
Informácie z MsÚ
Opäť vás vyzývame! Ak máte doma nadroz-
merný odpad, dodržte náš harmonogram 
na najbližšie mesiace.
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Zo športu
Primátor bude oceňovať najlepších športov-
cov Banskej Bystrice za rok 2016. Pomôžte 
nám ich nájsť!
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Samospráva
Kedy sa začnú obľúbené vianočné trhy a aký 
bude program tohtoročných Banskobystric-
kých Vianoc?
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Dokončujeme opravy ciest a chodníkov 
a pripravujeme sa na zimu
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mesta Banská Bystrica

Počas uplynulých mesiacov mesto investovalo do lokálnych opráv či obnovy povrchov miestnych komunikácií. Pripravení sme však aj na 
chladnejšie obdobie. Od novembra do marca je pre nás prioritná zimná údržba. V novinách nájdete prehľad niektorých tohtoročných 
opráv i potrebné informácie k blížiacej sa zime.
 Strana 4 – 5
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Súťaž
V októbrovom vydaní Radničných novín 
sme sa vás pýtali, na obnovu ktorého ban-
skobystrického cintorína bola vyhlásená 
urbanisticko-architektonická súťaž a kto 
je autorom víťazného návrhu. Správna 
odpoveď je: vojenský cintorín z 1. sveto-
vej vojny v Majeri a autormi sú B. Brad-
ňanský, V. Halada a M. Greš. Ďakujeme 
za vaše odpovede. Víťazom sa stáva pán 
Andrej Chmelík.  Gratulujeme  a  posie-
lame  Vám  publikáciu  Šalková.  Nová  sú-
ťažná otázka znie: Kedy sa uskutoční Pri-
mátorský punč a kam poputuje výťažok 
z tohto charitatívneho podujatia?  Svoje 
odpovede posielajte do 5. decembra 2016 
na  adresu  Mesto  Banská  Bystrica,  Rad-
ničné  noviny, 
Českosloven-
skej  armády 
26,  974  01 
Banská  Bys-
trica  alebo  na 
e-mail:  rad-
nicnenoviny@
banskabystri-
ca.sk,  pred-
met  správy: 
súťaž

Malé vodné elektrárne (MVE) na rieke 
Hron predstavujú pre Banskú Bystricu 
dlhodobý problém. Majú negatívny 
vplyv nielen na životné prostredie, ale 
aj na majetok a život ľudí. Na základe 
skúseností, ktoré majú Šalkovčania, 
chce vedenie mesta takýmto krokom 
v budúcnosti predísť a chrániť záujmy 
obyvateľov dotknutých lokalít.

Minulý mesiac sa uskutočnilo stretnutie so zá-
stupcami rezortu životného prostredia. Do Šal-
kovej, kde v súčasnosti stojí malá vodná elek-
tráreň, sa prišiel pozrieť 
aj  minister  životného 
prostredia  L.  Sólymos. 
Stretol  sa  s  obyvateľmi 
i poslancami mestského 
zastupiteľstva. Požiadali 
ho,  aby  Národnej  rade 
SR  a  Vláde  SR  tlmočil 
ich  postrehy  o  negatív-
nych vplyvoch všetkých 
existujúcich  i  navrho-

vaných  malých  vodných  elektrární  v  povodí 
Hrona. Podľa ministra životného prostredia sa 
pripravuje nový materiál, ktorý sprísňuje pra-
vidlá  výstavby  MVE,  a  tým  prehodnocuje  aj 
ich počet na vodných tokoch. Medzi dotknuté 
lokality v našom meste patrí okrem Šalkovej 
aj Vlkanová a Iliaš. Územné rozhodnutie pre 
MVE vo Vlkanovej potvrdil Najvyšší súd SR. 
„S výstavbou nesúhlasíme. Pozemky v okolí malej 
vodnej elektrárne, ktoré sú potrebné pre jej výstav-
bu vlastní mesto Banská Bystrica. Sme rozhodnutí, 
že ich investorovi neodpredáme,“  hovorí  1.  zás-

tupca  primátora  Jakub  Gajdošík.  Pokiaľ  ide 
o MVE v Iliaši, investor už požiadal o územné 
rozhodnutie. Mesto ho zamietlo a aj v prípade 
súdneho sporu  je pripravené obhájiť  si  svoje 
záujmy.  „Odmietavé stanovisko k výstavbe ďal-
ších MVE som deklaroval aj listom. Oslovil som 
Združenie miest a obcí Slovenska a požiadal som 
o vylúčenie MVE Iliaš a Vlkanová na rieke Hron 
z vodohospodárskej koncepcie,“ hovorí primátor 
mesta Ján Nosko. Pri výstavbe MVE je potreb-
né získať všetky rozhodnutia a stavebné povo-
lenia. Tie sa vydávajú iba vtedy, keď je stavba 

v  súlade  s  územným 
plánom  mesta.  „Pokiaľ 
malé vodné elektrárne 
vylúčime zo svojho územ-
ného plánu, nikto nemôže 
legálne získať žiadne sta-
vebné povolenia na ich 
výstavbu. V súčasnosti 
pracujeme na týchto kro-
koch,“ dopĺňa Gajdošík.

