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Čo robí mesto
pre seniorov a rodiny s deťmi?

Foto: MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Každý z nás sa raz môže dostať do situácie, keď sa z nejakého dôvodu nebude môcť o seba postarať alebo bude potrebovať pomoc.
Pre ľudí je miesto prvého kontaktu samospráva. Aké sociálne služby mesto poskytuje, a čo plánuje do budúcnosti sa dočítate v téme
mesiaca.
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Riešime Vaše podnety

Samospráva

Zo športu

Problémy herní na Fončorde nám nie sú ľahostajné.

Všetko, čo potrebujete vedieť o blížiacich sa
komunálnych voľbách.

Počas Európskeho týždňa športu sme boli
naozaj aktívni!
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SAMOSPRÁVA

Materská škola po tridsiatich rokoch v krajšom šate

Kvalitné prostredie pre zdravý vývoj detí

programu Kvalita životného prostredia
zameraného na zvyšovanie energetickej
efektívnosti. Celková suma projektu je 1
053 290 eur, pričom celkové oprávnené
výdavky projektu v MŠ Radvanská 28
predstavujú 827 632 eur (vo verejnom obstarávaní sa podarilo ušetriť cca 237 800
eur), NFP sumu 786 250 eur a spolufinancovanie mestom je vo výške takmer 41 382
eur. Nevyhnutné neoprávnené výdavky
boli takmer 106 988 eur. Ďalších 118 670
eur investovala samospráva z prebytku
rozpočtu na vyvolané investície a obnovu vnútorných priestorov. A tak sa Materská škola
Radvanská 28 po 30-tich rokoch fungovania
vďaka rozsiahlej komplexnej rekonštrukcii
budovy, vrátane prípravy projektu, dočkala
technického zhodnotenia majetku vo výške
927 601 eur. Obnovená budova je na základe
energetického certifikátu zaradená do energetickej triedy s takmer nulovou spotrebou.
Mesto má tak vďaka eurofondom ďalšiu škôlku, ktorá zodpovedá moderným európskym
štandardom.
Foto: MsÚ BB

Po úspešnom ukončení obnovy dvoch
materských škôl Tatranská 63 a Na Lúčkach 2 bol dokončený ďalší projekt realizovaný v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia: Znižovanie
energetickej náročnosti MŠ Radvanská
28, Banská Bystrica. Stavebné práce na
MŠ postavenej v 80-tych rokoch minulého storočia boli zamerané na výmenu
okien a dverí, zdrojov osvetlenia a svietidiel, elektrických rozvodov a rozvodových skríň, systému ústredného kúrenia
a teplej vody a následné zateplenie objektu,
strechy, stropov, stien aj spojovacích chodieb,
inštalovanie rekuperačných jednotiek a exteriérových žalúzií. Uzatvorením terasy sa
úspešne zavŕšila komplexná obnova objektu
MŠ. Taktiež sa vybudoval bezbariérový vstup.
V súčasnej dobe sa zameriavame na podporné aktivity projektu s cieľom jeho úspešného
finančného ukončenia. Cieľom projektu je
zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Zrealizovanými energetickými opatreniami dosiahneme úsporu energie
na vykurovanie, čím sa zabráni neustálemu
zvyšovaniu prevádzkových výdavkov na opravu a údržbu týchto materských škôl. Ušetrené

Budova Materskej školy po rekonštrukcii
finančné prostriedky tak môžeme investovať
do ďalších rozvojových projektov mesta. Obnova bola financovaná vďaka Európskemu
fondu regionálneho rozvoja z Operačného

Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov

Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu
Jeseň je spojená s opadávaním lístia a koncom sezónnych prác v záhrade, pri ktorých
vzniká väčšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), resp. bioodpadu. Ak
Vám vzniklo v záhrade o niečo viac BRO,
môžete využiť jeho zber prostredníctvom
pristavených veľkokapacitných kontajnerov.
Mesto zavádza jesenný zber BRO, najmä za

účelom zníženia množstva BRO ukladaného
na skládke odpadov. Takisto ako prevenciu
vzniku nelegálnych skládok na periférii mesta, za plotmi záhrad, na brehu vodných tokov
a podobne. Napriek tomu, že BRO sa časom
prirodzene rozloží, takéto skládky pôsobia
neesteticky a na brehu vodného toku zároveň
zvyšujú riziko povodní. Vyzývame občanov,

aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali
kompostovaním na vlastnom pozemku, zapojili sa do zberu prostredníctvom 240 alebo 660
litrových nádob, odviezli ho do zberného dvora triedených odpadov Dechetteries v Rad
vani alebo ho uložili do pristavených veľkokapacitných kontajnerov podľa nasledujúceho
zoznamu.

V termíne 19. – 22. októbra budú pristavené kontajnery:
Križovatka M. Rázusa a T. Vansovej, Záhradná – križovatka s Tajovského ul., Astrová – koniec ul. plocha pod Azalkovou, Na Graniari križovatka
Astrová – ihrisko, A. Matušku – detské ihrisko, Prof. Sáru 6, Hviezdoslavova 50 – križovatka na Žltý piesok, Hviezdoslavova 35 – 39, Bellušova
9 (k bytovke), ul. Timravy križovatka s ul. Na Uhlisku, Jegorovova 2, Majerská cesta 21 – 23 k zastávke MHD, Šalková – námestie, Šalková –
konečná MHD, Senická cesta – konečná MHD, Senická cesta – pri bývalej MŠ, Iliaš – bývalý obchod, Rakytovce (veža, „separáky“), Smreková
(k poslednej bytovke), Kremnička (Čerešňová – zvonica), Jabloňová (koniec ulice), Podháj 70 (rodinné domy), Poľná 1 (vnútroblok), Poľná x
Malachovská (za zastávku), Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom
V termíne 9. – 12. novembra budú pristavené kontajnery:
Zelená – pod oporným múrom k spodným schodom, Limbová 7 – 17, Mlynská (bývalý obchod), Skubín (otočka MHD), Suchý vrch – Zimná ul.,
Ľ. Ondrejova – park, Hlboká (obchod), Strmá (otočka MHD), Inovecká (do zákruty na chodník), Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám., Jakub
– kostol, Jakub – ihrisko, Nový svet – otočka, Uľanka – bytové domy, Uľanka – kostol, Uľanka – začiatok, Uľanka – obchod
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB
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Informácie z mestského úradu
Podajte si žiadosť o dotácie na rok 2019

V zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Banská Bystrica v znení VZN
č. 15/2016 je možné podať žiadosti o podporu
projektov na rok 2019. Medzi podporované oblasti patria: Vzdelávanie, mládež, telovýchova
a šport; Ochrana a podpora zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, protidrogová
prevencia; Humanitárna, sociálna a charitatívna činnosť; Kultúra a kultúrne dedičstvo, informačné služby; Kreatívny priemysel; Ekológia
a životné prostredie, ekologické druhy dopravy;
Cestovný ruch, regionálny rozvoj a medziná-
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Opravy v meste napredujú

V januárovom vydaní sme Vám predstavili investičné akcie mesta na rok 2018. Informovali
sme aj o obnove mestských budov, medzi ktoré patria napríklad materské školy či hasičské
zbrojnice. Nakoľko sa samospráva úspešne
zapojila do výzvy Ministerstva vnútra SR,
v súčasnosti je čulý pracovný ruch v Rakytovciach i v Šalkovej. Budovy hasičských zbrojníc
v týchto mestských častiach sme už odovzdali do rúk zhotoviteľa. Opravy sa týkajú najmä
vnútorných priestorov pre parkovanie požiarnej techniky. Budúci rok príde na rad zbrojnica
v Sásovej, na ktorú už má mesto schválenú do-
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táciu. V Šalkovej pracujeme aj na obnove strechy na kultúrnom dome. Mesto dlhodobo venuje pozornosť aj materským školám, ktoré boli
roky zanedbávané, nie sú energeticky efektívne
a vzhľadom na počet detí v nich nie je dostatok miesta pre všetkých škôlkarov. Dôležité je
rozširovanie kapacít a preto sme vytvorili nové
priestoryv ZŠ Bakossova a pri ZŠ Radvanská.
Samospráva pokračuje ďalej. Do rúk stavebníka sme už odovzdali aj MŠ Strážovská a Karpatská, kde sa tiež začalo s rozširovaním kapacít.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov

Komunálne voľby sa blížia

V sobotu 10. novembra od 07:00 hod. do 22:00
hod. budú občania Banskej Bystrice voliť primátora a 31 poslancov Mestského zastupiteľstva. Voľby v našom meste sa uskutočnia
v siedmich volebných obvodoch, v ktorých
bude otvorených 77 volebných miestností pre
64 571 voličov. Zmena volebných obvodov
zo štyroch na sedem, ktorú poslanci schválili v júni 2018, vyvolala nutnosť prečíslovania
volebných okrskov. V dislokácii volebných
miestností došlo oproti predchádzajúcim voľbám len k malým zmenám. Pri týchto voľbách
sa vzhľadom na ich špecifické podmienky
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rodné vzťahy; Výskum, vývoj, vedecko-technické služby. Odporúčame žiadateľom postupovať
v zmysle platnej legislatívy a prijatých kritérií
na vyhodnocovanie žiadostí, ktoré sú schválené jednotlivými komisiami MsZ. Predložený
projekt je potrebné bližšie charakterizovať, určiť cieľovú skupinu, vízie, zámery a jeho ciele či
prínosy. Žiadosť o poskytnutie dotácie môžete
predložiť do 31. októbra 2018. Viac informácií
a potrebné tlačivá nájdete na stránke www.
banskabystrica.sk v sekcii DOTÁCIE.
Oddelenie športu, MsÚ BB

voličské preukazy nevyhotovujú. Kompletný
zoznam volebných obvodov, okrskov a volebných miestností sme pre Vás pripravili
na strane 9. V komunálnych voľbách 2018 si
budeme môcť vyberať zo štyroch kandidátov
na funkciu primátora mesta a celkom 117 kandidátov na poslancov MsZ bude figurovať na
hlasovacích lístkoch v jednotlivých volebných
obvodoch. Počty poslancov, ktorých môžu občania zvoliť v príslušnom volebnom obvode
a čísla poslancov, tak ako budú uvedené na
hlasovacích lístkoch, nájdete na strane 8.
Oddelenie organizačné, MsÚ BB
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Odhalíme Monument

