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Parkour Meeting Banská Bystrica 2019 bude 
tento rok na novom mieste.

 Strana 13

Téma mesiaca
Opravy ciest a chodníkov v meste sú už v pl-
nom prúde.
 Strana 4 – 5

Samospráva
Podarilo sa nám vybudovať nové cyklosta-
novište pri železničnej stanici.
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Letné mesiace sa blížia a teploty pomaly stúpajú hore. Banská Bystrica otvorí brány Kultúrneho leta 2019 Dňami mesta a čaká nás 
paleta programov, ktorá bude skutočne rôznorodá. Ulice zaplní hudba, tanec i divadlo a určite si každý z Vás príde na svoje.
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Mesto Banská Bystrica od mája 2016 reali
zuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS 
a ďalšími európskymi partnermi projekt 
MOVECIT. Projekt je podporený v rámci 
programu Interreg Central Europe a je 
zacielený na tvorbu plánov udržateľnej 
mobility pre inštitúcie. Projekt sa zame
riava aj na zníženie emisií CO2 zavedením 
opatrení na podporu udržateľnej mobili
ty v meste Banská Bystrica. Naša samospráva 
má svoj Inštitucionálny plán udržateľnej mo
bility už od roku 2018 a postupne ho aplikuje 
v praxi. „Banskobystričania sú aktívni ľudia a zo 
strany verejnosti vnímam aj záujem o životné pro-
stredie. Dnes je trend, že jednej domácnosti prisl-
úcha viac áut, no od obyvateľov prichádza mnoho 
požiadaviek na dobudovanie cyklotrás v našom 
meste. Je to zložitý proces, nakoľko vhodná trasa 

vždy vedie cez niekoľko cudzích pozemkov, no 
postupne na tom pracujeme a verím, že sa nám to 
podarí. Podporujeme aj projekty, v ktorých oby-
vatelia vymenia auto za MHD či bicykel, alebo 
prídu do práce pešo. Zapája sa stále viac záujem-
cov, čo ma veľmi teší,“ hovorí primátor mesta 
Ján Nosko. Okrem Inštitucionálneho plánu 
mobility sme od roku 2018 v rámci projek
tu MOVECIT pracovali na realizácii pilotnej 
akcie cyklostanovišťa. Podobne ako iné mes

tá Európy, už aj Banská Bystrica vytvára 
podmienky pre nadšencov cyklistiky. 
Už v týchto dňoch sa Banskobystričania 
i návštevníci môžu tešiť z vybudovaného 
cyklostanovišťa, ktoré sa nachádza pri 
železničnej stanici. Pozostáva z cyklobo
xov, prístrešku s klasickými cyklostoja
nmi, nabíjačky pre ebiky, verejnej pum
py, úložných uzamykateľných skriniek 
či cyklomapy. V prvých cykloboxoch je 
miesto pre dvanásť bicyklov či priestor 
na uloženie prilby. Boxy budú slúžiť na 
bezpečné odkladanie bicyklov a ovládať 

ich bude možné prostredníctvom kreditných 
kariet či mincí.

Oddelenie investičnej výstavby  
a riadenia projektov 

Cyklostanovište pri železičnej stanici – projekt MOVECIT
Banskobystrická samospráva sa už niekoľko rokov zameriava na aktivity udržateľnej mobility v meste pod Urpínom. Usilujeme sa 
obyvateľom i návštevníkom ukázať výhody udržateľnej dopravy a motivovať ich, aby na prepravu využívali MHD či bicykel. 

Zapojte sa do 
rozhodovania 

Dňa 30. mája začal ďalší (prechodný) ročník 
Participatívneho rozpočtu. Na prvom diskus
nom fóre boli schválené štyri tematické zame
rania: Zeleň v meste a verejné priestory, Ak
tívne občianstvo a komunitný rozvoj, Šport, 
Kultúra, umenie a vzdelávanie. V rámci nich 
budete môcť podávať projektové návrhy do 
13. septembra 2019 a hodnota na jeden pro
jekt je ohraničená sumou 10 000 eur. Projekty 
môžu podávať aj neúspešní žiadatelia z pred
chádzajúcich ročníkov. Každý projekt je však 
potrebné odkonzultovať na stretnutiach te
matických skupín. Najbližšie je naplánované 
na 20. júna 2019 a ostatné termíny budú po
stupne zverejňované. Zmeny v štatúte, ako aj 
všetky potrebné informácie, si môžete pozrieť 
na webovej stránke pr.banskabystrica.sk. 

Koordinačná rada PR BB

Prehliadka mesta  
a okolia za pár minút

V priestoroch Turistického informačného 
centra (TIC) bude počas letnej turistickej se
zóny domácim i zahraničným návštevníkom 
k dispozícii Inovatívne návštevnícke centrum 
„Brána do regiónu“. Vďaka finančnej podpore 
Úradu vlády SR si záujemcovia môžu na veľ
kej dotykovej obrazovke pozrieť zaujímavé 
miesta či rôzne priestory budov v 360° zobra
zení. Čiernohorskú železnicu či adrenalínové 
zjazdy môžete zažiť cez VR okuliare, ktoré po
skytla Oblastná organizácia cestovhého ruchu 
Stredné Slovesnko. 

Už ste vyskúšali elektrobicykel?
Pri TIC funguje počas sezóny požičovňa odpru
žených horských elektrobicyklov. Záujemco
via si ich môžu zapožičať každý deň v týždni 
od 8:00 do 18:30 hod. za cenu 30 eur na deň 
(max. na 8 hodín). Bicykel je potrebné si vopred 
rezervovať na telefónnom čísle 048/43 30 626, 
prostredníctvom emailu: tic@banskabystrica.
sk alebo osobne v TIC. Okrem ceny požičovné
ho je potrebné zložiť v hotovosti vratnú kauciu 
vo výške 100 eur a preukázať sa dvoma doklad
mi totožnosti (občiansky preukaz, pas, vodič
ský preukaz, a pod.). Bicykle sú k dispozícii 
v štyroch veľkostiach a je k nim možné zapo

žičať si zámku, cyklistickú prilbu, 
lekárničku, držiak na mobil či iné 
príslušenstvo. Banská Bystrica ako 
súčasť ebike regiónu ponúka turis
tom možnosť bezplatne si v týchto 
priestoroch a aj pred hlavným vcho
dom do obchodného centra Termi
nal nabiť vlastný ebike, dofúkať 
kolesá, prípadne urobiť drobné 
opravy. Bližšie informácie nájde
te na www.visitbanskabystrica.sk 
alebo priamo v TIC. Tak neváhajte 
a navštívte ho v podzemnom pod
laží autobusovej stanice na ul. 29. 
augusta 37 v Banskej Bystrici. 

Turistické informačné centrum 

05erb mesta
základný formát

Erb mesta je potrebné používať v uvedenom tvarovom a farebnom riešení a pokiaľ 
je to možné v jeho základnej konfigurácii. Je zakázané používať erb v iných formách 
(tvarovo a farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho 
zámene alebo zneváženiu. Pri používaní erbu je dôležité použiť takú konfiguráciu 
a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.  

Brána do regiónu Banská Bystrica
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Vytvárame podmienky pre cyklistov

Tento ročník už podľa nových pravidiel

Elektrobicykle si môžete požičať sedem dní v týždni
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Triedenie odpadov je vzhľa
dom na ich zvyšujúcu sa pro
dukciu, nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie a vyčerpa
teľnosť prírodných zdrojov 
dôležitou celospoločenskou 
témou. Učiť sa triediť odpa
dy a získavať správne návyky 
je potrebné odmala. Mesto 
Banská Bystrica preto vďaka 
finančnej podpore Recyk
lačného fondu SR obstaralo 
170 súprav interiérových ná
dob na triedený zber plastu, 
papiera a skla. Tieto nádoby 
boli v rámci podpory environ
mentálneho vzdelávania detí 

rozdisitribuované do 27 ma
terských škôl a 11 základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsob
nosti mesta. Možnosť prak
ticky triediť odpady v školách 
považujeme za jeden z dôle
žitých nástrojov zvyšovania 
environmentálneho povedo
mia u žiakov. Zároveň sa tak 
u detí v rannom veku buduje 
aj pocit zodpovednosti a spo
lupatričnosti za kvalitu život
ného prostredia a trvalo udr
žateľného rastu spoločnosti.

Oddelenie odpadového hos-
podárstva a údržby verejných 

priestranstiev

Informácie z mestského úradu
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Kvety aj vodné hmly

Zmena  
úradných hodín 

Spoločne za obnovu a zachovanie 

Harmonogram kosieb narušilo počasie

1 Deti v našich školách triedia odpad
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V našom meste žilo veľa zaujímavých osob
ností, ktoré tu pôsobili, tvorili a banskobyst
rické ulice nesú ich mená dodnes. Jednou 
z nich je aj významná slovenská spisovateľka 
a národná buditeľka Terézia Vansová, ktorej 
hrob sa nachádza na Evanjelickom cintoríne. 
Jej hrob je národná kultúrna pamiatka, no už 
niekoľko rokov je v zlom stave, a tak musí byť 
zrealizovaná rozsiahla oprava. Nachádza sa 
na pozemku Evanjelickej cirkvi a. v., no nie 
je v jej majetku. Aj napriek tomu, že nie 
je ani v majetku mesta Banská Bystrica, 
spoločne sa usilujeme o jeho záchranu 
a hľadáme možnosti pre jeho zachova
nie. Mesto preto pristúpilo k demontáži 
zvislých nápisných dosiek trojhrobu a po 
oprave zabezpečíme bežnú údržbu, ktorá 
pozostáva z čistenia kameňa či obnovy 
písma. Dňa 10. októbra uplynie 77 ro
kov od úmrtia Terézie Vansovej, a preto 
vyzývame všetkých, ktorí môžu na opra
vu prispieť akoukoľvek čiastkou, aby 

tak urobili a pripojili sa k iniciatíve Banskej 
Bystrice, Tisovca, rodnej Zvolenskej Slatiny, 
Evanjelickej cirkvi a. v. a ďalším spolkom či 
jednotlivcom. Viac informácií o dobrovoľnom 
príspevku nájdete na stránke http://matica.
sk/milodarprevansovu/ alebo priamo na Eva
njelickej fare v Lazovnej ulici 42 v Banskej Bys
trici počas pracovného týždňa od pondelka do 
piatka, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

 Oddelenie kultúry 

Úradné hodiny Klientskeho centra i Matričné
ho úradu a ohlasovne pobytu Mestského úra
du v Banskej Bystrici sa v období od 1. júla do 
31. augusta 2019 upravujú nasledovne: 

Klientske centrum 
Pondelok: 7:30 hod. – 15:30  hod
Utorok: 7:30 hod. – 15:30 hod.   
Streda: 7:30 hod. – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 hod. – 15:30 hod. 
Piatok: 7:30 hod. – 14:30 hod.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Pondelok: 7:30 hod. – 15:30  hod. 
Utorok: 7:30 hod. – 15:30 hod.                                                
Streda: 7:30 hod. – 17:00 hod.                                                  
Štvrtok: nestránkový deň                                                  
Piatok: 7:30 hod. – 14:30 hod.                                                    

 Od 1. septembra 2019 budú opäť platiť pôvod
né úradné hodiny. 