dmo

Protihluková stena Radvaň

Od  Banskobystričanov  opakovane  odznieva 
požiadavka na vybudovanie protihlukovej ste-
ny v Radvani. Jej výstavba vyplynula z potreby 
zníženia hluku, emisií a prašnosti z rýchlost-
nej cesty R1. Hoci je gestorom tejto investičnej 
akcie  Národná  diaľničná  spoločnosť,  samo-
správa  je  pri  riešení  súčinná  a  nápomocná. 
Odborné útvary mestského úradu absolvovali 
s NDS niekoľko rokovaní, na ktorých odpre-
zentovali  pripomienky  týkajúce  sa  technic-
kých  a  estetických  detailov  protihlukových 
opatrení. Finálna verzia projektovej dokumen-
tácie  pre  územné  rozhodnutie  bola  vedeniu 
mesta predstavená na stretnutí v októbri 2016. 
Aby bola zachovaná identita mesta a panorá-
ma historického centra, bude v istých úsekoch 
protihluková  stena  priehľadná.  Predpokla-
daná  realizácia  štvorkilometrového  projektu 
smerujúceho z Radvane, popri Belvederi až po 
Laskomer je stanovená na rok 2018. 

Protipovodňová ochrana mesta
Súbežne s výstavbou protihlukovej steny by sa 
mali v roku 2018 realizovať aj štyri úseky pro-
tipovodňových opatrení. Sme totiž jediné kraj-
ské  mesto,  ktoré  nemá  vybudovanú  ochranu 
pred  záplavami.  Slovenský  vodohospodársky 
podnik, O. Z. Banská Bystrica na augustovom 
stretnutí  s  vedením  mesta  prezentoval  pro-
jekt,  ktorý  rieši  úpravu  brehov,  ochranných 
hrádzí,  protipovodňových  múrov,  mobilného 
hradenia  tak,  aby  v  prípade  storočnej  vody 
nezaplavilo  rýchlostnú  cestu  R1,  Štadlerovo 
i  Štefánikovo  nábrežie,  Mičinskú  cestu,  Ma-
jer a pod. Je potrebné zdôrazniť, že ide o ná-
ročný  proces  majetko-právnych  vysporiadaní 
a stavebných povolení, no mesto je aj v tomto 
prípade pripravené vyjsť všetkým zaintereso-
vaným stranám maximálne v ústrety. 

sek

Mesto je súčinné  
pri viacerých investičných akciách

Zaujali sme jasné stanovisko
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MVE Šalková Stretnutie ministra s poslancami a obyvateľmi
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Vianočná výzdoba

Uzávierka cesty potrvá do konca januára

Revitalizácia 
v parku

Harmonogram zvozu nadrozmerného
odpadu na rok 2017
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Každý PRVÝ PIATOK v mesiaci (vý-
nimky sú 5.1!.a 8.9.!), t.j.: !!5.1.!!, 
3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 
!!!8.9.!!!, 6.10., 3.11., 1.12.

Centrum, Uhlisko, Sídlisko, Fortnička, Na Troskách, 
Graniar, Jesenský vŕšok, Medený Hámor, Belveder, 
Slnečné stráne, Laskomer, Šalková a Senica 

Každý DRUHÝ PIATOK v mesia-
ci (výnimky sú 13.4!. a 14.9.!), t.j.: 
13.1., 10.2., 10.3., !!!13.4.!!!, 12.5., 
9.6., 14.7., 11.8., !!!14.9.!!!, 13.10., 
10.11., 8.12.

Radvaň,  Iliaš,  Rakytovce,  Kremnička,  Stupy,  Pršian-
ska terasa, Suchý vrch, Kráľová a Fončorda – 1. časť: 
Mládežnícka, Družby, Okružná, Wolkerova, Gorkého, 
Nové Kalište,  Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kpt. 
Nálepku, Švermova, Cesta na štadión, Hutná

Každý TRETÍ PIATOK v mesiaci (vý-
nimky sú 22.9.! a 16.11.!), t.j. : 20.1., 
17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 21.7., 
18.8., !!!22.9.!!!, 20.10., !!!16.11.!!!, 
15.12.

