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Sme hrdí na športové
osobnosti mesta

Foto: M. Schwarzbacher

Foto: MsÚ BB

Foto: D. Fazekašová

Najlepšia slovenská biatlonistka Anastasija Kuzminová sa rozlúčila s aktívnou kariérou. Vo svojej poslednej sezóne získala titul
majsterky sveta, ktorý zatiaľ chýbal v jej bohatej medailovej zbierke. Mesto aj tento rok ocenilo významných športovcov a nezabudlo
ani na túto fenomenálnu biatlonistku. Prečítajte si, ako Nasťa vníma Banskú Bystricu a či už má nejaké plány do budúcnosti.
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Prinášame Vám termíny jarného zberu nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici.
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Viete, ako sa môžete zapájať do rozhodovania o veciach verejných?
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Veľkonočné sviatky sú spojené s mnohými
tradíciami a symbolmi. Prečítajte si o nich
viac.
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Revitalizácia obľúbeného parku schválená
vorí primátor mesta Ján Nosko. Zo
strany verejnosti bolo najviac otázok
k chodníkom, zeleni a pôvodnému
altánku. Nakoľko aj mesto Banská
Bystrica rozmýšľa ekologicky, park
bude bez betónu s mlatovými priepustnými chodníkmi, čo je štandard
aj v zahraničí. Dôležitou súčasťou
parku je zeleň, a preto sa architekti
usilovali zachovať čo najviac drevín
a stromov. Odstránených bude len
20 starých tují a dva smreky, ktoré
by v budúcnosti mohli ohroziť návštevníkov parku. Vysadená bude aj
nová zeleň a kvetinové záhony vhodné do tohto
prostredia. Vymení sa aj osvetlenie, ktoré bude
reagovať na pohyb a spolu s kamerami prispeje
k zvýšeniu bezpečnosti. Súčasné detské ihrisko, ktoré sa nachádza v blízkosti cesty bude
premiestnené do vhodnejšej časti a na podnet
obyvateľov ostane súčasťou parku aj pôvodný
altánok. Opravené budú aj sochy a pribudnú
fontány. Pozitívnou správou je aj nový mobiliár,
pohybové prvky pre všetky vekové kategórie či
wifi, ktorá v tejto lokalite pribudne. 
dmo
Vizualizácia: MsÚ BB

Mestský park samospráva považuje
za dôležitú súčasť Banskej Bystrice, ktorá by mala tvoriť oddychovú
zónu pre všetky vekové skupiny
obyvateľov. Súčasný stav tejto lokality nepovažuje za dostačujúci,
preto neustále vyvíja aktivitu, aby
zabezpečila jeho revitalizáciu. Vlani
predstavilo mesto širokej verejnosti projekt obnovy parku, ktorý bol
predmetom mnohých diskusií. Táto
téma bola aj súčasťou aprílového
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
Poslanci tak hlasovali o Návrhu na schválenie
predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, zabezpečení realizácie a spolufinancovaní projektu „Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici“. Väčšina zúčastnených
poslancov dala tomuto projektu zelenú. Na
základe hlasov od S. Dluholuckého, J. Gajdošíka, D. Karasa, E. Karovej, M. Modranského, Ľ.
Motyčku, L. Nábělka, M. Škantára, M. Lapuníkovej, M. Majlinga, S. Mičeva, R. Ocharovicha,
P. Pohančaníka, V. Sklenku, M. Smäda, M.

Molitorisa a M. Turčana sa mesto opäť pokúsi
získať financie z eurofondov na revitalizáciu
mestského parku. Celková hodnota projektu je
1 900 000 eur, a preto bude samospráva žiadať
o nenávratný finančný príspevok v hodnote 800
000 eur v dvoch etapách. „Projekt na prvú etapu
bol podaný 9. apríla 2019 a v súčasnosti mesto čaká
na jeho vyhodnotenie. Veríme, že budeme úspešní
a vďaka revitalizácii táto národná kultúrna pamiatka opäť ožije a v parku sa budú stretávať všetci Banskobystričania s radosťou a pocitom bezpečia,“ ho-

Rozšírili sme kamerový systém

Začiatkom marca sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie primátora mesta s Radou pre
MNO, na ktorom vymenoval nových členov.
Požiadavky tretieho sektora bude na mestskom
úrade odteraz tlmočiť predsedníčka Rady pre
MNO B. Hirt, ktorá je zodpovedná za oblasť
vzdelávania, výskumu, podporu dobročinnosti,
darcovstva a dobrovoľníctva. Práce s rómskou
komunitou bude aj v tomto funkčnom období
obhajovať J. Nátherová. Zlepšovanie životného
prostredia, kvality života a komunitný rozvoj
bude zastupovať P. Rusnák, rekreáciu a šport
J. Miko, kultúru a umenie P. Cítenyi, oblasť
zdravotníctva a sociálne služby pre ľudí so
zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové
skupiny D. Boháčiková. Záujmy detí, mládeže
a rodiny bude reprezentovať T. Gálová. Na prvom stretnutí sa určili dva strategické ciele práce v nasledujúcom období, a to zvýšenie miery
participácie občanov na rozhodovaní a dianí
v meste a podpora dobrovoľníctva a zvyšovanie spoločenského kreditu dobrovoľníckej práce. Zároveň nadviažeme na témy, ktoré zostali
otvorené z predchádzajúcich rokov, akými sú
rozvoj a transformácia komunitných centier
v Banskej Bystrici a zmena VZN mesta o dotá
ciách. Privítame od Vás akékoľvek podnety,
ktoré môžete adresovať na nezmenenú e-mailovú adresu: rada.mno.bb@gmail.com.
Rada pre MNO

Naša samospráva podala žiadosť o dotáciu na rok 2018 na projekt s názvom Zvýšenie
prevencie kriminality v problémových lokalitách v Banskej Bystrici. Reagovala tak na
výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, v ktorej sme boli úspešní. Mesto vďaka nej
získalo 36 000 eur na realizáciu s podmienkou spolufinancovania minimálne 20 percent
výdavkov z konečného rozpočtu projektu. Celková suma po verejnom obstarávaní je 47
958 eur.

www.banskabystrica.sk

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre
zníženie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Nainštalovaných bolo
spolu sedem kamier. Jedna, a zároveň prvá,
kamera pribudla na Povstaleckej ulici, ktorá je
hlavnou tepnou mestskej časti Podlavice. Táto
oblasť je z dlhodobého hľadiska problémová, nakoľko tu žijú aj neprispôsobiví občania.
Kamera pribudla aj na Rudohorskej ulici na
objekte Polikliniky, kde významným spôsobom dopĺňa monitorovanie kamery, ktorá je
umiestnená na Starohorskej ulici od roku 2009.
Z tejto pozície bude možné efektívne pozorovať dianie v problémovej lokalite reštauračných
zariadení. Ďalším miestom je Spojová ulica –
priestor v oblasti tzv. Papuče, ktorý je z dlhodobého hľadiska centrom koncentrácie drogovo
závislých či obyvateľov bez domova. Kamera
pribudla aj v jednej z hlavných prístupových
lokalít do centra mesta – v Kapitulskej ulici.
Tri nové kamery sú umiestnené aj na Fončorde,
konkrétne na Švermovej ulici, ktorá je významnou dopravnou tepnou od kruhového objazdu

Foto: MsÚ BB

Noví členovia

Kamery pribudli v problémových lokalitách
pred obľúbeným banskobystrickým nákupným
centrom, kde vzniká mnoho dopravných kolízií. Samospráva zároveň rozšírila aj kamerový
systém na Mestskej polícii v Banskej Bystrici.
K on-line záberom všetkých inštalovaných kamier na území mesta, ako aj k 14-dňovému obrazovému záznamu bude mať po novom online
prístup aj operačné stredisko Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica, čo
urýchli ich prácu. Všetky kamery budú zaradené do majetku mesta – Mestskej polície Banská
Bystrica.
dmo
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Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici

Nebezpečný odpad v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo
kontaminácie životného prostredia. Aj túto jar
preto môžete odovzdať odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom
firmy DETOX s.r.o., ktorí ho profesionálne zneškodnia. Upozorňujeme, že mimo uvedených
zastávok nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť. Odpady s obsahom škodBANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 1: 18. máj 2019
Trasa A- Boxer
Ulica
Umiestnenie zastávky
Jána Švermu
parkovisko pri rešt. Úsvit
Internátna
parkovisko pri stredisku Astra
Slnečná
pred byt. domami č. 2 - 4
Internátna
otočka MHD
Tulská
bývalá otočka MHD
Moskovská
pri zastávke MHD
Oremburská
pri nákupnom stredisku
Mládežnícka
rešt. Mladosť – parkovisko
Okružná
parkovisko pri čistiarni
Spojová
parkovisko pri stred. Šalgotarián
THK
pri zastávke MHD (obchod)
Gaštanová
parkovisko pred ZŠ
Mlynská
križovatka na Čiertolí
Lúčičky 26
Trasa B – FL6
Na Graniari
Astrová (zb. miesto sep. odp.)
Azalková
Jána Bakossa
medzi byt. domami č. 42 - 44
Severná
parkovisko pri drev. obchode
Ľuda Ondrejova
parčík
Jakubská cesta
pri pohostinstve
Nový Svet
bývalá otočka MHD
Uľanská cesta
oproti kostolu
M. Rázusa 23 – Fortnička
J. Cikkera – F. Švantnera
križovatka pri divadle
Mičinská cesta 32
parkovisko
Golianova – Uhlisko
oproti ZŠ
Viestova – Uhlisko
veľké parkovisko
Trieda SNP 20
pred ZŠ
Trieda SNP 54
oproti športovému gymnáziu