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Nádoby na triedenie odpadov

Hrob Vansovej má historickú hodnotu

V rámci každoročného skrášľovania mesta, 
sme rozšírili plochy s mobilnou výzdobou o päť 
kvetinových pyramíd. Umiestené sú na mra
morovom podstavci na Námestí Slobody a vy
sadené sú ťahavými muškátmi, ktoré vydržia 
počas celého leta až do prvých jesenných mra
zov. V každej kvetinovej pyramíde sa nachád
za 150 kusov muškátov. V blízkej budúcnosti 
ich osadíme aj na Námestí Š. Moysesa. Ďalšou 
novinkou je zaujímavý kvetinový motýľ, ktorý 
skrášľuje kruhový objazd pri Lidli. Pripravu
je sa aj osadenie kvetinových lienok. Júnové 
dni so sebou prinášajú aj vysoké teploty. Po
čas minulých rokov sa osvedčili vodné hmly, 
ktoré osviežujú vzduch, a zároveň sa v nich 
ľudia môžu ochladiť. Okrem toho slúžia aj ako 
zábava pre najmenších. Vodné hmly nájdete 
napríklad pri korčuliarskej dráhe v Parku pod 
Pamätníkom či priamo na námestí. 

ZAaRES

Kosenie plôch mestskej verejnej zelene sa 
tento rok začalo 23. apríla. Kosby však od 
začiatku komplikovalo mimoriadne daždivé 
počasie. Do konca mája sme zaznamenali až 
dvanásť daždivých dní, pričom deväť z nich 
pripadlo na pracovné dni. V prípade nepriaz
nivého počasia sa kosí menej, nakoľko mokrú 
trávu širokozáberové kosačky nezoberú. Je 

možné preto použiť len ručné motorové kosy, 
čím vzniká veľká časová strata. Navyše po
čas mája a júna rastie tráva najintenzívnejšie 
a straty sú o to viditeľnejšie. Prijali sa však 
opatrenia, aby sa čo najskôr odpracovalo za
meškané, a preto kosci na strediskách údržby 
verejnej zelene kosia aj počas sobôt.

ZAaRES Kvetinové pyramídy na Námestí Slobody
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téma mesiaca: opravy ciest a chodníkov
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Na cestách je čulý pracovný ruch 
Do obnovy miestnych komunikácií v Banskej Bystrici sa dlhé roky neinvestovalo, a preto vznikol vysoký investičný dlh, ktorý sa súčasné 
vedenie mesta už druhé volebné obdobie usiluje postupne znižovať. Každý rok vytypujeme niekoľko ciest a chodníkov, ktoré sú v zlom 
stave a zrealizujeme súvislú obnovu povrchov. Inak to nebude ani v tomto roku a slovo pri rozhodovaní dostanú aj poslanci. 

Tento rok bolo na opravy ciest vyčlenených 
viac ako 1,7 mil. eur. Suma 600tisíc bola ur
čená na bežnú stavebnú údržbu miestnych 
komunikácií, predovšetkým na odstraňova

nie výtlkov a lokálnych poškodení chodníkov. 
Z Fondu dopravnej infraštruktúry na opravy 
pôjde takmer 312 000 eur. Poslanci v mest
ských častiach rozhodnú o využití sumy 60ti

síc eur pre každú mestskú časť. Z dôvodu 
tohtoročných osláv 75. výročia SNP prispeje 
sumou 300tisíc na opravy, najmä chodníkov 
v parku pod Pamätníkom SNP, aj vláda SR. 

Lokálne opravy výtlkov 

Zrealizované sú opravy na Partizánskej ceste, Ceste k nemocnici, 
Ceste na amfiteáter, Bottovej a Lazovnej ulici, Na Karlove, Okružnej 
ulici, na Moskovskej, Mládežníckej a Slnečnej, na Malachovskej ces
te, Kalinčiakovej, Radvanskej ulici, Mičinskej ceste, Majerskej ceste, 
Tatranskej, Starohorskej, Karpatskej, Rudohorskej ulici, Uľanskej ces
te, Gaštanovej ulici, Jegorovovej ulici, Kuzmányho, Severnej a Hutnej 
ulici. V týchto dňoch sme opravili komunikácie na Bakossovej ulici, 
na Laskomerskej a v starej Rudlovej. Zoznam tých, ktoré je potrebné 
ešte opraviť je stále roz siahly. V najbližších dňoch sa budeme venovať 
komunikáciám napríklad na Graniari.

Súvislé obnovy povrchov
miestnych komunikácií 

V centre bude opra
vená vozovka, a tiež 
pravý chodník na 
Komenského ulici 
od križovatky Kollá
rova po križovatku 
Skuteckého, v hod
note takmer 52 000 
eur. Opravou pre
chádza aj vozovka 
na ulici Trieda SNP 
55 – 59 od Jegoro
vovej ulice za 43 000 
eur. 
V Sásovej mesto 
zrealizuje opravy vo 
výške takmer 131 000 eur. V roku 2019 sa zameriame na schodisko 
Karpatská – Javornícka, ktoré sa nachádza neďaleko materskej školy. 
Obnovíme chodník a vozovku pri zariadení pre seniorov na Kriván
skej ulici 16 – 26, kde budú upravené aj parkovacie plochy pri vozov
ke. V areáli škôlky na Tatranskej ulici opravíme chodníky a príjazd 
pre zásobovanie a opravená bude aj vozovka na Rudohorskej 1 – 23. 
Na Fončorde sa zameriame na chodník na Slnečnej ulici 2 – 12 a 14 – 
20, v hodnote približne 32 000 eur z Fondu dopravnej infraštruktúry, 
ktorý bude dokončený z finančných prostriedkov určených na opra
vy z volebného obvodu. Počas minulých rokov sme začali opravovať 
vnútrobloky na Švermovej ulici, tentokrát sa práce budú realizovať 

Chodník na Komenského ulici

Opravy výtlkov na Bakossovej ulici

Začaté práce na ulici Trieda SNP



5jún 2019

www.banskabystrica.sk

Opravy v mestských častiach

„Znížiť investičný dlh z minulosti nie je jednoduché, no som rád, že sme 
postúpili o krok vpred. Minulý rok sme obnovili dve dôležité cestné tepny 
– Zvolenskú cestu a Poľnú ulicu, čo zvýšilo komfort cestovania mnohým 
vodičom aj chodcom. Tento rok pokračujeme ďalej a slovo pri výbere majú 
aj samotní obyvatelia, ktorí sa kedykoľvek môžu obrátiť na svojich volených 
zástupcov. Každý obvod disponuje prostriedkami, ktoré sú určené na opra-
vy miestnych komunikácií a aj na základe podnetov od Banskobystričanov 
potom poslanci vyberú úseky určené na opravu,“ hovorí primátor mesta 
Ján Nosko.
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako 
správca miestnych komunikácií komunikuje so zástupcami výbo
rov mestských častí. Na základe určených priorít následne realizuje 
opravy ciest a chodníkov na území mesta. Zoznam týchto miestnych 
komunikácií na rok 2019 za jednotlivé volebné obvody ešte nie je 
kompletný, no obnovou by v centre mesta mali prejsť napríklad vnú
trobloky na uliciach Trieda SNP 43 – 51 či Horné záhrady 1 – 10. 

Z týchto prostried
kov bol vo voleb
nom obvode č. 2 
opravený chodník 
na ul. 9. mája od kri
žovatky s ulicou Pod 
Urpínom po ulicu 
Na Uhlisku (oproti 
KR PZ). Čoskoro sa 
bude realizovať aj 
obnova chodníka na 
Golianovej ulici od 
križovatky s ulicou 
9. mája po Jesenské

ho ulicu a odstránená je už aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici 
pri železničnom podjazde.
Vo volebnom obvode č. 3 (Rudlová, Sásová) opravíme chodník na 
Magurskej ulici pri autobusovej zastávke, schody z Pieninskej na Ma
gurskú a vybudujeme bezbariérový prístup v podchode Rudohorskej 
ulice k premiestnenej knižnici M. Kováča. 
Vo štvrtom volebnom obvode (Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Sku
bín, Uľanka) poslanci uvažujú o oprave Ovocnej ulice, chodníka na 

téma mesiaca: opravy ciest a chodníkov
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ulici Priehrada, a tiež o lokálnych opravách na Bukovej ulici v časti od 
križovatky pri otočke autobusu po materskú školu. 
Na Fončorde bude dokončený napríklad vyššie spomínaný chodník 
na Slnečnej ulici a schody k nákupnému centru „Papuča“ od Spojovej 
ulice.
V Radvani je už z týchto prostriedkov opravený chodník na Bernolá
kovej ulici 9 – 43 za bytovým domom, a tiež chodník na Nám. Ľ. Štúra 
od svetelnej križovatky na Poľnú ulicu po križovatku ku Kauflandu.
Prostriedky z rozpočtu mesta sú pripravené aj na opravu parkovacích 
plôch na Javorníckej ulici a opravu miestnej komunikácie Na Zábave.