Podlavice, Skubín a Fončorda – 2. časť: Tulská, Mos-
kovská,  Vršacká,  Oremburská,  Internátna,  Nová,  Sl-
nečná,  Bagarova,  Jazmínova,  Tichá,  Zelená,  Havran-
ské, Spojová, Šalgotarjánska, THK, Kvetinová

Každý ŠTVRTÝ PIATOK v mesia-
ci (výnimka 29.9.!), t.j.: 27.1., 24.2., 
24.3., 28.4., 26.5., 23.6., 28.7., 25.8., 
!!!29.9.!!!, 27.10., 24.11., 22.12. 

Rudlová, Sásová, Kostiviarska, Jakub, Uľanka, Nový 
svet

Nadrozmerný odpad ukladajte ku klasickým zberným nádobám na komunálny odpad výhradne 
jeden deň, t.j. vo štvrtok (v prípade termínov 5.1.,13.4.,14.9. a 16.12. v stredu), pred určeným termí-
nom zberu nadrozmerného odpadu. Podrobný harmonogram s ulicami nájdete od 15. decembra 
2016 na stránke mesta www.banskabystrica.sk. Ten, kto uloží odpad vedľa kontajnerov mimo sta-
novený termín, dopustí sa priestupku v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušného 
VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2016. Dodržiavaním stanovených termínov a podmienok zberu 
odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného prostredia.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

Nadrozmerný  odpad,  ako  je  nepotrebný  náby-
tok, koberce a pod., ktoré nie  je z dôvodu veľ-
kých rozmerov možné uložiť do klasických zber-
ných nádob, môžu obyvatelia uložiť v predvečer 
stanoveného termínu vývozu ku klasickým zber-
ným  nádobám  na  zmesový  komunálny  odpad. 
Nadrozmerným nie je stavebný odpad (stavebná 
suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektro-

spotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad, 
ktoré ku kontajnerom neukladajte! Žiadame ob-
čanov, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta 
a  efektivity  systému  zberu  komunálnych  od-
padov  dodržiavali  termíny  zberu  príslušné  pre 
ich ulicu. Mimo termín zberu využite celoročnú 
možnosť  bezodplatného  odovzdania  v  Zberni 
triedených odpadov v Radvani. 

Mestský park bol založený v polovici 19. storo-
čia výsadbou stromov na bývalom vojenskom 
cvičisku. Od roku 1994 je národnou kultúrnou 
pamiatkou.  Hodnotenie  zdravotného  stavu 
a stability drevín, ktoré rastú v parku spraco-
vala v  roku 2014 Technická univerzita vo Zvo-
lene.  Na  základe  expertízy  bola  revitalizácia 
rozčlenená  na  niekoľko  fáz  ošetrovania  a  sa-
motného  výrubu  drevín.  V  prvej  fáze  (jeseň 
2014) sa vyrúbalo 24 drevín s veľmi poškode-
ným zdravotným stavom. V druhej fáze, v prie-
behu  roka  2015,  boli  zrealizované  zdravotné 
rezy  na  63  drevinách,  najmä  pozdĺž  ulíc  Ha-
ttalova a J. Kráľa. Počas tohto roka boli odstrá-
nené dve úplne suché dreviny. V súčasnosti je 
platné  výrubové  rozhodnutie  na  výrub  97  ks 
drevín so zlým zdravotným stavom a zlou hod-
notou  biomechanickej  stability.  Predpoklad 
realizácie tejto fázy je plánovaný na druhú po-
lovicu novembra 2016. V zmysle platných vý-
rubových rozhodnutí sa zrealizuje aj náhradná 
výsadba. Po vyrúbaní 25 ks tují bude v mies-
tach  ich  rastu  vysadených  54  ks  stĺpovitých 
tisov. Po ukončení tretej fázy bude na miestach 
vyrúbaných drevín vysadených 98 ks nových 
zdravých drevín po diagonálach parku.

ZAaRES

Sviatočnú atmosféru na Námestí SNP a Námes-
tí Š. Moysesa umocní aj nová vianočná výzdo-
ba, ktorú  si mesto  tento  rok prenajíma.  Inšta-
lovaná  bude  tak,  aby  mohla  byť  na  Mikuláša 
slávnostne rozsvietená. Oči nejedného Bansko-
bystričana potešia nové okrasné prvky a svieti-
dlá na stĺpoch verejného osvetlenia i vianočnom 
stromčeku.  Všetkých  obyvateľov  a  návštevní-
kov mesta privíta aj nová vianočná brána.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií  
a inžinierskych sietí, MsÚ BB

