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Foto: archív MsÚ Nitra

Nitre sme odovzdali štafetu,
no so športom nekončíme

Foto: MsÚ BB

Zdroj: MsÚ BB

Foto: biatlon-Info.sk

Banská Bystrica má za sebou rok plný športových aktivít a podujatí, do ktorých sa zapájali malí i veľkí, profesionálni aj rekreační
športovci. Po dvanástich mesiacoch plných úsilia, výhier a pohybu nastal čas, aby sme štafetu odovzdali ďalej. V týchto dňoch je
Nitra už tretím slovenským Európskym mestom športu po Košiciach a Banskej Bystrici. Slávnostný akt odovzdania sa uskutočnil pred
hokejovým zápasom Nitry a mesta pod Urpínom. Symbolický puk od nášho primátora Jána Noska prebral nitriansky primátor Jozef
Dvonč. A čo sme zažili v roku 2017? Prečítajte si zhrnutie mesiacov, počas ktorých sme boli hrdými držiteľmi titulu.
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Zo športu

Opäť máme možnosť súťažiť o nové detské
ihrisko. Spojme sily!

Do ktorých projektov investujeme financie
z mestského rozpočtu?

Úspechy našich ambasádorov nás vždy potešia. Nasťa, do toho!
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Vybojujme spoločne pre Bystricu ďalšie Žihadielko!
Desať miest má šancu vyhrať detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti Lidl aj tento rok. Vďaka špeciálnej kategórii nechýba medzi
prihlásenými súťažiacimi ani Banská Bystrica, ktorá po dvoch rokoch opäť zabojuje o atraktívnu výhru. Hlasovanie sa začalo na webovej
stránke www.zihadielko.sk už 15. januára 2018 a potrvá do 28. februára 2018.
bola realizácia Žihadielka možná. Potrebujeme vy
typovať lokalitu, ktorá spĺňa všetky požiadavky,
poskytuje plochu o rozmere 20 metrov x 16 metrov
a v prípade výhry sa k nej bez problémov dostanú
stavebné mechanizmy,“ hovorí Natália Šmídeková z Oddelenia odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev. Lidl ihrisko
Žihadielko spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky v súlade s platnými normami. Deťom

od dvoch do dvanásť rokov ponúka herné
prvky v podobe pieskoviska, hradov, kolotoča či hojdačiek. Súčasťou oploteného areálu
sú lavičky, odpadkový kôš, informačná tabuľa
i stojan na bicykle. „Verím, že sa do súťaže zapojí
čo najviac Banskobystričanov, zmobilizujeme sily
a opäť ukážeme, že sa vieme spojiť pre dobrú vec,“
vyzýva obyvateľov primátor Ján Nosko.
mar

Foto: archív Lidl

Súťaživí Banskobystričania vyhrali Žihadielko
už v roku 2016. Presne 81 232 odovzdaných
hlasov znamenalo víťazstvo Banskej Bystrice v kategórii miest nad 29 000 obyvateľov.
Veselé motívy s podobizňou včielky Maji sú
k dispozícii pre najmenších na ulici THK na
Fončorde. Kde by mohlo pribudnúť v prípade výhry ďalšie? „V súčasnosti pracujú odborné
útvary na posúdení vhodných pozemkov, kde by

Ihrisko, ktoré sme vyhrali v roku 2016

Súťaž
Nová otázka znie: Napíšte nám
aspoň tri projekty, ktoré sa mestu
Banská Bystrica podarilo dokončiť v roku
2017. A po minulom zaváhaní to nebude
také ľahké. Zároveň nám napíšte, čomu
sa chce samospráva venovať v roku 2018.
A ešte jedna otázka pre milovníkov histórie: Kedy sa stala obec Majer mestskou
časťou Bystrice? Súťažíte o publikáciu
Majer od historika Vladimíra Sklenku,
ktorú napísal spolu s kolektívom autorov.
Svoje odpovede posielajte do 2. februára
2018 na adresu Mesto Banská Bystrica,
Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.
sk, predmet správy: súťaž.

Patríte k našim výhercom?
Ďakujeme všetkým čitateľom, ktorí sa zapojili do našej špeciálnej súťaže. Potešilo nás, že sa
o naše noviny zaujímate a samozrejme okrem slov chvály si k srdcu berieme aj kritiku. Šteklivé
fotografie na naše stránky zrejme nepridáme, no určite sa zamyslíme nad Vašimi návrhmi. Sme
radi, že sa zaujímate o mesto, v ktorom žijete a o články, ktoré s ním súvisia. Želáme Vám krásny
rok 2018 plný zdravia, úspechov a splnených prianí. Budeme sa usilovať o to, aby ste Radničné noviny brali do rúk stále s väčšou radosťou a zvedavosťou. Nech sa Vám aj počas nového roka dobre
listuje, číta a súťaží. A tu sú výsledky z decembrovej súťaže. Všetkým výhercom gratulujeme.

Výsledky
• Poukážka do kaderníctva v KOMUCE na Robotníckej ulici 12 – pani Jana Gerhátová
• Masáž v rehabilitačnom stredisku v jednom
zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti mesta – pani Marta Luptáková
• Voucher na Shellac od americkej firmy CND od
Lucie Poništiakovej, majsterky Slovenska v manikúre prírodných nechtov – pani Katarína Klasová
• Zľavová knižka od OOCR a mesta Banská Bystrica – pán Ján Gréč
Mrzí nás, že mnohí súťažiaci nenapísali úplnú odpoveď, a preto nemohli byť zaradení do žrebovania.
Veľký záujem bol o zľavovú knižku, o ktorú ste mali
možnosť súťažiť. Súdime tak podľa toho, že ste sa
zamerali najmä na odpoveď, ktorá s ňou súvisela.
Dávame Vám preto ešte jednu šancu zabojovať
o zľavové kupóny.
dmo

www.banskabystrica.sk
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Informácie z mestského úradu
1

V prípade, ak ste v minulom roku nadobudli
nehnuteľnosti (pozemok, stavbu, byt) kúpou
či darovaním, alebo ste nehnuteľnosť predali, nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane na
predpísanom tlačive najneskôr do 31. januára 2018. Priznanie sa podáva obci, na ktorej
území sa nehnuteľnosť nachádza. Ak ste dovŕšili 62 rokov k 1. januáru 2018 a vlastníte
nehnuteľnosť, rodinný dom alebo byt, ktorý
Vám slúži na trvalé bývanie a neuplatnili
ste si ešte nárok na zníženie dane z nehnuteľností, nezabudnite tak urobiť podaním
čiastkového priznania k dani najneskôr do

2

4

Nezabudnite si podať daňové priznanie
31. januára 2018. V opačnom prípade Vám
zanikne nárok na zníženie dane z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2018. Ak ste
si tento nárok na zníženie dane uplatnili
v predchádzajúcom období, nemusíte podávať nové priznanie. Všetky potrebné tlačivá
sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici alebo na stránke
mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Dane
a poplatky – tlačivá pre rok 2018. V prípade potreby kontaktuje príslušného správcu
dane, ktorý je uvedený v sekcii Správca dane
z nehnuteľností.
Oddelenie daní a poplatkov

Panovník Belo IV. sa zapísal do našej histórie
tým, že udelil osade Bystrica mestské výsady a vyznamenal ju na slobodné kráľovské
mesto. Po tomto významnom čine sa Banská Bystrica začala rozvíjať v mnohých oblastiach a zažila veľký rozmach. Na základe
toho sa minulý rok mesto Banská Bystrica
rozhodlo vyhlásiť verejnú dobrovoľnú zbierku na získanie finančných prostriedkov
na tvorbu, realizáciu a umiestnenie sochy
kráľa Bela IV. Súčasťou diela bude aj popis
sochy v štyroch jazykoch: slovenskom, maďarskom, nemeckom a latinskom. Nakoľko
počas roka 2017 sa nepodarilo vyzbierať
sumu, ktorá je potrebná na realizáciu zámeru, poslanci na decembrovom mestskom
zastupiteľstve rozhodli o predĺžení trvania
zbierky. Zapojiť sa, a teda prispieť, môžu
obyvatelia i právnické osoby do konca roka
2018 príspevkom na osobitný účet (č. účtu:
SK2375000000004023870808, VS 9999) alebo vložením hotovosti do pokladnice v Informačnom centre v priestoroch Radnice (Nám.
SNP 1), prípadne v Klientskom centre Mestského úradu či v Robotníckom dome.
Kancelária primátora

Detské jasle sú už v novom šate
už dnes víta malých návštevníkov krajšia budova. Realizáciou projektu sa zvýšil komfort
detí i zamestnancov a zároveň sa znížila energetická náročnosť budovy.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov

Foto: MsÚ BB

Jediné detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmenili od leta svoju podobu. Po
55-tich rokoch sa dočkali výmeny okien, zateplenia stien i strechy, obnovy obvodových
múrov, terasových podláh a zábradlí. Vďaka
získanej dotácii z Environmentálneho fondu
vo výške 136 000 eur a financiám z mestského rozpočtu v objeme cca 107 000 eur

Dobrovoľná
zbierka na sochu
Bela IV. pokračuje

Budova mestských detských jaslí v začiatkoch rekonštrukcie a po dokončení

Doplnenie Harmonogramu zberu
biologicky rozložiteľného odpadu

V novembrových Radničných novinách 2017
sme zverejnili Harmonogram zberu BRO z 240
l nádob od rodinných domov na území mesta
na rok 2018. Zverejnená bola skrátená verzia
len s mestskými časťami bez vymenovania
všetkých ulíc. V prípade, že bol rajón rozdelený, boli vymenované aj jednotlivé ulice. Pri
Rajóne č. 2, pri mestskej časti Radvaň, bola
uvedená Poľná ulica bez Strednej, Bočnej
a Krátkej ulice, ktoré do uvedeného zvozového rajónu tiež patria. Za chybu sa ospravedl-

ňujeme a veríme, že zber bude prebiehať bez
komplikácií. Ak ste svoju ulicu náhodou nenašli, alebo sa chcete uistiť, úplný harmonogram
s vymenovaním všetkých ulíc je zverejnený na
webovej stránke mesta www.banskabystrica.
sk v sekcii Mestský úrad/Životné prostredie
a odpady/Odpadové hospodárstvo, verejné
priestranstvá a služby/Odpady (zber,...).