Dokončený chodník na ul. 9. mája

Pred a po výmene dlažby na námestí

v úseku pred bytovými domami č. 13 – 17 v hodnote cca 15 000 eur. 
Pri uliciach Zelená a Jazmínová prejde obnovou chodník i schody za 
takmer 8 000 eur. V Radvani bude opravená vozovka pri rodinných 
domoch na Stromovej ulici 1 – 21 za takmer 32 000 eur. 

Vozovku na Stromovej ulici čaká oprava

Nový chodník na Nám. Ľ. Štúra od svetelnej križovatky na Poľnú ulicu

Za krajšie námestie

Lepšie počasie nám dovoľuje realizovať aj opravy spevnených plôch 
predovšetkým na Námestí SNP, ale aj na Námestí Vajanského a v Dol
nej ulici. Postupne sa presunieme aj na Námestie Š. Moysesa a do Ná
rodnej ulice. Ide najmä o opravy narušenej dlažby a dlažobných kociek, 
výmenu kovových mreží okolo stromov a obnovu vstupov k nehnuteľ

nostiam z prírod
nej ryolitovej dlaž
by. Na pláne sú aj 
opravy a výmeny 
dažďových žľabov 
najmä na Námestí 
Š. Moysesa a v Ná
rodnej ulici. 

dmo, smo
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom 
vo Zvolene predstavuje:

Meno: Ryška Pohlavie: sučka 
Vek: 5/2016 Rasa: kríženec
Výška: 50 cm Váha: 12 kg
Povaha: Keď prišla Ryška do útulku bola veľ
mi vystrašená. Postupne nadobúdala dôveru 
a dnes už má rada ľudí aj hladkanie. Hľadáme 
pre ňu milujúcu rodinu, aby už nikdy nezaži
la strach a prázdny žalúdok. 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 nájdete aj na webovej stránke 
www.kszv.sk.

Názory poslancov
Opýtali sme sa ďalších troch poslancov MsZ v Banskej Bystrici na ich vzťah k mestu, ale aj na priority a oblasti, ktorým sa počas štyroch 
rokov budú venovať.

Milan Lichý 
Ako poslanec zastupi
teľstva pôsobím viac 
období. V roku 1990 
som nastúpil za zele
ných, od roku 2006 ako 
nezávislý. Od januára 
2019 som druhý zástup
ca primátora pre oblasť 

sociálnu, životného prostredia, starostlivosti 
o pamiatky, podporu mládeže či zapájania 
sa obyvateľov do rozhodovania. Stretávam 
sa s nedôverou voči samospráve, ale tiež 
s úprimnou dôverou. Zaznamenávam množ
stvo zložitých problémov, ale aj veľa dobrého 
o správnych ľuďoch, nezištne vydanej ener
gii mladých aj starších, ich spolupatričnosti 
a obetavosti. Mesto má vytvoriť príležitosti 
pre aktívny i spokojný život všetkých a má 
pomáhať slabším. Pri rozhodnutiach je po
trebné zodpovedne zvažovať dopad na ľudí 
a prostredie, slušne hospodáriť, počúvať hlas 
verejnosti, brániť verejný záujem a s pocho
pením komunikovať. Nie vždy všetko vyjde, 
ale mesto musí byť v pohotovosti a službe. 

Stanislav Mičev 
Banská Bystrica, srdce 
Slovenska. Mesto me
dené a povstalecké. 
Vidím ho hlavne cez 
jeho historické tradí
cie a cez jeho slávu, 
ktorú treba obnovovať. 
Tu mám svoje korene 

a tie sú veľmi hlboké. Jednoducho môj ži
vot sa s týmto mestom spája. Niekedy to 
nebolo práve ružové, ale Banská Bystrica 
vždy poskytla niečo, čo mi umožnilo tu 
zostať. Veď z ktorého námestia sa za pár 
minút ocitnete v lone prírody? Odísť sa 
z Banskej Bystrice dá, ale vrátiť sa musíte. 
Vytváranie podmienok pre život v tomto 
meste je to, čo ma zaujíma. Momentálne 
sa intenzívne venujem rozvojovým pro
gramom v Múzeu SNP a som rád, že táto 
organizácia je jasnou ikonou nášho mes
ta. Pred nami stojí takisto projekt Kultúr
neho a kreatívneho centra a vytvorenie 
podmienok pre mladých kreatívnych ľudí 
a pre uplatnenie ich schopností. 

Martin Majling 
Môj život je spätý s Banskou Bys
tricou, najmä s mestskou časťou 
RudlováSásová. Starý otec a jeho 
predkovia pochádzali z Rudlovej 
a ja bývam až dodnes v Sásovej. Už 
od študentských čias sa zaujímam 
o komunálnu sféru. Vyštudoval 
som Ekonomiku a správu území 

na našej UMB. Už desiaty rok pôsobím ako ekonóm 
v príspevkovej organizácii mesta. Po šiestich rokoch 
v Správe športových a telovýchovných zariadení som 
plynulo prešiel do ZAaRESu. Okrem práce na miestnej 
úrovni sa venujem aj trénovaniu mládeže i dospelých 
vo futsale na klubovej i reprezentačnej úrovni. Práve 
moje tri hlavné priority – zeleň, šport a mládež i verej
ná ekonomika sa skĺbili do mojej profesie i do účasti 
v troch komisiách MsZ. Snažím sa aj pomôcť občanom 
pri riešení každodenných problémov, ktoré na vlastnej 
koži pociťujem vďaka prechádzkam so synom po Sá
sovej. Nedostatky vidím hlavne v stave a údržbe ciest, 
chodníkov a v nedostatku parkovacích kapacít. Mojím 
cieľom je pretavenie mandátu poslanca MsZ na odstra
ňovanie nedostatkov a skvalitňovanie života v Banskej 
Bystrici. 

Aj tento rok bude o dobrých skutkoch

Kultúrny dom ožil zábavou 
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Zapojiť sa môže každý

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici 
spúšťa prihlasovanie na Týždeň dobrovoľníc
tva 2019. V poradí siedmy ročník kampane 
zameranej na podporu myšlienky dobrovoľ
níctva sa uskutoční v tradičnom termíne od 
16. – 22. septembra. V minulom roku ponúk
lo rôznorodé aktivity viac ako tristo organi
zácií, do ktorých sa zapojilo viac ako 6 000 
dobrovoľníčok a dobrovoľníkov. Všetky in
formácie nájdete na webovej stránke: www.
centrumdobrovolnictva.sk. 

Centrum dobrovoľníctva 

Ľuďom v seniorskom veku plynie čas pomalšie 
a zmeny vidia skôr na svojich vnúčatách či de
ťoch. Nie každý má však šťastie na potomkov 
a niekedy starších ľudí ťaží samota. V denných 
centrách pre seniorov je priestor na stretávanie 
sa bez rozdielov. Túžba po aktivite neutícha, 
práve naopak. Ľudia prirodzene nechcú sedieť 
len doma, a tak sa snažia tráviť čas s priateľmi. 
V piatok, 11. mája sa v Podlaviciach po piaty 
raz stretli seniori z denných centier mesta Ban
ská Bystrica. Spoločne v dobrej nálade a skvelej 

atmosfére oslávili Deň matiek. Všetky prítom
né dámy dostali ruže a nasledoval kultúrny pro
gram. Ten si ako inak pripravili seniori sami. 
Každé denné centrum prispelo krátkou ukáž
kou umenia svojich členov a prišiel dokonca 
i kúzelník. Organizátorom podujatia bolo DC 
Dúbrava a moderátorkou E. Šupolová. Všetci sa 
napokon zhodli, že takéto podujatia majú svoj 
zmysel, pretože spájajú ľudí a mnohokrát sprí
jemňujú skôr narodením všedný život.

Odbor sociálnych vecí 
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Deviaty ročník celoštát
neho kola Technickej 
olympiády sa v tomto 
školskom roku usku
točnil v ZŠ J. G. Tajov
ského v Banskej Bystri
ci v dňoch 2. – 3. mája 
2019. V priestoroch 
Centra techniky sa ziš
li víťazi krajských kôl 
Technickej olympiády 
so svojimi pedagógmi 
z Banskej Bystrice, Bra
tislavy, Čadce, Micha
loviec, Nového Mesta 
nad Váhom – Klčového, 
Nových Zámkov, Po
pradu a Trnavy. Dvojice 
súťažia cich žiakov 8. 
a 9. ročníka si zmerali 
svoje vedomosti rieše
ním testu a technické zručnosti overili splne
ním praktickej úlohy – výroba stolčeka. Na 
regulárnosť súťaže dohliadala odborná porota 
zo Slovenskej komisie Technickej olympiády. 
Organizačne súťaž zabezpečovala IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže. Po náročnom dni 
merania, pílenia, rezania a konštruovania sa 

žia ci dočkali očakáva
ného vyhlásenia výsled
kov. Všetci účastníci boli 
úspešnými riešiteľmi, 
ale celkovými víťazmi 
sa stali chlapci z Trna
vy. Okrem gratulácií 
a morálneho ocenenia 
od organizátorov súťaže 
si všetci odniesli domov 
hodnotné ceny a spo
mienkové predmety. 
Olympiáda mala aj svoj 
sprievodný program. 
V prvý deň súťažiaci 
navštívili historické cen
trum Banskej Bystrice. 
Panorámu mesta mohli 
obdivovať počas vyhlia
dky na Hodinovú vežu 
a potešila ich aj náv

števa Literárneho a hudobného múzea. Počas 
prestávok medzi súťažou sa mohli zoznámiť 
s jednotlivými sektormi Centra techniky v ZŠ 
J. G. Tajovského, modernými strojmi a zariade
niami či elektronickými stavebnicami, ktoré sú 
súčasťou vybavenia CETECHu. 