Z  dôvodu  výstavby  kruhovej  križovatky  pri 
autobusovej stanici je od pondelka, 7. novem-
bra uzavretá Cesta k Smrečine v úseku medzi 
železničným podjazdom a čerpacou stanicou, 
ktorá ostáva v prevádzke. Obchádzkové trasy 
sú  vyznačené  prenosným  dopravným  znače-
ním a vedú po Belušovej ulici a Ulici 9. mája. 
Uzávierka tohto úseku je plánovaná do konca 
januára  2017.  Mesto  spolupracuje  s  doprav-
nými  policajtmi  a  s  investorom  autobusovej 
stanice  tak,  aby  boli  zmiernené  dopady  na 
plynulosť cestnej premávky. Doprava na ceste 
I/66  je  riadená  príslušníkmi  dopravnej  polí-
cie. Žiadame vodičov, aby sledovali prenosné 

dopravné  značenie  a  nejazdili  po  pamäti.  Za 
vzniknuté  dopravné  obmedzenia  sa  osprave-
dlňujeme.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií  
a inžinierskych sietí, MsÚ BB
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Názory poslancov
Sviatočné obdobie sa už blíži. Zástupcovia mesta Banská Bystrica sa však okrem príprav na vianočné podujatia venujú aj komunálnym 
témam. Zamestnanci mestského úradu pripravujú podklady na nové projekty, zabezpečujú zimnú údržbu ciest, výzdobu námestia 
a v plnom prúde je aj schvaľovanie nového rozpočtu. Akej komunálnej téme v súčasnosti venujete najväčšiu pozornosť vy a čo by ste 
ako poslanec mestského zastupiteľstva chceli stihnúť vyriešiť v najbližšom období? Na naše otázky tento mesiac odpovedali Milan Lichý, 
Stanislav Mičev a Marek Modranský.

Stanislav Mičev
Myslím,  že  na  týchto 
stránkach som už uviedol, 
že  mojou  hlavnou  priori-
tou  je  vytvorenie  centra 
kultúrneho  kreatívneho 
priemyslu.  Jeho  realizá-
cie  sa  ujalo  mesto  Banská 
Bystrica  a  Múzeum  SNP 

bude jeho kľúčovým partnerom. Ide o nóvum, 
možno bežné v Európe, ale  pilotné na Sloven-
sku. Proces je to zložitý, a preto sa pripravuje 
pomerne  dlho,  aby  nedochádzalo  k  chybám. 
Banská Bystrica  je však dobre pripravená, čo 
bolo  deklarované  aj  na  novembrovej  bese-
de  v  Cikkerovej  sieni,  kde  sme  prezentovali 
naše  zámery.  Nakoľko  pripravovaný  projekt 
nie  je výlučne mesta, ale projektom pre Ban-
skobystrický  kraj,  momentálne  doplňujeme 
mapovanie situácie v tejto oblasti na krajskej 
úrovni a otvárame znova širokú diskusiu. Pris-
tupujeme k tomuto projektu zodpovedne, a to 
aj v súvislosti  s  jeho nastavením v čase, keď 
už  nebude  financovaný  z  prostriedkov  EÚ. 
Za ideálne miesto realizácie stále považujeme 
Dom kultúry – Dekáč.

Milan Lichý
Koniec  roka  je  pre  mňa 
-  predsedu  Sociálnozdra-
votnej  komisie,  člena  Ko-
misie  pre  územný  rozvoj, 
podpredsedu  Komisie 
pre  mestské  časti  a  po-
slanca v Rudlovej-Sásovej 
- náporom na čas. Je to aj 

pre  finišovanie prác a príprave  rozpočtu na 
nasledujúci  rok.  Tieto  dni  som  sa  ešte  viac 
zapojil do zápasu za záchranu Hrona. Proti 
výstavbe  nezmyselných  dvoch  ďalších  vod-
ných elektrární na jeho toku v našom meste. 
Som tiež podpredsedom Klubu Banskobyst-
rická  alternatíva.  Spoločne  presadzujeme 
otvorenú,  spravodlivú  samosprávu,  budova-
nie kvalitných verejných priestorov, férových 
vzťahov.  Podporujeme  slobodný  občiansky 
potenciál  mesta.  Občanov  informujeme  pí-
somným  odpočtom  i  osobne  každý  štvrtok 
15:30 hod. – 17:00 hod. v Občianskej porad-
ni na Mestskom úrade. Príďte. K Vianociam 
prajem pokoj a radosť a vždy šťastia, zdravia, 
lásky mnoho, aby ste vykročili správnou no-
hou.