Zdroj: vizualizácia archív MsÚ BB
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Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby
verejných priestranstiev

www.banskabystrica.sk
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Názory poslancov
S novým rokom prichádza aj prvé vydanie tohtoročných Radničných novín. Požiadali sme preto ďalších troch poslancov, aby sa vyjadrili
k téme mesiaca. Počas decembrového mestského zastupiteľstva ste schválili nový rozpočet mesta na rok 2018. Samospráva chce
investovať do rôznych projektov a príjmy a výdavky sa tento rok budú pohybovať vo výške cca 75 000 000 eur. Do ktorej oblasti je podľa
Vás potrebné investovať? Kde (okrem rozpočtu) vidíte priestor pre získavanie financií na realizáciu projektov v danej oblasti? Na naše
otázky odpovedali Milan Smädo, Ján Šabo a Michal Škantár.

Milan Smädo

Ján Šabo

Po rokoch, keď mesto Banská
Bystrica bolo v exekúciách
a splácalo veľké dlhy, čo brzdilo jeho ďalší rozvoj, máme
v meste rozpočet, aký sme
ešte nemali. Je to aj zvýšením
podielových daní a dobrým
hospodárením mesta za posledné roky. Môžem povedať za seba i za klub nezávislých poslancov, že sme rozpočet podporili, lebo
sú v ňom zahrnuté potreby občanov mesta, ktoré
bolo potrebné riešiť už po minulé roky. Napr. most
v Iliaši, detské ihriská, školské ihrisko v  Radvani,
školy, materské školy, rekonštrukciu Krematória,
futbalový štadión v Radvani a ďalšie priority. Mám
obavy, či pre zložitú legislatívu – výberové konania,
stavebné povolenia, mesto dokáže tieto veľké investície v roku 2018 zrealizovať. Ďalší rozvoj mesta
vidím jednoznačne v  spolupráci s VÚC a získavaním eurofondov. V Banskej Bystrici by sme nemali zabúdať ani na zlepšenie podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok hlavne domácim
a zahraničným podnikateľom a investorom. Bude
to náročná úloha, no jej naplnenie prinesie úžitok
všetkým obyvateľom nášho pekného mesta.

Michal Škantár

Považujem za veľmi správne, že aj vďaka poslaneckému zboru sa rozpočet
mesta na rok 2018 schválil
eštev decembri. Nemám
rád provizóriá a myslím si,
že k ničomu nevedú. Zároveň som presvedčený, že
ho naozaj môžeme označiť prívlastkom „rozvojový“. Investuje sa takmer do všetkých oblastí
života, cez komunikácie a parkoviská, v minulom období do verejného osvetlenia, vyčleňujú
sa prostriedky pre športoviská a šport ako taký.
Teší ma, že pokračujemev obnove škôlok, nakoľko sa do niektorých výrazne neinvestovalo aj niekoľko desaťročí. A kde vidím priestor
pre ďalšie financiea do čoho by bolo potrebné
ešte podľa mňa investovať? Ďalšie financie nad
rámec rozpočtu jednoznačne získavať z eurofondov, ešte kým je to možné ale aj akýchkoľvek rezortných grantov, kde je možnosť uspieť.
A ak by bol naďalej priaznivý vývoj príjmov,
investoval by som viac do obnovy fontán. Vo
fontánach je predsa voda a voda je život. Verím,
že by naše mesto ožilo ešte viac.

Myslím si, že v meste
nie je oblasť, ktorá by
si nezaslúžila nejakú
investíciu. A preto už
prívlastok tohtoročného rozpočtu „rozvojový“ naznačuje, že nás
toho určite veľa čaká.
Našou prioritou naďalej ostávajú cesty,
chodníky a parkoviská. Spomeniem preto tie najväčšie investície ako Poľná ulica, Zvolenská cesta, most do Iliaša plus
viacero ďalších úsekov, či už ciest alebo
chodníkov, ktoré chceme rekonštruovať.
Určite budeme pokračovať s budovaním
parkovísk tak, ako sme začali minulý rok
v Sásovej. Konkrétne tento rok v Podlaviciach a na Fončorde. A veľkým projektom
bude aj budovanie cyklotrasy z Huštáku
do Podlavíc. Taktiež sa chceme pustiť aj
do rekonštrukcie vnútroblokov na sídliskách a tu vidím veľký priestor aj na využitie fondov z Európskej únie, ktoré sa dajú
na tento účel využiť.

Pre sociálnu oblasť sme vlani získali takmer 900 000 eur
Náklady na sociálnu oblasť v Banskej Bystrici majú stúpajúcu tendenciu a pohybujú sa na úrovni cca sedem percent z celkových výdavkov
mesta. V oblasti dlhodobej starostlivosti, kam patrí predovšetkým starostlivosť o seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, sa
uplatňuje viaczdrojový model financovania. Samospráva zo svojho rozpočtu vyčleňuje na tieto účely finančné prostriedky vo výške 40
až 50 percent. Zvyšok je krytý z mimorozpočtových zdrojov, ktoré v roku 2017 predstavovali sumu približne 940 000 eur. Príspevok zo
štátneho rozpočtu na prevádzku zariadení sociálnych služieb pre seniorov predstavuje 771 500 eur.

Z Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje
(v programovom období 2014 – 2020) sme
v roku 2017 získali nenávratný finančný
príspevok v objeme 122 000 eur. Z uvedených zdrojov bolo možné financovať mesačnú mzdu dvadsiatich opatrovateliek.
Podpora formou národného projektu nám
umožňuje predchádzať odkázanosti na
služby sociálnej starostlivosti pobytového
charakteru a zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom i pre seniorov. Zároveň
Opatrovanie seniorov v zariadení sociálnych služieb
www.banskabystrica.sk

Podpora zdravotne
znevýhodnených

tým môžeme podporiť ich zotrvanie v priro
dzenom prostredí v rodine a komunite.

Foto: archív OSV

Podpora opatrovateliek

Začleňovanie občanov so zdravotným pos
tihnutím do pracovného života podporujeme aj zriadením chránených pracovísk
a dielní. Od Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny sme získali v roku 2017 sumu vo
výške takmer 21 000 eur. Ako jedna zo
šiestich samospráv sme zapojení aj do projektu „Komunitné služby – bez partnerstva
a dobrovoľníctva to nepôjde“. V rámci neho
získavame nepriamu podporu formou metodiky pre tvorbu a implementáciu Komunitného plánu sociálnych služieb do života.
Mária Filipová,
Odbor sociálnych vecí
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Ján Nosko: Plán je ambiciózny a aktivít je veľa

Aj rok 2018 bude bohatý na investičné akcie
Rozpočet mesta počíta v tomto roku s príjmami a výdavkami na úrovni vo výške približne 75 000 000 eur. Okrem štyroch poslancov z klubu
Banskobystrická alternatíva ho v decembri 2017 schválilo 27 poslancov mestského zastupiteľstva. Plány zohľadňujú potreby školstva,
dopravy, športu, kultúry, zelene a iných zámerov, vďaka ktorým môže mesto pod Urpínom ďalej napredovať. Mestská kasa zároveň
počíta so zdrojmi potrebnými na spolufinancovanie projektov z mimorozpočtových zdrojov a  Európskych investičných štrukturálnych
fondov. Vďaka rozvojovému a vyrovnanému rozpočtu bude stavebný ruch viditeľný vo všetkých mestských častiach. Banskú Bystricu čaká
počas dvanástich mesiacov roka 2018 realizácia takmer päťdesiatich projektov.

Bezpečnosť
a meranie intenzity dopravy

Obnova mestských budov
či príprava projektov

Hurbanova ulica

Európskym mestom športu
zostávame

Mestská časť Šalková sa dočká opravy strechy
na kultúrnom dome (70 000 eur), bývalá Základná škola Tatranská v Sásovej zas nových
okien. Celková suma na údržbu budov vo vlastníctve, s ktorou počíta tohtoročný rozpočet je
vo výške takmer 1 000 000 eur. Je našou povinnosťou mestský majetok zhodnocovať a udržiavať. Vo fáze príprav je aj projektová dokumentácia pre riešenie parkovania na Tatranskej ulici či
projekt na komplexnú obnovu Srnkovej ulice.

Dlhodobo rezonuje požiadavka na dobudovanie športového areálu pri ZŠ Radvanská a vybudovanie multifunkčného športoviska pri
ZŠ Golianova. Projekty sú pripravené, podobne aj potrebné financie v mestskom rozpočte
(740 000 eur). K ďalším zámerom patrí rekonštrukcia futbalového štadióna s vytvorením
zázemia v Radvani. Máme vypracovanú štúdiu
a vo Fonde minulých rokov navýšené na tento
účel finančné prostriedky v objeme 500 000 eur.
Aby sa plány mohli pretaviť do reality, mesto sa
uchádza o ďalšie financie zo Slovenského futbalového zväzu.
mar
Foto: MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Vývoj malých Banskobystričanov v kvalitných
školských zariadeniach je nesmierne dôležitý.
Preto bude pokračovať rekonštrukcia a rozšírenie kapacít ďalších škôlok z eurofondov (MŠ
9. mája, MŠ Strážovská 3, MŠ Radvanská 1
a MŠ Karpatská 3). Okrem toho sa v rozpočte
počíta s finančnými prostriedkami na stavebnú údržbu školských jedální a výmenu starého
kuchynského zariadenia. Spotrebiče potrebné
na prípravu jedál sú v mnohých prípadoch ešte
z 80-tych rokov. V základných školách pôjde
o investície vo výške 100 000 eur, v materských
školách cca 50 000 eur. Samospráva chce zvýšiť
aj kvalitu vyučovania vo svojich ZŠ budovaním
odborných učební. V prípade schválenia nenávratných finančných prostriedkov vo výške
1 800 000 eur by sa stavebné práce mohli začať
už počas tohto leta.

