovenská distribučná, a. s., 
Pri Rajčianke 2927/8, ZA; Stavba: 9365-BB-
-Rudlovská cesta – Rekonštrukcia NNS – III. 
etapa; Vyvesené:11.02.2019

V Banskej Bystrici,  28.02.2019

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej 
choroby a zároveň Vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov 
Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu, 20. marca 2019 výnimočne už 
o 14:00 hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej 
Bystrici. V rámci stretnutia sa uskutoční vzdelávacie podujatie formou workshopu pre rodin-
ných príslušníkov osôb s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Účasť na podujatí je bez-
platná. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame aj nových! 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! SPOĽACH, o.z.

Oznam 
V materskom centre Mamina, ktoré sa nachá-
dza v Sásovej (v bývalej škole Tatranská), sa 
uskutoční už tradičná burza jarného a letné-
ho oblečenia pre všetky vekové kategórie od 
najmenších až po teenegerov. Budú sa pre-
dávať topánky, hračky, ale aj tehotenské ob-
lečenie. Nakúpiť si môžete prísť v stredu, 20. 
marca v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 15:00 
do 18:00 hod. Vo štvrtok, 21. marca nás môže-
te navštíviť v čase od 9:00 do 12:00 hod. Ste 
srdečne vítaní!

Materské centrum Mamina

Pomôcť môžete aj Vy
Prosíme obyvateľov Banskej Bystrice, aby za-
požičali mestu veci pripomínajúce udalosti, 
ktoré súvisia s Nežnou revolúciou v novembri 
a decembri 1989. Ide o zapožičanie do konca 
roka 2019 v súvislosti s prípravami spomien-
kových osláv k 30. výročiu. Vyhľadávame 
najmä fotografie (aj negatívy, diapozitívy a fil-
my), knihy, noviny a letáky (vychádzala Verej-
nosť). Máme záujem o rôzne predmety späté 
s daným obdobím vrátane tých, ktoré si ľudia 
vyrobili sami (brožúry, samolepky či transpa-
renty). Miestom zberu vecí je Informačné cen-
trum v Radnici na Námestí SNP 1.

M. Lichý

Pozvánka
Pozývame Vás na koncert učiteľov ZUŠ Jána 
Cikkera, ktorý sa uskutoční dňa 28. marca 
2019 o 16:30 hod. v Cikkerovej sieni radnice. 
Ste srdečne vítaní!

ZUŠ Jána Cikkera

Uzávierka aprílového čísla
Termín: 29. marca 2019 do 12:00 hod. Na 
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto 
termíne už nie je možné články dopĺňať. 
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smole-
ňová, 048/43 30 107, e-mail: radnicnenovi-
ny@banskabystrica.sk.
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