Marek Modranský
Evidujem  veľa  požiada-
viek  na  nápravu  zábrad-
lí,  chodníkov,  parkovísk 
a  iných prvkov v doprave. 
Podnetmi  sa  zaoberám 
s  rovnakou  dôležitosťou 
a s ohľadom na limitovaný 
rozpočet mesta ich zaraďu-

jeme do harmonogramu prác príslušných od-
borov MsÚ. Ako predseda dopravnej komisie 
sledujem kritické body v premávke. Nedosta-
točná  kapacita  komunikácií,  neprehľadnosť 
križovatiek  a  niektorých  úsekov  ciest,  pre-
sýtené  dopravné  značenie  či  zlé  parkovanie. 
Z chodcov sa stávajú šoféri. Každý rok to poci-
ťujeme viac v centre aj pred svojím bydliskom. 
Ponáhľame  sa  domov,  aby  sme  zaparkovali. 
To  by  sme  mali  zastaviť.  Mojím  základným 
cieľom  je na najbližšej dopravnej komisii zo-
sumarizovať požiadavky obyvateľov z  jednot-
livých mestských častí k doprave a parkovaniu 
a stanoviť si reálne ciele pre nápravu. S vede-
ním mesta a odborníkmi budeme hľadať mož-
nosti, ako nastaviť podmienky pre pokojnejší 
život a utlmenie motorovej dopravy. 

Trvá  od  15.  novembra  do  31.  marca.  Na  zá-
klade  Operačného  plánu  zimnej  údržby 
miestnych  komunikácií  a  chodníkov  sú  MK 
(165 km)  rozdelené podľa poradia dôležitosti 
s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobo-
vania  obyvateľstva,  zabezpečenie  zdravotnej 
a požiarnej služby. Dokument rieši aj nasade-
nie dopravných prostriedkov a mechanizmov 
pre  bežné  a  mimoriadne  poveternostné  pod-
mienky (posyp pri poľadovici, šmykľavosti vo-
zoviek i chodníkov, pluhovanie, frézovanie...). 
Vlaňajšia  zimná  údržba  stála  samosprávu 
605 tis. eur. Z rozpočtu na rok 2016 má mes-
to k dispozícii ešte 63 tis. eur, z ktorých bude 
uhrádzať výkony zimnej údržby za november 
a polovicu decembra. Ďalšie mesiace pokryje 
rozpočet na rok 2017, ktorý je v štádiu príprav 
a poslanci o ňom budú hlasovať v decembri. 
V Banskej Bystrici aj naďalej zabezpečuje zim-
nú  údržbu  miestnych  komunikácií  firma  Mi-
lan  Smädo  –  MIS  a  údržbu  chodníkov  firma 
Jozef  GANZ.  Ich  úlohou  je  zaistiť  zjazdnosť 
ciest  a  chodníkov  a  odstraňovať  nedostatky, 

zmierňovať  následky  spôsobené  zimnými 
poveternostnými  podmienkami.  Pri  intenzív-
nom snežení pomáhajú každoročne aj aktivač-
ní  pracovníci,  ktorí  dočisťujú  priechody  pre 
chodcov  a  priestory  autobusových  zastávok. 
Zapoja sa aj dlhodobo nezamestnaní Podniku 
medzitrhu práce. 

Neodhrnutý chodník  
nemusí byť chyba mesta

Na  území  Banskej  Bystrice  sú  okrem  miest-
nych komunikácií aj cesty vo vlastníctve štátu 
– rýchlostná cesta R1 v správe Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti a spoločnosti Granvia, cesty 
I. triedy v správe Slovenskej správy ciest, cesty 
II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického 
samosprávneho kraja, v správe Banskobystric-
kej  regionálnej  správy  ciest  a  v  neposlednom 
rade  komunikácie  v  súkromnom  vlastníctve. 
V  zmysle  VZN  o  verejnom  poriadku  na  úze-
mí  mesta  sa  o  chodníky  priľahlé  k  nehnuteľ-
nostiam  starajú  ich  vlastníci,  ktorí  majú  tiež 
povinnosť zamedziť padaniu snehu zo striech 

v  týchto  lokalitách.  Ak  sa  o  svoje  nehnuteľ-
nosti  nestarajú,  mestská  polícia  ich  vyzve, 
aby  tak urobili. Na sprehľadnenie vám na str. 
8 – 9 prinášame mapu správcovsta pozemných 
komunikácií na území mesta. V nej si môžete 
pozrieť, komu cesta či chodník patrí a v prípa-
de  potreby  ho  osloviť.  Operačný  plán  zimnej 
údržby miestnych komunikácií a chodníkov na 
území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 
2016  –  2017  je  dostupný  na  webovej  stránke 
mesta  v  pravej  lište  v  sekcii  „INFOLINKY  na 
údržbu komunikácií a poruchy sietí“.