Foto: MsÚ BB

Už počas uplynulého roka sa vďaka získaným
mimorozpočtovým zdrojom podarilo vymeniť
vo viacerých lokalitách zastarané kamery za
moderné kamerové systémy. V rámci konceptu
Smart City plánujeme v tomto trende pokračovať. Digitálne záznamy pomáhajú pri odhaľovaní trestnej činnosti mestskej polícii i Krajskému
riaditeľstvu PZ, s ktorým mesto spolupracuje.
Zariadenia s vysokým rozlíšením prispievajú
k zvýšeniu bezpečnosti a zároveň sú schopné
monitorovať a vyhodnocovať dopravnú situáciu
na kritických križovatkách. Jedným z príkladov
je už zrealizované meranie intenzity dopravy na
ulici Pod Stráňou a Pestovateľskej ulici v Podlaviciach. Výsledky z neho pomôžu odborným
útvarom navrhnúť a prijať konkrétne opatrenia
k zlepšeniu dopravnej situácie na jednotlivých
úsekoch.

Čo prinesie rok 2018?
Kladieme dôraz
aj na základné školy

Kuchyňa v Základnej škole Moskovská

pri Mestskom parku na Tajovského ulici, ktorá
si tiež zaslúži komplexnejšiu opravu. V procese verejného obstarávania je naďalej aj projekt
kompletnej výmeny mosta v mestskej časti Iliaš
(1 600 000 eur). S príchodom jari bude pokračovať obnova dvoch hlavných cestných tepien
– Zvolenskej cesty a Poľnej ulice (1 570 000
eur). Zo schválených eurofondov samospráva
plánuje výstavbu cyklotrasy z ESC do Podlavíc
(840 000 eur) a z vlastných zdrojov budovanie
parkovacích miest na Tulskej ulici na Fončorde (530 000 eur).

Kultúrny dom v Šalkovej

Dopravná infraštruktúra
Okrem ďalšej stavebnej údržby a obnovy súvislých povrchov ciest a chodníkov (860 000 eur)
pristúpi mesto po dlhých rokoch k vybudovaniu vozovky na Jegorovovej ulici (170 000 eur).
Pozornosti sa dočká napr. aj Hurbanova ulica

Foto: MsÚ BB

Plány sa niekedy môžu zmeniť
Niekoľko investičných akcií, ktoré plánovala samospráva zrealizovať minulý rok sa presunulo
do tohto. Dôvodov môže byť viacero. V štádiu
príprav projektovej dokumentácie sa veľakrát
odhalia nepredvídané skutočnosti, ktoré z časového hľadiska celý zámer oddialia. Príkladom
je sľubované parkovisko na Povstaleckej ulici,
kde sa počas projektovania narazilo na komplikované inžinierske siete. Odborné útvary mesta
sa musia vysporiadať aj s procesmi verejného
obstarávania, majetko-právneho vysporiadania, územných rozhodnutí a stavebných konaní, v ktorých sa voči projektom neoprávnene
odvolávajú tretie osoby. Preto sa s realizáciou
niektorých stavieb začína často až v jesenných
mesiacoch. Neviditeľná práca je časovo náročná a nevieme predpokladať dĺžku jej trvania.

Aj areál pri ZŠ J. G. Tajovského chceme obnoviť

www.banskabystrica.sk
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Ocenenie
za záchranu
Prezident Združenia náčelníkov obecných
a mestských polícií SR Ján Andrejko ocenil
dvoch príslušníkov Mestskej polície v Banskej Bystrici za záchranu ľudského života.
Ocenenie si osobne prevzali Pavel Slavkov
a Zdeno Abrahám počas snemu ZNOMPS,
ktorý sa konal v novembri 2017 v Tatranskej
Štrbe. Ocenení mestskí policajti zachránili
v novembri 2016 život 73-ročnej dôchodkyni, ktorú napadol opitý 75-ročný muž v jej
vlastnom byte v mestskej časti Fončorda.
Rýchlym zistením totožnosti oznamovateľky
a rýchlym zásahom hliadky MsP bol zachránený život napadnutej ženy a útočník skončil v cele predbežného zadržania.
MsP

Hľadám domov

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

Na svet sa poponáhľali chlapci
V banskobystrickej nemocnici sa narodilo
prvé dieťatko krátko po polnoci, presnejšie 54
minút od začiatku roka. Bol ním malý Janko
z Kynceľovej, ktorý vážil 3210 g a meral 56 cm.
Spolu s mamičkou sa tešia dobrému zdraviu.
Prvý Banskobystričan, ktorý v roku 2018 uzrel
svetlo sveta v Roosveltovej nemocnici sa narodil 1. januára o 9:35 ráno. Dostal meno Andrej
a po narodení vážil 4050 g a meral 56 cm. Rodičom gratulujeme a veríme, že nový Banskobystričan bude v našom meste spokojný. Malému Jankovi, Andrejkovi aj všetkým deťom
narodeným tento rok želáme do života veľa
zdravia, šťastia a lásky.
dmo

www.banskabystrica.sk

Malého Andrejka privítal aj primátor mesta

Tento rok sa bude niesť v znamení
sieťovania a vzdelávania
Rada pre mimovládne organizácie štartuje už ôsmy rok svojho pôsobenia ako poradný
orgán primátora mesta. Jej členovia si už stanovili priority a plán aktivít na rok 2018.

Každý člen má
na starosti nejakú oblasť

Meno: Rita
Rasa: kríženec
Pohlavie: sučka
Výška: 60 cm
Narodená: 21.4.2010
Povaha: Rita je fenka väčšieho vzrastu. Veľmi by potrebovala svoj domov, v koterci nám
chradne a odiera si nos. Čaká už dlho, no stále
sa pre ňu domov, v ktorom by nebola zavretá
nenašiel. Rita je rozumné psíča sklamané človekom, no aj tak ľudí miluje a za pohladkanie
dá čokoľvek. Pomôžte nám nájsť jej konečne
domov. Bojíme sa, že sa v koterci úplne opustí.
Do KS prišla začiatkom roka 2015, a teda je
u nás už skoro dva roky. Rita je kastrovaná,
čipovaná, vakcinovaná pripravená na nový
domov.
Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, môžete sa
informovať na telefónnych číslach: 0918505254,
0915699756 alebo v Karanténnej stanici so sídlom
na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen. Presné in
formácie o formách vítanej pomoci nájdete aj na
webovej stránke www.kszv.sk.

Foto: MsÚ BB
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Deti, mládež, rodina, voľný čas (Mária Murray
Svidroňová), Zdravotníctvo, sociálne služby
pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny (Mária Helexová),
Umenie, kultúra, história (Martin Urban),
Práca s rómskou komunitou (Jolana Nátherová), Zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj (Eva Ščepková),
Vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti,
darcovstva a dobrovoľníctva (Csilla Droppová)
a Šport a rekreácia (Milan Kyseľ).

Dôležitý je kontakt
V rámci každej oblasti sa uskutočnia sieťovacie
stretnutia, ktorých cieľom je nielen spoznanie
aktivít zapojených mimovládok, ale aj identifikovanie potrieb a problémov danej oblasti, na
ktorých môže následne člen rady pracovať. Za
jednotlivé oblasti vyzdvihneme aktivity ako
budovanie tzv. Živej knižnice z rómskych aktivistiek a aktivistov s cieľom znižovať riziko
nárastu rasizmu vo vzdelávacích inštitúciach.
A tiež uvedenie princípu opačnej integrácie do
praxe – keď mimovládky, ktoré sa venujú problematike rôznych zdravotných, sociálnych

Č

a iných znevýhodnení, budú svojimi vlastnými príkladmi a prezentáciou „učiť“ tých zdravých, ako im môžu efektívne pomôcť.

Aké sú plány?
Členovia rady sa tento rok chcú venovať konceptu „Banská Bystrica – mesto ústretové
mimovládkam“ (ktorý sme vám predstavili
v minulom čísle) a tiež pripraviť tzv. Etický
kódex mimovládok. Budeme spolupracovať
na transformácii Komunitných centier a na
projekte Záruky pre mladých pre región ZV
– BB. Zástupcovia banskobystrických mimovládnych organizácií sa môžu tešiť na druhý ročník Veľtrhu mimovládok, ktorý bude
súčasťou obľúbeného Radvanského jarmoku.
V minulom roku sa nám osvedčilo tiež organizovanie vzdelávacích podujatí (napr. v oblasti marketingu, prezentačných zručností)
a v tomto budeme pokračovať aj v roku 2018.
Plánujeme zorganizovať šesť workshopov,
ktorých témy určíme na základe prieskumu
medzi bystrickými mimovládkami. Sledujte
naše aktivity na sociálnych sieťach a píšte
nám na: rada.mno.bb@gmail.com.
Eva Ščepková, členka Rady pre MNO

Š
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Piate výročie aktívnych mladých ľudí
Rada študentov mesta Banská Bystrica oslávila minulý rok svoje piate výročie od založenia.
Rada od svojho začiatku združuje žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl v meste.
Na oficiálnom slávnostnom zasadnutí sa hostia
dozvedeli o všetkých aktivitách a plánoch na
ďalšie roky. V nasledujúcom období chce rada
zapojiť do aktivít aj žiakov základných škôl
a prepojiť tak študentskú časť mesta. „Naším
cieľom je venovať pozornosť každému študentovi
a študentke v našom meste a myslíme aj na tých,
ktorí s nami v škole byť nemôžu, a preto už tri roky
chodíme na Vianoce do detskej nemocnice a trávi
me s našimi rovesníkmi čas v tento sviatočný deň,“
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Oznam

hovorí Jozef Šaranko, koordinátor akcie #DarujVianoce. V roku 2018 sa preto plánujú rôzne
diskusie nielen pre mládež, ale aj pre širokú verejnosť. V prípade, že by sa chcel ktokoľvek zapojiť do aktivít a pridať sa do Rady študentov,
stačí sa ozvať na e-mail: radastudentovmestabb@gmail.com alebo sledovať sociálne siete.
„Ďakujeme všetkým bývalým členom, všetkým
podporovateľom, všetkým sympatizantom, par
tnerom a hlavne mestu Banská Bystrica, že môžeme
prispievať k aktívnejšiemu mládežníckemu životu
v našom meste,“ odkazuje tím Rady študentov
mesta Banská Bystrica.
Andrea Maková, predsedníčka Rady študentov