Čas
7:30 – 7:45
7:50 – 8:05
8:10 – 8:25
8:30 – 8:45
9:40 – 9:55
10:00 – 10:10
10:15 – 10:30
10:35 – 10:50
11:30 – 11:40
11:45 – 12:00
12:10 – 12:25
12:40 – 12:55
13:10 – 13:20
13:25 – 13:40
7:30 – 7:45
7:50 – 8:05
8:20 – 8:40
8:45 – 9:05
9:10 – 9:30
9:35 – 9:55
10:00 – 10:15
10:20 – 10:35
10:55 – 11:10
11:15 – 11:25
11:30 – 11:50
11:55 – 12:15
12:20 – 12:30
12:35 – 12:50
12:55 – 13:10

Trasa C - Boxer
Ulica

Umiestnenie zastávky

Strmá – Rudlová

pohostinstvo (pod zvonicou)

Čas
7:30 – 7:50

Hlboká č. 1

parkovisko pri obchode

7:55 – 8:15

Ďumbierska

obchodné stredisko Obušok

8:20 – 8:40

Belveder

pri detskom ihrisku

Poľná – Malach. cesta

potraviny Stupy

8:50 – 9:05
9:40 – 10:00

Poľná pri garážach

oproti ZŠ Mládežnícka

10:00 – 10:15

Bernolákova

oproti byt. domu č. 9 (parkovisko)

10:20 – 10:35

Radvanská

oproti byt. domu č. 2 (parkovisko)

10:35 – 10:50

Rudlovská cesta

pohostinstvo „Na rázcestí“

11:30 – 11:40

Tatranská

parkovisko domy č. 2, 4, 6

11:45 – 12:00

Tatranská

parkovisko pred Saleziánmi

12:05 – 12:20

Starohorská

medzi byt. domami č. 38 – 40

12:25 – 12:40

Rudohorská

zast. MHD pri potravinách IDA

12:45 – 13:00

Trasa D – FL6
A. Sládkoviča

parkovisko pri pošte

Pršianska terasa

oproti zast. MHD Medená

7:50 – 8:00

Podháj

za ihriskom (IBV)

8:05 – 8:20

7:30 – 7:45

Podháj

pri byt. dome č. 43 (ihrisko)

8:25 – 8:40

Čerešňová

oproti zastávke MHD

8:45 – 9:00

Rakytovce

oproti obchod. stredisku

Cesta k nemocnici

dvor byt. domov č. 35

9:10 – 9:25
9:50 – 10:05

Pieninská

otočka MHD

10:15 – 10:30

Kráľovohoľská

pod obch. stredisko SALVE

10:35 – 10:55

Senická cesta

otočka MHD

11:10 – 11:30

Šalkovská cesta

parkovisko pri pohostinstve

11:45 – 12:05

Iliašská cesta

bývalé potraviny (orient. č. 86)

12:30 – 12:45

Prevádzka Hodinovej veže

Vo vzduchu už cítiť jar a s krajším počasím otvorí opäť pre obyvateľov i návštevníkov svoje brány aj jedna z dominánt
mesta pod Urpínom. Sezóna prehliadok
na Hodinovej veži v Banskej Bystrici odštartuje už 1. mája. V mesiacoch máj, jún
a september bude veža otvorená každý
deň, v čase od 13:00 do 19:00 hod. Počas letných prázdnin už od 10:00 hod.
Návštevníci si môžu z výšky vychutnať
pohľad na panorámu mesta a jeho okolie prostredníctvom dvoch ďalekohľadov.
Majú možnosť zakúpiť si suveníry či pamätnú mincu s motívom hodinovej veže
a nájdu tu aj propagačné materiály v niekoľkých jazykových mutáciách.
IC BB

nálne odpady s obsahom nebezpečných látok
a pod. Uvedené odpady s predložením občianskeho preukazu môžete celoročne odovzdať
v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod. aj na
prevádzke spoločnosti DETOX na Zvolenskej
ceste 139 (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo
do priemyselného areálu), tel. 048/47 125 11.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev

BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 2: 25. máj 2019

Foto: archív IC BB
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livých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať
sú: autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové
filtre; chemikálie; obaly a nádoby znečistené
škodlivinami; ortuťové teplomery; riedidlá;
rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; chemicky znečistené
vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; komu-

Veža bude od mája otvorená denne

3

Hazard v meste

Zákon o hazardných hrách nedáva samosprávam dostatočné možnosti pri ochrane záujmov
obyvateľov. Negatívne dôsledky hazardu mesto
vidí v závislostiach, v negatívnych dopadoch na
rodiny hráčov, v sekundárnej kriminalite spôsobenej dlhmi, ale aj v tom, že herne vytvárajú
v meste „mŕtve“ zóny. Mestské zastupiteľstvo
preto prijalo na mimoriadnom zasadnutí dňa 2.
apríla uznesenie, ktorým potvrdilo, že prevádz
kovanie hazardných hier a rozširovanie alebo
vytváranie nových prevádzok herní a kasín nie
je v záujme mesta. Na aprílovom mestskom zas
tupiteľstve budú predložené návrhy VZN, ktoré
budú regulovať a obmedzovať prevádzkovanie
hazardných hier na území Banskej Bystrice.

M. Lichý

www.banskabystrica.sk
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Ako sa môžete podieľať na rozvoji nášho mesta?

Foto: MsÚ BB

Participácia na veciach verejných vytvára priestor na diskusiu o problémoch, ktoré ľudí trápia. Vďaka jej rôznym formám dokážu
napríklad obyvatelia miest vyjadriť svoje pripomienky i nápady, ale aj požiadavky k údržbe miestnych komunikácií a chodníkov,
zachovaniu zelene, zlepšeniu parkovania či vytvoreniu rôznych oddychových zón. Ponúka aj možnosť získania podpory k plánovaným
podujatiam v jednotlivých mestských častiach.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné

www.banskabystrica.sk

kladať iniciatívne návrhy. Taktiež sa občania
môžu zúčastňovať zasadnutí mestskej rady
a odborných komisií, ktoré sú verejné.

Výbory v mestských častiach
Mesto v rámci svojich kompetencií zriaďuje
pre príslušné volebné obdobie výbory v mestských častiach. Tie reprezentujú obyvateľov
príslušnej mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. Spolupracujú s primátorom
mesta, mestským zastupiteľstvom a komi
siami MsZ, ale predovšetkým s Komisiou pre
modernú samosprávu a mestské časti. Tá sa
zaoberá riešením problémov v oblasti dopravy, opráv a údržby komunikácií, čistoty a poriadku či informovanosťou občanov. V našom
meste v súčasnosti pôsobí sedem výborov.

Tvoria ich poslanci, ktorých si obyvatelia zvolili v komunálnych voľbách. Od roku 2018 sú
členmi už aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v danej mestskej časti. Členov z radov
obyvateľov volí mestské zastupiteľstvo a ich
mená sa dozvieme na aprílovom mestskom
zastupiteľstve. Hlavným poslaním výborov je
uplatňovať potreby, podnety a záujmy obyvateľov mesta, oboznamovať ľudí s rozhodnu
tiami mesta, ale aj zabezpečovať plnenie úloh
prispievajúcich k rozvoju samosprávy. Zasadnutia sú verejné a zvolávajú sa minimálne raz
za šesť mesiacov. Mesto za účelom plnenia
úloh výborov vyčleňuje každoročne v mestskom rozpočte finančnú čiastku vo výške 1,50
eur na občana s trvalým pobytom v príslušnej
mestskej časti. Výbor rozhoduje o spôsobe

Foto: MsÚ BB

Pojem občianska participácia sa dostal na Slovensko začiatkom deväťdesiatych rokov. Možno ju definovať ako účasť občanov na riešení
problémov a na spravovaní vecí verejných.
Nejde len o záujem o verejné dianie, ale aj aktívny vstup občanov do rozhodovania o dôležitých otázkach v samospráve. Vzhľad a fungovanie mesta závisí najmä od ľudí, ktorí v ňom
žijú. Ich aktívne zapájanie sa do vecí verejných
podporuje demokraciu v spoločnosti a ukazuje ich záujmy a priority. „Občianska participácia
je ponuka pre obyvateľov a je na nich, do akej
miery tento priestor využijú. Podporuje verejnú
kontrolu a umocňuje lokálpatriotizmus, lebo ak
nemáme pozitívny vzťah k svojmu okoliu, nemôžeme aktívne formovať miestny rozvoj,“ vyjadril
sa hovorca Združenia miest a obcí Slovenska
M. Kaliňák. Nástroje participácie vyplývajú
priamo zo zákona o obecnom zriadení, ale sú
aj možnosti, ktoré si samospráva v spolupráci s občanmi sama určí. Na legislatívu samosprávy reagujú napríklad verejným sprístupnením zasadnutí mestského zastupiteľstva,
možnosťou pripomienkovania návrhov VZN
či rozpočtu, zabezpečením členstva občanov
vo výboroch v mestských častiach a občianskych radách, verejnými zhromaždeniami či
vyčlenením sumy participatívneho rozpočtu
z mestskej kasy. V našom meste je slovo pre
verejnosť v rámci zasadnutí mestského zastupiteľstva pravidelne využívané a vďaka nemu
môžu občania oslovovať primátora, poslancov,
riaditeľov organizácií zriadených mestom, štatutárov mestských obchodných spoločností,
ale aj poukazovať na problémy v meste a pred-

Občianske rady predkladajú návrhy a podnety, ktoré majú skvalitniť život a potreby obyvateľov
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a účele využitia celkovej sumy. Na tento rok
sa pre výbory v rozpočte mesta vyčlenila suma
114 795 eur. Sú určené na opravy miestnych
komunikácií, revitalizáciu zelene, detských
ihrísk a podporu podujatí organizovaných
v jednotlivých mestských častiach.