Kontakty 
Dispečing  údržby  miestnych  komunikácií: 
nonstop  linky  048/4142939,  048/4143971, 
0902929304,  e-mail:  smado@misudrzba.sk. 
Dispečing  údržby  chodníkov:  0905612313, 
8:00 – 20:00 hod., ganz@mail.t-com.sk. Mest-
ský  úrad  Banská  Bystrica:  Oddelenie  údržby 
miestnych  komunikácií  a  inžinierskych  sietí 
048/4330612, 8:00 – 15:00  hod., zehnal@ban-
skabystrica.sk.  dmo

Obdobie zimnej údržby je tu
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S obnovou chodníkov a ciest sme ešte neskončili
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Leto sa skončilo,  
no my pokračujeme

S  opravami  zanedbaných  ciest  a  chodníkov 
nezaháľa mesto Banská Bystrica ani počas je-
senných mesiacov. Okrem lokálnych opráv sa 
zameriava aj na väčšie súvislé plochy. Vďaka 
priaznivému počasiu sa tak do konca decem-
bra naplní plán obnovy vybraných miestnych 
komunikácií (MK) vo všetkých mestských čas-
tiach. 

Nové kvalitnejšie chodníky
Rozsiahlu  obnovu  chodníkov  v  niekoľkých 
etapách  zrealizovalo  mesto  v  Lazovnej  uli-
ci  smerom k Základnej  škole  J. Bakossa ešte 
v prvej polovici  roka. V opravách chodníkov 
pre peších sa pokračovalo napr. na Orembur-
skej,  Strednej  i  Bernolákovej  ulici.  Komplex-
nou obnovou chodníkov prešiel aj parčík pred 
mestským úradom. Zvýšený komfort môžu už 
v  týchto dňoch pocítiť Sásovčania vďaka no-
vému  povrchu  chodníka  v  úseku  od  bývalej 
základnej školy na Tatranskej ulici po miestne 
potraviny. 

Nové cesty
Zámerom  mesta  je  realizovať  koncepčnejšie 
úpravy  ciest  a  chodníkov  vo  všetkých  mest-
ských  častiach.  Príkladom  môže  byť  obnova 
takmer 2000 metrov štvorcových vozovky na 
Haškovej ulici v hodnote viac ako 50 000 eur. 
V septembri a októbri boli zrealizované opra-
vy na Švermovej (13 400 eur) i Fatranskej ulici, 
ulici Profesora Sáru (12 700 eur) a ulici Kapi-
tána Jaroša. Takmer 27 000 eur bolo použitých 
na obnovu v úseku otočky autobusov MHD na 
Mlynskej  ulici.  V  decembrovom  vydaní  Rad-
ničných novín sa dočítate, čo všetko sa poda-
rilo opraviť za rok 2016, ale aj to, ktoré úseky 
MK sa obnovia v nasledujúcom roku.

sek

Fatranská ulicaUlica Kapitána Jaroša

Švermova ulicaBernolákova ulica

Stredná ulicaMlynská ulica

Haškova ulicaTatranská ulicaUlica Prof. Sáru
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom 
vo Zvolene predstavuje:

Meno: Štefan  Vek: 7 mesiacov
Výška: 40 cm  Pohlavie: pes
Povaha:  Mladý  psík,  trochu  bojazlivý.  Dá  sa 
pracovať  na  návykoch.  Je  odčervený,  odblše-
ný,  vakcinovaný,  čipovaný,  bude  kastrovaný 
a pomaličky sa pripravuje na zoznamovanie s 
novými záujemcami, od ktorých očakáva krás-
ny  život.  Naživo ju môžete vidieť v Karanténnej 
stanici so sídlom na adrese Unio nka 17, 96001 Zvo-
len, prípadne na webstránke www.kszv.sk.

Informačné centrum Banská Bystrica je otvore-
né v pracovné dni od 08:00 hod. do 17:00 hod. 
a v sobotu od 10:00 hod. do 15:00 hod. Pracov-
níčky  poskytujú  informácie  v  slovenčine,  an-
gličtine  a  nemčine.  Návštevníci  sa  zaujímajú 
najmä  o  historické  pamiatky,  múzeá,  kostoly, 
turistické trasy a cyklotrasy. Obľúbeným mies-
tom  na  aktívny  oddych  je  náučný  chodník  na 
Urpín a  relax poskytujú parky a záhrada Cha-
vivy Reik - izraelskej národnej hrdinky. V Infor-
mačnom centre sú voľne dostupné propagačné 
materiály  o  meste  v  rôznych  jazykoch,  mapy 
centra a okolia. Kúpiť sa dajú  turistické mapy 
a rôzne publikácie. Ponuka suvenírov je boha-
tá. Najpredávanejšie sú pohľadnice a magnetky 
s motívom mesta a turistické známky. Aj v zime 
sa pokračuje v pravidelných Potulkách mestom, 
ktoré  sú  situované  v  interiéroch.  Decembrové 
predstavia históriu Robotníckeho domu. Pravi-
delná  prevádzka  Hodinovej  veže  je  ukončená, 