Milí Parkinsonici, sympatizanti, rodinní
príslušníci, radi Vás privítame v našom klube v centre KOMUCE (Robotnícka 12). Je to
nová budova, ktorá má bezbariérový prístup
na každé poschodie. Pozývame všetkých ľudí,
ktorí prejavia záujem a potrebujú sa poradiť
o PCH. Príďte medzi nás, poradíme Vám my,
členovia klubu či neurologička K. Danterová.
Plán schôdzí RK SPS v BB na rok 2018: 25. január 2018 (10:00 hod.), 22. marec 2018 (10:00
hod.), 24. máj 2018 (10:00 hod.), 19. júl 2018
(10:00 hod.), 20. september 2018 (10:00 hod.),
22. november 2018. Plán sa bude dopĺňať
a meniť podľa potrieb RK SPS v BB, z dôvodu
zmien ktoré riešime. Viac informácií o stretnutiach Vám poskytneme na: parkinsonbbystrica@gmail.com, 0907 804 324.

Rada študentov bude vo svojich aktivitách pokračovať aj počas roka 2018

BASHAVEL uvádza do života debutové CD
Unikátna slovenská hudobná zostava Bashavel už tento mesiac poteší svojich početných
fanúšikov. Na koncerte v Banskej Bystrici uvedie do života svoje debutové CD s názvom
Bashavel – Hoorhay.

Foto: K. Sarkisjan

Táto nahrávka vznikla na podnet a s podporou
Hudobného fondu, ktorého zástupcovia v minulom roku oslovili členov zoskupenia k dokumentovaniu ich originálnej tvorby. Skupina
Bashavel sa zrodila na jar v roku 2006 ako spoločný projekt popredných slovenských hudobníkov, ktorí predtým spolupracovali v rôznych
jazzových aj viacžánrových formáciách (Pacora Trio, NBS trio a i.) a chcú svojou hudobnou
rečou nadviazať na ľudové hudobné tradície.
Cimbal, klavír, bicie, kontrabas a husle vytvá-

Členovia zľava: K. Kováč, P. Solárik, M. Comen
dant, S. Palúch, R. Ragan

rajú z ľudových piesní a motívov mnohoraké
nálady, farby a rytmy, ktoré sa pohybujú na
rozmedzí viacerých žánrov. Od svojho vzniku
stihla skupina vystúpiť na mnohých domácich
aj zahraničných koncertoch a festivaloch, ako
boli napr. koncerty v Théâtre Axel Toursky
v Marseille, festival Jazzfest Brno, koncert v Rádiu Katowice, v Slovenskom národnom divadle,
v Divadle Aréna v Bratislave, festivaly Konvergencie, Jazz pod hradom v Trenčíne, Viva musica!, International Jazz Festival Piešťany, festival
Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou a i.
Z rôznych úspešných projektov skupiny treba
určite spomenúť vytvorenie a koncertné predvedenie hudby k prvému slovenskému nemému filmu Jánošík z roku 1921, ktorú uviedla
doma aj na festivale CinEast v Luxemburgsku.
Skladba Hruška bola vybraná ako hudba pre
oficiálny trailer tohto filmového festivalu. Koncert pod záštitou mesta Banská Bystrica sa
uskutoční v novo zrekonštruovanej sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici už vo štvrtok,
18. januára 2018 o 18:00 hod. Viac informácií
sa dozviete na: bashavel.concerts@gmail.com,
0905 635 417.
rr

Šalkovskí
jubilanti
oslavovali
Členovia Občianskej rady v spolupráci s Občianskym združením Šalková zorganizovali
v tejto mestskej časti stretnutie jubilantov.
Koncom decembra pri tejto príležitosti ožili
priestory Kultúrneho domu v Šalkovej, kde
sa stretli takmer všetci 28 pozvaní občania,
ktorí sa v roku 2017 dožili svojho okrúhleho
životného jubilea. Prítomným sa prihovorili
aj poslanci mestského zastupiteľstva – Marcel Pecník a Jaroslav Kuracina. Okrem blahoželania popriali seniorom pevné zdravie
a pohodu do ďalších rokov ich života. Organizátori pripravili pre jubilantov darčeky
a chutné občerstvenie. O kultúrny program
sa postarala ľudová hudba J. Maka so svojimi
sólistami. Prítomní seniori sa v dobrej nálade
mohli porozprávať, pospomínať si na dobré,
ale aj na horšie chvíle zo svojho života. Spolu
s organizátormi prežili príjemné zimné popoludnie.
Peter Uhrík

Foto: P. Uhrík

Foto: archív Rada študentov

Iveta Burkovcová, predsedníčka klubu

Jubilantov pozvanie potešilo
www.banskabystrica.sk
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Pripomíname si
významné
osobnosti

Rozprávkovou cestou do knižnice
V areáli Domova dôchodcov a Domova sociál
nych služieb Senium (DDaDSS Senium) na
Jilemnického ul. 48 pribudli nové informačné
tabule, ktoré lemujú cestu do knižnice. Ak
mierite do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča,
do pobočky na Fončorde, už určite nezablúdite. Cestu vkusne rámujú motívy dvadsiatich
známych rozprávkových postáv. Autorom návrhov rozprávkových postáv je výtvarník Jaroslav Slabej. Zámerom projektu „Rozprávková
cesta do knižnice“ bolo jednoznačne, esteticky
a pútavo nasmerovať potenciálnych používateľov, ktorí prichádzajú po prvý raz do knižnice od vzdialeného hlavného vstupu do areálu
až ku vchodu do pobočky. Tá po presťahovaní
sídli v zadnom trakte rozsiahleho parkového areálu DDaDSS Senium a návštevníci často, napriek značeniu, mali problémy sa do nej
dostať. Aj napriek tomu, že Rozprávková cesta do knižnice je primárne zameraná na deti,
bude úspešne navigovať do pobočky všetkých
prichádzajúcich. Najmenším zároveň ponúka
hravou formou preverenie vedomostí o tom, čo
čítali, a ktoré postavy z rozprávkových knižiek
poznajú. Súčasťou projektu bola aj vkusná
úprava vstupných dverí do knižnice. Pobočka má bohaté výchovno-vzdelávacie aktivity

Ladislav Eduard Hudec bol uznávaný architekt, ktorý prežil časť svojho života v Šanghaji.
Ako projektant, staviteľ a podnikateľ dosiahol
veľké úspechy a tie si pripomíname dodnes.
Narodil sa v Banskej Bystrici a aj napriek
tomu, že zomrel v Berkeley (USA), pochovaný
je na Evanjelickom cintoríne v našom meste pod Urpínom. Každý rok si ho uctievame
spomienkovým stretnutím, no rok 2018 bude
v tomto smere výnimočný. Od narodenia Ladislava Hudeca uplynulo 125 rokov a od jeho
úmrtia je to presne 60 rokov. Na základe týchto dvoch míľnikov bol vyhlásený ROK ARCHITEKTA LADISLAVA EDUARDA HUDECA 2018. Okrem tradičného stretnutia, počas
ktorého sme umiestnili veniec na jeho rodný
dom na Bakossovej ulici, si ho budeme pripomínať celých dvanásť nasledujúcich mesiacov.
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s neziskovou organizáciou C.A.L.E.H, architektmi, historikmi, študentmi či rôznymi inštitúciami sa
bude podieľať na tom, aby spomienka na tohto významného človeka bola stále živá. Pozornosť venujeme aj sprevádzaniu obyvateľov či
turistov zo Slovenska i zahraničia po pamiatkach Hudecovej rodiny. Pracuje sa tiež na príprave stálej expozície L. E. Hudeca v Banskej
Bystrici a na otvorení a sprístupnení Centra
architektúry v našom meste, ktoré bude niesť
jeho meno. Históriu si treba nielen pripomínať. Veríme, že podujatia organizované pri
tejto príležitosti Vás zaujmú a nájdu si miesto
vo Vašom kalendári. Budeme Vás informovať.
dmo

www.banskabystrica.sk

Teraz už čitatelia nezablúdia

Zaujímajú Vás dejiny pošty?
Všetkých Banskobystričanov i návštevníkov, malých i veľkých srdečne pozývame na
výstavu s názvom „Slovenská pošta – 25 – rok za rokom“. Sprístupnená verejnosti bude
až do 13. apríla 2018 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej
pošty (Partizánska cesta 9, Banská Bystrica).
Rok 1993 bol nielen prvým rokom existencie samostatnej Slovenskej republiky, ale aj
samostatnej Slovenskej pošty. Najskôr štátny
podnik a od roku 2004 akciová spoločnosť
je tu už 25 rokov, aby poskytovala verejnosti rozmanité poštové služby. Za toto obdobie
došlo na Slovensku k vývoju spoločnosti sprevádzanému mnohými zmenami a tie neobišli
ani Slovenskú poštu. Musela byť v každom
okamihu flexibilná, prispôsobovať svoju činnosť mnohým požiadavkam, modernizovať
svoje priestory, budovy, motorové vozidlá,
reorganizovať štruktúru, začleniť sa a pôsobiť
v medzinárodných poštových organizáciách,
presadzovať nové produkty, skrátka kráčať
s dobou.