Starostlivosť o vojnové hroby je prejavom kultúrnej vyspelosti krajiny, jej vzťahu k histórii,
zachovávaním humanitárneho posolstva a tradície. Je naším spoločným záväzkom dôstojne
sa postarať o všetky vojnové hroby a vyvíjať
maximálne úsilie pre zachovanie aj takmer zaniknutých, ale veľmi významných vojnových
cintorínov. Primátor Ján Nosko a Zväz vojakov
SR Vás dňa 11. novembra o 11:11 hod. pozývajú
na pietny akt a na slávnostné odhalenie Monumentu pri príležitosti 100. výročia ukončenia
prvej svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov
na Vojnovom cintoríne v Majeri.
Oddelenie kultúry, MsÚ BB
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Obyvateľov
Fončordy trápia
problémy s herňami

Od obyvateľov mesta sme v poslednom čase
zaevidovali viacero podnetov, ktoré sa týkali
herní, drogovo závislých a podozrivých osôb,
najmä na sídlisku Fončorda. V snahe riešiť
vzniknutý problém mesto realizuje viaceré
opatrenia, aby sa situácia zlepšila. Primátor
Ján Nosko: „Tento stav je pre mesto neprijateľný
a potrebné kroky nemôžeme odkladať. Aby sa pre
svetlili viaceré miesta, zabezpečujeme orezávanie
kríkov a pribudne aj osvetlenie a kamerový systém.
Po rokovaní s Okresným riaditeľstvom policajného
zboru prisľúbila súčinnosť v tejto oblasti aj polí
cia.“ Žiadame preto obyvateľov, aby v prípade
akejkoľvek podozrivej činnosti bezodkladne
kontaktovali mestskú alebo štátnu políciu.
Takisto je od 5. októbra zriadená e-mailová
adresa: druzby@banskabystrica.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlasovať podnety
týkajúce sa problémov v lokalite Družby.
PR KP

Sobášne dni v roku 2019

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu zverejnila na stránke mesta www.banskabystrica.
sk termíny sobášov na rok 2019. Slávnostné
obrady uzavretia manželstva sa budú konať
v určených termínoch okrem štátnych sviat
kov v čase: soboty od 15:00 do 18:30 hod.,

posledný piatok v mesiaci od 13:00 do 16:30
hod. Schválené priestory matričného úradu sú
Sobášna sieň na radnici – Nám. SNP 1 a Veľká
sieň MsÚ – ul. Československej armády 26.
Matričný úrad, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB
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Obytné paneláky sa nachádzajú v bezprostred
nej blízkosti herne na ulici Družby
www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca: sociálne služby

Chceme napredovať aj v sociálnej oblasti

Foto: D. Hein

Sociálne služby v meste Banská Bystrica sú v rámci Slovenska jedny z najrozvinutejších. Prvé priečky nám patria v kategórii rôznorodosti
druhov i foriem poskytovaných služieb. Pozitívom je aj ich dostupnosť pre občanov v prípade odkázanosti na pomoc.

Vyškolené pracovníčky sa vedia odborne postarať o seniorov
Miestna samospráva má definované úlohy
v sociálnej oblasti v rámci zákona o sociálnych
službách a v zákone o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Kým v zákone o sociálnoprávnej ochrane je zodpovednosť viac “zverená” štátu a úloha samospráv je podporná
a kooperatívna, v oblasti sociálnych služieb je
zodpovednosť voči občanom v krízových situáciách a u cieľovej skupiny seniorov prenesená
na miestne samosprávy, teda obce a mestá. Je
to ich originálna pôsobnosť, preto sú povinné
tieto služby poskytovať alebo zabezpečovať,
ako aj financovať. „V tomto smere si mesto plní
povinnosti v súlade so zákonom. Zdôrazňujeme to
aj preto, že sociálne práva nie sú v rovnakej mie
re napĺňané a dostupné pre občanov v rôznych

častiach Slovenska (menšie obce a mestá). V Ban
skej Bystrici je to výsledok dlhoročnej koncepčnej
a systematickej práce na budovaní siete sociálnych
služieb,“ hovorí M. Filipová, vedúca Odboru
sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici a pokračuje, „je však potrebné uviesť, že nedokážeme
pokryť všetky potreby a uspokojiť všetky požia
davky. Ak sa pýtate prečo, odpoveď nie je ľahká,
ale z pohľadu miestnej samosprávy je potrebné sa
na tento problém pozerať komplexne.“ Jedným
z dôležitých faktorov, ktoré vplývajú na sociálne služby a ich rozvoj je starnutie populácie,
čo je celosvetový problém. Aj v národných
programoch sa uvádza, že populačné starnutie
predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších
výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne

všetky sféry fungovania spoločnosti. Podľa
údajov matričného úradu v Banskej Bystrici
k januáru 2018 bol počet obyvateľov vo veku
62 a viac rokov 16 894, čo predstavuje 22,04
percent z celkového počtu obyvateľov v meste
(76 639). Aj keď od roku 2015 zaznamenávame zníženie podielu seniorskej populácie na
celkovom počte obyvateľov v meste o cca 1,5
percenta, napriek tomu je percentuálny podiel
vysoký. Ďalší faktor, ktorý má vplyv na uspokojovanie potrieb sú neustále sa zvyšujúce
úlohy a povinnosti, ktoré sa ukladajú samosprávam, či už v oblasti školstva, odpadového
hospodárstva alebo digitálnych technológií.
Odbor sociálnych vecí, MsÚ BB

Domáca opatrovateľská služba
Cieľom je zabezpečiť poskytovanie potrebných sociálnych služieb, ktoré umožnia senio
rom a občanom so zdravotným postihnutím
zotrvať v domácom prirodzenom prostredí.
To umožní len rozvoj rôznych druhov a foriem terénnych a ambulantných sociálnych
služieb. Rozvoj zdravotníckych technológií
a zvyšujúca sa kvalita bývania umožňujú, aby
stále väčší rozsah starostlivosti poskytovaný
v rámci pobytových služieb bol zabezpečený v domácnostiach občanov. V roku 2017

www.banskabystrica.sk

sa poskytovala opatrovateľská služba
228 klientom s celkovým počtom 138
635 opatrovateľských hodín a celkové
výdavky na túto službu za rok 2017
predstavovali 862 575 eur. Pripravuje
sa rozšírenie kapacít denného stacionára a zariadení opatrovateľskej služby. Obyvatelia majú možnosť výberu
aj neverejného poskytovateľa sociálnej
služby, pre ktorých každoročne mesto
vyčleňuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu.

Foto: D. Hein

Čo plánujeme rozvíjať

O mnoho starých ľudí sa musia postarať opatrovateľky
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Téma mesiaca: sociálne služby

Zariadenia pre seniorov

Súčasťou sociálnej politiky sú aj
služby na podporu rodín s deťmi,
ktorých hlavným poslaním je zabezpečenie starostlivosti o dieťa v období vykonávania pracovnej činnosti
rodiča a vytváranie podmienok pre
zosúladenie rodinného a pracovného života. V meste Banská Bystrica je
formálna starostlivosť o deti do 3 rokov zabezpečovaná cca u 10 percent
detí v tomto veku, z celkového počtu
detí do 3 rokov (k januáru 2018 ich
je 2 295), pričom priemer v krajinách Európskej únie je 28 percent.
Chýbajúce kapacity sťažujú návrat
a vstup na trh práce najmä matkám
starajúcim sa o dieťa do 3 rokov. „Aj
z vyššie uvedených dôvodov v krát
kej dobe rozšírime kapacity služieb na
podporu rodín s deťmi. V rámci projek
tových spoluprác pripravíme v najbliž
šom období programy, ktoré sú úspešne
rozvinuté v zahraničí (Nemecko), kde
sa rôzne iniciatívy a aktéri na lokálnej
úrovni spájajú s cieľom prijať opatre
nia k zlepšeniu ústretovosti k rodinám.
Tieto skúsenosti ukazujú, že spoločnosť
sa najzdravšie rozvíja tam, kde si ženy
nemusia vyberať medzi rodinou a karié
rou, pretože môžu mať oboje“, dopĺňa
vedúca Odboru sociálnych vecí.

Aj starí ľudia potrebujú zábavu a rozptýlenie

Foto: archív MsÚ BB

Podpora mladých rodín

Foto: D. Hein

Mesto sa pripravuje na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov
z eurofondov, a síce rozvojom pobytových sociálnych služieb s nízkou
kapacitou s dôrazom na komunitný
charakter a dostupnosť. Pripravuje
sa projekt modernizácie a rekonštrukcie zariadenia pre seniorov na
Krivánskej ulici a zámery na výs
tavbu nového moderného zariadenia
pre seniorov s kapacitou do 40 miest.

Keď sú rodičia v práci, o deti je dobre postarané

medzitrhu práce. Je to dočasné zamestnanie spojené s aktivitami
zameranými na zvyšovanie zamestnateľnosti. „Prevažná väčšina zamest
naných v podniku medzitrhu práce patrí
k marginalizovanej rómskej komunite.
Činnosti, ktoré realizovali boli zame
rané na obnovu povrchovej úpravy
zábradlí, odstraňovanie náletových dre
vín na cintoríne v Podlaviciach, úpra
vu interiéru podchodu pri Kapitulskej
ulici, čistenie verejných priestranstiev,
zimnú údržbu verejných priestranstiev,
ekologickú revitalizáciu drevín a cestnej
zelene na ceste I/66,“ uvádza M. Filipová. Jedným z kľúčových partnerov
v rámci uvedeného projektu mesta
je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2015 až 2018 uzavrel
dohody na podporu nástrojov aktívnych opatrení trhu práce vo výške
287 833 eur, čo za jednotlivé roky
predstavovalo finančný podiel z celkového ročného rozpočtu Podniku
medzitrhu práce vo výške od 40 do
69 percent. Mesto za jednotlivé roky
podporovalo podnik podielom od 9
do 23 percent z celkového ročného
rozpočtu. Za uvedené obdobie v medzitrhu práce bolo zamestnaných
viac ako 120 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu.