Foto: archív J. Hajdu

Občianske rady
Ide o poradný orgán výborov, ktorý je pre
naše mesto špecifický. Ponúka občanom mesta širšiu možnosť zapojenia sa do verejného
života a spoluprácu s poslancami. Momentálne máme v našom meste zriadených 17 rád,
avšak ich počet v jednotlivých volebných obvodoch nie je obmedzený. Stretávajú sa v nich
obyvatelia, podnikatelia i záujmové združenia
mestskej časti, aby sa venovali rôznym témam,
ktoré sa ich dotýkajú. Prostredníctvom výboru
mestskej časti alebo svojich predsedov následne predkladajú svoje podnety a návrhy primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade či komisiám. V minulom roku riešila
Komisia pre rozvoj mestských častí z podnetu
občianskych rád napríklad problematiku kanalizácie či stojísk pre komunálne odpady.
Občianska rada ročne predkladá príslušnému

Na jarnom upratovaní Relax zóny na Fončorde, vybudovanej z participatívneho rozpočtu
návrhy do februára. Ak sú projekty v súlade so
Štatútom PR zaraďujú sa do hlasovacieho procesu. Ten začína vždy na Druhom diskusnom
fóre a trvá 15 pracovných dní. Svoj hlas vtedy
môžete odovzdať do zapečatenej schránky priamo v Klientskom centre mestského úradu.
Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia
nad 15 rokov s trvalým aj prechodným poby-

V našom meste je to VZN o podmienkach
organizovania a uskutočňovania verejného
zhromaždenia obyvateľov mesta. „V porovnaní s miestnym referendom ide o neformálnejšiu
a finančne i organizačne menej náročnú formu
spolurozhodovania,“ doplnil hovorca Združenia
miest a obcí Slovenska. U nás bol tento inštitút využívaný napríklad pri rozhodovaní o tak
závažných otázkach života mesta, ako bolo
napríklad vytvorenie nových mestských častí
– Fončorda, Pršianska terasa či Uhlisko.

Miestne referendum

Foto: MsÚ BB

Je jedným z prvkov priamej demokracie
v podmienkach obecnej samosprávy. Je to
priame hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach samosprávy. V ňom slobodne
a nezávisle vyjadrujú svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom, ktorý im bol predložený.
Oprávneným orgánom na jeho vyhlásenie je
mestské zastupiteľstva, ak ide o zlúčenie mesta s iným mestom alebo obcou, zmenu názvu
mesta, odvolanie primátora či petíciu skupiny
obyvateľov mesta aspoň 30 percentami oprávnených hlasujúcich.

Stretnutie s občanmi mesta k revitalizácii vnútrobloku Tulská
výboru správu o svojej činnosti a nefunkčnú
občiansku radu má výbor právomoc rozpustiť.
Zasadajú podľa potreby, najmenej však raz za
štvrťrok a stretnutia sú verejné.

Participatívny rozpočet
Je ďalšou možnosťou, ako sa občania môžu angažovať a podieľať sa na rozvoji mesta. V Banskej Bystrici o účele využitia peňazí z participatívneho rozpočtu rozhodujeme už po šiesty raz.
Od roku 2014 sa zvýšila celková suma vyčlenená na PR a aj suma na jednotlivé projekty. V aktuálnom ročníku bude medzi víťazné projektové návrhy prerozdelených 40 000 eur. Súčasťou
prvého diskusného fóra je výzva na predkladanie návrhov. Tentokrát mohli záujemcovia
v rámci vybraných oblastí podávať projektové

tom v Banskej Bystrici, ale aj banskobystrickí
študenti. Každý participant má možnosť prideliť svoj hlas maximálne štyrom návrhom, avšak
jednému návrhu je možné dať maximálne jeden hlas. V minulom roku sa z PR podarilo
zrealizovať napríklad Deň Sásovej – Rudlovej
v rámci Banskobystrického festivalového leta
2018 či pokračovanie tretej etapy dobudovania
a rozšírenia Relax zóny na Fončorde. O projektových návrhoch na tento rok máte ešte stále
možnosť hlasovať do 18. apríla 2019.

Verejné zhromaždenie
Je súčasťou participácie ľudí na veciach verejných. Zvoláva ho mestské zastupiteľstvo
a každá obec si podmienky môže určiť vo
svojom dokumente, podľa svojho uváženia.

Komunikácia s občanmi je predpokladom
efektívneho vzťahu medzi samosprávou a občanmi. Miestom, kde môžu ľudia diskutovať
a predniesť svoje názory a návrhy sú stretnutia občanov s primátorom a poslancami za
účelom verejného prerokovania konkrétnych
problémov. V našom meste sa pravidelne konajú k otázkam, ktoré sa ich týkajú. Nedávno
to boli prerokovania vnútroblokov na sídliskách Sásová a Fončorda či stretnutie v otázke
parkovania na Tatranskej ulici. Mesto má pre
otázky občanov zriadenú aj e-mailovú adresu:
podatelna@banskabystrica.sk, na ktorú môžete písať. Na stránke mesta takisto nájdete kontakty na jednotlivých poslancov mestského
zastupiteľstva.
smo
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Názory poslancov
Od februára Vám postupne predstavujeme poslancov MsZ a na rad sa dostali ďalší traja z nich. Pýtali sme sa ich na vzťah k mestu, ale
aj na priority a oblasti, ktorým sa počas štyroch rokov budú venovať.

Banská Bystrica je mojim rodiskom a domovom
mojej rodiny už niekoľko
generácií. Druhé volebné
obdobie som nezávislou
poslankyňou MsZ. Som
architektka,
urbanistka
a v súčasnej dobe pôsobím ako odborný radca na KPÚ Banská Bystrica. Počas môjho pôsobenia v MsZ sa chcem
venovať územnému rozvoju mesta a ochrane
historických a pamiatkových hodnôt Bystrice.
S rozvojom mesta súvisia otázky zelene, zelenej
infraštruktúry a dopravy, v ktorých je potrebné
prijať systémové rozhodnutia. Zaujímam sa aj
o otázky rozvoja školstva. Bola som zvolená za
predsedníčku Výboru mestskej časti Fončorda
a popri práci trávim čas s občanmi pri riešení ich
problémov. Som presvedčená, že demokratická
spoločnosť je založená na hodnotách a aktívnom prístupe ľudí, preto sa budem zúčastňovať
na aktivitách smerujúcich k participácii občanov na rozvoji mesta, zveľaďovaní verejných
priestorov či stretnutiach, ktoré dávajú priestor
spoločnému riešeniu problémov a diskusii.

Hľadám domov

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

Meno: Rosalie
Pohlavie: fenka
Vek: 12/2018
Rasa: kríženec
Výška: 35 cm
Váha: 6 kg
Povaha: Rosalie je šteniatko, ktoré bude v dos
pelosti stredného vzrastu. Je odvážna a neskutočne energická. Hľadáme pre ňu aktívnu
rodinu, ktorá má rada šport a prírodu. Bude
z nej osobnosť a určite Vás nenechá nudiť sa.
Ak ste športovo založený a so psom chcete pracovať namiesto sedenia pred telkou, tak ona je
pre Vás tá pravá. Ak chcete vidieť viac psíkov či
pomôcť, informujte sa na tel. číslach: 0918505254,
0915699756 alebo v Karanténnej stanici so sídlom
na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen. Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete aj na webovej stránke www.kszv.sk.

www.banskabystrica.sk

Igor Kašper
Som rodený Bystričan,
toto mesto milujem a mám
k nemu silný vzťah, podobne ako päť generácií Kašperovcov, ktoré tu žili.Pôsobím 15 rokov ako ekonóm,
vybudoval som úspešnú
firmu a v mnohých ďalších
firmách, ktoré zamestnávali stovky ľudí, som
dlhé roky pôsobil. Poslednú dobu sa intenzívne venujem politike, pretože ma to baví a robím
to z presvedčenia. Pred deviatimi rokmi som si
povedal, že už nebudem na všetko šomrať a zobral som zodpovednosť na seba. Tretie volebné
obdobie som poslanec mesta a zároveň aj poslanec kraja s najvyšším počtom hlasov. Ľudia mi
dávajú dôveru, ja si to vážim a je to pre mňa najlepšie vysvedčenie za moju prácu a pomoc pre
nich. Toto volebné obdobie sa budem venovať
boju proti hazardu, parkovacej politike, snahe
budovať dostupné nájomné byty. Okrem toho
riešim bežné problémy ľudí ako napr. častejší
vývoz odpadu, opravy chodníkov a ciest. Tak
ako doteraz mi môžu Bystričania kedykoľvek
zavolať na moje číslo: 0905 330 734.

Pavol Katreniak
Narodil som sa v starom
meste a stále tu bývam. Som
nezávislý poslanec klubu
Banskobystrická alternatíva,
člen ZMOS-u, troch školských rád, Stráže prírody,
Teofóra i kontrolór Komunitnej nadácie Zdravé mesto.
Zasadil sa som za vylepšenia podmienok života
hlasovaním v mestskom parlamente, osobnou
angažovanosťou za opravy vybraných komunikácií v centre, sídlisku, Fortničke i Graniari, ale
tiež brigádami na úpravách verejných priestorov.
Princíp, že poslanca posiela volič, sa usilujem
mať na pamäti odvtedy, ako som v roku 1990
vstúpil do komunálnej politiky. Pre mňa je to
činnosť zameraná na spoločné dobro, ktoré musí
mať prednosť pred individuálnym záujmom.
Znamená to zodpovedne hlasovať o verejných
financiách a o územnom pláne. Znamená to poznať požiadavky a zbierať námety od tých, čo ma
do politiky poslali. Opravy ciest a chodníkov sú
začarovaným kruhom. Neporiadok a nedostatky
ma rušia. Preto sadám na bicykel a idem do terénu – tam, kam ma ľudia volajú.