Foto: archív MsÚ BB

Dvadsaťpäťročné pôsobenie
stojí za pripomenutie

Dom s pamätnou tabuľou je na Bakossovej
ulici

nielen pre materské, základné a stredné školy, ale aj pre dospelých, seniorov, znevýhodnené či marginalizované skupiny (nevidiaci
a slabozrakí, skupiny s telesným i mentálnym
postihnutím). Realizujú sa v nej aj veľké medzigeneračné komunitné aktivity a zasadá tu
Občianska rada sídliska, na zasadnutia ktorej
chodí i širšia verejnosť. Projekt „Rozprávková
cesta do knižnice“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným
partnerom projektu.
Soňa Šóky, VKMK

Foto: archív VKMK
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Poštové múzeum tak činí výstavou nazvanou
„Slovenská pošta – 25 – rok za rokom“. Nedá
sa na ploche jednej výstavnej miestnosti, niekoľkých panelov a vitrín zachytiť všetko, čím

Slovenská pošta od svojho vzniku prešla, ale
ako už naznačuje názov, dá sa z každého roka
jej pôsobenia vybrať niečo zaujímavé. A práve
o to sa zamestnanci Poštového múzea usilovali. Pred zrakmi návštevníkov budú v textovej
časti defilovať informácie a zaujímavé čísla
z činnosti Slovenskej pošty.

Nebudú chýbať obrazové materiály
Medzi nimi originály alebo kópie niektorých
archívnych dokumentov a článkov z dobovej „poštárskej“ tlače, napríklad Spojárskych
zvestí, Poštových zvestí a výročných správ.
Toto všetko doplnia trojrozmerné predmety
používané na poštách od roku 1993, ako aj
publikácie vydané Slovenskou poštou, Poštovým múzeom a POFIS-om. Niekoľko vystavených predmetov bude zastupovať aj slovenskú
známkovú tvorbu, ktorá si svojou kvalitou za
25 rokov získala uznanie celého filatelistického sveta, o čom svedčia aj rôzne významné
ocenenia z medzinárodných súťaží.
Miroslav Spišiak, Slovenská pošta
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Multimediálna výstava už v januári v Banskej Bystrici
Múzeum Slovenského národného povstania s príchodom nového roka predstaví zaujímavú multimediálnu výstavu krátkych filmov
s názvom „Rozdelené spomienky. Československo 1937 - 1948: Česi, Nemci, Rakúšania a Slováci“. Bude o spomienkach pamätníkov
najmä spomedzi nemeckej menšiny v Československu.
Výstavu prináša občianske združenie Antikomplex.sk a je výsledkom rakúsko-česko-slovenského projektu Spájame rozdelené spomienky, na ktorom pracovalo
s Rakúskou akadémiou vied a českým
Antikomplex, z.s.

Bývali tu stáročia a inú vlasť nepoznali. Po
vojne však museli slovenskí Nemci z Československa odísť. Rovnako ako ich známejší vrstovníci z českých Sudet. Zostala
ich hŕstka a svoju reč aj kultúru museli
desaťročia držať v ústraní. Nacistický
Multimediálna výstava Rozdelené spomienky
útlak Čechov a Slovákov kontra trauma
Nemcov, ktorí museli odísť po stáročiach
spolužitia. Aj o tom je výstava Rozdelené
Životopisné rozhovory sa nakrúcali
spomienky. Pamätníci rozprávajú o Českoslov priebehu roka 2015
vensku 1937 – 1948 farbistejšie: nemeckými,
Boli zamerané najmä na československých
židovskými, maďarskými aj inými očami. FilNemcov, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku
a na Slovensku. Dej príbehov sa začína pred
my nás vtiahnu do mozaiky vtedajšej Strednej
2. svetovou vojnou, pokračuje ťažkým vojEurópy ich očami – očami pamätníkov, ktorí
ešte aj dnes žijú medzi nami.
novým obdobím, nevyhýba sa povojnovému

Foto: D. Veselský

Pred vojnou žilo na Slovensku
až 150 000 Nemcov

nútenému odsunu nemeckých civilistov
a voľne pokračuje ako spomienky až po
súčasnosť. Pamätníci rozprávajú o svojej
mladosti v Československu, o spolužití
a priateľoch, ale aj o nacistických časoch,
vojne a napokon aj o ich povojnovom vyhnaní. Hovoria o živote a o tom, ako ho
ovplyvnilo dianie veľkej histórie. Jeden
z filmov hovorí aj o súvise medzi slovenskými Nemcami a Slovenským národným povstaním. A hoci všetci zažili popri
prekvapivých zvratoch aj ťažké a tragické
chvíle, nestrácajú nadhľad ani humor, ktoré patria k životnej múdrosti.

Nepremeškajte príležitosť
Veríme, že témy ako susedia, identita, domov, odchody a návraty, ale aj vojna a oslobodenie dokážu osloviť azda každého diváka.
Výstavu môžete vidieť v Múzeu SNP od 18.
januára do konca februára 2018.
Michaela Bučeková, Múzeum SNP

S radosťou pomáhame
Základná škola Radvanská 1 sa s rokom 2017 rozlúčila nielen vianočnými
trhmi, ktoré sa tu pravidelne konajú už niekoľko rokov, ale i nevídanou
akciou, ktorá odštartovala už 6. decembra na Mikuláša. S podporou starostlivých rodičov a zapojením sa všetkých triednych kolektívov, sa podarilo vyzbieranými sladkosťami, hračkami a knihami spríjemniť predvianočný čas deťom v Dome sv. Alžbety – krízovom stredisku pre deti
a osamelých rodičov, deťom z Cirkevného Detského domova Potôčik a cez
neziskovú organizáciu Ariel aj deťom z detských domovov z celého Slovenska. Ďakujeme zúčastneným žiakom, ktorí mysleli na iných a túžili
svojim rovesníkom dopriať pocit, že na nich niekto myslí a má ich rád.
Všetkým deťom prajeme veľa radosti v roku 2018!
Eva Tonhajzerová, ZŠ Radvanská 1

Opäť sa blíži
Bezpečnostné fórum
V dňoch 7. – 8. februára 2018 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB uskutoční už 11. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie. Bezpečnostné fórum 2018 organizuje Katedra bezpečnos
tných štúdií v spolupráci so svojimi tradičnými domácimi i zahraničnými
partnermi z Českej republiky, Poľska, Srbska či Čiernej Hory. Je to jeden
z najvýznamnejších projektov fakulty. Konferencia Bezpečnostné fórum
2018 poskytuje priestor pre akademickú a odbornú verejnosť na diskusiu
o súčasnom bezpečnostnom prostredí a bezpečnostných výzvach na Slovensku i vo svete. Všetci sú vítaní!
Dávid Kollár
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Náš kultúrny stánok ocenili aj Japonci

Zámerom ocenenia je tiež zvýšiť povedomie
japonskej verejnosti o týchto záslužných aktivitách, a prejaviť tak podporu a vďaku oceneným
za ich úsilie. V tomto roku bola cena udelená
187 jednotlivcom a 45 skupinám. Všetkým
oceneným prítomným v Japonsku, boli dňa 6.
júla 2017 ministrom zahraničných vecí Japonska udelené diplomy a spomienkové predmety (hodvábne šatky furošiki). Tým, ktorí v tom
čase neboli prítomní, budú diplomy a spomienkové predmety odovzdané prostredníctvom veľvyslanca alebo generálneho konzula v krajine
ich pôvodu.

Štátna opera a Japonsko
Začiatky spolupráce sa datujú do roku 1996,
keď bol 9. apríla podpísaný protokol o udelení
Grantu japonskej vlády pre Štátnu operu Banská Bystrica v hodnote 47,5 milióna jenov. Táto
materiálna pomoc pomohla vyriešiť ich mnohé
technické problémy. Od roku 1999 koncertuje
Štátna opera v Japonsku každoročne. Zatiaľ posledné turné sa konalo od 22. júna do 9. júla
2017 (koncerty v mestách Kurume, Sapporo,
Uonuma, Hayama a Yamaga) a na ďalšie sa só-

Foto: archív Štátna opera

Cena ministra zahraničných vecí Japonska sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na
medzinárodnom poli výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími
krajinami. Pre fiškálny rok 2017 bola cena udelená Štátnej opere Banská Bystrica za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia
medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby.

Naši sólisti po vypredanom koncerte v Kurume
listi Štátnej opery vydajú už 26. januára 2018.
Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr a propagácia slovenskej
opernej kultúry v Japonsku.

Spolupráca nie je založená
na komerčnom základe
Koncerty v Japonsku sú organizované najmä
prostredníctvom miestnych samospráv, výborov pre vzdelávanie alebo miestnych záujmových spolkov a v neposlednom rade aj vďaka
ochote mnohých obetavých japonských priateľov a podporovateľov. Štátna opera sa tiež usiluje približovať japonskú kultúru slovenskému

publiku. Na jej pozvanie vystúpila v novembri
2000 skupina z prefektúry Nagano v ich priestoroch s divadelným spracovaním japonského
šintoistického tanca „Kagura“. V septembri
2005, v rámci spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR, vystúpil v Štátnej opere umelecký súbor z Okinawy. Zo slovensko-japonskej
spolupráce vznikol aj zatiaľ najväčší spoločný
projekt, vytvorenie hudobnodramatického diela podľa literárnej predlohy Anga Sakaguchiho
„Pod rozkvitnutými sakurami“. Hudbu skomponoval Vladimír Godár a libreto vytvoril Jozef
Slovák. Štátna opera tiež aktívne spolupracuje
so sólistami i dirigentmi z Japonska. V roku
2016 si pripomenula 20. výročie slovensko-japonskej spolupráce a usporiadala viacero podujatí v japonskom duchu.