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

Projekt pod názvom „Prelomenie bariér a bu
dovanie zdravšej budúcnosti, Nová Európa“ 
spojil na tri roky pedagógov a žiakov šiestich 
európskych základných škôl. Vďaka jeho rea
lizácii zúčastnení nadobudli nové priateľstvá, 
získali nové vedomosti, spoznávali nové kraji
ny, tradície i zvyklosti a v neposlednom rade si 
vymenili dobré skúsenosti v oblasti zdravého 

životného štýlu. Jednou zo škôl participujúcich 
na projekte bola banskobystrická ZŠ Slobod
ného slovenského vysielača (ZŠ SSV), ktorá 
hostila v dňoch 19. – 23. mája 2019 pedagógov 
z Talianska, Francúzska, Veľkej Británie, Litvy 
a Poľska. Išlo v poradí už o šieste stretnutie 
zapojených škôl, na ktorom sa bilancovali vý
sledky projektu. Podarilo sa dokončiť slovník, 
noviny, kuchársku knihu, webovú stránku 
a kalendár, ktoré spoločne tvorili počas troch 
rokov. Keďže hlavnou témou ZŠ SSV v rámci 
projektu bol les, na záver účastníci vysadi
li symbolicky za každú školu jeden strom vo 
Vydrovskej doline. Okrem toho navštívili tra
dičnú mliečnu farmu v Slovenskej Ľupči, ako 
aj dielne ÚĽUV, kde žiaci školy počas celého 
roka vyrábajú tradičné výrobky. Hostia boli 
nadšení krajinou, zeleňou i mestom. Veria, 
že spolupráca bude pretrvávať aj v budúcnos
ti a opäť sa raz pozrú vo Vydrove na krásne 
a zdravé stromy priateľstva, ktoré sa im podari
lo vysadiť.  ZŠ SSV

ŠkoLstvo

Vychovávame technické talenty 
Dopyt po odborníkoch vo výrobe v našej spoločnosti neustále rastie. Preto sa stalo 
technické vzdelávanie neodmysliteľnou súčasťou školských vzdelávacích programov 
základných škôl. Motiváciou pre nadobúdane technických vedomostí a zručností sú pre 
žiakov aj súťaže a olympiády na celoštátnej úrovni.

Poľovníci v škole 
Človek je od prírody tvor zvedavý. Rád spo
znáva a učí sa nové veci. Platí to aj o deťoch 
v nemocnici, a to možno dvojnásobne. Teší 
ich, keď môžu aspoň na chvíľu opustiť ne
mocničnú izbu a niečo nové sa dozvedieť. 
V máji medzi deti zo školy pri nemocnici za
vítali poľovníci. Prišli s peknými fotografiami 
z prírody a svojimi trofejami. Porozprávali im 
o  zážitkoch z lesa a naučili ich ako rozoznávať 
stopy zvierat v prírode. Deti zistili, že poľov
níctvo predstavuje hlavne starostlivosť o prí
rodu a zvieratá počas celého roka. Poľovníci 
im vysvetlili, že je to záľuba na celý život a kto 
má rád prírodu, nikdy na ňu nezanevrie. 

 Základná škola pri nemocnici

Zavŕšili spoluprácu šiestich krajín 
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Spoločne vysadili stromy priateľstva

Detský čitateľský 
maratón 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa už po 
desiaty raz zapojila do detského čitateľského 
maratónu s názvom „Čítajme si ...2019“. Or
ganizátorom podujatia bola nezisková organi
zácia Linka detskej istoty, ktorá v spolupráci 
s partnermi realizovala už 12. ročník uvede
ného projektu. Podujatie sa konalo vo štvrtok, 
30. mája 2019 a zapojiť sa mohli knižnice, ško
ly či kluby z celého Slovensku. Cieľom bolo 
zatraktívniť knihu v očiach detí a posilniť ak
tivity, ktoré podporujú čítanie u detí. Okrem 
toho sa besedovalo s deťmi aj v bratislavskom 
kníhkupectve na tému „Deti a čítanie“. Krst
nou mamou projektu bola spisovateľka Oľga 
Feldeková. V tomto ročníku čítalo na Sloven
sku celkom 32 425 detí. Rekordom maratónu 
z roku 2018 bolo 46 040 naraz čítajúcich detí 
po celom Slovensku. V knižnici deti čítali na 
štyroch miestach. V pobočke Fončorda sa 
stretlo spolu 86 detí, v pobočke Sásová 100 
detí, na Oddelení pre deti bola účasť 113 detí 
a v pobočke Sídlisko čítalo knihy 81 detí. Cel
kom sa v knižnici do čitateľského maratónu 
zapojilo 380 žiakov základných škôl. 

VKMK

Kniha má pre mladých nenahraditeľný význam 

Žiaci mali za úlohu vyrobiť stolček
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Zasúťažte si s nami 
o novú knihu

Predstavenie a krst 
najnovšej obrazovej 
publikácie Banská 
Bystrica a okolie 
z neba sa uskutoční 
v sobotu, 22. júna 
2019 o 16:00 hod. 
v Kaviarni Dúšok 
na autobusovej 
stanici Terminal. 
Príďte na stretnutie 
s  autormi knihy a buďte pri tom, keď ju do života symbolicky uve
die človek, ktorý navštívil väčšinu svetadielov Zeme a stále považuje 
Banskú Bystricu za najkrajšie mesto na svete. V publikácii nájdete 
desiatky nových leteckých pohľadov, ktoré vznikli v minulom a tom
to roku. Aj Vy sa môžete stať majiteľom tejto knihy, ak sa zapojíte 
do súťaže a správne odpoviete na otázku: „V poradí koľká letecká 
kniha o Banskej Bystrici práve vychádza?“ Svoje odpovede posielajte 
do 5. júla 2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny, 
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na email: 
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: knižná súťaž. 

Banskobystrické kultúrne leto 2019 
Kultúrne leto aj tento rok ponúkne počas troch mesiacov rôzne hudobné, tanečné i divadelné podujatia. Ich pestrá mozaika prinesie 
počas teplých letných dní kultúru priamo na námestia, nábrežia, do parkov a ulíc Banskej Bystrice. 

Pestrá ponuka zážitkov 
Medená Bystrica

Otvorte dvere do histórie a spoznajte zábavnonáuč
nou formou zákutia tohto medeného mesta. Vylúštite 
všetky šifry a objavte, čo zanechal Ján Thurzo pri svo

jom odchode z Banskej Bystrice. Mestská hra Vám prináša mnoho úloh, 
pri ktorých získate nové zaujímavé informácie a zažijete veľa zábavy so 
svojím hracím tímom počas potuliek ulicami. Štart je v Informačnom 
centre v radnici, kde Vás uvedieme do deja hry a na cestu Vám pribalí
me zápisník a kapsu bádateľa. 

Foodtour Banská Bystrica
Predstavuje jedinečnú prehliadku gastronomickej histórie mesta. 
Pri potulkách po najkrajšom námestí na Slovensku ochutnáte najlepšie 

regionálne syry, mäsové špe
ciality či nápoje v miestnych 
podnikoch. Pri presune medzi 
prevádzkami sa takisto dozvi
ete niečo nové z gastronomic
kej minulosti Banskej Bystrice. 
Viac informácií o našich let
ných zážitkoch sa dozviete na 
stránke www.centralslovakia.
eu/zazitky. 

OOCR Stredné Slovensko

Kultúrne leto 2019 odštartujú Dni mesta, 
ktoré sa uskutočnia v termíne 14. a 15. júna 
2019 a lákajú atraktívnym programom. 
Tento rok bude opäť patriť prezentácii kul
túrnych inštitúcií a najnovšie aj mimovlád
nych organizácií. „Zažijete veľkolepú módnu 
šou a piatkový večer vyvrcholí koncertom 
známej skupiny Boban Markovič Orchestra. 
Druhý deň sa bude niesť v znamení baníctva. 
Nebudú chýbať Banícke festivácie a ani minu-
loročná novinka Medená cesta. Starohorský 
banícky spevokol spolu so svojimi hosťami 
budú záujemcov sprevádzať významnými baníc-
kymi miestami v rámci Námestia SNP,“ priblížila 
Zuzana Chrenková Srncová z Oddelenia kul
túry MsÚ v Banskej Bystrici. Netreba zabúdať 
ani na festival umenia a dizajnu Fubaby 2019, 
ktorý bude 17. – 22. júna. Druhý júlový víkend 
ožije Námestie SNP exotickou hudbou, tanca
mi a bubnovou šou. V termíne 13. a 14. júla 
sa môžu tešiť všetci milovníci latino rytmov 
a mexickej hudby na poriadnu dávku zábavy. 
„V sobotu predvedie nadaná muzikantka D. Tit-
ková latino show a nebudú chýbať ani brazílske 
tanečnice. V nedeľu vystúpi vynikajúca kapela Ma-
riachi sin fronteras z Bratislavy, ktorá hrá tradičné 
mexické piesne,“ doplnila Zuzana Chrenková 
Srncová. Všetci milovníci Promenádnych kon
certov sa v auguste stretnú v Mestskom parku, 

tentoraz v štýle Veľkého Gatsbyho. „Dvadsiate 
roky minulého storočia si pripomenieme hudbou, 
tancom, spevom a vynikajúcou zábavou. Veríme, 
že do vytvorenia skutočnej atmosféry veľkole-
pých a okázalých večierkov americkej spoločnosti 
sa zapoja svojimi kostýmami aj návštevníci,“ po
vedala Zuzana Chrenková Srncová. Kultúr
ne leto je pre mnohých nepredstaviteľné bez 
Sídliskových večerníčkov. Keďže patria medzi 
najobľúbenejšie podujatia, tento rok pribudne 
jeden naviac v Robotníckom dome. Dospelí, 
ale najmä deti sa môžu tešiť na rozprávky na 
všetkých banskobystrických sídliskách a teraz 
už aj v centre mesta. Milovníkov poézie určite 
poteší literárnohudobné podujatie s názvom 
Ars poetica Neosoliensis, ktoré je pripravené 
na 20. júna, 18. júla, 15. augusta. Cieľom nefor

málneho projektu je preniesť poéziu z klu
bov do ulíc. Textári, muzikanti a umelci 
rôznych žánrov sa stretnú na Námestí SNP, 
kde za sprievodu hudby predstavia svoju 
tvorbu. Vyznávačov historických vozidiel 
čaká 3. augusta obľúbená akcia The grand 
retro show. Spoločnosť veselých šermia
rov Cassanova a Vrbovské vŕby pripravili 
v druhej polovici augusta pre všetkých 
návštevníkov mesta veľkolepú audiovizu
álnu ohňovú show pod názvom V znamení 
draka – príbehy ohňa. Tradičné letné kino 