Komunitný plán

Foto: archív MsÚ BB

Podpora zamestnanosti
Mesto zameriava pozornosť aj na
zraniteľné skupiny obyvateľstva,
ktoré nejakým spôsobom prišli
o bývanie alebo sú dlhodobo nezamestnaní. V tejto oblasti mesto podporilo a pričinilo sa o udržateľnosť
výsledkov projektu s názvom „Od
dávok k platenej práci“, kde jedným
z výstupov projektu bolo zriadenie
neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých.
Zameriava sa na riešenie dlhodobej
nezamestnanosti a viacnásobného
znevýhodnenia
prostredníctvom

5

Dlhododo nezamestnaní pracujúci v Podniku medzitrhu práce

Novela zákona o sociálnych službách
účinná od 1. januára tohto roka určuje vymedzenie verejného záujmu na
poskytovanie sociálnej služby. Deje
sa tak pri rešpektovaní výkonu samosprávnej pôsobnosti obcí v otázke
poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb. Zároveň sa rešpektuje
súlad výkonu tejto samosprávnej pôsobnosti s vecným obsahom komunitného plánu. „Komunitný plán je aj
prostriedkom na optimalizáciu výdavkov
v sociálnej oblasti, ktoré každoročne na
rastajú. Mesto pripravuje v spolupráci
s poskytovateľmi sociálnych služieb kri
téria posudzovania súladu sociálnych
služieb s komunitným plánom. Naším
záujmom bude nastaviť transparentný
postup za rešpektovania princípu rov
nakého zaobchádzania, nediskriminácie
subjektov, proporcionality, hospodárnos
ti a efektívnosti. Sme presvedčení, že je to
možné docieliť len vzájomnou komuniká
ciou, rešpektom, dôverou a súčinnosťou
pri nastavovaní cieľov a priorít,“ ukončila M. Filipová.
Odbor sociálnych vecí, MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Tam, kde kvitnú
divé maky
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Vojenským historickým
ústavom v Bratislave
pripravuje pri príležitosti 100. výročia
ukončenia 1. svetovej vojny publikáciu
o vojnovom cintoríne
v Banskej Bystrici –
Majeri pod názvom
Tam, kde kvitnú divé maky. Publikáciu uvedie
me do života počas Dňa vojnových veteránov,
11. novembra 2018. V knihe nájdete zoznam
pochovaných, historické mapy, ukážky archívnych dokumentov, dobové fotografie či spomienky a príbehy vojakov. Obsahom budú aj
zaujímavé informácie z vojenských dejín mesta,
zisťovacích sondáží, archeologického výskumu
a mnoho iného. Zámerom knihy je predstaviť
širokej verejnosti základné fakty a poznatky
o vzniku a existencii vojnového cintorína v Majeri, o činnosti vojenskej nemocnice a zachytiť
neskoršiu históriu, ale aj súčasnosť tohto pamätného miesta a vízie do budúcnosti.
Oddelenie kultúry, MsÚ BB

Hľadám domov

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

Cesty a chodníky sú prioritou
stavebnej údržby obnovujeme vnútroblok
V lete sme dokončili posledné úpravy na
Kpt. Nálepku – Wolkerova v hodnote 57 600
dvoch najdôležitejších miestnych komunikáeur. Po obnove chodníkov na Tulskej ulici
ciách v Banskej Bystrici. Stavebné práce na
sa začalo s prácami aj na Moskovskej, a to
Zvolenskej ceste a Poľnej ulici sú už ukončev
objeme 35 000 eur. Nový chodník a obrubné. Obnovy ciest a chodníkov sa však dotkli
aj ostatných mestských častí. V niektorých
níky už majú aj obyvatelia Bagarovej ulice.
lokalitách je čulý pracovný ruch, v iných sa
Nezabúdame ani na okrajové časti. Počas
s opravami ešte len začne. Do začiatku zimseptembra sme v Kremničke obnovili vozovného obdobia má samospráva ešte niekoľko
ky na Čerešňovej a Brezovej ulici. Na Sládplánov, všetky však závisia najmä od počasia.
kovičovej ulici 74 – 76 v Podháji sa pracovalo
Nedávno boli stavebné práce viditeľné na
Zvolenskej ceste ponad R1-ku a ponad
rieku Hron. Zamerali sa na výmenu štyroch poškodených mostových dilatácií.
Vybúrané boli staré mostové spoje, odfrézoval sa pôvodných asfaltov, vyčistila sa
dilatačná medzera a vykonaná bola aj
sanácia spodnej stavby mosta. „Na záver
boli osadené nové mostové dilatačné závery
a položený nový asfalt. Banskobystričania sa
dlhodobo sťažovali na nekomfortnú jazdu,
Vodiči už môžu jazdiť plynule po moste v smere od
a preto ma teší, že už v týchto dňoch vodiči
Radvane na Zvolenskú cestu
pocítia výrazné zlepšenie v spomínanej lo
na oprave chodníka a na Pršianskej ceste boli
kalite,“ hovorí primátor Ján Nosko. Pracovné
z prostriedkov volebného obvodu doplnené
nasadenie nechýbalo ani na sídliskách. V pomerače rýchlosti. V najbližších mesiacoch
lovici septembra sa začalo s dlho očakávanou
mesto plánuje vybudovať aj nové stojiská pre
opravou povrchu miestnej komunikácie Pod
kontajnery na komunálny odpad na SmreBanošom v úseku od Dedinskej po Strmú
ulicu v hodnote takmer 91 000 eur z Fondu
kovej ulici v Rakytovciach. Celková hodnota
dopravnej infraštruktúry. Obnovy sa dočkala
týchto opráv je 30 000 eur. V Podlaviciach sa
aj druhá časť chodníka na Starohorskej ulici,
aktuálne pracuje na budovaní parkoviska na
vďaka čomu vznikne v tejto lokalite súvislý
Povstaleckej ulici, no z prostriedkov volebopravený úsek na celej jednej strane pred
ných obvodov do opráv investujeme ďalších
bytovými domami č. 6 – 30. Stavebný ruch
60 000 eur.
je viditeľný aj na Fončorde, kde z rozpočtu
dmo

Týždeň dobrovoľníctva opäť úspešný
V Banskobystrickom kraji sa do kampane Týždeň dobrovoľníctva zapojilo viac ako 1 100
dobrovoľníkov a 65 organizácií. Aj tí dopomohli vytvoriť celoslovenský rekord v počte
zúčastnených.

Meno: Egon
Pohlavie: pes
Výška: 50 cm
Rasa: kríženec
Kastrácia: áno
Vek: 11/2013
Povaha: Egon je úžasný pes, ktorý má rád ľudí
a vie sa na človeka veľmi rýchlo naviazať. Je
energický a potrebuje výbeh. Znesie sa so sučkami aj psami. Hľadá domov, kde by bol v byte
alebo dome s prístupom dnu. Ak by ste sa pre
neho rozhodli, určite by bol vďačným členom
rodiny. Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť,
môžete sa informovať na telefónnych číslach:
0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej sta
nici so sídlom na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen.
Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete
aj na webovej stránke www.kszv.sk.

www.banskabystrica.sk

Každoročne sa zapájajú do dobrovoľníckej
činnosti nielen jednotlivci, ale aj žiaci základných a stredných škôl a zamestnanci
rôznych firiem. Aj tento rok sa spoločne venovali skrášľovaniu okolia maľovaním plotov,
zbieraniu odpadkov či revitalizácii detských
ihrísk. Zorganizovali zbierku detských kníh
a školských pomôcok, vyrábali metodické
pomôcky pre predčasne narodené deti alebo vyrábali paletové sedenie v komunitnom
centre. Mnohí darovali krv alebo trávili čas
so seniormi. Súčasťou Týždňa dobrovoľníctva
bolo aj mnoho sprievodných podujatí. Ľudia
mali možnosť prísť na dni otvorených dverí
alebo na workshopy o dobrovoľníctve, ktoré
majú za cieľ motivovať a usmerniť potenciál

nych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. „Pre
mnohých sú práve tieto aktivity štartom, kedy sa
rozhodnú, že vo vybranej komunite či organizácii
zostanú a rozhodnú sa jej pomáhať dlhodobejšie.
Veríme, že práve takéto iniciatívy vytvárajú me
dzi ľuďmi pozitívnu klímu a prispievajú k lepším
vzťahom v spoločnosti,“ dodáva S. Cochová
z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.
Do kampane sa v tomto ročníku v rámci celého Slovenska zapojilo 6 129 dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok, čo je doposiaľ najvyšší počet
odkedy sa podujatie na Slovensku organizuje.
V dňoch 16. – 22. septembra program pripravilo viac ako 300 organizácií a spolu odpracovali
14 182,5 hodín bez nároku na mzdu.
Centrum dobrovoľníctva

Foto: MsÚ BB
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Európsky týždeň športu motivuje mnohých
ľudí k zdravému životnému štýlu a podporuje
myšlienku aktívneho odpočinku nielen počas
tohto týždňa, ale aj v priebehu celého roka.
Žiaci a učitelia Základnej školy Sitnianskej
32 sa zapojili do štvrtého ročníka Európskeho
týždňa športu a dňa 25. septembra zorganizovali Športový deň pod názvom #BeActive,
ktorý bol určený pre širokú verejnosť sídliska
Sásová. Pripravených bolo deväť športových
disciplín zameraných na rýchlosť, obratnosť
a rozvoj silových schopností. Ľudí neodradi-

Foto:ZŠ Sitnianska

#Beactive – urobme niečo pre seba

Deti aj dospelí si mohli vyskúšať lukostreľbu

Medzinárodná
vedecká
konferencia

Zbory v striebornom a zlatom pásme
certe. Okrem toho mali možnosť vypočuť si
hodnotné vystúpenia, napr. Sophia Choir (Kyjev, Ukrajina) či Voices of Orpheus Choir (Sofia,
Bulharsko) a spoznať tak odlišné hudobné školy
a kultúry. Ak by ste mali záujem si ich vypočuť,
tak najbližšie 26. októbra vystúpi Dievčenský
spevácky zbor na otváracom koncerte Medzinárodného festivalu V. F. Bystrého, 21. novembra
participuje Miešaný spevácky zbor na benefičnom koncerte M. Červienku a v decembri Vám
zbory, už tradične, zaspievajú 18. decembra na
Adventnom koncerte v Banskej Bystrici.
M. Matisová