Nie je to prvé uznanie
Dňa 12. mája 2015 bola Štátnej opere Banská
Bystrica za jej dlhoročný prínos k vzájomnému
porozumeniu a priateľstvu medzi Japonskom
a Slovenskou republikou udelená Cena veľvyslanca Japonska.
Veľvyslanectvo Japonska v SR

Odborná prax pre mladých ľudí
Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných
priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku
prostredníctvom odborných praxí v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách.
Praxe sú určené pre mladých ľudí vo veku od
18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú
nemčinu a majú chuť a odvahu byť štyri me
siace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí,
ktorí hovoria inou rečou a sú ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom vo Švajčiarsku. Podmienkou je absolvovanie výberového konania vo februári na letnú
sezónu a v septembri na zimnú sezónu.

Čo Vám ponúkne odborná prax?
Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti
obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne, jednodňovú exkurziu do niektorého z kantónov
vo Švajčiarsku v školskom hoteli v Luzerne.
A to všetko v spoločnosti mladých ľudí z viacerých európskych krajín. Po dvoch týždňoch
absolventov kurzu zavezie švajčiarsky partner
do jednotlivých zariadení cestovného ruchu
v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do prá-
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ce v obsluhe alebo v kuchyni. Podľa doterajších skúseností absolventov odborných praxí,
majú majitelia zariadení cestovného ruchu vo
Švajčiarsku porozumenie pre mladých brigádnikov a usilujú sa im vychádzať v ústrety.

Čo ešte ponúkne prax
počas letnej a zimnej sezóny?
Odborná prax v letnej sezóne trvajúcej od polovice júna do začiatku októbra umožňuje brigádnikom vo voľnom čase venovať sa horskej
turistike, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i  jednotlivých miest v kantóne
alebo vo Švajčiarsku. V zimnej sezóne trva
júcej od polovice decembra do začiatku apríla je tu bohatá ponuka využitia voľného času
prostredníctvom zjazdového lyžovania a lyžiarskej turistiky v svetoznámych strediskách
cestovného ruchu ako sú St. Moritz, Klosters,
Davos, Lenzerheide a iné.

Čo tým získam?
Za kvalitnú prácu samozrejme patrí aj patričná odmena. Okrem toho sú príplatky za
prípadnú prácu nadčas a sprepitné. Každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej skončení
hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže
hľadať si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ ste
sa rozhodli pre odbornú prax vo Švajčiarsku,
odporúčame Vám navštíviť webovú stránku
združenia www.swiss-slovaktourism.sk, na
ktorej nájdete aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi a kontaktné údaje na
združenie. Predbežne sa môžete prihlásiť na
e-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.com.
Stačí uviesť Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Budeme Vás obratom kontaktovať.
Tešíme sa na stretnutie so záujemcami o odbornú prax v letnej sezóne 2018 na najbližšom
výberovom konaní vo februári 2018.
Peter Patúš, riaditeľ Švajčiarsko-slovenského
združenia cestovného ruchu
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Josef Gutkaiss

(1834 – 1913)
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... ten, čo fotil Sládkoviča

Fotografia je unikátnym mapovaním aktuálnej reality a relatívne trvalým artefaktom, z ktorého môžu čerpať všetky generácie ako
z historického zdroja poznania. Aj napriek svojmu krátkemu trvaniu poskytuje fotografia rozsiahly materiál k štúdiu našich novodobých
dejín. O jej vznik a rozvoj sa zaslúžili najmä Francúzi Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833) autor najstaršej zachovanej trvalej
fotografie Pohľad z okna v Le Gras (1826), Louis Daguerre (1787 – 1851) autor tzv. dagerrotypie, ktorá dokumentuje jeho vlastný salón
(1837), ale bol to aj slovenský vynálezca Jozef Maximilián Pecval (1807 – 1891), ktorého nový objektív umožňoval 16-násobne vyššiu
priepustnosť svetla (1840). Angličan William Henry Fox Talbot (1800 – 1877), autor najstaršej zachovanej fotografie na papieri (1840),
bol zároveň aj vynálezca novej fotografickej techniky tzv. talbotypie. Aj vďaka nim sa mohla fotografia rozvíjať ďalej, k čomu prispel aj
menej známy, ale pre naše mesto o to významnejší fotograf, Josef Gutkaiss.

Foto: zdroj archív Maria Mayer

Foto: zdroj SNM Martin

Foto: zdroj SSM BB

Foto: zdroj LHM BB

Josef Gutkaiss sa narodil 1. marca 1834
a prekladateľ Andrej Sládkovič (1820
v rakúskom mestečku Margarethen am
– 1872), slovenský národnokultúrny
Moos pri Linzi. Ako 14-ročný začal napracovník Ľudovít Bohdan Grossmann
(1818 – 1890), národný buditeľ, evanjevštevovať vojenskú školu a v rokoch 1848
– 1863 narukoval do armády. O rok nelický kňaz, básnik, jazykovedec Michal
Miloslav Hodža (1811 – 1870) alebo upraskôr sa ako 30-ročný usadil v talianskom
meste Bolzano. V rokoch 1865 – 1870
vovateľ slovenských ľudových piesní,
žil vo švajčiarskom Bazileji, kde tvoril
zberateľ a pedagóg Emil Bohuslav Laciak
v mestskej časti Klein-Basel na Klara
(1852 – 1891 USA). Vďaka Josefovi GutStrasse 34 a patril k prvým fotografom
kaissovi sa zachovali nádherné fotogramesta. V Bazileji, neskôr aj v Badene prefie interiéru Radvanského kaštieľa: Veľvádzkoval fotoateliér s názvom Frau Gutká jedáleň, alebo Rákoczyho sieň, ako
aj portréty baróna Antona Radvanského
kaiss. Na zadnej strane svojich fotografií
(1807 – 1882), krajinského hodnostára,
si pravidelne uvádzal údaj: PhotograJosef a Salome Gutkaissovci
Josef Gutkaiss
statkára a jeho syna Jána Radvanského
phie von Jos. Gutkaiss, Klarastr. 34, Ba(1854 – 1899), krajinského hodnostára
sel+Baden, Ct. Aargau. Kde sa v Badene
a statkára.
nachádzal jeho fotoateliér nie je známe.
Gutkaiss je však dodnes vo Švajčiarsku
považovaný za priekopníka fotografovaV práci sa mu darilo
nia a podľa encyklopedickej informácie
Gutkaiss bol aj autorom unikátneho
„gehört zu den frühesten Fotopionieren
technického postupu, ktorým dokázal
Badens“. Na zachovaných kolekciách
zväčšovať fotografie na rozmery 20x30
fotografií sú zachytené väčšinou osobcm, prípadne 24x30 cm. Koncom roku
1870 si otvoril pobočku vo Zvolene
nosti mesta. Štátny archív mesta Baden
a v roku 1881 filiálku vo vychýrených
udáva v roku 1868 prvé registrované
kúpeľoch Korytnica. Vilu, v ktorej fomiesto bydliska Josefa Gutkaissa práve
mesto Baden. Gutkaiss sa 9. marca 1869
toateliér prevádzkoval, nazval podľa
oženil s 22-ročnou Salome Weiss, ktorá
krajiny, kde vyrastal – Swiss Villa. Fotopochádzala zo švajčiarskeho mestečka
objektívom zvečňoval kúpeľných hostí,
Glarus, kde sa narodila v roku 1847. Sanádhernú prírodu aj gejzír, ktorý mu priAnton Radvanský, 1807 – 1882
Andrej Sládkovič, 1820 – 1872
lome bola vraj vždy milá, milujúca, chápomínal milovanú Ženevu. V roku 1884
pribudla aj filiálka v Kežmarku a ďalšie
pavá a usmievavá. Prvé spoločné roky
zmienky
o jeho pobočkách nájdeme aj v mesprežili manželia v meste Glarus, kde si Josef
č. 20 a prevzal ho po dovtedajších fotografoch
otvoril fotosalón. Na zadnej strane svojich fototách Banská Štiavnica, Dolný Kubín a Spišská
Karolovi Strakovi a Rudolfovi Wűrschingovi,
Nová Ves. Posledné roky Gutkaissovho pôsobez dielne ktorých sa zachovali dve najstaršie fografií si odvtedy uvádzal autorizačný údaj: Josef
Gutkaiss-Glarusbeim Glarnehof. Fotil väčšinou
tografie mesta z roku 1860. Gutkaiss svoju veľnia v Banskej Bystrici sú zahalené tajomstvom.
portréty, rodiny, deti a známa je jeho fotka ŠtyNevieme zatiaľ presne kedy z mesta odišiel.
kú éru dokumentuje veľkorozmernými fotograJeho ďalšie životné osudy vedú do USA, kde
roch detí.
fickými prístrojmi, ktorými zachytával motívy
pravdepodobne odišiel s vlnou vysťahovalectva.
každodenného života, pohronské priemyselné
V roku 1904 odchádza z Brém loďou do USA aj
podniky,
krojované
postavy
zo
stredného
SloZo Švajčiarska
jeho manželka Salome, ktorá tam v roku 1924
do mesta pod Urpínom
venska aj významné osoby z verejného a polizomrela. Posledný, zatiaľ neoverený údaj je doV roku 1869 sa Gutkaiss presťahoval do Bantického života.
skej Bystrice. Jeho život v Banskej Bystrici bol
kladom jeho smrti. Podľa neho Josef Gutkaiss
naplnený rodinným šťastím, do manželstva sa
zomrel 4. apríla 1913 v USA.
Zábery, ktoré možno poznáte
v priebehu 11 rokov narodili štyri deti: prvoroČlánok vznikol na základe dostupnej faktografie
Zo záberov mesta a okolia sú známe najmä
a
komunikácie autora článku s vnučkou Josefa Gut
Hradný
areál
a
oprava
veže
z
roku
1886,
Dolná
dená dcéra Katarína Janka (1882), Mária Božeulica
okolo
roku
1880,
Dolné
hrable
v
Radvani
na (1884), Malvína Helena (1885) a syn Kalman
kaissa Máriou Mayer, žijúcou v zahraničí, ktorej ďa
okolo roku 1880, alebo Mestský bitúnok vybu(1893). „U Gutkaissov“ sa hovorilo nemecky,
kuje za poskytnuté informácie.
maďarsky a samozrejme aj po slovensky. Fotodovaný v roku 1886. Z významných osobnosFilip Glocko, Stredoslovenské múzeum
Mária Mayer, vnučka Josefa Gutkaissa
grafický salón si otvoril na dnešnej Dolnej ulici
tí sú to evanjelický kňaz, básnik, publicista
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Každoročne na záver roka organizuje Slovenská plavecká federácia majstrovstvá Slovenska v plávaní v krátkom bazéne. Seniorské
a juniorské sa tento rok uskutočnili v Šamoríne-Čilistove. Plavci banskobystrickej Dukly
si na nich vyplávali štyri zlaté a štyri strieborné medaily. Pričinili sa o ne Tomáš Klobučník, ktorý zvíťazil na 100 a 200 m prsia
a 100 m polohové preteky. Na 50 m prsia obsadil druhé miesto a Barbora Mišendová bola
prvá na 50 m voľný spôsob. Striebro si vyplávala na 50 m motýlik a 100 m voľný spôsob. Striebornú medailu pridal Filip Vajda
na 50 m voľný spôsob. Medailová žatva pre
pretekárov Dukly mohla byť oveľa bohatšia.
Dvaja jej najlepší plavci Richard Nagy a Katarína Listopadová však dali prednosť nerušenej zahraničnej príprave na majstrovstvá
Európy v krátkom bazéne, ktoré sa uskutočnili v Kodani a na majstrovstvách Slovenska
neštartovali.