Bažant kinematograf bude premietať v dňoch 
19. – 23. júla z retroautobusu na Námestí SNP 
kolekciu najnovších českých a slovenských fil
mov. Pre divákov budú pripravené tituly ako 
Dôverný nepriateľ, Teroristka, Hastrman, či 
Ženy v behu. Zaujímavé budú i podujatia, kto
ré organizujeme v spolupráci s inými kultúrny
mi inštitúciami. Mnohé z nich sú realizované 
pod záštitou primátora mesta alebo sú podpo
rované Komisiou MsZ pre kultúru a participa
tívnym rozpočtom. Pripomenieme si 75. výro
čie SNP (29. augusta) a stretneme sa v Sliači 
v rámci Medzinárodných leteckých dní SIAF 
2019 (3.  4. augusta). Kultúrne leto zakončíme 
Radvanským jarmokom, ktorý je tento rok ve
novaný zvonom vo všetkých podobách. 

smo

Ochutnajte kulinárske špeciality

Čaká nás bohatý program
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Speváci so zlatom v hrdle  

Deti v našom 
meste chodia 
do školy pešo 

Presúvanie sa autom 
do školy mnohí vní
majú ako samozrej
mosť. Takýto spôsob 
dopravy však nie je 
ekologický a nepris
pieva k zdravému ži
votnému štýlu. Preto 

sa na jar v našom meste začal projekt s názvom 
Pešo do školy, ktorým organizátori reagujú na 
tento nežiadúci stav v spoločnosti. Deti krá
čajú „po svojich“ do školy v kolektíve a vždy 
ich sprevádza tím zodpovedných ľudí. Ich cesta 
sa začína ráno približne medzi 7:00  7:30 hod. 
„Niektorých žiakov čaká aj viac ako 1,5-kilometro-
vá cesta, čo sa priaznivo odrazí aj na ich sústrede-
ní počas vyučovania,“ vyjadril sa O. Doletina zo 
Školy športu LABRADOR. Sprevádzajúci asis
tent prevezme každého účastníka zo stretáva
cieho miesta v blízkosti svojho bydliska. Takto 
aktívne a zábavne prežívať ranné presuny do 
škôl môže v meste ktokoľvek. Túto službu vyu
žívajú spádové oblasti jednotlivých škôl. Prihla
sovanie detí je spustené online nepretržite na 
stránke www.skolasportulabrador.sk. „Zasiela-
nie podnetov k novým stretávacím miestam je pre 
úspešnosť tejto myšlienky veľmi dôležité. Zaberie to 
len niekoľko sekúnd. Len vďaka podnetom zo strany 
rodičov môžeme tento projekt v rámci mesta ďalej 
rozširovať,“ doplnil O. Doletina. O zaradení no
vých ulíc alebo spádových oblastí do projektu 
sú záujemcovia včas informovaní. Prihlásenie 
dieťaťa do projektu nie je žiadnym záväzkom 
a zákonný zástupca môže toto rozhodnutie ke
dykoľvek zrušiť. Či sa deti môžu tešiť na spoloč
né cesty aj zo škôl domov, je zatiaľ otázka no
vého školského roka. O jednoduchom spôsobe, 
ako svojho školáka či školáčku zapojiť do pro
jektu sa dočítate na webovej alebo facebookovej 
stránke realizátora projektu. Projekt podporila 
Nadácia pre deti Slovenska.

O. Doletina

S blížiacim sa letom a školskými prázdni
nami sa zvyšuje aj počet návštevníkov Ban
skej Bystrice. Zaujímajú sa o múzeá, galérie, 
historické pamiatky, turistické a náučné 
chodníky, ale aj o kultúrne a športové dia
nie a gastronómiu. Väčšina z nich prichád
za do mesta prvýkrát, a tak ich kroky vedú 
do Informačného centra. Tu získajú všetky 
potrebné informácie a bezplatné propagač
né materiály a mapy, vďaka ktorým môžu 
bez problémov absolvovať prehliadku mesta 
a blízkeho okolia. V hlavnej sezóne, v me
siacoch júl a august, je Informačné centrum 
otvorené sedem dní v týždni, od pondelka do 
piatka od 8:00 do 17:00 hod. a cez víkend od 
10:00 do 15:00 hod. 

Dominanta mesta 
Banská Bystrica ponúka svojim návštevní
kom množstvo zaujímavých miest, ktoré 
rozhodne netreba obísť. Jedným z najatrak
tívnejších a najnavštevovanejších miest je 
Hodinová veža, medzi domácimi známa aj 
ako šikmá veža. V rokoch 2017 a 2018 zís
kala od najväčšieho cestovateľského portálu 
na svete Tripadvisor certifikát výnimočnosti 

za dlhodobé získavanie vysokých hodnotení 
od cestovateľov. V mesiacoch máj, jún a sep
tember bude Hodinová veža sprístupnená od 
pondelka do nedele od 13:00 do 19:00 hod. 
Počas letných prázdnin svoje dvere otvorí už 
od 10:00 hod. Novinkou je predĺženie otvára
cej doby počas mesiacov júl a august, a to ka
ždý piatok až do 21:00 hod. Návštevníci si tak 
budú môcť vychutnať pohľad na mesto so za
padajúcim slnkom. Vďaka dvom nainštalova
ným vyhliadkovým ďalekohľadom môžu tu
risti z veže obdivovať nielen námestie, ale aj 
panorámu Kremnických vrchov, Veľkej Fatry 
a Bystrickej vrchoviny. Na pamiatku sa môžu 
odfotiť s pozadím námestia a okolia a pohľad
nicu zaslať kamkoľvek do sveta. V interiéri 
veže je umiestnený aj automat na razbu pa
mätných mincí s motívom mesta. Výstup po 
101 schodoch návštevníkom spríjemnia kres
by detí z materských a základných škôl, kto
ré nakreslili vežu tak, ako ju vidia a vnímajú. 
Vstupné zostáva nezmenené: dospelí zaplatia 
dve eurá, študenti a dôchodcovia euro a deti 
do šesť rokov a osoby s preukazom ZŤP majú 
vstup zdarma. 

Informačné centrum 

Po dvoch rokoch sa v našom meste opäť usku
točnil medzinárodný súťažný festival stre
doškolských a vysokoškolských speváckych 
zborov. Akademická Banská Bystrica sa už 
osemnásť rokov teší veľkej obľube. Svojím 
významom presahuje hranice Slovenska a je 
súčasťou kultúrnej spolupráce v Európe. Or
ganizátorom podujatia bola Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom 
Banská Bystrica, Stredoslovenským osveto
vým strediskom a Hudobným odborom Ma
tice Slovenskej. Na festivale sa tento rok zú
častnilo spolu jedenásť zborov zo Slovenska, 
Česka, Poľska i Španielska. Výkony hodnotila 
odborná porota v medzinárodnom zložení, 

pričom jej predseda bol popredný a význam
ný dirigent O. Lenárd. Najvyššie hodnote
nie – zlaté pásmo – dosiahli vysokoškolský 
zbor z poľského mesta Bydgoszcz a Spevácky 
zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity 
v Prahe. Český zbor sa stal aj absolútnym ví
ťazom festivalu a získal tiež cenu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. O ne
tradičný zážitok sa postaral spevácky zbor 
zo Španielska – ArtGentum Vocal Ensemble 
z Barcelony, ktorý predviedol sakrálnu tvorbu. 
Medzi sprievodnými podujatiami ani tento 
rok nechýbal spev pod vežou či voľba najkraj
ších dievčat festivalu. 

M. Pazúrik

Letná sezóna sa rozbieha 
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V pohybe od začiatku dňa

Pohľad na námestie z hodinovej veže
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Už koncom júla potešia 
fanúšikov hiphopovej 
kultúry z celého sveta 
kvalitné tanečné súboje 
a atraktívne hudobné 
koncerty. V priebehu 
štyroch dní, od 24. – 
28. júla 2019 čakajú na 
vyznávačov pouličného 
umenia tradičné kon
cepty Outbreak Europe, 
Undisputed, Rep Your 
Country či HLM Anniver
sary a Streetdance Battle. 
Divácky atraktívne budú 
opäť určite koncerty, na 
ktorých sa po vlaňajšom 
úspechu headlinerov DAS EFX predstavia 
ďalšie legendy ako Masta Ace či Pharoahe 
Monch. Popularita tanečného štýlu breaking 
je na vzostupe, o čom svedčí aj jeho zaradenie 
do užšieho výberu nových disciplín pre OH 
v Paríži v roku 2024. „Ako organizátori jedného 
z top svetových podujatí v breakingu sa v tomto 
procese aktívne angažujeme a pevne veríme, že 
OH obohatíme o novú atraktívnu disciplínu, ktorá 
je mladým blízka,“ dodáva hlavný organizátor 
podujatia M. Gilian. Festivalu sa každoročne 

zúčastňuje stále viac 
návštevníkov. Práve 
preto zostáva hlavným 
dejiskom banskobys
trické kúpalisko Aqua
land, kde sa minulý 
rok stretli tanečníci 
z takmer 80 krajín sve
ta. Lokalita vďaka svo

jmu vybaveniu navodí 
opäť pravú náladu, ktorá 
na letnom festivale ne
smie chýbať. Keďže sa 
tento rok uskutoční v po
radí desiaty ročník, pre 
všetkých zúčastnených 
bude pripravených viace

ro prekvapení a noviniek. „Do hlavného progra-
mu sme zaradili projekt Mladí sú budúcnosť, ktorý 
je venovaný všetkým deťom a mládeži. Tanečníci 
i verejnosť sa už teraz môžu tešiť na pridané ta-
nečné stany či možnosť neobmedzeného vstupu 
do celého areálu kúpaliska Aqualand,“ približu
je ďalší z organizátorov podujatia M. Križan. 
Lístky na hlavný festivalový deň je možné 
zakú piť si v predpredaji, a to napríklad aj na 
webe organizátora www.tlb.sk. 