Foto: I. Horváthová

Dievčenský spevácky zbor a Miešaný spevácky
zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici sa v dňoch 6. – 9. septembra zúčastnili ôsmeho ročníka Medzinárodnej zborovej
súťaže Festival Coral International Liviu Borlan
v rumunskom meste Baia Mare. Umelecká porota súťaže vybrala najlepšie zbory spomedzi
uchádzačov na základe nahrávok, a napokon sa
naše zbory umiestnili v striebornom a v zlatom
pásme. Na festivalovej súťaži sa prezentovali
spolu so siedmimi speváckymi zbormi z rôznych európskych krajín. Predstavili sa v dvoch
vystúpeniach, v samotnej súťaži a na galakon-

Spevácke zbory po galakoncerte v Rumunsku

lo ani chladné počasie a prišli si zmerať sily
v rýchlobehu či zdolať sparťanskú dráhu
v átriu školy. Ďalšie disciplíny čakali návštevníkov v budove školy a v telocvični. Deti
spolu s rodičmi mohli vyskúšať lukostreľbu,
gymnastickú zostavu alebo si mohli zaskákať
na trampolínach. Pestrý výber aktivít umožnil
všetkým generáciám stráviť popoludnie v pohybe. Tento deň nám každoročne pripomína,
že životný štýl, ktorý si vyberieme, určuje
našu budúcnosť.
ZŠ Sitnianska

Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici sa v dňoch 13. a 14. septembra konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom CEPSA (Central European
Political Science Association), ktorá bola zorganizovaná s finančnou podporou mesta Banská
Bystrica. V rámci 23. ročníka sa zišlo 130 odborníkov a akademikov z viac ako 15-tich krajín nielen z Európy, ale aj celého sveta. Počas
dvojdňovej konferencie participanti orientovali
svoje príspevky na sté výročie prvej svetovej
vojny a podobe sveta po jej ukončení. V rámci
príhovoru, v tom čase stále úradujúceho prezidenta CEPSA p. Cabadu, si FPVaMV vyslúžila
uznanie za prípravu konferencie, ktorej organizácia je uznaním pracoviska ako významného pre daný odbor. Zaujímavosťou je, že práve
počas tohto ročníka prebehli voľby nového prezidenta, viceprezidenta a tajomníka asociácie,
ktorá je dôležitá pre konzultácie v rámci politicko-spoločenského, medzinárodno-vzťahového
a bezpečnostného diania. FPVaMV tak dokázala, že nie je podstatná veľkosť, ale schopnosť
úspešne sa presadiť a dostať sa do povedomia
širokej a odbornej verejnosti prostredníctvom
organizácie takýchto podujatí.
D. Trubenová

Európsky deň jazykov v škole
Európsky deň jazykov sa každoročne oslavuje 26. septembra. Pri tejto príležitosti
pripravili učiteľky zo Základnej školy pri
nemocnici v Banskej Bystrici pre žiakov zaujímavé aktivity. Deti sa v rôznych jazykoch
učili pozdraviť a predstaviť sa alebo hľadať
pomenovania geometrických útvarov. Skúšali aj určovať jazyk z textu alebo písať azbu-

kou. Tí menší mali možnosť pozrieť si krátke
rozprávky v ruštine, angličtine, nemčine či
španielčine. Mnohé deti sa zároveň pochválili svojimi vedomosťami, pretože sa slová
cudzích jazykov naučili počas výletov a dovoleniek v zahraničí. Zavŕšením týždňa bolo
vytvorenie plagátu zachytávajúceho časť
aktivít, ktoré absolvovali. Cieľom Európske-

ho dňa jazykov je podporiť obyvateľov Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v škole alebo
mimo školy, učili cudzie jazyky. Snahou bolo
deťom ukázať, že jazyková rozmanitosť vedie
k väčšiemu porozumeniu rôznych kultúr a je
kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.
J. Mišková, M. Iskrová

www.banskabystrica.sk
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Kandidáti na primátora mesta a poslancov do msz
Kandidáti na primátora mesta
1. Igor Kašper, Ing., 38 rokov, ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko; 2. Ján Nosko, MUDr., 57 r., primátor, NEKA; 3. Peter Peuker, 65 r., občiansky aktivista, NAJ; 4. Jozef Sásik, Ing., 60 r., znalec-lesníctvo, SĽS

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1 – Banská Bystrica – centrum (6 poslancov)
1. Andrea Bačová, Mgr., 52 r., kníhkupkyňa, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 2. Patrícia Cenkovová, Mgr., 44 r., soc. pracovník, SPOLU, 3. Ladislav
Hölc, 53 r., SZČO, SZS, 4. Ján Jambrich, 60 r., technik, SĽS, 5. David Kapusta, Ing., Mgr., 29. r., daň. konzultant, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 6.
Pavol Katreniak, Mgr., Ing., 60 r., odb. radca pre ochranu prírody, pedagóg, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 7. Miriam Lapuníková, Ing., MBA, 38
r., riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, NEKA, 8. Andrea Maková, Bc., 23 r., Vedúca odd. medzinár. vzťahov a zahran. obchodu – Mesto BB, NEKA 9.
Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 60 r., Gen. riaditeľ Múzea SNP, NEKA, 10. Ludvik Nábělek, MUDr., PhD., 64 r., lekár - prednosta kliniky, SMER-SD, SNS,
11. Radovan Ocharovich, Mgr., 40 r., riaditeľ školy, NEKA, 12. Matúš Oľha, doc. Mgr. art., PhD., 59 r., Prorektor AU, NEKA, 13. Marián Pataj, JUDr.,
44 r., advokát, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 14. Róbert Ragan, 55 r., hudobník, pedagóg, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 15. Ivan Rybárik,
Ing., 75 r., dôchodca, SMS, 16. Radovan Sloboda, Ing., 52 r., šport. odborník, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 17. Marek
Šabo, Mgr., 35 r., právnik, NEKA, 18. Milan Ševčík, 52 r., konateľ, SMS, 19. Miroslav Štelcl, 37 r., odb. senior manažér, NEKA, 20. Richard Tokušev, 48
r., konateľ, ĽS Naše Slovensko, 21. Jana Toličová, Mgr., 52 r., prekladateľka, SPOLU, 22. Marek Vyhnička, 42 r., podnikateľ, SMER-SD, SNS, 23. Marek
Zeman, Ing., 32 r., biznis analytik, SPOLU
Volebný obvod č. 2 – Majer, Senica, Šalková, Uhlisko (2 poslanci)
1. Alexander Daško, Mgr., 49 r., hudobník, pedagóg, SMER-SD, SNS, 2. Oľga Kazanská, Mgr., 66 r., pedagóg, SMS, 3. Jaroslav Kuracina, 47 r., podnikateľ, NEKA, 4. Marcel Mojžiš, Ing., Bc., 40 r., riaditeľ spoločnosti, SPOLU, 5. Marcel Pecník, PhDr., 35 r., historik, publicista, SMER-SD, SNS, 6. Ivan
Uhrík, Ing., Bc., PhD., 53 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 7. Martin Úradníček, Ing., 56 r., vydavateľ,
Banskobystrická alternatíva, NEKA
Volebný obvod č. 3 – Sásová, Rudlová (9 poslancov)
1. Pavol Bielik, 64 r., referent, NEKA, 2. Jana Brázdilová, Ing., Mgr., 65 r., riaditeľka Diecéz. škol. úradu, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 3. Matej Bučko, 31 r., politológ, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 4. Maroš Čupka, Dis. art., 22 r., študent, KSS, 5. Ján Dilík, 71. r.,
hokej. tréner, SĽS, 6. Július Ernek, Mgr., 39. r., prednosta OÚ v BB, SMER-SD, SNS, 7. Jakub Gajdošík, Mgr., 33 r., viceprimátor mesta BB, SMER-SD,
SNS, 8. Beata Hirt, Ing., 56 r., riaditeľka komunit. nadácie, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 9. Peter Hunák, MUDr., 56 r., lekár, SMS, 10. Ladislav
Huntoš, 41 r., štát. zamestnanec, NEKA, 11. Jarmila Chmelková, 52 r., SZČO, SZS, 12. Jakub Iždinský, 29 r., admin. pracovník, ĽS Naše Slovensko, 13.
Marek Kliment, 37 r., súkromný podnikateľ, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 14. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 38 r.,
pedagóg a poslanec NR SR, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 15. Marek Kotleba, Bc., 35 r., živnostník, ĽS Naše Slovensko,
16. Dáša Kupčeková, 42 r., SZČO, SZS, 17. Andrej Leitner, Ing., 26 r., softvérový inžinier, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 18. Milan Lichý, Ing., 57
r., lesný inžinier, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 19. Martin Majling, Ing., 32 r., ekonóm, NEKA, 20. Anton Minárik, PaedDr., 40 r., konateľ spoločnosti, NEKA, 21. Matúš Molitóris, Mgr., 32 r., manažér, aktivista, NEKA, 22. Vladimír Pipirek, 39 r., šport. manažér, NEKA, 23. Vladimír Pirošík, Mgr.,
42 r., advokát, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 24. Milan Prašovský, 42 r., súkr. bezp. služba, B. Bystrica, SĽS, 25. Elena Púchyová, Ing., 60 r., obč.
aktivista, SZS, 26. Andrej Refka, Bc., 40 r., informatik, SMER-SD, SNS, 27. Vladimír Rosinský, 58 r., obchodník, SĽS, 28. Michal Škantár, Ing., 36 r.,
ekonóm, SMER-SD, SNS, 29. Tomáš Štrba, Mgr., PhD., 35 r., geodet, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 30. Róbert Trnka, Ing., 50 r., referent, NEKA,
31. Martin Turčan, Ing., 36 r., viceprimátor Mesta BB, NEKA
Volebný obvod č. 4 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka (2 poslanci)
1. Jozef Baláž, MUDr., 39 r., lekár, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 2. Peter Čajka, PhDr., 31 r., štát. zamestnanec, NEKA,
3. Abdulbesi Čako, 56 r., podnikateľ, SMS, 4. Katarína Čižmárová, Doc. RNDr., CSc., 62 r., obč. aktivistka, NEKA, 5. Dušan Dobrota, 62 r., živnostník,
SPOLU 6. Janka Kmeťová, JUDr., 48 r., advokátka, SMER-SD, SNS, 7. Marek Odaloš, 30 r., manažér predaja, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 8. Miroslav Potančok, 44 r., podnikateľ, ĽS Naše Slovensko, 9. Jozef Tomáš, Ing., 58 r., výsluhový dôchodca, NEKA
Volebný obvod č. 5 – Fončorda (7 poslancov)
1. Matej Ďurica, 27 r., SZČO, SMS, 2. Lucia Fabriciusová, JUDr., 38 r., advokátka, NEKA, 3. Marcela Gallová, 47 r., SZČO, SMS, 4. Ján Gereg, JUDr., 68
r., advokát, SMER-SD, SNS, 5. Peter Gogola, Mgr., 50 r., riaditeľ vydavateľstva, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 6. Danica
Halamová, Ing., 45 r., projektantka, NEKA, 7. Vladimír Hiadlovský, doc. Ing., PhD., 40 r., Rektor UMB, NEKA, 8. Luděk Hochmuth, MUDr., 65 r., lekár,
alergológ, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 9. Robert Hrnčiar, 55 r., podnikateľ, SMS, 10. Klaudia Hrušková, 40 r., SZČO, ĽS Naše Slovensko, 11.
Miroslav Ivan, Ing., 52 r., poslanec NRSR, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 12. Daniel Karas, Mgr., 43 r., manažér, SMER-SD, SNS, 13. Hana Kasová, Ing. arch., 42 r., architektka, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 14. Ľubica Kleniarová, Mgr., 61 r., dôchodca, KSS, 15.
Viera Klimentová, RSDr., 67 r., dôchodca, KSS, 16. Soňa Kopčanová, Mgr., 48 r., pedagóg, umelec, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne
Slovensko, 17. Rastislav Medveď, Mgr., 41 r., manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 18. Marek Modranský, Mgr., 39 r.,
Predseda Inštitútu verej. dopravy, SMER-SD, SNS, 19. Ľubomír Motyčka, 68 r., novinár, SMER-SD, SNS, 20. Peter Peuker, 65 r., obč. aktivista, NAJ 21.
Peter Pohančaník, Ing., PhD., 37 r., riaditeľ FS Urpín, NEKA, 22. Vladimír Sklenka, PhDr., PhD., 41 r., historik, NEKA, 23. Lucia Skokanová, Ing., 42 r.,
projekt. manažérka v Nadácii pre deti Slovenska, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 24. Roman Štrba, Mgr., 53 r., manažér, SĽS, 25. Svetozár Tomič,
66 r. podnikateľ, SMS, 26. Vladimír Výbošťok, 71 r., inštruktor telesnej a bojovej prípravy, NEKA, 27. Stanislav Zaťko, 45 r., Kuster, SMS, 28. Denisa
Zaťková, 45 r., SZČO, SMS
Volebný obvod č. 6 – Radvaň (3 poslanci)
1. Svetozár Dluholucký, Prof. MUDr., CSc., 78 r., detský lekár, SMER-SD, SNS, 2. Erika Karová, 36 r., podnikateľka, NEKA, 3. Alžbeta Lukáčová, Mgr.,
PhD., 38r., dramaturgička, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 4. Roman Miškár, 37 r., manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 5. Vladimír Moravčík, 36 r., prof. športovec, NEKA, 6. Peter Novanský, 34 r., podnikateľ, NEKA, 7. Juraj Odor, Ing., 70 r., kontrolór, NEKA, 8.
Marek Ondráš, Mgr., 34 r., vyšetrovateľ PZ, NEKA, 9. Miroslava Pastorková Kiseľová, Mgr. art., PhD., 43 r., zástupkyňa riaditeľa, pedagóg spevu, SZS
10. Peter Plančík, 34 r., vodič MKD, KSS, 11. Ľudmila Priehodová, Ing. arch., 65 r., architektka, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 12. Jozef Sásik, Ing.,
60 r., znalec-lesníctvo, SĽS, 13. Pavol Strhák, 34 r., konateľ spoločnosti, SPOLU, 14. Ján Ševc, RSDr., CSc., 70 r., dôchodca, KSS
Volebný obvod č. 7 – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce (2 poslanci)
1. Peter Handlovský, Ing., 64 r., živnostník, SMER-SD, SNS, 2. Igor Kašper, Ing., 38 r., ekonóm, manažér, SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, Progresívne Slovensko, 3. Miroslav Lupták, 43 r., organizátor podujatí, Banskobystrická alternatíva, NEKA, 4. Milan Smädo, 65 r., SZČO, NEKA, 5. Michal
Ševčík, JUDr., Ing., PhD., 35 r., advokát, SMS
Vysvetlivka: NEKA = nezávislý kandidát
www.banskabystrica.sk
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Dajte si pozor na zmenu volebných obvodov