Dukla mala zastúpenie
aj na zimných majstrovstvách
Slovenska starších žiakov
Uskutočnili sa v Dolnom Kubíne. Štartovali na nich Andrej Siklenka a Peter Perašín.
Andrej sa stal majstrom Slovenska na 100 m
motýlik, dve strieborné medaily si vyplával
na 100 a 200 m prsia a jednu bronzovú získal
v disciplíne 200 m polohové preteky. Peter
Perašín získal striebornú medailu na 400 m
polohové preteky. Na majstrovstvách Slovenska získali plavci Dukly spolu 27 medailí
– štrnásť zlatých, deväť strieborných a štyri
bronzové.

Majstrovstvá Európy v Kodani
Svoj talent predviedli v krátkom bazéne
Nagy, Listopadová, Mišendová a Klobučník.
Richard Nagy obsadil 12. miesto na 400 m
polohové preteky a Tomáš Klobučník bol 12sty na 200 m prsia, čo boli najlepšie umiestnenia zo slovenských reprezentantov. Katarína Listopadová na 50 m znak bola trinásta
v jej najlepšom čase sezóny 26,95 a na 100 m
znak obsadila 14. miesto tak isto v najlepšom čase sezóny 58,47. Barbora Mišendová,
ktorá na majstrovstvách Európy štartovala
po chorobe dosiahla najlepšie individálne
umiestnenie na 100 m motýlik a obsadila 26.
miesto a v štafete na 4 x 50 m voľný spôsob
bola 12-sta.V Kodani si vo všetkých troch individuálnych disciplínach vyplávala najlepšie tohtosezóne časy
Jozef Ivan

www.banskabystrica.sk

Koncoročný maratón v číslach
Na poslednom športovom podujatí v minulom roku sa mesto Banská Bystrica symbolicky
rozlúčilo s titulom Európske mesto športu. Športová húževnatosť v meste opäť nesklamala
a 21. ročník Banskobvstrickej plaveckej 24-hodinovky bol tento rok rekordný!
venuje 50 bodové permanentky na plaváreň.
Zoznam výhercov je zverejnený na webovej
stránke mesta, pernamentky je možné vyzdvihnúť na Oddelení športu (048/4330523,
0917 505 925). Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že Banskobystrická 24-hodinovka
v roku 2018 bude rovnako úspešná!
Oddelenie športu

• 100 m pre zdravie zaplávalo až 1775 plavcov,
čo je zlepšenie o cca 200 plavcov oproti minulým rokom;
• najrýchlejší účastník bol Alan Benedek s časom 1:05;
• najstarší účastník bol 83-ročný Ivan Krušpán
s nameraným časom 5:13;
• najmladšia účastníčka bola 4-ročná Ella Filkorová s časom 3:59;
• profesionálni plavci v nonstop dráhe zaplávali dokopy 105 km;
• najrýchlejší kilometer zaplával Richard Nagy
s časom 11:08,82;
• najrýchlejších 100 m zaplával Filip Vajda
s časom 0:55,07.
Každý, kto sa do podujatia zapojil, dostal na
pamiatku darček. Zo všetkých účastníkov bolo
elektronicky vyžrebovaných 25, ktorým mesto

Foto: MsÚ BB

Akí boli naši
plavci?

Služby krytej plavárne využilo počas poduja
tia 3 194 návštevníkov

Úspešný a obľúbený IBU Cup
Slovenský zväz biatlonu v spolupráci s par
tnermi a partnerskými mestami Banská Bystrica, Brezno, obce Osrblie, Podbrezová, Valaská,
Hronec, zorganizoval druhé kolo svetového
biatlonového seriálu IBU Cup 2018. Športové
súťaže prebiehali v Národnom biatlonovom
centre v Osrblí. Zúčastnilo sa 235 súťažiacich zo
41 krajín. Seriál pretekov IBU Cup je prípravou
pre mnohých majstrov sveta a olympijských víťazov pred najdôležitejšími súťažami v sezóne
ako sú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry.
Do Osrblia pricestovali mnohí pretekári, aby si
IBU bodmi vyjazdili nomináciu na zimné Olympijské hry v PyeongChangu. Najznámejším zahraničným menom bol francúzsky reprezentant
Simon Fourcade, ktorý si mohol víťazstvom
v Osrblí zabezpečiť miesto vo francúzskom teame pre OH. Naše farby hájili štyria muži a štyri

ženy. Stovky divákov mali veľké očakávania od
našich želiezok v ohni, od Martina Očenáša,
Mateja Kazára a Terézie Poliakovej. Počas oboch
dní sa súťažilo v najkratšej, zároveň najrýchlejšej disciplíne SPRINT muži a SPRINT ženy.
Sobota sa veľmi dobre vydarila aj slovenským
reprezentantom, členom VŠC Dukla Banská
Bystrica. Martin Očenáš získal vynikajúce piate
miesto, Matej Kazár obsadil trináste miesto, Terézia Poliaková brala IBU body za miesto v prvej
tridsiatke. Nedeľa našim už tak nepriala, tres
tné okruhy za nepresnú streľbu ich obrali o pódiové miesta. Bežecky sa rozhodne nestratili
a predviedli veľmi kvalitné výkony. Podujatie
svojou účasťou podporili aj zástupcovia mesta.
Ďakujeme za pomoc a podporu.
Milan Bagačka,
OV medzinárodných biatlonových podujatí

Blahoželáme našej ambasádorke!

Foto: biatlon-Info.sk
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Anastasia Kuzmina v začiatku nového roka
výsledkami zaskočila svoje súperky. V štvrtom
kole Svetového pohára v nemeckom Oberhofe
získala víťazstvo v rýchlostných pretekoch aj
v stíhačke. Náskok na čele poradia SP Nasťa
dostala už na 47 bodov, a to je veľmi dobrá pozícia oprávňujúca pomaličky myslieť na veľký
krištáľový glóbus, ktorý by sa na záver Nastinej
kariéry náramne zišiel. Želáme jej ešte mnoho
úspechov v športe i v živote.
Mesto Banská Bystrica a VŠC Dukla BB

Aký bol náš
športový rok v znamení titulu?
V Banskej Bystrici - Európskom meste športu 2017 sme postupne napĺňali kroky, ku ktorým sme sa zaviazali v období kandidatúry
na ceste za titulom. Na konci roka 2017 sa môžeme pochváliť širokým portfóliom podujatí i aktivít, postupným budovaním športovej
infraštruktúry či ambasádormi projektu, ktorí neustále dokazujú svoj talent a pre deti či mládež sú veľkou motiváciou.

2 586 000

eur na podporu športu
ambasádorov

Nekonečné úsilie
športových podujatí
Matej Tóth

62

percent športujúcej verejnosti
aktívnych účastníkov

12
360
Marek Hamšík

34 000

Dobrý príklad športu pre všetkých

Ľuboš Križko

k prežívali s nami

Marián Kuřeja

ovať
Konečne sa máme kde korčuľ
Martina Molnárová

rí si to zaslúžia

Vladimír Moravčík

Marek Čanecký

Ďakujeme, že ste ro

Propagujeme tých, kto

Anastasia Kuzmina

Richard Gonda

O nové projekty bol záujem

Významní športovci pôsobiaci v Banskej Bystrici sa stali skutočnými propagátormi
športu. Naše poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na tomto úspešnom projekte podieľali – Banskobystričanom, profesionálnym aj amatérskym športovcom,
športovým klubom a združeniam, učiteľom a žiakom materských, základných i vysokých škôl a v neposlednom rade partnerom projektu. Získaný titul Európske
mesto športu 2017 bol významným medzníkom v bohatej športovej histórii mesta
Banská Bystrica. Aj napriek tomu, že v decembri sme štafetu odovzdali Nitre, na
šport nezanevrieme a budeme ho podporovať aj naďalej. Odštartovali sme Novoročným šachovým turnajom, univerzitným hokejovým zápasom Svetového pohára, Trojkráľovým večerným behom a už 10. – 11. februára 2018 v Športovej hale
Dukla privítame viac ako 700 mladých džudistov z 12 krajín na piatom ročníku
medzinárodného turnaja v džude Grand Prix Banská Bystrica.	
dmo

Foto: archív MsÚ BB

Juraj Tužinský

Počas roka 2017 sme podpísali dve memorandá o spolupráci, a to s Vojenským
športovým centrom Dukla Banská Bystrica a ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. a so
Slovenskou asociáciou zrakovo postihnutých športovcov. V hodnotení „Best city“
všetkých Európskych miest v roku 2017 sme získali piate miesto. Vykonáva ho
zahraničná univerzita, ktorá sleduje plnenie záväzkov, ku ktorým sa zaviazali všetky mestá počas svojej kandidatúry. Predbehli sme aj mesto Noordwijk v Holandsku, ktoré sa umiestnilo na siedmom mieste, ale jeho kandidatúra bola v roku
2016 ohodnotená, ako jedna z najlepších v celej histórií Aces Europe. Asociácia
PR agentúr každoročne oceňuje najlepšie PR projekty na Slovensku v súťaži PROKOP. V našej kategórií sme sa zaradili medzi šesť najlepších PR projektov a dostali
sme sa do shortlistu. Zvýšili sme finančnú a propagačnú podporu športovým aktivitám, pomohli sme zmodernizovať športovú infraštruktúru v meste aj pri základných školách, podporili sme desiatky nových športových a vzdelávacích projektov,
stali sme sa jedným zo signatárov deklarácie o podpore športu v rodinách...