M. Roháč

UdiaLo sa / pozývame

Dobrovoľne 
a s láskou 

Sme občianske združenie Bystrická Mačačá
reň – dobrovoľníci, ktorí chcú niečo zmeniť. 
Fungujeme iba z príspevkov a darov. Usilov
nou prácou a vďaka podpore od ľudí sa nám 
darí každý rok zlepšovať. Rozhodli sme sa 
venovať svoj čas, silu a energiu mačkám, čo 
nemali v živote dosť šťastia. Podarilo sa nám 
vybudovať miesto, kde zachránené zvieratá 
čakajú na svoj nový domov. „Našim poslaním 
je hlavne šíriť osvetu o kastrácii, a tým znižovať 
populáciu nechcených a úbohých tvorov na ulici. 
Snažíme sa aj zriadiť kvalitný azyl, kde vieme po-
skytnúť kvalifikovanú prvú pomoc či dlhodobej-
šie ošetrenie. Mačky kastrujeme, očkujeme a pra-
videlne odčervujeme,“ vyjadrila sa B. Šingerová 
z OZ Bystrická Mačačáreň. Okrem bežného 
fungovania, odchytov, starostlivosti a budo
vania kvalitných a vyhovujúcich priestorov sa 
venujeme informovaniu a vzdelávaniu ľudí. 
Snáď raz dosiahneme stav, o ktorý sa sna
žíme a spoločnosť začne viac dbať na svoje 
okolie i zvieratá. Viac sa dočítate na stránke 
www.bystrickamacacaren.sk. 

OZ Bystrická Mačačáreň

The Legits Blast plný hudby a tanca

Zaujíma vás svet fantázie?

Situácia okolo túlavých zvierat je alarmujúca

Tento ročník podujatia je jubilejný

Klub priateľov vedy, prognostiky a vedeckej 
fantastiky Banská Bystrica Vás v spolupráci 
s mestom pozýva v dňoch 19. – 20. júla 2019 na 
festival fanúšikov scifi, fantasy, hororu, filmu, 
hier a technológií. Podujatie BBcon sa uskutoční 
súbežne s Parconom 2019, ktorý bude v našom 
meste znova po 25tich rokoch. V priestoroch Fi
lozofickej fakulty UMB sa môžete tešiť na pred
nášky, tvorivé pracovné stretnutia, worksho
py, besedy, krsty kníh a na zábavný program. 
Postarajú sa o to slovenskí, ale aj zahraniční 
spisovatelia, vydavatelia, vedeckí pracovníci, 
profesionáli z praxe, ale aj nadšenci a hostia. 
Z mien spomenieme napríklad F. Kotletu, J. 
Červenáka, A. Pavelkovú, M. Pilcerovú, O. Her
ca, M. E. Pochu či J. Maxona. Sobotu podvečer 
obohatí standup vystúpenie Comedy Dun

geon. Program bude zahŕňať aj vyhlásenia vý
sledkov literárnej súťaže Ceny Karla Čapka, ako 
aj výtvarnej súťaže Svet na tvoj obraz. Účastníci 
budú môcť tráviť čas vo foyeri budovy interná
tov, kde sa budú nachádzať stánky predajcov 
kníh, komiksov, figúrok či umeleckých diel. 
Návštevníci si budú môcť zahrať počítačové 
a konzolové hry, maľovať figúrky alebo pozrieť 
výstavu obrazov. Účasť prisľúbilo aj občianske 
združenie Vedecká hračka, a tak si na svoje prí
du aj tí najmenší. Zaujímavosťou aktuálneho 
ročníka bude Európsky šampionát Dungeon & 
Dragons miniatures 2019. Turnaje s figúrkami 
sa usporadúvajú každoročne od roku 2005 vo 
vybraných mestách Európy a účasť býva medzi
národná. Viac informácií sa dočítate na stránke 
www.bbcon.sk.  KPVPVF BB
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Na začiatku sa museli adaptovať
Cesta nebola jednoduchá, pretože členovia 
súboru absolvovali až tri lety. Najskôr leteli 
z Viedne do Londýna, následne cez Atlan
tický oceán do Dallasu, kde takmer nestihli 
nasledujúci let, pre zložité a prísne kontroly 
na letisku. Posledný bol let do Guadalajary – 
druhého najväčšieho mesta v Mexiku. Prvý 
deň dostali folkloristi od organizátorov festi
valu voľno, čo využili na regeneráciu po ceste 
a na prispôsobenie sa sedemhodinovému ča
sovému posunu. Hneď nadviazali priateľstvo 
s domácou sprievodkyňou a členmi z mexic
kého folklórneho súboru. Vedeli, že v nasle
dujúcich dňoch budú mať málo voľného času, 
pretože súbor v priebehu 12 dní čakalo 14 vy
stúpení. Štát Jalisco, rovnako ako aj Nayarit, 
do ktorého sa v priebehu zájazdu presunuli, 
majú vyššiu nadmorskú výšku ako Banská 
Bystrica alebo miesta, kde doteraz vystupo
vali. Na prvom festivale mali folkloristi jeden 
hotel, v ktorom bývali a z neho sa presúvali do 
menších lokálnych miest alebo do samotnej 
Guadalajary, od ktorej bývali asi 45 minút au
tobusom. Skutočnosť, že vystúpenia sa konali 
zvyčajne v menších mestách, im priniesla re
álny pohľad na mexický život. Videli, ako žijú 
chudobní a obyčajní ľudia. Zažili aj prehliadku 
Guadalajary, s ktorou bolo spojené vystúpenie 
v divadle pred približne tisíc divákmi. Pre ta
nečníkov, muzikantov aj speváčky to bol jedi
nečný zážitok. Ich vystúpenie sa stretlo s neo
čakávanou priazňou publika. 

Život po mexicky
Približne po týždni, ktorý folklórny súbor 
strávil na prvom festivale, ich čakal pre
sun do štátu Nayarit, kde bol časový posun 
oproti Slovensku dokonca osemhodinový. 
Tu strávili niekoľko nocí v domácich mexic
kých rodinách a v hoteloch na rozličných 
miestach. Vzhľadom na dve odlišné kultúry 
nebolo vždy jednoduché vyrovnať sa s pod
mienkami domácich. Spája sa to samozrejme 
aj s veselými príhodami. Špeciálnou spom
ienkou na zájazd do Mexika určite zostane 
tradičná mexická ,,nedochvíľnosť‘‘. Ak or
ganizátori niečo naplánovali, meškanie trva
lo vždy najmenej pol hodinu. Určená dĺžka 
programu takisto nebola pre juhoamerické 
a latinskoamerické súbory niečím dôležitým. 
Kolumbijský súbor zvykol naplánované pol
hodinové vystúpenie predĺžiť aj trojnásobne. 
Jeden domáci sprievodca povedal, že existuje 
normálny čas a mexický čas. Postupne si na 

to však všetci zvykli a dokázali sa aspoň mi
nimálne prispôsobiť ich vnímaniu času. 

Strava bola rôznorodá 
Keď sa povie mexická kuchyňa, každý si 
pravdepodobne predstavil tacos či burritos. 
Málokto čakal, že každodenná strava Mexi
čanov môže Slovákov tak očariť. Všetkým 
však v pamäti rezonujú kukuričné placky 
(tortilly), ktoré domáci podávali naozaj ku 
všetkému. Zaujímavé hlavné jedlá boli na
príklad torta ahogada, lonches alebo carne 
asada. Hlavné jedlá bývali často dochucova
né s guacamole (avokádová pasta), frijoles 
pintos (fazuľová kaša) či rôznymi syrovými, 
ale hlavne štipľavými omáčkami. Všetky jed
lá boli korenisté a sýte, ale stále tu nájdete 
aj veľa sladkostí. Členovia súboru ochutnali 
rôzne obaľované nanuky, vyprážané banány, 
škoricové žuvačky a dokonca aj kukuricu 
v majonéze. Jedna z najzaujímavejších slad
kostí bola churros – vyprážané cesto so ško
ricovým cukrom. Mexičania sú známi aj rôz
nymi nápojmi. Takmer každé ráno folkloristi 
dostali pravý džús z papáje, manga, ananásu 
alebo ryžovú vodu so škoricou. Špeciálny 
moment bol pre všetkých jednoznačne obed 
na pláži pri Tichom oceáne. 
Takmer tri týždne strávené v ďalekej cudzine 
boli pre každého člena Folklórneho súboru 
Urpín  zážitkom, na ktorý budú ešte dlhé 
roky spomínať.

FS Urpín 

Jarné dni strávili v ďalekom Mexiku
Členovia Folklórneho súboru Urpín koncom apríla opustili Slovensko, aby zažili viac ako dvojtýždňové dobrodružstvo v krajine mayských 
pamiatok, nádherných pláží, hudby a tanca. Deväť tanečných párov, päť hudobníkov, štyri speváčky a sprostredkovateľa zájazdu tu však 
čakali najmä dva festivaly. 

Odhaľujú zreštaurované diela Dominika Skuteckého 
Stredoslovenská galéria realizuje projekt zameraný na hlbší výskum tvorby umelca a reštaurovanie malieb z galerijnej kolekcie. V tomto 
roku postupne vo Vile Dominika Skuteckého zreštaurované obrazy odhaľujú a v roku 2020 odprezentujú aj výsledky výskumu. 