Volebný obvod č. 7
(4 017 voličov)

Vol. obvod č. 6
(6 300 voličov)

Volebný obvod č. 5 Volebný obvod č. 4
(15 231 voličov)
(4705 voličov)

Volebný obvod č. 3
(18 422 voličov)

Volebný obvod č. 2
(4364 voličov)

Volebný obvod č. 1
(11 532 voličov)

V.O.

Č.O.

Názov ulice
Astrová, Azalková, Kláry Jarunkovej, Muškátová ulica, Na Graniari, Nad plážou, Námestie Ludvika
1.
Svobodu, Školská, Tajovského, Tibora Andrašovana
Cesta na amfiteáter ,Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, Jána Chalupku, Janka Kráľa, M.Hattalu,
2.
M.M.Hodžu, M. Rázusa, Murgašova, Na Troskách, Rutkaya Nedeckého, Terézie Vansovej, Záhradná
Alexandra Matušku, Bakossova, Cmárovo, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bottu, Katovná, Krížna, Laskomerská, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Pod vysielačom, Sl3. – 4.
nečné stráne, Stoličková; Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove , Severná, Šimona
Jurovského
Dolná, F. Švantnera, J.Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Národ5.
ná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie,
6.
Horná, Kukučínova, Robotnícka, Železničiarska,
Cesta k nemocnici, ČSA, Petelenova; 29. augusta, Jegorovova, Partizánska cesta; Cesta k Smrečine,
7. – 10.
Námestie slobody, Trieda SNP 2 - 38, 7 – 31; Trieda SNP 33 – 73, 40 – 80
Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša, Profeso11.
ra Sáru, Rudlovská cesta 2 - 54, 3 – 51, Skuteckého, Šoltésovej
12.

Majerská cesta, Stavebná

13.

Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta

Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866,
9. mája 3-23, 6-30, Hviezdoslavova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, , Viestova, Žltý piesok; Bellušova,
15. – 17. Boženy Němcovej, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy; 9.mája 25-55, 36-74,
Družstevná, Golianova, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou, Pod Turíčkou
Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod
18.
Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 - 85, 70 - 116, Strmá, Zdenka Mikulu
Haškova, Hlboká, Mateja Bela; Agátová,Dubová,Garbanka, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici,
19. – 23. Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surovská, Veterná;
Ďumbierska, Ružová; Gerlachovská, Chabenecká; Beskydská, Fatranská
24. – 27. Magurská 5 – 59; Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69; Inovecká, Karpatská; Magurská 2 – 16, Pieninská
14.

28.

Krivánska

Volebná miestnosť
Univerzita Mateja Bela,
Tajovského 10
SPŠ Jozefa Murgaša,
Hurbanova 6
ZŠ, Bakossova 5
ZUŠ J. Cikkera,
Štefánikovo nábrežie 6
ZŠ SSV, Skuteckého 8
ZŠ, Trieda SNP 20
ZŠ SSV, Skuteckého 8
Banskobystrická regionálna
správa ciest, Majerská cesta 94
Budova bývalej ZŠ,
Senická cesta 57
Kultúrny dom, Hronská 4
ZŠ, Golianova 8
Kultúrne stredisko Rudlová,
Strmá 2
ZŠ, Ďumbierska 17
ZŠ, Pieninská 27
Dom opatrovateľskej služby,
Krivánska 22