Je potrebné
odovzdávať zručnosti generáciám
Podaj ďalej – myšlienka tak jednoduchá a pritom veľmi potrebná. Je dôležité odovzdávať svoje zručnosti tým, ktorí v nich nevynikajú alebo
nemali možnosť sa ich naučiť. Tento nápad
vznikol minulý rok, keď sa vytvorila skupina
aktívnych dobrovoľníkov, ktorí mali za úlohu
vymyslieť jednotlivé workshopy pre deti a študentov. Seniori z občianskeho združenia AkSen
učili mladých ľudí základné technické zručnosti, ale napríklad aj piecť či štrikovať. Mládež za
to seniorom ukázala prácu s fotografiou. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením zase
učili mladých používať šijacie stroje, no a spolu
so seniormi absolvovali počítačové workshopy
a kurzy práce s dotykovým telefónom. V utorok, 12. marca sa na pôde Komunitného centra
Fončorda stretlo 24 ľudí, aby spoločne ušili látkové vrecká na potraviny. V dnešnej dobe chcú
aj seniori žiť ekologicky a obmedzovať plasty
v domácnostiach. Po oslovení M. Korinekovej
z občianskeho združenia SPOSA Banská Bystrica, ktorá kurz odborne zastrešila, bolo už len
treba prísť a začať šiť. O túto tému mali záujem
aj mladší, o čom svedčí aj účasť šiestich žiačok

zo ZŠ Narnia a dvoch študentiek zo stredných
škôl. Zaujímavé je, že kurzu sa zúčastnila aj seniorka z Michaloviec, ktorá v našom meste trávi
čas s vnúčatami. Podaj ďalej bude pokračovať aj
ďalšími aktivitami. Tou najbližšou bude zachovávanie tradičných banskobystrických receptov
pre štvrtú generáciu – Od starých mám dnešných starých mám pre ich vnúčatá. Ak máte zaujímavý recept pochádzajúci z nášho regiónu,
ktorý sa rozhodne oplatí zachovať a nie je dnes
už veľmi známy, ozvite sa nám e-mailom na:
info@bbos.sk.
Banskobystrický okrášľovací spolok

Foto: I. Klepáčová

Hana Kasová

Učiť sa zručnostiam je možné v každom veku
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Podpora opatrovateľskej služby
v meste Banská Bystrica
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Poradíme vám,
kam vyraziť

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby, aby sa predišlo umiestňovaniu
klientov do pobytových zariadení. Realizácia
umožní poskytovanie opatrovateľskej služby
väčšiemu počtu osôb, ktoré sú odkázané na
pomoc inej osoby v prirodzenom domácom
prostredí. Taktiež sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj pre seniorov, a podporí
ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine
a komunite. Projekt pomáha vytvoriť vhodné
prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť
samostatný život. Podporuje tiež poskytovanie
opatrovateľskej služby v lokalitách, v ktorých
v súčasnosti absentuje z dôvodu nedostatku
zdrojov. Pozitívom je aj podpora zamestnanosti
v regióne, nakoľko sa vytvoria nové, prípadne
udržia staré pracovné miesta. Mesto Banská

www.ia.gov.sk

Bystrica požiadalo o nenávratný finančný
príspevok vo výške 296 400 eur. Použitý bude
na platy opatrovateliek, ktoré samospráva zamestnáva. „Aj napriek tomu, že takéto projekty
podporujú rozvoj opatrovateľskej služby a pomáhajú predchádzať tomu, aby starší či nevládni ľudia
museli byť umiestňovaní do zariadení mimo svojho
domova, mesto zaznamenáva problémy spojené
s nedostatkom pracovnej sily,“ hovorí I. Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí. Tak ako
ostatné mestá, aj Banská Bystrica bojuje s personálnymi otázkami. Vzhľadom na nízky počet
opatrovateliek prijme samospráva do pracovného pomeru uchádzača/uchádzačku, ktorý/á spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.
448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách. Viac informácií v prípade záujmu nájdete na webovej
stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii
Zamestnanie v samospráve.
dmo

www.esf.gov.sk

Aplikácia, ktorá vám uľahčí život
Ak Vám záleží na životnom prostredí alebo žijete dynamický život, poteší Vás nová aplikácia
CVAK. S ňou si jednoducho a bezpečne kúpite cestovný lístok na MHD a nevyprodukujete
tým ani kúsok papiera. „V rámci ekologizácie
hromadnej dopravy sme sprevádzkovali autobusy
s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré neprodukujú toľko splodín ako klasické naftové autobusy.
Jazdiace trolejbusy sú tiež moderným príkladom
riešenia ako napomôcť k zlepšeniu ovzdušia v meste a okolí. Redukcia použitého papiera je ďalším
krokom k zelenšej doprave a veríme, že sa týmto
riešením budú inšpirovať aj iné mestá,“ hovorí A.
Svitanová, referentka pre obchod a marketing
spoločnosti SAD Zvolen. Aplikácia umožní
cestujúcim MHD zakúpiť si lístok pred nástupom do autobusu. Môžu pritom použiť prvé
a druhé nástupné dvere, čo zaistí nástup bez
čakania a predpokladá sa aj celkové zrýchlenie
hromadnej dopravy. „Je potrebné, aby mali cestujúci lístok zakúpený ešte pred vstupom do autobusu alebo trolejbusu, na čo môžu efektívne využiť
čas práve počas čakania na zastávke,“ vysvetľuje

Svitanová. V modernej dobe, kde sú platobné
portály už takmer samozrejmosť, je často ťažké nájsť v peňaženke hoci aj pár drobných. Tie
už nepotrebujete, ak budete chcieť v Banskej
Bystrici naskočiť na autobus či trolejbus. CVAK
si nainštalujete do mobilu s operačným systémom Android a iOS a po zaregistrovaní sa,
dokážete pohodlne a rýchlo uhradiť cestovné.
Po zakúpení lístka Vám príde potvrdenie o nákupe, ktorým sa v prípade potreby preukážete
kontrole. V ponuke sú aktuálne najvyužívanejšie produkty MHD BB – základný (45-min.
prestupný) a celodenný (24-hod. prestupný)
lístok. Po úspešnom zavedení a osvojení aplikácie cestujúcimi plánuje mesto v spolupráci
s dopravcami ponuku elektronických lístkov
rozšíriť. Aplikácia ponúka služby aj na úhradu
parkovného. Je využiteľná v centrách miest či
nákupných a biznis centrách. Ak potrebujete
papierové dokladovanie výdavku na parkovné
či cestovné, doklad si vytlačíte zo svojho užívateľského profilu v aplikácii.
A. Bieliková

Foto: Archív TIC BB

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
realizuje dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby, do ktorého sa
zapojilo aj mesto Banská Bystrica. Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje. Našu samosprávu nebude stáť nič, nakoľko finančná spoluúčasť Európskej únie
a štátneho rozpočtu tvorí sto percent.
Ponuka služieb sa stále rozširuje
Už ste navštívili nové Turistické informačné
centrum v Banskej Bystrici? Nájdete ho na autobusovej stanici v podzemnom podlaží. Rozsah
poskytovaných služieb je široký. Pracovníčky
centra Vám odporučia, čo všetko môžete v našom meste robiť, kam sa vybrať za kultúrou či
športom a kde sa ísť zabaviť alebo dobre najesť. Okrem propagačných materiálov o meste
a atraktivitách v okolí tu nájdete i mapy, knižné
publikácie či rôzne darčekové predmety. Tipy
na tie najzaujímavejšie podujatia v meste a okolí Vám môžu pracovníci centra posielať pravidelne každý týždeň. Stačí napísať na adresu:
tic@banskabystrica.sk a pripojiť text: „Súhlasím
so zasielaním týždenného kalendára vybraných
podujatí.“ Zakúpiť si tu môžete aj vstupenky na
podujatia, predávané v sieti Ticketportal. „Pomôžeme Vám naplánovať výlet za zaujímavosťami
v okolí, aktivity pre Vaše deti počas prázdninových
dní či poučný i zábavný školský výlet. Dáme Vám
tip, kam vyraziť po stopách baníckej histórie v našom regióne či odporúčania na relax a wellness ako
romantický darček 1 + 1 zdarma,“ vyjadril sa P. Cibuľa, vedúci Turistického informačného centra.
Ponuku služieb v centre stále dopĺňajú a majú
i niekoľko plánov do blížiacej sa letnej sezóny.
Jedným z nich je požičovňa elektrobicyklov, ich
základný servis a dobíjacia stanica. K dispozícii
sú Vám v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00
hod. a v sobotu od 9:00 do 15:00 hod.
TIC BB

Oznam
Prosíme obyvateľov Banskej Bystrice, aby zapožičali 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 spomienkových
osláv k 30. výročiu. Vyhľadávame najmä fotografie (aj negatívy, diapozitívy a filmy), knihy,
noviny a letáky (vychádzala Verejnosť). Máme
záujem o rôzne predmety späté s daným obdobím vrátane tých, ktoré si ľudia vyrobili sami
(brožúry, samolepky či transparenty). Miestom
zberu vecí je Informačné centrum na Radnici na
Námestí SNP 1. 
M. Lichý
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Potešme úsmevom
a potleskom
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho
koncertu roka. Ide o pestrú prehliadku umeleckých vystúpení detí z centier pre deti a rodinu, náhradných rodín a krízových centier.
V Banskej Bystrici sa regionálne kolo uskutoční 2. mája 2019 o 16:30 hod. v Robotníckom dome. Počas tohto koncertu vystúpi
viac ako 80 detí z celého Banskobystrického
kraja. Najzaujímavejšie vystúpenia odborná
porota zaradí do reprezentatívneho celoslovenského kola. Cieľom je dať deťom možnosť
sebarealizácie a prezentovania talentu. Vystúpenie na verejnosti je pre nich vždy veľká
výzva a každoročne sa na koncert pripravujú
s veľkým odhodlaním. „Prostredníctvom tohto
koncertu máme možnosť poďakovať sa každému,
kto nám pomáha naplniť našu misiu, aby každé
dieťa malo rodinu, ideálne tú svoju. Tieto deti
vynikajú svojou otvorenosťou a dovolím si povedať, že nás všetkých majú čo naučiť,“ uviedla
K. Schindlerová zo Spoločnosti priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar. Všetci ste srdečne vítaní! Vstup na podujatie je
zdarma.
K. Schindlerová