Výstavu obrazov Skuteckého zo stálej expozície umelca 
uvádzajú v rámci galerijnej edície Zreštaurované diela 
a k náhľadu je momentálne 14 obrazov. Diela reštaurovali 
v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a všetky 
ich odborne vyčistil a ošetril reštaurátor Miroslav Slúka. 
Už v marci bolo odhalené najznámejšie Skuteckého dielo 
z roku 1889 „Trh v Banskej Bystrici“. Umelcov ikonický 
obraz priťahuje pozornosť nielen svojím pútavým príbe
hom, históriou, interpretáciou námetu či identifikáciou 
ústredných postáv, ale najmä bravúrnym maliarskym 
podaním. V súčasnosti je možné vidieť túto 130 ročnú 
maľbu po vyčistení a odbornom ošetrení v jej takmer 
pôvodnej farebnosti. Skuteckého maľby v zreštaurova
nej podobe ožívajú vo svojej farebnej pestrosti, sviežosti 

a detailoch, ktoré doteraz skresľovali dlhoročné nánosy 
prachu a časom zožltnuté vrchné laky. V nadväznosti na 
výskum a reštaurovanie diel sa rozbieha aj druhý projekt 
zameraný na rekonštrukciu vily a reinštaláciu stálej ex
pozície umelca ako autentického prostredia jeho tvorby 
a rodinného života. Expozícia bude doplnená ďalšími 
maľbami a dotvorená dobovým mobiliárom a dokumen
táciou. Projekty reštaurovania, výskumu a reinštalácie 
stálej expozície Dominika Skuteckého z verejných zdro
jov podporil Fond na podporu umenia. Projekty vo vile sú 
realizované vďaka finančnej podpore Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Kurátorkou výstavy je Katarína Ba
raníková a výstava potrvá do 31. októbra 2019. 

Stredoslovenská galéria

Obraz Španielska tanečnica 
v ateliéri reštaurátora 

Krajina všetkých členov súboru očarila
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Entomologická legenda s dobrým srdcom

Jan Patočka (1925 –2009)
„Jan Patočka mal pre vedeckú prácu, ktorú vykonával, mimoriadne osobné predpoklady. Mal vynikajúcu pamäť a aj po rokoch poznal 
identifikačné detaily motýľa, húsenice či kukly, ktorú videl len raz v živote,“ spomína Ján Kulfan, jeho dlhoročný kolega a spolupracovník 
z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene. 

V kruhu rodiny
Jan Patočka sa narodil 29. septembra 1925 
v Českých Budějoviciach ako prvý z dvoch 
synov v rodine operného speváka Jana Patoč
ku a Matildy Patočkovej, rodenej Veselskej. 
Detstvo i mladosť prežil v rodných Čechách. 
Po štúdiách prijal ponuku pracovať v Banskej 
Štiavnici. Tu našiel aj svoj druhý domov, keď 
sa 17. mája 1952 oženil a založil si rodinu. Jeho 
manželkou sa stala Vlasta Charvátová, dcéra 
Jaroslava Charváta, profesora na Štátnej vyššej 
lesníckej škole v B. Štiavnici. Spolu mali tri deti, 
syna Jána a dcéry Vlastu a Danu. V roku 1964 
sa Jan Patočka presťahoval do Zvolena, kde žil 
a vytrvalo pracoval až do konca svojho činoro
dého života. Zomrel 13. marca 2009. 

Láska k prírode 
Vzťah k prírode sa u neho začal prehlbovať už 
počas štúdia na Jirsíkovom gymnáziu v Českých 
Budějoviciach. Vtedy začal zbierať motýle spolu 
so svojím spolužiakom a dlhoročným priateľom 
Václavom Vokounom, budúcim primárom in
terného oddelenia okresnej nemocnice v Suši
ci. Talent týchto mladých zanietencov podpo
ril aj výborný znalec prírody, profesor Leontin 
Baťa. Rodina Patočkovcov žila pre dlhodobú 
nezamestnanosť otca vo veľmi skromných po
meroch a Jan sa počas protektorátu takmer oci
tol na nútených prácach v Nemecku. Po druhej 
svetovej vojne sa prihlásil na štúdium na Príro
dovedeckú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, 
ktorú ukončil v r. 1948. Jeho vzdelávanie však 
nástupom do práce neskončilo. Práve naopak, 
v roku 1962 obhájil dizertačnú prácu a v 1964 
sa habilitoval na docenta lesníckej zoológie na 
Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a dre
várskej vo Zvolene. V roku 1970 úspešne obhájil 
doktorskú dizertačnú prácu na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Absolvoval tiež viaceré študijné pobyty v zahra
ničí s cieľom načerpať nové inšpirácie. 
 
Mladý kolektív budúcich osobností
Na prvom pracovisku v Štátnych výskumných 
ústavoch lesníckych v Banskej Štiavnici sa Jan 
Patočka začal od roku 1949 venovať výskumu 
motýľov žijúcich na duboch, topoľoch a na jed
li, pričom hneď aplikoval svoje poznatky aj do 
praxe. Podarilo sa mu vypracovať originálne 
biologické metódy kontroly škodcov v lesnom 
hospodárstve a ochrany drevín proti nim. V ro
koch 1953 – 1970 pôsobil ako vedúci oddelenia 

ochrany lesov a poľovníctva a veľkou mierou 
prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce 
kolektívu, ktorý viedol. Jeho prvými kolegami 
boli mladí zanietení entomológovia a ekológo
via: Miroslav Čapek, Karol Charvát, Vladislav 
Pašek a František Jozef Turček. Spolu s Janom 
Patočkom sa postupne stali vedúcimi osobnos
ťami vo viacerých oblastiach výskumu lesného 
hmyzu a jeho prirodzených nepriateľov. 

Najťažšie obdobie 
Prelomovým obdobím v jeho profesionálnom, 
ale aj osobnom živote bol rok 1970. Po preja
vení nesúhlasu so vstupom vojsk Varšavskej 
zmluvy na územie bývalého Československa 
bol odvolaný z funkcie vedúceho oddelenia, 
bol mu pozastavený služobný postup, mal za
kázané publikovať akékoľvek vedecké práce 
a bola mu znemožnená pedagogická činnosť aj 
cesty do zahraničia. Naďalej však písal odborné 
články pod pseudonymom alebo pod menami 
svojich kolegov. Mnohé rukopisy pripravené 
do tlače však zostali v tomto období nepubliko
vané. Aj napriek úspešnej obhajobe mu nebol 
priznaný titul doktor vied. Stalo sa tak až o 20 
rokov neskôr, v roku 1990. Aj napriek životným 
úska liam však Jan Patočka nestratil pozitívny 
prístup k životu a nadšenie pre vedeckú prácu. 

Konečne slobodný
Po 39tich rokoch práce na Lesníckom výskum
nom ústave Jan Patočka odchádza v r. 1988 do 
dôchodku. Zmenou politických pomerov sa mu 
však otvorili nové možnosti a od r. 1989 začal 
pracovať na čiastkový úväzok v Ústave ekológie 
lesa SAV vo Zvolene. Tam pokračoval vo svo
jich výskumoch a intenzívne publikoval rôzne 
vedecké práce. Zúčastňoval sa vedeckých kon
ferencií doma i v zahraničí. Zároveň nezištne 
pomáhal svojim kolegom i mladým začínajúcim 
entomológom. Svoje mnohoročné skúsenosti 

s oduševnením odovzdával študentom Fakul
ty ekológie a environmentalistiky Technickej 
univerzity vo Zvolene a Fakulty lesníckej a en
vironmentálnej Českej poľnohospodárskej uni
verzity v Prahe. 

Uchvátený motýľmi
Pri štúdiu života motýľov Jan Patočka popísal 
pre vedu tri nové druhy motýľov a viac ako sto 
druhov našiel na Slovensku ako prvý. Vybu
doval veľkú zbierku motýľov a kukiel. Mnohé 
motýle si sám doma dochoval. Študoval tvary 
jednotlivých druhov kukiel a zakresľoval ich. 
Následne spolu s Marekom Turčánim vydali 
dvojzväzkový kľúč na určovanie kukiel stredo
európskych druhov motýľov. Z Jana Patočku sa 
stal popredný svetový špecialista pre výskum 
nedospelých štádií motýľov. V priebehu svojej 
vedeckej kariéry napísal 220 vedeckých a od
borných prác. Viedol autorský kolektív, ktorý 
vypracoval súbor Motýle pre Databanku fau
ny Slovenka a uskutočňoval inventarizačný 
výskum v chránených územiach Slovenska. 

Plným dúškom
Jan Patočka miloval prírodu, záhradu, turisti
ku, šport i vážnu hudbu. Bol veľmi skromným 
človekom a mal obrovský zmysel pre spravod
livosť. Svojou dobrosrdečnosťou si vyslúžil po
vesť „rozprávkového deduška“. Naplno využí
val voľný aj pracovný čas. Meradlom času pre 
neho bolo, koľko materiálu môže za daný čas 
odborne spracovať alebo ako môže pokročiť na 
pripravovanom rukopise. Meradlom financií 
bolo, koľko exkurzií do terénu by bolo možné 
za danú sumu uskutočniť. 

Unikátna zbierka motýľov 
Vďaka lokálpatriotizmu tohto lepidoptero
lóga svetového významu sa dnes rozsiahla 
Patočkova zbierka motýľov a kukiel strednej 
Európy nachádza v zbierkovom fonde Stre
doslovenského múzea v Banskej Bystrici. 
Obsahuje takmer 30 000 exemplárov preparo
vaných motýľov a viac ako 2 500 skúmaviek 
s kuklami. V unikátnej kolekcii sa nachádzajú 
cenné údaje o živných rastlinách a lokalitách 
výskytu jednotlivých druhov. Zbierka je výs
ledkom celoživotného úsilia Jana Patočku 
a jeho zapálenia pre vedu. A ako sám povedal, 
nebola pre neho cieľom, ale len prostriedkom 
k ďalšiemu vedeckému skúmaniu.

R. Kapustová, Stredoslovenské múzeum
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Ján Patočka so svojou zbierkou kukiel
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Medzinárodný 
turnaj 

Slovenská asociácia crossmintonu usporia
dala po záštitou primátora dňa 25. mája 2019 
v poradí desiaty ročník najväčšieho turnaja 
na Slovensku v crossmintone. V Banskej 
Bystrici sa zišlo viac ako sto hráčov z jedená
stich krajín sveta a súťažilo sa v jedenástich 
kategóriách. Pri kvalitnej hráčskej konku
rencii bodovali nielen naši juniori, ale aj 
dospelí reprezentanti a získali celkom štyri 
zlaté, dve strieborné a dve bronzové medai
ly, medzi ktorými boli aj Banskobystričania 
z Lokomotívy Banská Bystrica. Väčšina slo
venských hráčov sa zúčastní začiatkom júla 
na Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia 
v Budapešti. 