Javornícka 1 – 53; Javornícka 2 – 12, Rudohorská 1 – 27; Starohorská 1 – 23, 6 – 38; Starohorská 25
– 49, 40 – 70, Tatranská 1 – 11; Strážovská, Tatranská 4 – 10; Tatranská 13 – 39, 14 – 38A; Tatranská
29. – 39.
ZŠ, Sitnianska 32
40 – 58, 41 – 79; Tatranská 60 – 96, 81 – 93; Tatranská 95 – 109, Rudohorská 28 – 32; Sitnianska 1 –
23, 2 – 22; Rudohorská 20 – 24, Sitnianska 24 – 32, 25 – 33
Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Nový Svet, Ovocná, ToMŠ, Jakubská cesta 77, Jakub
40.
poľová, Kostiviarska: 10151, 10153
Budova bývalého MNV,
41. Jozefa Mistríka, Uľanská cesta
Uľanská cesta 47, Uľanka
Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz; GaštanoZŠ, Gaštanová 12
42. – 45. vá, Limbová; Javorová, Lipová, Lúčičky, Priehrada, Višňová, Ulička; Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach,
Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta
Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova; Družby; Mládežnícka 2 – 38, 1 – 29
46. – 50.
ZŠ, Okružná 2
Internátna 1, 2 – 32, Nová; Internátna 13 – 69
Mládežnícka 31 – 47, Oremburská; Moskovská 2 – 40; Moskovská 1 – 29, 42 – 48, Vršacká, Zadar51. – 56.
ZŠ, Moskovská 2
ská; Tulská 2 – 38; Tulská 1 – 59, Kyjevské námestie; Tulská 64 – 74, 61 – 119, Kovačická
Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená; Jazmínová, Spojová, Šalgotarjánska; Trieda Hradca Králové 1 –
57. – 60.
ZŠ, Spojová 14
15; Trieda Hradca Králové 16 – 40, Kvetinová
Švermova 2 – 44, 19 – 59; Dlhá, Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nám.Ľ.Štúra 1, Nešporova, Sado- Domov dôchodcov SENIUM,
61. – 62.
vá, Švermova 1 – 17
Jilemnického 48
Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Králická cesta, Letná, Na Kútinách, Na Motyčinách, Ovčiarska cesta,
Gymnázium Mikuláša Kováča,
63. – 64. Pod Suchým vrchom, Poľná 2 – 102, 35 – 157, Stredná, Zimná, Radvaň: 10165, 2751, 13165, 14958,
Mládežnícka 51
15069; Malachovská cesta, Poľná 11 – 33, Stromová, Stupy
65. – 67. Nám.Ľ. Štúra 7 – 25, 8 – 26, Poľná 1 – 9; Radvanská 1 – 24; Kalinčiakova , Sládkovičova 5 – 13
ZŠ, Radvanská 1
Fakulta zdravotníctva,
68. – 70. Radvanská 25 – 30, Bernolákova 1 – 3 a 14 – 58, Pršianska cesta; Bernolákova 5 – 43, Cintorínska
Sládkovičova 21
Bývalá budova zeleniny,
71. Iliašska cesta, Zvolenská cesta 5, 19,33,71
Zvolenská cesta 29
Podháj 2 – 52, 1 – 37, Sládkovičova 16 – 48, Sokolovská, Zvolenská cesta 2, 4, 6; Podháj 56 – 102,
Fakulta zdravotníctva,
72. – 74.
39 – 69; Sládkovičova 50 – 96
Sládkovičova 21
Klub dôchodcov Senior,
75. Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Plánková, Šípková, Trnková
Kremnička 18
Ametystová, Bronzová, Diamantová, Jantárová, Jaspisová, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálo76.
Medená 1, Pršianska Terasa
va, Platinová, Rubínova, Rumelková, Tyrkysová, Topásová, Zlatá, Zafírova, Železná
Zvonica, Rakytovská cesta 76,
77. Rakytovce: Borovicová, Brestová, Klenová ulica, Liesková, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová
Rakytovce
www.banskabystrica.sk
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Zaujímajú Vás detské sny, predstavy
a fantázia? Prehliadka najlepších
výtvarných prác detí z materských škôl
z celého Slovenska Vás zavedie do sveta
najmenších.
Tohtoročné podujatie Dúhový kolotoč je zaujímavý svojou témou O čom snívam. Oficiálne
otvorenie výstavy 12. ročníka súťažnej pre
hliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku sa uskutoční dňa 6. novembra o 10:00
hod. v priestoroch banskobystrickej radnice.
Výstava prác detí potrvá do 15. novembra
a koná sa pod záštitou primátora mesta. Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR a organizátorom
je Metodicko-pedagogické centrum Bratislava a RP MPC Banská Bystrica. Hlavnou myšlienkou je podporovať deti predškolského
veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní
fantazijných predstáv a v ich obrazotvornosti
a emocionálnosti. Podujatie sa každoročne teší
veľkému záujmu detí, učiteliek, ale aj rodičov
a samotnej verejnosti. Aktuálny ročník je iný
tým, že rozvoj výtvarnej tvorivosti v rámci
Dúhového kolotoča sa stáva súčasťou vzdelávacej činnosti v materských školách.
J. Jakálová

Európska noc výskumníkov
s rekordnou účasťou
Aj tento rok sa posledný septembrový
piatok Banská Bystrica pridala k stovkám
miest v 30-tich európskych krajinách, aby
ukázala, že veda je zábava. Dvanásty ročník Európskej noci výskumníkov priniesol
opäť vedu a výskum bližšie širokej verejFoto: OZ SOVVA

Dúhový kolotoč
v meste

Stánok s ukážkou výroby modrotlače
na nás číha rádioaktivita. Zisťovali, ako je
možné zastaviť hrozbu teroristického útoku za pomoci umelej inteligencie alebo
mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké by to
bolo prevrátiť sa pri jazde v aute na strechu. Návštevníkom sa venovali vyučujúci
a študenti z univerzít a výskumných inštitúcií – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Žilinská univerzita, Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky, Energoland, CVTI SR –
Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
a viaceré výskumné ústavy SAV.
M. Ingrová
Foto: OZ SOVVA
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Aj deti si skúsili simuláciu prevrátenia sa v aute
nosti. Minulý rok si prišlo inovácie, vedecké
objavy či rôzne prednášky našich slovenských
vedcov pozrieť 20 000 návštevníkov z celého
regiónu, no tento rok ich bolo 22 153. Podujatie
sa uskutočnilo v priestoroch nákupného centra
Europa Shopping Center, kde na návštevníkov
čakalo 27 vedeckých stánkov. V nich sa napríklad dozvedeli ako vzniká modrotlač alebo kde

Precvičovanie očných svalov
prostredníctvom diel výtvarného umenia, cvičenie
s monografiami umelcov
s fitnes trénerom v galérii,
vysádzanie a vsádzanie papierovej trávy do škár podlahy či rytie odkazov do steny.
Toto a mnohé iné ponúka
Tvorivá dielňa v Stredoslovenskej galérii
návštevníkom Stredosloven
ská galéria v rámci svojej aktuálnej vzdelávacej výstavy „Ako na umenie...“. Spomenuté aktivity sú súčasťou diel súčasných výtvarných umelcov ako J. Gábor, M. Hnat, E. Hnatová, M. Mlynarčíková, N. Ružičková
či P. Ševčík. Väčšina z nich tvorí v Banskej Bystrici, pričom pedagogicky
pôsobia a aktívne sa angažujú v oblasti vzdelávania umením. Vystavené
diela cielene komunikujú priamo s divákom, ktorý sa stáva ich spolutvorcom. Tento aktívny prístup zanecháva „zážitkovú stopu“ a je dôležitý
v procese vnímania, a to najmä prijatia a pochopenia myšlienky diel autorov. Autorská dvojica E. Hnatová a M. Hnat mapuje domáce umenie
a obrazy, ktoré sú súčasťou obytného priestoru ich susedov. Otvára tak
diskusiu o pohľade na umenie a o tom, ako sa mu môžeme priblížiť. Počas
výstavy, ktorú pripravila kurátorka M. Martincová, sú pre návštevníkov
pripravené tvorivé dielne, autorské workshopy alebo komentovaná pre
hliadka s vystavujúcimi umelcami. Výstavu si môžete pozrieť v Bethlenovom dome na Dolnej 8 do 24. februára 2019. Viac informácií nájdete na
www.ssgbb.sk.
M. Martincová

www.banskabystrica.sk
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Festival Hory a mesto
Máte radi adrenalín
a krásnu prírodu?
V tom prípade je Festival Hory a mesto
Banská Bystrica pre
Vás to pravé. Už druhý ročník prehliadky
horských a dobrodružných filmov sa uskutoční v dňoch 7. až 10. novembra v kinosále
Múzea SNP. Okrem výberu z najlepších filmov rovnomenného bratislavského festivalu
sa môžete tešiť aj na viacero prednášok zaujímavých hostí. „Srdečne všetkých pozývame
na festival a pevne veríme, že sa pomaly vytvorí
tradícia a druhý novembrový víkend bude v Ban
skej Bystrici patriť horským filmom. Bola by to
pekná bodka za letnou sezónou, a tiež inšpirácia
pred nastávajúcou zimnou,“ odkazujú organizátori. Prehliadka sa začne už v stredu podvečer
s environmentálnou tematikou. Štvrtok bude
patriť bežcom J. Hazuchovi a K. Lovrantovej,
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Bystrická
radnica ožije
hrami

a zároveň zástupcovia
z OZ Hornonitrianske
stopy odprezentujú
aktivity v oblasti budovania cyklistických
trás v neďalekých
Bojniciach. Tretí deň
bude patriť skialpinizmu, keďže o svojich
zážitkoch z extrémnych lyžiarskych zjazdov
prídu porozprávať skialpinisti M. a R. Peťovci. Ďalší deň pokračuje blokom filmov pre
rodiny s deťmi, k vytvoreniu ktorého organizátorov inšpiroval slovenský film S deťmi cez
hory. Popoludnie bude zase patriť filmom od
R. Hatiara a filmu Pavúk od Ľ Slivku. Festival
zakončia filmy o lezení, ktoré spestria príbehy J. Krištoffyho o lezení na Sardínii a zážitky
paraglajdistu J. Koreňa o výstupe a následnom
zlezení vrcholu na Antarktíde v rámci projektu Seven Virgin Summits s M. Sabovčíkom.
D. Jakubíková

Už po šiesty raz sa všetci milovníci hier
môžu tešiť na podujatie Hravá Bystrica,
ktoré sa uskutoční 21. októbra. Rôzne
druhy hier, ktoré si budete môcť nielen
vyskúšať, ale ich aj vyhrať, pre Vás
pripravila predajňa spoločenských hier
iHRYsko spolu s mestom Banská Bystrica.

Koncert k stému výročiu
ukončenia 1. svetovej vojny
slovenskou premiérou. Na koncerte spolupracujú Fakulta muzických umení Akadémie
umení, Štátna opera a mesto Banská Bystrica.
Spoločne vystúpia zbor a orchester Štátnej
opery s komorným speváckym zborom Ars
vocalis, sólistami koncertu budú A. Kučerová, M. Šebestová, M. Dvorský, G. Beláček, Š.
Kocán a dirigovať bude P. Tužinský.