Orientačné dni prinášajú zážitok
tľuje koordinátorka projektu
P. Mäsiarová. Orientačné dni
predstavujú zážitkový program pre triedne kolektívy
žiakov. Kurzy sú zamerané
na integrálny rozvoj mladého
človeka, na prácu s triednym
kolektívom a na primárnu
prevenciu sociálno-patologických javov prostredníctvom
zážitkovej pedagogiky. Kurz
je prispôsobený situácii v danej triede a ich problémom.
Kurz vedú odborníci z oblasti pedagogiky a psychológie
Tím školiteľov po konzultácii
s triednym učiteľom pripravuOrientačné dni je názov preventívneho proje každý kurz na mieru. Trvá tri dni, od utorgramu, ktorý už tretí rok ponúkajú saleziánka do štvrtka, v čase od 8:00 do 16:00 hod.
v priestoroch saleziánskeho strediska v Sáske mládežnícke organizácie Laura a Domka
základným a stredným školám v našom messovej. „V priebehu dvoch rokov sme pripravili
35 kurzov pre žiakov a študentov z ôsmich škôl
te. V piatok, 1. marca 2019 podpísal primátor
v Banskej Bystrici. Záujem narastá a každá trieda
mesta so zástupcami Laury a Domky memochce po skončení kurzu prísť opäť,“ vysvetľuje
randum o spolupráci v oblasti rozvoja vzdeškoliteľ J. Špalek. Podrobnejšie informácie
lávania a výchovy mládeže na základných
nájdete na stránke www.orientacnedni.sk
školách. „Je to ďalší krok vpred. Tešíme sa, že
a na facebookovej stránke Orientačné dni
mesto sa za tento projekt postavilo a spájame sily
Banská Bystrica.
pri hľadaní cesty pre kvalitnú a atraktívnu formu prevencie v triednych kolektívoch,“ vysveP. Mäsiarová
Foto: archív P. Mäsiarová
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Stretnutie veteránov
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Zlietame sa k sebe

www.banskabystrica.sk

Veterán klub Banská Bystrica v spolupráci so Združením zberateľov historických vozidiel SR a mestom pripravujú jubilejný 30. ročník prvomájového Stretnutia generácií. Tradične sa začiatok motosezóny v našom meste
spája so spomienkou na bývalých motocyklových pretekárov, ktorým je
podujatie venované. Banská Bystrica bola totiž kedysi kolískou motocyklového športu. Na parkovisko Štiavničky opäť zavítajú stovky malých
a veľkých Banskobystričanov i fanúšikov historických strojov zo širokého
okolia. V čase od 9:00 do 12:00 hod. sa tu v plnej kráse predstavia historické motocykle, osobné autá, traktory, autobusy a nákladné autá. Ďalším
dejiskom výstavy bude Námestie SNP, kde historické vozidlá zotrvajú do
13:00 hod. Pozývame všetkých priaznivcov retro strojov, aby si nenechali
ujsť túto neopakovateľnú akciu a vrátili sa s nami spolu v čase.
J. Malatinec

Navštívil nás Daniel Hevier
Žiaci zo ZŠ Spojová zažili stretnutie so známym básnikom, prozaikom,
prekladateľom i autorom textov populárnej hudby Danielom Hevierom.
Deti sa na neho tešili, lebo doteraz ho poznali len z textov, ktoré sú súčasťou učebníc slovenského jazyka. Majstrovstvo slova autora, ale aj pravdivé a vtipné príbehy z jeho života žiakov vtiahli do sveta fantázie. Hevier
ukázal skvelé ovládanie hudobného nástroja a do vystúpenia zapojil aj
divákov. Porozprával aj o tom, ako vzniká kniha a kde berie inšpiráciu.
Žiaci si vypočuli zaujímavé príbehy, hudbu a dozvedeli sa viac o najnovšom projekte Chymeros. Všetci odchádzali bohatší nielen o vedomosti
a zážitky, ale aj o najnovší kúsok do domácej knižnice s podpisom autora,
ktorý s úsmevom rozdával všetkým čitateľom. 
ZŠ Spojová
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Spolok slovenských žien bol založený v roku 1869. Zameriaval sa
najmä na národno-uvedomovaciu,
kultúrnu, osvetovú a vzdelávaciu
činnosť. Neskôr nedobrovoľne zanikol a odmlčal sa. V roku 1990 spolok obnovil
svoju činnosť na základe výzvy spisovateľky
H. Zelinovej. V našom meste bol odbor Živeny
založený v roku 2013 a v súčasnosti si pripomíname 150 rokov od založenia najstaršieho
Spolku slovenských žien. Ďalším výročím Živeny je aj 164 rokov od narodenia jej predsedníčky E. Maróthy – Šoltésovej. V rámci osláv
jubilea sa 15. mája uskutoční program zameraný na vznik a založenie Živeny. „Podujatím by
sme chceli pripomenúť, aby sme sa vracali k svojim
koreňom, bohatej slovenskej histórii a národným
tradíciám. Lebo ak ich budeme poznať, budeme si

ich vážiť a pokračovať v nich. Len vtedy
sa budú môcť budúce generácie úspešne
podieľať na vytváraní novodobých dejín nášho národa,“ vyjadrila sa predsedníčka Miestneho odboru Živeny
v Banskej Bystrici J. Slaná. Zaujímavosťou
bude výstava obrazov v radnici, kde svoje diela budú prezentovať členky miestneho odboru
v spolupráci s banskobystrickými výtvarníkmi
Ateliéru G 3 a ďalšími umelcami. K dispozícii
bude verejnosti počas celého mája. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj fotografie a ukážky
prác šikovných “živeniarok“. Súčasťou programu bude aj prehliadka mesta s odborným výkladom či čítanie úryvkov z historických diel
významných spisovateliek a členiek Živeny za
účasti miestnych hudobných umelcov.
MO Živena BB

Zapojte sa do výtvarnej súťaže
Bábkové divadlo na Rázcestí zasvätilo rok 2019
sezóne s názvom V znamení snov a venuje sa
česko-slovenskému dedičstvu oboch krajín.
V rámci toho siahli po inšpiratívnom diele
jedného z najvýraznejších českých básnikov
20. storočia, F. Hrubína. Ten po sebe zanechal
pozoruhodnú básnickú, prozaickú a dramatickú tvorbu, z ktorej veľkú časť venoval deťom.
Vytvoril množstvo básničiek, riekaniek, rozprávok s tematikou prírody či medziľudských
a rodinných vzťahov a rád si všímal význam
a krásu dennodenných maličkostí. V divadle
sa rozhodli inscenačne pretlmočiť rým, rytmus,
verš i vnútornú dynamiku slov, ktoré skrýva
Hrubínova poézia. Dielo Ako sa chytá radosť
uvedú po prvý raz a zároveň uvítajú aj režiséra inscenácie M. Lukačoviča. Premiéra sa bude

Pozvánka
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Vás pozývajú na 13. ročník plavenia dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe. Tešíme sa na
Vás v Rakytove v Dolnom Harmanci dňa 26.
apríla 2019. Zahájenie programu bude o 9:00
hod., samotné plavenie dreva je naplánované
od 10:30 do 12:00 hod. a nasledovať bude aj
občerstvenie. Tešíme sa na Vás!
Mestské lesy BB

konať na Veľkonočnú nedeľu, 21. apríla o 16:00
hod. Pri príležitosti Dňa matiek uvedie divadlo
reprízu predstavenia a vyhlasuje aj výtvarnú
výzvu pre deti do desať rokov s názvom Naša
mama. Nakreslite či namaľujte portrét mamy
alebo babky a pošlite ho do divadla. Každú
kresbu osobne zhodnotí výtvarná pedagogička
K. Lucinkiewiczová. Autori najzaujímavejších
výtvorov budú ocenení a slávnostná vernisáž
výstavy sa uskutoční 12. mája, hneď po predstavení Ako sa chytá radosť. Autori výtvarných
diel a ich rodičia majú na predstavenie zľavnené
vstupné (odporúčame rezervácie vzhľadom na
obmedzenú kapacitu). Svoje výtvory zasielajte
poštou na adresu divadla alebo doručte priamo
na vrátnicu najneskôr do 5. mája. 
BDNR

Bystricou budú
opäť znieť
jazzové melódie

Foto: archív MsÚ BB

Živena tento rok oslavuje
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Piesne nás prenesú do minulosti
V dňoch 26. a 27. apríla 2019 sa Banská Bystrica stane dejiskom 24. medzinárodného dixielandového festivalu – United Europe Jazz Festivalu. Uskutoční sa v spolupráci s partnermi
z Hradca Králové, Šalgotarjánu a Zakopaného
a bude už tradične spojený s Vinšpacírkou. Na
podujatí sa predstavia domáce aj zahraničné
orchestre a sólisti. Okrem toho bude pre Vás
od 16. do 30. apríla 2019 v priestoroch radnice pripravená aj výstava jazzových fotografií
z predchádzajúcich ročníkov. V prvý deň festivalu, 26. apríla sa o 18:00 hod. predstaví domáce jazzové zoskupenie NBS trio a kubánsky
spevák Lazaro. Druhý deň festivalu zaháji už
tradične swingový orchester ZUŠ Jána Cikkera pod vedením D. Kozáka. Program bude
pokračovať vystúpením Sklerotic Band, ktorí
ponúkajú poslucháčom prierez známych jazzových tém minulého storočia domácej a svetovej hudobnej scény. Nemožno zabudnúť ani
na bluesovú kapelu Prsty, ktorá bude reprezentovať Banskú Bystricu na festivale v Hradci
Králové. Vystúpenie banskobystrických kapiel na tomto festivale uzavrie Dixieland Jazz
Band s J. Karvašom. Zo zahraničných kapiel
stojí za pozornosť Hania Rybka z zespolem
reprezentujúca jedinečné spojenie ľudovej goralskej hudby a jazzu. Druhým zahraničným
hosťom bude Debrecen Dixieland Jazz Band,
ktorý vznikol z pôvodného jazzového kvarteta
pôsobiaceho v Maďarsku v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Od západných susedov
k nám príde hosť Petr Sovič & Gramofón. Zlatým klincom programu bude unikátny orchester Bratislava Hot Serenaders pod vedením
trubkára J. Bartoša. Patrí medzi svetovú špičku v autentickej interpretácii jazzovej hudby
tohto obdobia, čoho dôkazom sú ocenenia
z európskych festivalov, ako aj pozitívne ohlasy a kritiky z celého sveta. Orchester hrá na
autentických nástrojoch z 20. rokov a hudobníci vystupujú v smokingoch a šatách z tohto
noblesného obdobia.