Slovenská asociácia crossmintonu

Poslednú májovú stredu športový areál ZŠ Golia
nova zaplnili žiaci druhého stupňa základných 
škôl, aby si zmerali sily v rámci Olympijského fes
tivalu detí mesta Banská Bystrica. Podujatia sa zú
častnili žiaci z trinástich banskobystrických škôl, 
ktorí súťažili vo futbale, basketbale, vybíjanej, flor
bale a v atletických disciplínach ako šprint na 60 m, 
beh na 800 m, štafeta 4x250 m a skok do diaľky. 
Deti potešila účasťou aj naša úspešná olympionička 
Anastasija Kuzminová, ktorá túto malú olympiádu 
slávnostne otvorila. Podujatie sa vydarilo a tí naj
lepší, si okrem zážitkov, odniesli domov aj trofeje, 
medaily a vecné ceny.

Oddelenie športu

Mesto opäť rozskáču parkouristi

Podujatie Parkour Meeting Banská Bystrica 
2019 sa uskutoční prvý júlový týždeň, od štvrt
ka 4. júla do nedele 7. júla. Konať sa však nebu
de na zimnom štadióne, ako posledné roky, ale 
v  športovej hale Strednej športovej školy. Do 
týchto priestorov sa akcia vracia po siedmich 
rokoch. Hosťom podujatia bude dánsky par
kourista Nickolaj Lundquist, držiteľ certifiká
tu ADAPT (Art du Deplacement And Parkour 
Teaching), ktorý vytvorili ľudia stojaci pri zrode 
parkouru. Okrem nového priestoru a účasti za

ujímavého hosťa sa však parkouristi môžu tešiť 
na zdieľanie svojich skúseností a aj na nové pre
kážky. Či už sú to veľké dopadiská, tak aj uni
kátna konštrukcia Flowparks, tvorená z tyčiek 
a hrázd, ktoré sa dajú variabilne nastaviť do 
požadovaných výšok a smerov. Rovnakú kon
štrukciu, hoci o niečo menšiu, organizátori po
dujatia vybojovali vďaka podpore Banskobystri
čanov v hlasovaní o peniaze z participatívneho 
rozpočtu mesta len pred niekoľkými týždňami.

D. Lupták 

Malá olympiáda detí

Parkour je novodobý fenomén, ktorému sa venujú mnohí mladí ľudia aj v meste pod 
Urpínom. Raz do roka tu organizujú medzinárodné podujatie, ktoré do Banskej Bystrice 
každé leto pritiahne desiatky nadšencov tohto umenia pohybu nielen zo Slovenska, ale 
aj z okolitých krajín.

Počas posledného domáceho zápasu

Jarné výsledky futbalovej Dukly
MFK Dukla Banská Bystrica sa po postupe do 
druhej slovenskej futbalovej ligy na jeseň vý
sledkovo aj herne trápil a v tabuľke sa pohybo
val na hranici zostupu. Do jarnej časti futbalisti 
vstúpili dvoma remízami s tabuľkovo lepšie 
postavenými tímami, nasledovalo víťazstvo nad 
košickou Lokomotívou a ďalšie dve remízy. Na 
záchranu však bolo potrené bodovať naplno. 
Obrovskú „vzpruhu” pre hráčov prinieslo víťaz
stvo na pôde lídra a dnes už účastníka najvyššej 
futbalovej súťaže FK Pohronie Žiar nad Hro
nom Dolná Ždaňa 2:0. Odvtedy už nikto nepo
chyboval o záchrane. Tím vedený kapitánom S. 

Savičom a trénerom S. Vargom nadobudol seba
vedomie, čo sa prejavilo najmä v hernom preja
ve, ktorý bol základom pre získavanie ďalších 
bodov. Deväťzápasovú sériu bez prehry preru
šilo jediné jarné zaváhanie v Petržalke, a tak sa 
Banskobystričania s jarným ziskom 26 bodov 
v 13 zápasoch umiestnili v tabuľke na šiestom 
mieste. V prípade udržania si súčasného kádra, 
vhodne doplneného o dvoch alebo troch skúse
ných hráčov, môže Dukla v nasledujúcej sezóne 
bojovať o najvyššie priečky a v budúcnosti aj 
o návrat medzi slovenskú futbalovú elitu. 

Oddelenie športu
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu

Súťaž
V májovom čísle Radničných novín ste sa 
mohli zapojiť do knižnej súťaže o publi
káciu Svätý Jakub a Kostiviarska. Súťažná 
otázka bola „Komu je zasvätení stredoveký 
gotický kostol v mestskej časti Jakub?“. 
Správna odpoveď je svätému Jakubovi. 
Víťazkou sa stáva pani Dirbáková. Vyzva
li sme Vás aj k tomu, aby ste nám poslali 
predzáhradku či záhon, o ktorý sa staráte 
a robí Vám radosť. Ďakujeme za všetky fo
tografie. Víťazmi sa stavajú pani Luptáková 
a pán Bukvaj. Všetkým srdečne gratuluje
me. Aj naďalej nám môžete posielať Vaše 
predzáhradky či záhony, a to do 5. júla 
2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica, 
Radničné noviny, Československej armády 
26, 974 01 Banská Bystrica alebo na email: 
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, pred
met správy: súťaž. 

Uzávierka júlového čísla
Termín: 5. júla 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, 
email: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

OVZ–SU 113933/19783/2019/BOC 
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: D. Urbáni, Na plaváreň 7, BB
Stavba: Oplotenie; Vyvesené: 29.05.2019

OVZ–SU 114031/13859/2019/KUB 
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Z. Kupčo
ková, Bakossova 39, BB; Stavba: Úprava bytu 
č. 18, 6.p, Bytový dom Severná 12
Vyvesené: 27.05.2019

OVZ–SU 83867/17706/2019/Go
VV: Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: Profinex energy s.r.o., Horná 41, 
BB; Stavba: Technická vybavenosť – k.ú. Rad
vaň; Vyvesené: 24.05.2019

OVZ–SU 98691/14773/2019/KUB
VV: Oznámenie o začatí územného konania

Stavebník: Alphasynergy s.r.o., Senická ces
ta 5, BB; Stavba: Bytový dom s polyfunkciou, 
MedArt, A. Matušku 1, BB, SO02 spevnená 
plocha pre polyfunkčné priestory objektu
Vyvesené: 24.05.2019

OVZ–SU 87237/13020/2019/HOM
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Vlastní
ci bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome súp. č. 6459 na ul. Lipová č. 26, BB
Stavba: Obnova bytového domu ul. Lipová 
2,4,6, BB; Vyvesené: 23.05.2019

OVZ–SU 98097/15239/2019/FUF
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: M. Patrá
šová, Mládežnícka 19, BB; Stavba: Stavebné 
úpravy v byte č. 55
Vyvesené: 23.05.2019

V Banskej Bystrici, 31. mája 2019

SPOĽACH, o. z. Vás pozýva na prednášku s názvom Ako porozumieť a zvládnuť nežiaduce 
správanie u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Uskutoční sa v stredu, 26. júna 2019 o 16:00 hod. 
v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. Pred
nášať bude M. Tokovská a vstup je bezplatný. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

SPOĽACH, o.z.

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. V Komunitnom centre Fončorda sa dňa 21. júna o 15:30 hod. môžete tešiť na tradičné 
integračné tvorivé dielne na tému Poteš svojho kamaráta. Vo štvrtok, 27. júna o 16:00 hod. priví
tame spoločne leto na Barbecue rodinnej párty. Do komunitného centra v Sásovej Vás pozývame 
dňa 17. júna od 13:00 hod. na literárnoumelecké soirée, v rámci ktorého oslávime vydanie knihy 
členov OZ Sanare s názvom Žijeme medzi vami. Spoločne s OZ Po schodoch sme dňa 29. júna 
od 10:00 hod. pripravili Deň v záhradke. Budeme osádzať nové zaujímavé prvky do komunitnej 
záhradky, dozviete sa niečo o kompostovaní a v rámci projektu Za menej odpadu v Bystrici si mô
žete vyrobiť voskoobal a iné. V Komunitných centrách ste vítaní a môžete sa pripojiť do našich 
pravidelných aktivít. Radi uvítame a podporíme aj Vaše dobré nápady. Viac informácií nájdete 
na našich stránkach a na sociálnej sieti Facebook.
 Komunitné centrum Sásová Komunitné centrum Fončorda
 budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu budova CVČ Havranské, vchod vzadu

Bezplatná právna pomoc 
Advokátska kancelária URBÁNI & Partners, 
s.r.o. spolupracuje s mestom od roku 2010. 
Obyvateľom mesta poskytuje služby bezplat
nej právnej pomoci, a to každý nepárny týž
deň v stredu od 15:30 hod. v priestoroch budo
vy Mestského úradu (Československej armády 
26, II. poschodie, miestnosť č. 250).

URBáNI & Partners s.r.o. 

Pozvánka 
Aj tento rok si dňa 22. júna pripomenieme tra
gédiu obce Kalište Stretnutím generácií. Všet
ci ste vítaní.  Múzeum SNP 

Ušetrite čas
Poistenci Sociálnej poisťovne si môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke a vy
hnúť sa zbytočnému čakaniu. Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke www.socpo
ist.sk. Práca s ním je veľmi jednoduchá a pre prístup netreba žiadne heslo. Systém vám vždy 
„napovie”, ako postupovať. Potvrdenie s termínom a menom zamestnanca Sociálnej poisťovne, 
ktorý sa Vám bude venovať, obratom dostanete na emailovú adresu. Ak ste prišli do pobočky 
bez objednania, termín si môžete rezervovať cez počítač priamo na mieste. 

Sociálna poisťovňa – Banská Bystrica

Stredná ulica 14

Okružná ulica 8
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