Foto: archív iHRYsko

Prvá svetová vojna, nazývaná aj Veľká vojna, si vyžiadala milióny obetí. Je nutné si
pripomínať nezmyselnosť vojny, devastácie
ľudských životov, mravný a etický úpadok
spoločnosti. Koncert, ktorý sa uskutoční 10.
novembra o 19:00 hod. v Štátnej opere v Banskej Bystrici má byť vyjadrením úcty voči
všetkým obetiam. Program pozostáva z diela Requiem talianskeho skladateľa Gaetana
Donizettiho a jeho uvedenie bude zároveň

Na podujatí nájdete hry pre každého

M. Holubčíková

V poradí 38. Festival zborového spevu Viliama
Figuša – Bystrého sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 26. – 27. októbra v Robotníckom
dome. Piatok štartuje koncertom detských
a dospelých speváckych zborov. Druhý deň pokračuje súťažou v kategórii miešaných speváckych zborov a večer sa na galakoncerte okrem
víťazného zboru predstavia zaujímaví hostia,
vokálne skupiny Elegans z Banskej Bystrice
a For You z Bratislavy. Festival zborového spevu
Viliama Figuša – Bystrého je najstarším festivalom zborového spevu na Slovensku. Vznikol
v roku 1978, keď v Banskej Bystrici pôsobilo 16
speváckych zborov. Od svojho vzniku festival
organizačne zabezpečoval Park kultúry a oddychu a následne od roku 2013 Oddelenie kultúry
mesta Banská Bystrica. Na festivale počas troch
desaťročí účinkovalo 20 000 spevákov všet-

Foto: archív MsÚ BB

Festival s medzinárodnou účasťou

kých vekových kategórií, 256 zborových telies
z 18-tich štátov Európy, USA a Juhoafrickej republiky. Od roku 1992 nesie meno hudobného
skladateľa Viliama Figuša - Bystrého. Festival sa
z pôvodne regionálneho podujatia stal jedným
z najvýznamnejších na Slovensku.
Oddelenie kultúry, MsÚ BB

Tretia októbrová nedeľa sa bude niesť v znamení dobrodružstva. Viac než tristo spoločenských
hier si môžete prísť zahrať medzi 10:00 hod.
a 17:00 hod. do Radnice, ktorá sídli na Námestí
SNP 1 alebo priamo do predajne iHRYsko na
Hornej Striebornej 13. Podujatie je určené pre
dospelých aj celé rodiny a prostredníctvom hier
sa zabavíte, a zároveň si precvičíte pamäť, postreh, ale aj slovnú zásobu. Svoje znalosti z rôznych oblastí, ako napríklad história, geografia či
kultúra si overíte pri vedomostných hrách. Via
cerí sa nájdu v strategických hrách a pre menej
súťaživých budú pripravené kooperatívne hry,
v ktorých hrajú všetci spolu a úhlavným nepria
teľom je hra samotná. Na odľahčenie sa zase
môžete zapojiť do párty hier, kde zažijete plno
smiechu. Nebude chýbať ani obľúbený drevený
futbal s magnetickými figúrkami a mnoho hier
aj pre tých najmenších. Na ceste za dobrodružs
tvom Vás budú sprevádzať dobrovoľníci, ktorí
všetkým poradia s výberom hier a vysvetlia pravidlá a postupy. Nezabudnite počas hier zbierať
pečiatky na ústrižok, ktorý Vám možno prinesie šťastie a stanete sa výhercom spoločenskej
hry. Vstup je zdarma.
D. Štrbová
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História

Samuel libay
Banskobystrický zlatník a strieborník Samuel Libay (1782 – 1866) bol významnou osobnosťou mesta. Počas svojej kariéry bol majstrom,
cechmajstrom, vychoval budúcich zlatníkov a svoju prajnosť prezentoval aj v sociálnej oblasti. Svojím dielom dokázal nenahraditeľnosť
a jedinečnosť ručnej zlatníckej práce v období, keď v súťaži s lacnejšou strojovou výrobou strácala svoje pozície. Jeho práce svedčia
o poctivej remeselnej príprave, sú dokladom jeho zručnosti, zlatníckeho majstrovstva, ale aj schopnosti umeleckého pozorovania. Aj
jeho zásluhou sa dostala Banská Bystrica do širšieho európskeho povedomia.

Roky mladosti

Technikou, podobnou benátskej či bruselskej
čipke, vyrábal Libay aj drobné ozdobno-úžitkové predmety (spony, ihlice, brošne, vinety,
schránky, krstné medailóny), veľké plastiky
a busty. Medzi jeho vrcholné diela patria Glabitsov pokál (1835), filigránová soška cisára
Napoleona I. (1847) a filigránová busta cisára
Františka I. (1840).

Samuel Libay, ml. sa narodil 11. marca 1782
v Modre, v rodine miestneho zlatníka Samue
la Libaya (1755 – 1818) a Alžbety rod. Rázga
(1753 – 1826). Krstnými rodičmi mu boli modranskí mešťania – mäsiar Imrich Wolesch
s manželkou Juditou a Ján Oblátkas s manželkou Teréziou. Keď mal Samuel 6 rokov, rodina
sa presťahovala do neďalekého Pezinka.

Ako učiteľ

Ako 16-ročný sa začal učiť za zlatníka v bratislavskej dielni Jána Michala Tirtscha (tiež
Johann Michael Turtsch, Tirsch), rodáka zo
šarišských Lipian a žiaka banskobystrického
majstra zlatníka Samuela Hallera. Ako 19-ročný sa stal zlatníckym tovarišom. V listinách
bratislavského zlatníckeho cechu sa zachoval
záznam, v ktorom sa píše „o prepustení učňa
Samuela Libaya zo stavu učňovského“ a v zápise z 28. júna 1801 je zmienka, že „majster
Tirtsch a cech prepúšťajú Samuela Libaya na stupeň tovariša.“

Foto: Súkromný archív

Prvé kroky k remeslu

Počas svojej činnosti umeleckého zlatníka
a strieborníka vychoval štrnásť budúcich zlatníkov. Patrili medzi nich: Pavol Kupec, Pavol
Libay, Daniel Škultéty, Karol Miškovský, Alojz
Herritz, Mikuláš Malagreda, Michal Schnell,
Jakub Trauer, Karol Ľudovít Libay, Ján Nepomuk Zollner, Ján Wünsch, Ferdinand Reimlinger, Samuel Lettner a Karol Herman Teodor
Lindtner. Niektorí z nich boli dôstojnými pokračovateľmi umenia svojho majstra a učiteľa.

Samuel Libay s bustou cisára Františka I.

Rodinný život

www.banskabystrica.sk

Foto: archív Stredoslovenské múzeum

Foto: D. Hein

Foto: archív Stredoslovenské múzeum

Do manželstva vstúpil Samuel Libay 26. augusta 1811 a za
manželku si zobral 20-ročnú
Majstrom
Frederiku Schröppel, dcéru
zlatníckeho cechu
mlynárskeho majstra Pavla
Po dokončení povinnej vanSchröppela a manželky Barbodrovky sa Samuel Libay v roku
1805 usadil natrvalo v Banskej
ry, rod. Haas. Schröppelovci
Bystrici. Slobodné kráľovské
pochádzali z bavorského mesmesto sa stalo 23-ročnému
ta Erlangen. Na svadbe bol
mladému zlatníkovi celoživotmladému zlatníkovi svedkom
Andrej Czilchert, waldbürger
ným bydliskom a zlatníckym
z Banskej Bystrice a svedkom
pracoviskom. Tu vytvoril svoje
nevesty bol Gottlieb Zendy,
významné diela, ktoré mesto
obchodník z Bratislavy. Manreprezentovali na významnej
Mileniárnej výstave v Budapešželia Libayovci mali šesť detí,
prvým dieťaťom bol Augustín
ti a Svetovej výstave v Paríži.
Teofil (neskôr lekár) a po ňom
Presne 15. augusta 1807 vstúpil
prišli v Banskej Bystrici na svet
do banskobystrického zlatnícZlatnícka dielňa Samuela Libaya
Filigránová soška cisára Napoleona I.
Karol Ľudovít (významný makeho cechu. Z dobového dokumentu sa dozvedáme, že na
liar a vedutista), Terézia Frezasadanie cechu sa dostavil s výučným listom
o váhe 32,5 lóta. Do pokladne vložil kapitál 50
derika, Augusta Ludovika, Viliam Móric a pos
a s ručiteľom, banskobystrickým stolárskym
zlatých a za dve zvolania cechu zaplatil 2 zlaté.
ledným potomkom bol Samuel Adolf. Samuel
majstrom Ondrejom Grillom (tiež Andreas
Libay zomrel 7. augusta 1866 vo veku 84 rokov.
Grillus). Preukázal zvládnutie zlatníckej proPochovaný je v rodinnej hrobke na miestnom
Dielo
evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.
fesie, povinné absolvovanie vandrovky a predÚžitkové aj umelecké predmety z dielne SaZ autorského pera historika Stredoslovenského
niesol prosbu, aby mu cech na základe zvykmuela Libaya sa nachádzajú v slovenských,
múzea Filipa Glocka vyjde v decembri tohto
maďarských
múzeách
a
súkromných
zbierlostí udelil majstrovské právo a prijal ho medzi
roku rozsiahla monografia SAMUEL LIBAY žicechových majstrov. Ako majstrovskú prácu
kach. Ich vznik inšpirovala príroda (roháče,
predložil striebornú vysokú kávovú kanvikobylky, muchy, komáre) a technika filigránu
vot a dielo banskobystrického zlatníka.
pripomína krehké japonské umelecké diela.
cu podľa súčasnej módy s dvojitou portúrou
Filip Glocko, Stredoslovenské múzeum

Európsky týždeň športu v obrazoch

Banskobytrický chodecký míting

Plavecká štafeta žiakov

Foto: archív MsÚ BB

Open BB a Veľká cena mládeže v rapid šachu

Malá športová škola
pre veľkých škôlkarov
Získaj svoj prvý detský vodičák

Úspešná plavkyňa Malíková

Nox Quaerox

V Trenčíne sa v osemdráhovom 25 metrovom bazéne predstavilo 240 plavcov vo veku 8 až
11 rokov. Mladé nádeje z 34 slovenských plaveckých oddielov a klubov si zmerali svoje
sily v 3. kole „FPD Slovenského pohára žiakov 2018“ v plávaní. Banskobystrické plávanie
malo svoje zastúpenie prostredníctvom Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica a bolo
úspešné, o čom svedčia 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.