Oddelenie kultúry

www.banskabystrica.sk
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Foto: J. Pavúr

Ďalší krok v poznávaní
osobnosti Hudeca

Odhalenie sochy Ladislava Hudeca a jeho otca
Dňa 28. marca bola v Späthovej vile slávnostne otvorená výstava bystrického rodáka
a šanghajského architekta Ladislava Eduarda
Hudeca. V Číne je jeho meno veľmi známe,
pretože tu dlho pôsobil a zrealizoval takmer
štyristo projektov. Na Slovensku sa s jeho
životom a tvorbou oboznamujeme postupne.
V roku 2010 sa konala premiéra filmového
dokumentu Ladislava Kaboša Zmenil tvár
Šanghaja na svetovej výstave EXPO v Šanghaji a následne na Slovensku. V Banskej
Bystrici vznikla nezisková organizácia Centrum architekta L. E. Hudeca a vyšlo prvé
trojjazyčné dielo Po stopách architekta L. E.

Hudeca. Tento rok sa podarilo
otvoriť stálu expozíciu takisto
v jeho rodnom meste. Výstavný
projekt nemapuje len životnú
a profesijnú dráhu Ladislava,
ale aj jeho otca, staviteľa Juraja Hudeca. Je koncipovaná
v rámci časovej osi zohľadňujúc
rodinné, spoločenské a dejinné udalosti, ktoré túto rodinu
výraznou mierou ovplyvňovali.
Expozícia je zároveň vyjadrením
úcty a splatením podlžnosti voči
osobnostiam, na ktoré sa nemá
zabúdať. „Mimo Šanghaj sme otvorili prvé Centrum architektúry
L. E. Hudeca, kde budeme predstavovať nielen jeho tvorbu, ale aj jeho duchovný odkaz. Bude to centrum, kde sa bude vytvárať most
medzi architektmi a užívateľmi ich tvorivej práce
a kde sa bude zvyšovať vzdelanosť a informovanosť vo sfére architektúry, na ktorú sa zabúda aj
v súčasnom školskom systéme,“ vyjadrila sa K.
Kubičková, jedna z kurátoriek expozície. Otvorenia sa zúčastnil aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Lin Lin a ministerka kultúry
Ľubica Laššáková. Výstavu môžete navštíviť
počas pracovných dní, v utorok – piatok od
12:00 do 15:00 hod. a v individuálnom dohodnutom čase.
R. Udžan

Tanečná súťaž
ovládla
naše mesto
Koncom marca sa v športovej hale Dukla
konali po prvý raz Majstrovstvá Slovenska
v štandardných tancoch. Bystrica predtým
štyrikrát zažila majstrovstvá v latinskoamerických tancoch, ktoré organizoval Slovenský
zväz tanečného športu a Fáber Dance Team
Slovakia. Podujatia sa zúčastnilo celkom 153
párov zo všetkých kútov Slovenska. Súťažilo
sa v ôsmich vekových kategóriách a piatich
súťažných tancoch: waltz, tango, viedenský
valčík, slowfox a quickstep. Výkony súťažiacich hodnotilo spolu 13 porotcov z Francúzska, Rumunska, Ruska, Talianska, Slovenska

Foto: archív Tím UNL

Pozývame Vás na šiesty ročník Univerzitnej
noci literatúry, ktorý sa uskutoční 16. apríla 2019 od 17:30 hod. na pôde Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sériou verejných čítaní si pripomenieme
jubilejné sté výročie vzniku Československa,
preto tohtoročnú knižnú sedmičku tvoria slovenskí a českí autori vydaní v minulom roku.
Čítať budú manželia Handzušovci, redaktor-

K dispozícii budete mať literárny pas

www.banskabystrica.sk

ka V. Homolová Tóthová, lekárka bez hraníc
E. Kušíková, hispanista J. Chalupa, herečka
Bábkového divadla na Rázcestí M. Mackurová, klaunka Červeného nosa M. Dulavová či
moderátor M. Polo Polomský. Tradične nebude chýbať detské stanovište či kútik pre
tých najmenších. Zúčastnení budú mať takisto možnosť zakúpiť si knihy za zvýhodnené
ceny. Stačí prísť na Tajovského 40 v Banskej
Bystrici a vybrať si ktorékoľvek zo siedmich
stanovíšť. Orientovať sa Vám pomôže dobrovoľnícky tím, ale aj literárny pas, ktorý dostanete hneď po príchode na prvé stanovište.
Každé čítanie trvá pätnásť minút, a potom
nasleduje rovnaký počet minút na presun. Ak
absolvujete všetky čítania, môžete sa zapojiť
do tomboly počas afterparty v klube, ktorá
sa začína o 21:00 hod. Pre ďalšie informácie
sledujte facebookovú, instagramovú alebo
webovú stránku Univerzitnej noci literatúry.
Tešíme sa na Vás!
Členky tímu UNL

Foto: J. Štubňa

Ste pripravení na literárny zážitok?
Tanečné páry predviedli kvalitné vystúpenia
a Poľska. Počas celého galavečera súťažiacich
hudobne sprevádzala RK Jazz Band z Ružomberka. Atmosféra sa niesla v priateľskom duchu, najmä vďaka tomu, že tanečníci sa medzi
sebou podporovali. Starší dávali užitočné rady
začínajúcim pretekárom a mladší sa naopak
tešili z každého úspechu skúsenejších párov.
Organizátori uviedli, že síce nebolo jednoduché zorganizovať také veľké celoslovenské
podujatie, ale vďaka usilovnosti členov tímu
sa to podarilo bez akýchkoľvek problémov.
Okrem titulu majstra Slovenska sa vyhlasovali aj výsledky Slovenského pohára za minulý
rok. Najväčší úspech zaznamenali tanečné
kluby z Bratislavy a naše mesto odprezentovali D. Indro a L. Ferjancová, ktorí vybojovali
tretie miesto v kategórii Junior II.
L. Matejová

apríl 2019
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Vínšpacírka otvorí sezónu pekného počasia

Vínšpacírka je podujatie, ktoré za sprievodu Jazz festivalu
otvorí sezónu pekného počasia a terás v meste. O 15:00
hod. bude slávnostne spustená fontána na námestí
a účastníci budú mať od 14:00
do 18:00 hod. zadarmo vstup do Hodinovej
veže. Program vyvrcholí okolo 17:00 hod.
udelením ocenenia Vínšpacírky ďalšej z výz
namných osobností slovenského vinárstva. Po
D. Pospíšilovej, F. Malíkovi a J. Dominovi in
memoriam získa ocenenie ďalšia z vinárskych
legiend, ktorá významne ovplyvnila slovenské vinohradníctvo. Organizátori podujatia
zároveň udelia známku kvality Bystrický anjel aj dvom výnimočným vínam z nášho kraja. „Bystrický anjel vznikol na podporu našich
regionálnych vín. Stredoslovenská vinohradnícka
oblasť má mnoho skvostov. Verím, že rozhodnutie udeliť známku kvality tradičným odrodám

a vinárstvu, ktoré je
s Vínšpacírkou späté od jej začiatkov,
je správne,“ hovorí
M. Turčan, mestský poslanec a člen
organizačného výboru. Ďalšou atraktívnou časťou
programu bude nepochybne pokus
o rekord. „Témou šiesteho ročníka
bude Rakúsko-Uhorsko, a teda takmer
všetky vína, ktoré budú návštevníci
Festival patrí k obľúbeným podujatiam
Vínšpacírky degustovať, budú pochádzať najmä z vinárstiev v tejto oblasti,“
víno pre ľudí s histamínovou intoleranciou.
hovorí M. Repaský, predseda Cechu hostinKúpu lístkov by ste však nemali nechávať na
ských. „Keďže si tento rok budú účastníci Vínposlednú chvíľu, pretože ich počet je limitošpacírky vyberať degustačné vzorky z väčšieho
množstva vín, veríme, že ocenia aj mimoriadnu
vaný. Lístky sú k dispozícii vo vybraných predvojbobuľu, ktorá im pribudne na lístku,“ dodávádzkach Cechu hostinských alebo na www.
vinspacirka.sk.
va Repaský. Prekvapením minulého ročníka
bolo nealko víno. Tento rok k nemu pribudne
Ľ. Turčanová

www.banskabystrica.sk

Foto: archív Black Apple

Mnohí z Vás majú určite v kalendári poznačený dátum šiesteho ročníka Vínšpacírky. V sobotu, 27. apríla 2019 ožije vďaka obľúbenému
vínnemu festivalu celé mesto pod Urpínom. To najlepšie zo svojich viníc prinesú priamo na námestie známe tváre slovenského vinárstva.
O príjemnú atmosféru šiesteho ročníka sa postarajú jazzové melódie aj bohatý sprievodný program plný noviniek. Ani tento rok nebude
chýbať odovzdávanie cien či pokus o rekord.
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Veľkonočné tradície sú spojené s mnohými symbolmi