no vystúpiť na ňu môžete po požiadaní v Infor-
mačnom centre počas týždňa. V nepriaznivom 
počasí nie je vstup možný. Informačné centrum 
je aj naďalej predajným miestom vstupeniek na 
rôzne podujatia. Od novembra  sú v predaji  aj 
lístky na Mestský ples (13. januára 2017).

Alena Motyčková, Informačné centrum

Čo  pre  vás  pripravujú  banskobystrické  mimo-
vládky a aktívni občania v mesiacoch november 
a december 2016? Banskobystričanov pozývame 
na  diskusné  fórum  participatívneho  rozpočtu, 
ktoré  sa uskutoční 23. novembra 2016 o 17:00 
hod. vo Veľkej sále Mestského úradu, ul. ČSA 
26. Cieľom podujatia je zhodnotiť minulý a vy-
hlásiť v poradí už štvrtý ročník participatívne-
ho rozpočtu. Rada pre mimovládne organizácie 
mesta  Banská  Bystrica  pripravuje  v  decembri 
ďalšie  sieťovacie  stretnutie  pre  banskobystric-
ké  mimovládky.  Bližšie  informácie  nájdete  na 
www.facebook.com/radapremnobb. Občianska 
platforma  „NIE  V  NAŠOM  MESTE!“  v  spolu-
práci s Fakultou politických vied a medzinárod-
ných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici  a  občianskym  združením  Centrum 
komunitného  organizovania  pripravujú  v  po-
radí už 3.  ročník podujatia HUMAN FORUM. 
Uskutoční  sa 7.  a 8. decembra 2016 v Banskej 
Bystrici a cieľom je vytvoriť priestor pre zástup-
cov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademi-
kov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, 
novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj 
pre  širokú verejnosť,  aby sa  spoločne pokúsili 
sformulovať  odpovede  na  otázky  súvisiace  so 
stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako 
aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu 
a  radikalizácie  spoločnosti opodstatnená. Viac 
na  www.humanforum.sk  a  www.facebook.
com/humanforumsk.

Eva Ščepková, Rada MNO

Opäť odovzdajú Srdce na dlani 

MESTO BANSKÁ BYSTRICA 
OBČIANSKA RADA FONČORDA 

POSLANCI VO č. 4  
    VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA 
        KOMUNITNÉ CENTRUM FONČORDA 
    GAMO a.s., PROGRES-HL s.r.o., ZAaRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Príď Mikuláš,  
              príď aj k nám,  
       nemusíš však chodiť sám. 
       Čakáme Ťa medzi nami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informujte sa na radnici

Už desať rokov spolu s vami pravidel-
ne oceňujeme dobrovoľníkov z celého 
banskobystrického kraja, ktorí nezišt-
ne pomáhajú vo svojom okolí a robia 
množstvo  skvelej  práce  dobrovoľne 
a  zadarmo.  Vďaka  vám,  ktorí  nominujete  vý-
nimočných  ľudí  na  toto  ocenenie  o  nich  vie-
me  a  môžeme  im  takýmto  spôsobom  verejne 
poďakovať. Udeľovanie ocenení „Srdce na dla-
ni  2016“  sa  tento  rok  uskutoční  5.  decembra 
2016.  Je  teda najvyšší  čas na zasielanie vašich 
nominácií,  aby  komisia  stihla  vybrať  kandidá-
tov  a  my  pre  nich  a  pre  vás  všetko  pripraviť. 
Nominačný hárok pre zaslanie vašich nominá-
cií  nájdete  na  stránke  www.centrumdobrovoľ-

níctva.sk.  Nominácie  môžete  zasielať 
poštou  na  adresu:  Centrum  dobrovoľ-
níctva, Ružová 13, 974 11 Banská Bys-
trica, e-mailom na: cd@centrumdobro-
volnictva.sk  alebo  sa  môžete  zastaviť 

osobne  na  našej  adrese  a  vypísať  nomináciu 
ručne.  Nominovať  môžete  ako  jednotlivec  aj 
ako skupina minimálne 3 osôb. Nominácie bu-
deme prijímať do 22. novembra 2016. Veríme, 
že si  takúto príležitosť na poďakovanie dobro-
voľníkom  nenecháte  ujsť.  Partnermi  podujatia 
Srdce na dlani 2016 sú mesto Banská Bystrica, 
Univerzita  Mateja  Bela  a  Regionálne  európske 
informačné centrum Banská Bystrica. 