Druhý novembrový týždeň v Banskej
Bystrici si bez nočného orientačného
behu dvojíc NOX QUAEROX už mnohí ani
nedokážu predstaviť. Mottom siedmeho
ročníka je „Bežíme so svetielkom“,
pretože z každého štartovného poputuje
jedno euro občianskemu združeniu
Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom
s onkologickým ochorením.

Foto: J. Potančoková

bronzové). Malíková zví„Slovenský pohár žiakov je
celoročnou – štvorkolovou sú
ťazila v disciplínach 100
m voľný spôsob a 50 m
ťažou jednotlivcov vybraných
znak. Okrem toho získaročníkov kategórií mladších
žiakov a plaveckých nádejí.
la dve strieborné medaily
Do celkového hodnotenia sa
v disciplínach 100 m znak
započítava súčet štyroch naj
a 50 m prsia. Zbierku melepších bodových výkonov
dailí všetkých kovov doplpretekára z jednotlivých kôl.
nila ziskom ďalších dvoch
V každom ročníku bude vy
medailí – bronzových za
disciplíny 50 m voľný spôhodnotených po 5 plavcov
(celkovo 30), ktorí získajú
sob a 100 m prsia. Aby sa
spoločné sústredenie v júli
z banskobystrického plá2019,“ informoval predseda
vania nevytratila kvalita,
Plaveckého oddielu Uniplavecký klub neustále
hľadá nové talenty. Deťom
verzity Mateja Bela BanE. Malíková so šiestimi medailami
ročníkov narodenia 2007
ská Bystrica M. Záborský.
a mladším, ktoré majú záujem zlepšiť sa v pláV kategórii 9-ročných E. Malíková (zverenkyňa
trénerky J. Potančokovej) z Plaveckého oddievaní, ponúka plavecký oddiel prípravný zdokolu UMB Banská Bystrica sa v každej disciplíne,
naľovací kurz. Podmienkou je zaplávanie 25 m
v ktorej štartovala počas dvojdňového podujaaspoň jedným plaveckým spôsobom. Tréningy
sa konajú v utorok a štvrtok v čase od 16:00 do
tia, postavila na stupeň víťazov. V silnej kon17:00
hod. v bazéne Filozofickej fakulty UMB,
kurencii plavcov z celého Slovenska vybojovala
Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Prípadné ďalcelkovo 6 medailí (v štyroch svojich najlepších
osobných výkonoch). Nadviazala tak na svoje
šie informácie získate aj na webovej stránke
úspechy z 1. a 2. kola súťaže, odkiaľ si priviez
www.poumb.sk.
la spolu už 11 medailí (3 zlaté, 4 strieborné a 4
M. Záborský

Napriek snahe o čo najvyššiu mieru kvality
pôjde hlavne o zážitok a zábavu. Preto sa nemusia báť tí, ktorí nie sú športovci. Na druhú stranu viacerým pôjde o skvelé výsledky
a rekordy. Pred samotným štartom dostanú
dvojice mapu s vyznačenými kontrolami.
Súťažiaci sa ich v časovom limite 60 minút
snažia nájsť čo najviac a získať tak body.
Súťažiť sa bude až v štyroch kategóriách –
mužskej, ženskej, zmiešanej a v medzigeneračnej X-gen, v ktorej beží dieťa do 15 rokov spolu s dospelým, najčastejšie rodičom
či starým rodičom. Pre každú kategóriu sú
pripravené samostatné vecné ceny pre prvé
tri miesta a dvojica s najlepším výsledkom
zo všetkých získava putovný pohár NOX
QUAEROX. Tešíme sa na vás 9. novembra
od 17:30 hod. v Urban Spote. Príďte sa trochu stratiť aj nájsť, no hlavne zažiť nezabudnuteľný športový večer. Viac informácií
a prihlasovací formulár nájdete na: www.
outdoor-institute.sk.
M. Babiar

www.banskabystrica.sk
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RôZNE
Mládežník roka 2018

Nominujte mládežníka roka 2018 v rôznych
oblastiach jeho pôsobenia od 22. októbra do
30. novembra na e-mailovú adresu: radamladezebbk@gmail.com. Slávnostné vyhlásenie
bude 20. decembra v Cikkerovej sieni.
Rada mládeže Banskobystrického kraja

Súťaž
V septembrovom vydaní Radničných novín sme Vás opäť vyzvali, aby ste nám
poslali predzáhradku, záhon alebo niečo,
čo poteší pohľad pred vaším domom či
panelákom. Víťazom sa stal pán Feranec,
ktorému srdečne gratulujeme a jeho predzáhradku si môžete pozrieť na obrázku.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám počas
leta posielali svoje predzáhradky. Tentoraz
sme si pre Vás pripravili súťažnú otázku,
ktorá znie: Ako sa nazýva pripravovaná
publikácia o vojnovom cintoríne v Banskej
Bystrici – Majeri? Svoje odpovede posielajte do 2. novembra na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy:
súťaž.

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SÚ-136086/18932/2018/Boj.
VV: Výzva; Stavebník: Mgr. Ž. Banduková, Podlavická cesta 27, 974 09 BB; Stavba: Stavebné
úpravy v byte č. 7 na ul. 29. augusta 22 v BB;
Vyvesené: 30.08.2018
OVZ-SÚ-137202/15366/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BA; Stavba: Prípojka verejnej komunikačnej siete Orange
Slovensko, a.s., FTTH BB – ČSA a Nemocnica
Vyvesené: 04.09.2018
OVZ-SÚ-136815/24395/2018/Boj.
VV: Predĺženie lehoty na dokončenie stavby;
Stavebník: K 48 s.r.o., Kollárova 48, BB; Stavba:
Polyfunkčný dom Rudlovský potok, BB; Vyvese
né: 04.09.2018
OVZ-SÚ-145542/26805/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: VB a NP v BD, Trieda SNP 9, BB;
Stavba: Obnova BD /LB – 47 B.J./ ul. Trieda
SNP 9, BB; Vyvesené: 10.09.2018
OVZ-SÚ-146449/27050/2018/MA-ozn.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: Mgr. T. Hrmo a manž., Pieninská
21, BB; Stavba: Stavebné úpravy bytu č. 26, Pie
ninská 21, BB; Vyvesené: 10.09.2018
OVZ-SÚ-143964/22001/2018/MM
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Ing. P.
Skočovský, Komenského 10F, BB; Stavba: Revitalizácia bytu, T. Vansovej 16, BB; Vyvesené:
12.09.2018
OVZ-SÚ-143333/26102/2018/MM

VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: spol. STAVOÚNIA a.s., Fiľakovská
cesta 284, LC; Stavba: Dostavba dvorného krídla – Beniczký dom - Pasáž; Vyvesené: 12.09.2018
OVZ-SÚ-145774/14617/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Interpolis, s.r.o.,
Dolná 6A, BB; Stavba: Prestavba a prístavba administratívnej budovy Interpolis, Partizánska
cesta 3, BB; Vyvesené: 14.09.2018
OVZ-SÚ-147310/23758/2018/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Vlastníci bytov
a NP v BD, Sitnianska 18-30, BB; Stavba: Obnova BD typu P1.14 /NKS/ Sitnianska 18-30, BB;
Vyvesené: 14.09.2018
OVZ-SÚ-149191/27858/2018/MA
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD Tatranská 40-50, BB; Stavba: Oprava strešného plášťa
Bytový dom Tatranská 40-50, BB; Vyvesené:
18.09.2018
OVZ-SÚ-147258/22813/2018/Boj
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: BETA-CAR, s..o., Drevárska 23, PK;
Stavba: Novostavba polyfunkčného bytového
domu – Skuteckého ul.; Vyvesené: 19.09.2018
OVZ-SÚ-151581/28748/2018/MA
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Tatranská 51-59, BB; Stavba: Oprava strešného plášťa
Bytový dom Tatranská 51-59, BB; Vyvesené:
24.09.2018
V Banskej Bystrici, 28.09.2018

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. novembra 2018 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici.
Budeme sa zaoberať témou Najčastejšie chyby pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou
chorobou. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame aj nových. 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. Komunitné centrum Fončorda Vás dňa 26. októbra pozýva v čase od 15:30 hod. do
17:00 hod. na jesenné tvorenie z darov prírody v rámci rodinnej integračnej dielne v spolupráci
so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom. Dňa 30. októbra so začiatkom o 16:30 hod.
Vás zoberie na cestovateľskom večeri Daniela Mojžišová Vigašová slovom aj obrazom na cesty
„Krížom krážom po Gruzínsku a Kaukaze“. V novembri bude pokračovať cyklus obľúbených
prednášok s Imrichom a Katarínou Kováčovcami, ktorý je určený pre milovníkov prírody a vtáctva. Prednáška na tému Vodné vtáctvo v našom okolí sa uskutoční 8. novembra o 16:30 hod.
a 15. novembra o 16:30 hod. je naplánovaný workshop na výrobu vtáčej búdky alebo kŕmidla.
V Komunitnom centre Sásová si môžete vybrať z bohatej ponuky pravidelných aktivít pre rôzne
vekové kategórie. Od pondelka do nedele prebiehajú cvičenia pre ženy, hatha joga či orientálne
tance. Môžete sa stať aj novým členom šermiarskeho klubu alebo klubu moderných spoločenských hier. Štvrtky sa pravidelne stretáva aj Denné centrum Púpava. 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

Uzávierka novembrového čísla
Družstevná ulica 8
www.banskabystrica.sk

Termín: 2. novembra 2018 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto
termíne už nie je možné články dopĺňať. Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smoleňová,
048/43 30 107, e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.
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10. JubileJný

benefičný

konCert
v prospeCh ZákladneJ školy
pri detskeJ fakultneJ nemoCniCi
s poliklinikou v banskeJ bystriCi

červienka
a Jeho hostia
miChal

klaudius kováč / robo ragan / peter solárik
miešaný Zbor a komorný orChester konZervatória J. l. bellu

21. 11. 2018 o 18.30 hod
robotníCky dom, robotníCka 3, banská bystriCa
pre dpre daj vstup eniek v iC banská byst rica
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