Vynášanie Moreny za dedinu
V predveľkonočnom pôste, ktorý začínal na
Popolcovú stredu, sa realizovali obchôdzky
vynášania slamenej figuríny a prinášania zelenej ratolesti. Tieto obrady sú pozostatkom
predstáv, podľa ktorých bolo možné zahnať
nepriaznivé sily zničením figuríny a jej nahradením predmetom symbolizujúcim pozitíva. Tieto predstavy nachádzame aj v úkonoch zariekania chorôb a v čarovaní. Ide
teda o obrad symbolického vynesenia zimy,
choroby, smrti a prinesenia leta. Slamená figurína, nazývaná Morena, bola oblečená do
ženského, zväčša sviatočného kroja. Podstatou obradu bolo obchádzanie s figurínou po
dedine za sprievodu piesní. Súčasťou bolo
aj jej vynesenie za dedinu, kde figurínu vyzliekli a zničili – spálili, roztrhali alebo utopili v rieke či potoku. Tradičným dňom, kedy
sa Morena vynášala, bola Smrtná nedeľa.
Veľký týždeň, z kresťanského hľadiska najvýznamnejšie obdobie roka, začína Kvetnou
nedeľou. V tento deň rozvíjajúce sa vŕbové
prútiky, známe u nás ako bahniatka, maňušky či púzalky, ľudia prinášali do kostola, kde
ich dali posvätiť svätenou vodou. Doma ich
potom zastokli za obrázky svätých alebo za
povalový trám, lebo verili, že budú ochraňovať dom a celé hospodárstvo pred ohňom
a búrkou.

www.banskabystrica.sk

Mimoriadna moc
sa pripisovala vode

tok mala byť aj strava zelená. Počas Bielej soboty sa v domácnostiach robili posledné úpravy
a chystali sa slávnostné jedlá. Piekli sa koláče,
varilo sa údené mäso či šunka a vajíčka. Starší
rituál “nietenia“ nového čistého jarného ohňa,
ktorého uhlíky sa využívali na magické úkony,
kresťanstvo nahradilo už v 8. storočí veľkonočným svätením ohňa. Kresťanský obrad, ktorý sa
vykonával na Bielu sobotu a bol spojený s pálením zvyškov oleja z lámp pred kostolom, sa
ľudovo nazýval pálenie Judáša. Pre kresťanov
je Veľkonočná nedeľa najväčší sviatok. V tento
deň bolo zaužívané svätenie jedál prinášaných
do kostola. Jedlo sa konzumovalo spoločne
a rovnako slávnostne ako na Štedrý večer – stôl
bol prikrytý bielym obrusom a gazdiná naň pripravila vopred všetko tak, aby počas jedenia
nemusela vstávať.

Vyvrcholením sviatkov
bol Veľkonočný pondelok
Ráno, keď gazda vstal, okúpal vodou všetky
ženy v dome, aby boli po celý rok zdravé. Pre
okolie Banskej Bystrice bola typická kúpačka. Mládenci chodili od skorého rána kúpať
dievčatá, aby boli po celý rok krásne a zdravé. Dievčatá sa síce tvárili, že im je kúpačka
nepríjemná a snažili sa pred chlapcami skryť,
avšak v skutočnosti sa kúpačom vždy potešili.
Ich hojná účasť bola totiž dokladom záujmu
o dievku. Dievčatá mali na tento deň pripravené veľkonočné vajíčka, ktoré varili v cibuľových šupkách alebo vo fazuli. Okrem zafarbených vajíčok domáci ešte mládencov pohostili
údenou šunkou, vajíčkami, chlebom a domácou pálenkou.
J. Koltonová

Na Zelený štvrtok sa „zaväzovali zvony“, čo znamená, že v chrámoch umĺkol orgán a namiesto
hlaholu zvonov sa rozhrkotali rapkáče a klopačky. V minulosti chodievali chlapci z jedného
konca dediny na druhý a rapkáčmi oznamovali
začiatok posvätného predveľkonočného ticha
bez zvonov. Významnú úlohu počas Veľkého
týždňa zohrávala voda. Najúčinnejšie vraj bolo
umývanie v tečúcej vode. Dievčatá verili, že po
takomto umytí budú čerstvé ako lastovičky,
nebudú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy,
budú im rýchlejšie rásť. Umývanie vo vode na
Veľký piatok sa považovalo za ochranu pred
kožnými chorobami.
Verilo sa, že práve
v tento deň má voda
zázračné liečivé účinky a takto sa získa
záruka zdravia nielen
pre ľudí, ale aj pre
statok, ktorý preto
privádzali k vode.
Gazdovia si v tento
deň značkovali ovce,
ktoré dávali na salaš,
aby ich na jeseň spoznali. Na Zelený štvrVeľkonočný pondelok sa spája s kúpaním a šibaním

Foto: M. Schwarzbacher

Foto: webnode.sk

Veľká noc patrí medzi kresťanské sviatky pripomínajúce udalosti ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista. Od 4. storočia sú to pohyblivé
sviatky a určujú sa podľa dátumu, na ktorý pripadne Veľkonočná nedeľa. Podľa lunárneho kalendára je to prvá nedeľa po splne
mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. K sviatkom Veľkej noci sa viazalo veľké množstvo cirkevných obradov, ale i tradičné
obyčaje súvisiace s príchodom jari a novej etapy roľníckeho roka, ktoré odkazovali na predkresťanské obrady, praktiky a zákazy.
Významnú úlohu v nich hrali voda, oheň, zeleň a vajíčka. S vodou sa spájala predstava nového života, čistoty a krásy, ohňu sa
pripisovala očistná funkcia, zeleň zase stelesňovala princíp prebúdzajúcej sa prírody a životnej sily a vajíčko symbolizovalo plodnosť
a nepretržitosť života.
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Poznáme najlepších športovcov
Vo štvrtok, 28. marca 2019 sa v Robotníckom dome uskutočnilo tradičné odovzdávanie ocenení pre najlepších športovcov mesta Banská
Bystrica. Spomedzi 36 nominovaných jednotlivcov a 11 kolektívov, ktorí v uplynulom roku úspešne reprezentovali naše mesto doma aj
v zahraničí, bolo napokon v tomto roku odbornou komisiou vybraných a ocenených jedenásť osobností a tri kolektívy. Už tretíkrát sa mohli
do internetového hlasovania zapojiť aj obyvatelia mesta.

Telesne postihnutí športovci
Marian Kuřeja, paralympionik, atletika (ŠK
SPORTLIFE BB)

Tréneri, funkcionári, pracovníci
v športe

Foto: V. Veverka

Pavol Blažek, bývalý chodec, VŠC Dukla BB
Ivan Kováč, bývalý bežec, športový moderátor
a redaktor

Najlepší športovci za rok 2018

Športové kolektívy

UMB Hockey team
ŠK Centrum mládeže karate Banská Bystrica
HC´05 iClinic Banská Bystrica, hokejové
seniorské mužstvo

Juniori – olympijské športy

Seniori – olympijské športy

Oliver Hrudkay, atletika (ŠK Dukla BB)
Lujza Paliderová, atletika (AK ŠK UMB BB)

Anastasija Kuzminová, biatlon (VŠC Dukla BB)
Marek Hamšík, futbal (SSC Neapol)

Lujza Paliderová, atletika (AK ŠK UMB BB)
Plavecký oddiel ŠK Dukla BB

Oliver Kurek, silový trojboj – mŕtvy ťah (ŠK
Kornel BB)
Filip Haring, šach (Šachový klub Junior pri
CVČ BB a MOMS)

Paulína Fialková, letný biatlon (VŠC Dukla BB)
Barbora Syč Kriváňová, crossminton (Loko
motíva BB – oddiel badmintonu a speed badmintonu)

Anastasija Kuzminová

Juniori – neolympijské športy

Seniori – neolympijské športy

Víťazi internetového hlasovania
Športová osobnosť mesta
Sieň slávy športovcov
Vladimír Országh

Oddelenie športu

Fanzóna v hokeji

Čo pre Vás znameroveň, že odísť treba na
vrchole a rada by som priná Banská Bystrica a čo
hovoríte na dnešné
nášala radosť a pôsobila aj
ocenenie?
v iných oblastiach.
Banská Bystrica je pre
mňa srdcovka, cítim sa
Aké máte plány
tu veľmi dobre a je to môj
a ako budete tráviť čas
druhý domov. Ocenenie si
po skončení aktívnej
veľmi vážim a som poctečinnosti?
ná, že som bola zaradená
Je ešte veľmi krátko po
medzi športovcov mesta.
ukončení sezóny a plány
Nedá sa to opísať slovami,
ešte nemám. Telo potrebuPri podpisovaní pamätnej knihy
cítim vnútornú spokojje zregenerovať a mojím
cieľom je teraz venovať sa rodine. Naučila som
nosť i hrdosť. Je to i dôkaz, že ľudia sa o šport
sa v športe, že treba žiť tu a teraz. Treba si preto
zaujímajú, sledujú ho a prináša radosť nielen
užívať každý prítomný okamih a momentálne
môjmu tímu a najbližším, ale všetkým ľudom
by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mi
na Slovensku.
držali palce a dopriali túto radosť a ocenenie.
Máte za sebou úspešnú sezónu, v ktorej
ste získali titul majsterky sveta a zároveň
Ako vidíte budúcnosť slovenského biatste obhájili malý krištáľový glóbus v discilonu? Myslíte si, že máte nástupkyne, ktoré
Vás môžu napodobniť vo výsledkoch na vrplíne šprint. V konečnom poradí Svetového
pohára ste skončili na peknom 3. mieste.
cholných podujatiach?
Nelákalo vás po takej úspešnej sezóne poUrčite áno a mám z toho veľkú radosť. Máme tu
dobré športovkyne, ktoré sa pri väčšom šťastí
kračovať v kariére?
môžu pokúsiť o také dobré výsledky, aké som
Pokračovať v športovej kariére nie je možné
mala vo svojej kariére aj ja. Prajem im, aby im
donekonečna. Vždy je treba prijať správne
zdravie stále slúžilo a aby sa šťastie na nich
rozhodnutia v správny čas. Myslím si, že moje
usmievalo čo najdlhšie. 
úspechy boli výrazné a dobré. Cítim však zásmo