Martina Hrašnová

Michal Handzuš
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Z MATRIKY / RÔZNE
Uzavreli manželstvo

02.12.17
16.12.17
29.12.17
30.12.17

Peter Chren a Soňa Hodáková
Marek a Erika Majerovci
Roman a Lucia Rosovci
Juraj a Eliška Kollárovci
Michal a Katarína Homolovci

Narodili sa
Paulína Bušíková
Nina Zelinková
Alžbeta Trúsiková
Dorotka Dobrotová
Dominik Tkáč
Katarína Babicová
Hana Gieciová
Jerguš Sekerčák
Paulína Šimočková
Nela Joachímová
Richard Gazda
Timo Tuček
Patrik Kováčik
Viktória Sochorová
Tessa Wera Otto
Sofia Tőreová
Michal Muránsky
Tamara Huťková
René Kozelnický
Marianna Paulíková
Julianna Paulíková
Lea Feriancová

Lukáš Gajdošík
Michal Magula
Nikolas Lukáč
Klára Kuráková
Šimon Gazdík
Adrian Dobrovič
Adela Ovcarčíková
Mária Amália Lauková
Filip Smiešny
Marko Hudec
Sofia Helexová
Tajana Kotorová
Martin Debnár
Andrej Belokostolský
Samuel Moravčík
Lukáš Miklík
Adelka Halušková
Matej Lapín
Štefan Kutiš
Dorota Majerská
Michaela Marcineková

Opustili nás
Róbert Polc
Darina Rohoňová
Jozef Kráľ
Rudolf Oravec
Zuzana Krišková
Ľudmila Kováčová
Juraj Kubinec
Katarína Charvátová
Blanka Mišányová
Milan Očenáš
Mária Ferienčiková
Helena Ďuríková
Ing. Pavol Kontra
Milan Otiepka
Elena Almášiová
Ján Hano
Magdalena Uramová
Anna Nováková
Ing. Jaroslav Petrus
Milan Slobodník
Oľga Kollárová
Vlastimil Krajči
Jana Obtulowiczová
Anna Kováčová

december 2017

december 2017

Július Paučík
Zuzana Teremová
Ladislav Roháček
JUDr. Ján Vician
Elena Záthurecká
Zita Laceková
PhDr. Izolda
Páričková CSc.
Pavel Mrenica
Nina Filipčanová
Irena Čelková
Marta Blanárová
Ing. Marián Kúdela
Mária Sokolová
Júlia Majerčínová
Emília Rendeková
Anna Majerská
Štefan Bako
Igor Ivan
Mgr. Edmund Lasota
Mária Fehérpatakyová
Božena Bystranová
Rozália Kmeťová
Anna Kmeťová

Uzávierka Radničných novín
Uzávierka februárového čísla bude v pia
tok, 2. februára 2018 do 12:00 hod. Editorka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30
107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

www.banskabystrica.sk

Verejné (VV) vyhlášky Stavebného úradu
OVZ-SÚ-162738/29612/2017/Du
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Mgr. V. Krnáčiková, Ul. Mieru 2531/6,
984 01 LC; Stavba: Rekonštrukcia bytu č. 41, Podháj 41, BB; Vyvesené: 29.11.2017
OVZ-SÚ-160810/4411/2017/Hom
VV: Oznámenie o začatí územneho konania
Stavebník: XEMAR, s.r.o., M. Rázusa 1509/22, BB
Stavba: Prístupová komunikácia k pozemkom
Pod Dúbravou; Vyvesené: 29.11.2017
OVZ-SÚ-162931/27438/2017/Se
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Vlastníci bytov a NP
v BD, Na Starej Tehelni č. 1, BB; Stavba: Obnova
bytového domu, Na Starej Tehelni č. 1, BB; Vyve
sené: 29.11.2017
OVZ-SÚ-164479/29788/2017-Boč.
VV: Oznámenie o začatí územného konania; Stavebník: SSE-D, a.s., Pri Rajčiankev 2927/8, ZA;
Stavba: BB-Kostiviarska-Posilnenie NN siete, Vy
vesené: 06.12.2017
OVZ-SÚ-163660/4955/2017/HOM
VV: Rozhodnutie; Stavebník: TCJ INVEST, s.r.o.,
Komenského 18/D, BB; Stavba: Novostavba bytového domu „Pod Dúbravou“ BB; Vyvesené:
06.12.2017
OVZ-SÚ-164093/25461/2017/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: TTL Group, s.r.o.,
Sládkovičova 183/47, BN; Stavba: Telekomunikačná prípojka FTTH-KBV-BB-Tatranská-Quartetto
Vyvesené: 11.12.2017
OVZ-SÚ-166005/25767/2017/Du
VV: Rozhodnutie; Stavebník: CRP, s.r.o., Gerlachovská 6, BB; Stavba: Nová Radvaň – blok „B“,
Zvolenská cesta 4, BB; Vyvesené: 11.12.2017
OVZ-SÚ-163553/25721/2017/Boj.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Interpolis, s.r.o.,
Dolná 6A, BB; Stavba: Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis, Partizánska 3, BB
Vyvesené: 11.12.2017
OVZ-SÚ-166760/28680/2017/Se
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Patrik Turňa,
Fraňa Kráľa 1225/7, BR; Stavba: Stavebné úpravy

bytu, Majerská cesta 65, BB; Vyvesené: 13.12.2017
OVZ-SÚ-167180/25430/2017/HOM
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, ZA
Stavba: 9758-BB-Laskomerská, zahustenie TS
Laskomerská ul.; Vyvesené: 13.12.2017
OVZ-SÚ-169046/28751/2017/Se
VV: Zmena stavby pred jej dokončením; Stavebník: spoločnosť ROCK-Build s.r.o., Majerská cesta
3, BB
Stavba: Prevádzkový areál ROCK-BUILD
s.r.o., Priemyselný park Šalková, BB; Vyvesené:
20.12.2017
OVZ-SÚ-169647/31400/2017/MA-ozn.
VV: Oznámenie o začatí konania o zmene účelu
užívania; Stavebník: PIZZERIA EVIJO, s.r.o., Rudohorská 12, BB; Stavba: Kaviareň a Cukráreň
Emily, vrátane cukrárenskej výrobne; Vyvesené:
22.12.2017
OVZ – SÚ 151987/24494/2017/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Matej Gajdošík
a Zuzana Mitterová, Sitnianska 17, BB; Stavba:
Prestavba bytu č. 7, Rudohorská 28, BB; Vyvesené:
23.10.2017
OVZ – SÚ 152058/24688/2017/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: MUDr. Peter Palúch a manž. Jana, Kráľovohoľská 4, BB; Stavba:
Stavebné úpravy bytu č. 12, Kráľovohoľská 1, BB;
Vyvesené: 23.10.2017
OVZ – SÚ 148377/23523/2017/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, BA; Stavba: Telekomunikačná
prípojka FTTH-BB-KBV Pieninská-BD-Ďatelinky
Vyvesené: 23.10.2017
OVZ – SÚ 153505/19221/2017/MA-ozn.
VV: Oznámenie o pokračovaní prerušeného
územného konania; Stavebník: VANYS, a.s., Partizánska 94, BB; Stavba: Bytový dom U VANYSU,
Partizánska cesta, BB; Vyvesené: 26.10.2017
V Banskej Bystrici, 27.12.2017

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá, ako miesta multigeneračného dialógu a rôznych typov aktivít pre širokú
verejnosť, ponúkajú svoj program aj v roku 2018. V Komunitnom centre Fončorda vedia, že
zima stále trvá a aj prírode treba pomôcť. Ako a čím prikrmovať vtáčiky v zime v búdkach a krmítkach nás naučia 24. januára o 16:30 hod. manželia Kováčovci na besede Vtáčiky v zime.
Komunitné centrum Sásová, okrem pravidelných aktivít, pozýva koncom januára na relaxačno-kreatívny večer pri hudbe, tanci a tvorení. Sledujte naše akcie a termíny na facebookovej stránke
a dozviete sa viac.
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, 21. februára 2018 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. (Kapitulská ulica 21, Banská Bystrica).
Stretnutie bude venované téme Problémy s náladou a so správaním u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame aj nových.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Ľubica Golianová, SPOĽACH, o.z.
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Oslávte s nami

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV
CESTOVNÉHO RUCHU
putovaním

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
venované 190. výročiu narodenia Pavla Dobšinského

17. február 2018

od 13.00 do 17.00 hod.
Čakajú vás bezplatné prehliadky
so zaujímavým historickým
výkladom. Vstup do jednotlivých
objektov bude každú celú hodinu.
Posledný vstup o 16.00 hod.
V ponuke sú tieto tri prehliadky:

1. PAVOL DOBŠINSKÝ MAJSTER ROZPRÁVKAR
Radnica - Cikkerova sieň
Námestie SNP 1, Banská Bystrica

2. BÁBKY, ROZPRÁVKY
A DIVADLO
Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14, Banská Bystrica

3. ZA ROZPRÁVKOU
DO MÚZEA

ŠVK - Literárne a hudobné múzeum
Zmena programu vyhradená!
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