Počas Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji (10. – 26. 5. 2019) vyrastie v meste fanzóna.
Centrom fanúšikov sa stane Námestie Slobody,
kde bude veľkoplošná obrazovka či pódium na
vystúpenia a program. Súčasťou bude zóna pre
deti i starších, oficiálny fanshop a stánky s občerstvením. Fanzóna otvorí svoje brány každý
hrací deň hodinu pred zápasom a zatvorí sa
hodinu po poslednom zápase. Fanúšikovia sa
v nej budú môcť zabaviť, kým bude hrať slovenská hokejová reprezentácia.
SZĽH

Foto: V. Veverka

Opýtali sme sa Nasti Kuzminovej
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Zaujímavý koncert
Pozývame Vás na spoločný koncert speváckych zborov Hron a Söngfjelagid z Islandu,
ktorý sa uskutoční 14. apríla 2019 o 17:00 hod.
v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici.
T. Riesová

Podujatie Máj zelený
Pozývame Vás na siedmy ročník tradičného
podujatia Máj zelený, ktoré sa uskutoční dňa
1. mája 2019 o 16:00 hod. v Rudlovej – Sásovej na Starohorskej ulici (na lúke pri Pikarte).
Môžete sa tešiť na bohatý folklórny program,
v ktorom budú účinkovať folklórne súbory
Liptov a Poničan a detské folklórne súbory Radosť a Sitniančok. O zábavu a hovorené slovo
sa postará Jozef Pančik – Poriadok.
M. Lichý
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, 24. apríla 2019 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána
Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. S pozvaným hosťom sa budeme venovať
téme Duchovné aspekty starostlivosti o človeka
s Alzheimerovou chorobou. Pozývame všetkých
pravidelných účastníkov a radi medzi sebou
privítame aj nových! Tešíme sa na stretnutie
SPOĽACH, o.z.
s Vami!

Pozvánka
Zasadnutie občianskej rady Stred sa uskutoční 25. apríla 2019 o 17:00 hod. v zasadačke na
MsÚ. Tešíme sa na vás!
OR Stred

Uzávierka Májového čísla
Termín: 3. mája 2019 do 12:00 hod. Na
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto
termíne už nie je možné články dopĺňať.
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smoleňová, 048/43 30 107, e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.
www.banskabystrica.sk

OVZ-SÚ-18699/197/2019/Boj
VV: Rozhodnutie; Stavebník: SPP-distribúcia,
a.s., Mlynské Nivy 44/b, BA; Stavba: Rekonštrukcia plynovodu BB – Partizánska cesta UO
02561; Stavebné objekty: SO 01 – STL plynovody, SO 01.1 – Prepoje a odpoje, SO 02 – STL
prípojky plynu; Vyvesené: 06.03.2019
OVZ-SÚ-25357/12122/2019/MA-ozn.
VV: Oznámenie konania o zmene účelu užívania
časti stavby; Stavebník: LATTA BB s.r.o., Družstevná 88, Badín; Stavba: bar a herňa
Vyvesené: 07.03.2019
OVZ-SÚ-25410/12135/2019/MA-ozn.
VV: Oznámenie konania o zmene účelu užívania
časti stavby; Stavebník: ORKON, s.r.o., Sitnianska 10, BB; Stavba: Obchodná kancelária fy ORKON s.r.o.; Vyvesené: 07.03.2019
OVZ-SÚ-25939/1167/2019/Boj.
VV: Upovedomenie ostatných účastníkov o obsahu podaného odvolania; Stavebník: Mgr. Jozef
Kulišiak, Dolná 16, BB; Stavba: Stavebné úpravy
v byte č. 7 na ulici 29. augusta č. 22, BB
Vyvesené: 08.03.2019
OVZ-SÚ-21413/11204/2019/Du
VV: Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby; Stavebník: Igor Pohle, Lipová 2, BB;
Stavba: Salón pre psov; Vyvesené: 10.03.2019
OVZ-SÚ-21374/11196/2019/Du
VV: Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby; Stavebník: JaJ HOME PLUS s.r.o.,
Bečov 56, Sebedín Bečov; Stavba: Služby – starostlivosť o telo; Vyvesené: 10.03.2019

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komunitám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú
k odstraňovaniu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka
pravidelným či jednorazovým aktivitám. Komunitné centrum Fončorda Vás pozýva dňa
12. apríla o 15:30 hod. na integračné tvorivé
dielne na tému Veľká noc. V utorok, 16. apríla o 14:30 hod. nás čakajú EKO dielne, kde si
spoločne vytvoríme krém na ruky. Dňa 26.
apríla o 16:00 hod. Vás pozývame do našej
Bylinkárne, kde sa budeme starať o bylinkovú záhradku. Mesiac máj otvoríme aktivitou
s názvom Čítajme spolu, ktorá sa uskutoční
3. mája o 15:30 hod. Budeme hravou formou
medzigeneračne čítať a počúvať. V piatok,
10. mája sa o 16:00 hod. znova stretneme
v našej Bylinkárni. Komunitné centrum Sásová Vás pozýva na dvojdňový workshop –
výroba prírodnej kozmetiky, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. – 28. apríla. Workshop
bude viesť dula L. Kubíny. V prípade záujmu
je potrebné prihlásiť sa na: rozmarina.mail.@
gmail.com. V stredu, 8. mája Vás pozývame
na tradičný Ekodeň s bohatým a zaujímavým
programom pre veľkých aj malých. Témou
Ekodňa budú stromy a začiatok bude o 10:00
hod. Všetci ste vítaní, môžete sa pridať do
našich pravidelných aktivít a takisto prísť so
svojím vlastným nápadom. Viac informácií
nájdete na našich stránkach a na sociálnej
sieti Facebook.

OVZ-SÚ-21374/11463/6001/2019/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Vlastníci bytov
a NP v BD, Krivánska 2-8, BB; Stavba: Obnova
BD typu P1.14 /NKS/ Krivánska 2-8, BB
Vyvesené: 14.03.2019
OVZ-SÚ-28541/1146/2019/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Timea Bariaková, Trieda SNP 22, BB;
Stavba: Stavebné úpravy byt č. 10, poschodie 3,
Trieda SNP č. 22, BB; Vyvesené: 13.03.2019
OVZ-SÚ-28653/1147/2019/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Timea Bariaková, Trieda SNP 22, BB;
Stavba: Stavebné úpravy byt č. 10, poschodie 3,
Trieda SNP č. 22, BB; Vyvesené: 13.03.2019
OVZ-SÚ-31331/636/2019/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Mgr. Martin Omelka, Trieda SNP 9,
BB; Stavba: Riešenie novej dispozície bytu č. 47
12 p., Trieda SNP č. 9, BB; Vyvesené: 21.03.2019
OVZ-SÚ-29440/7057/2019/Boj.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ZA; Stavba: 9365 – BB – Rudlovská cesta: Rekonštrukcia
NNS – III. etapa; Vyvesené: 25.03.2019
OVZ-SÚ-30948/13341/2019/Rak.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: spol. FOR REGION s.r.o., Rázusova
49, KE; Stavba: Zateplenie fasády AB Lazovná
33, BB; Vyvesené: 22.03.2019
V Banskej Bystrici, 26.03.2019

Bezplatné právne poradenstvo
Pri príležitosti Dňa advokácie 2019 organizuje
Slovenská advokátska komora v našom meste
bezplatné právne poradenstvo pre občanov.
V stredu, 24. apríla 2019 Vás pozývame do
priestorov Mestského úradu na ulici Československej armády 26. Regionálni advokáti Vám
poradia v oblastiach pracovného, rodinného,
civilného i trestného práva. Poradenstvo sa
uskutoční v čase od 9:00 do 14:00 hod. Viac informácií o tom, ako si správne vybrať advokáta,
ako si s ním dohodnúť odmenu a v akých prípadoch ho vyhľadať, nájdete na stránke www.
advokatinavasejstrane.sk.
Slovenská advokátska komora

Súťaž
V marcovom vydaní Radničných novín sme
sa Vás pýtali otázku: Koľký ročník výstavy
Kvetena sa tento rok uskutoční? Správna odpoveď je 21. ročník. Ďakujeme za Vaše odpovede. Víťazmi záhradníckych nožníc a dvoch
vstupeniek na Kvetenu sa stávajú pani Grešková a pán Videršpán. Dve vstupenky vyhráva aj pani Čiliaková. Gratulujeme Vám. Nová
súťažná otázka znie: Kto sa stal športovou
osobnosťou mesta Banská Bystrica za rok
2018 a kto bol uvedený do Siene slávy? Svoje
odpovede posielajte do 3. mája 2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny,
Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@
banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž.
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2019
Otvorenie cyklosezóny
Mesto Banská Bystrica, Mesto Zvolen
a Občianska cykloiniciatíva pozývajú na

27. apríl

Program:
9:45 REGISTRÁCIA
BB → Dolná ul. (pri Allianz)
ZV → Námestie SNP
10:00 ŠTART PELOTÓNOV
pelotóny sú prispôsobené pre
malých, aj veľkých cyklistov
11:00 PRÍCHOD PELOTÓNOV
do Fort Geronimo (Vlkanová)
11:00 OBČERSTVENIE, SÚŤAŽE
PRE DETI, AJ DOSPELÝCH,
PREZENTÁCIA
E-BIKE REGIÓNU
13:00 TOMBOLA

Organizátori:

Počas
podujatia servis
bicyklov od Te
rra
Bike a možnosť
zapožičať
e-bike
ZDARMA

Partneri:

www.banskabystrica.sk
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