Martina Strmeňová, Centrum dobrovoľníctva

Čo pripravujú „mimovládky”

Dones vlastnú sladkosť, aby si mohol obdarovať.

Mesto Banská Bystrica, Saleziáni don Bosca, Domka - združenie Saleziánskej mládeže, Laura - združenie 
mladých, Nezávislá občianska iniciatíva - Náš domov Sásová, Občianska rada Rudlová - Sásová 1 a 2

tvoriaci Spoločenstvo Rudlová - Sásová

www.banskabystrica.sk, www.sbb.sk, www.domka.sk, www.laura-mladez.sk,
www.nasdomovsasova.estranky.sk, www.or.sasova.sk, www.rudlova-sasova.sk

4. 12. 2016, začiatok o 16:00

ihriská na Rudohorskej pri opornom múre

Mikuláš pre malých aj veľkých obyvateľov Sásovej a Rudlovej.
Buď ako Mikuláš
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Mesto  Banská  Bystrica  srdečne  pozýva  všet-
kých, malých i veľkých, na Námestie SNP. Pre 
deti  i  rodičov  je  pripravený  bohatý  kultúrny 
program. 

Privítajme spolu adventný čas 
a Mikuláša so sprievodom

Čakanie  nám  spríjemní  tanečné  vystúpenie 
školy Janette Fáberovej. Najmenší sa s anjelom 
naučia krátku básničku, ktorou privítajú Mi-
kuláša na najkrajšom námestí na Slovensku. 
Do programu sa zapojí aj nezbedný čert, ktorý 
privedie svoju skupinu s ČERTOVSKY OHNI-
VOU ŠOU. Katastrofu odvráti príchod MIKU-
LÁŠSKEHO KOČA s Mikulášom a anjelmi, 
sprevádzaného novou mikulášskou pesničkou 
banskobystrických  umelcov,  skladateľa  Paľa 
Janíčka  a  textom  Miroslava  Kapustu.  Na  pó-
diu privíta dlho očakávaného Mikuláša primá-
tor mesta a všetci spoločne s deťmi rozsvietia 
vianočný stromček a rozžiaria naše námestie. 
Tešiť  sa  môžete  na  nádherné  dielo  bansko-

bystrického  hudobného  skladateľa  Svetozá-
ra  Stračinu  a  jeho  Betlehemský  večný  salaš. 
Program  je  výsledkom  spolupráce  domácich 
profesionálnych umelcov a študentov Fakulty 
dramatických  umení  Akadémie  umení.  Chý-
bať nebude ani fotenie s Mikulášom či tradič-
né MIKULÁŠSKE VINŠOVAČKY, za ktoré si 
deti  odnesú  sladkú  odmenu.  O  prekvapenia 
nebude núdza.  Jedno z nich môžeme prezra-
diť – darček pre všetkých ľudí, koncert čertov-
sky dobrej speváčky s anjelským hlasom MIR-
KY PARTLOVEJ. Tešíme sa na vás!

Tradičné charitatívne podujatie
Do  mozaiky  vianočných  podujatí  tradične 
patrí  PRIMÁTORSKÝ PUNČ.  Všetkých  Ban-
skobystričanov srdečne pozývame   na pohárik 
chutného vianočného punču, ktorý bude podá-
vať primátor mesta v piatok, 16. decembra od 
16:00 hod. v stánku pred radnicou. Aj tento rok 
si ho môžete vychutnať zo špeciálneho hrnčeka, 
pomôcť dobrej veci a doplniť si svoju zbierku. 
Výťažok poputuje dobrovoľníkom Slovenského 
Červeného Kríža na vybavenie Humanitárnej 
jednotky v B. Bystrici. Prineste si so sebou dob-
rú náladu a vyčarujte s nami výbornú atmosfé-
ru.  O  16:00  hod.  je  pripravené  vystúpenie  FS 
Partizán a DFS Dratvárik zo Slovenskej Ľupče 
„Pokoj  ľuďom  dobrej  vôle“.  V  Evanjelickom 
kostole sa o 19:00 hod. uskutoční vianočná ve-
rejná rozhlasová nahrávka RTVS „Hrajteže mi, 
hrajte – Prišli  sme k vám na koledu“, v ktorej 
účinkujú  Simona  Hulejová  a  Slávka  Švajdo-
vá, Roman Malatinec a FS Podpoľanec a Kýčera 
z Čierneho Balogu.   dmo

Vianočné trhy, Mikuláš i charitatívny primátorský punč
Na výbornú vianočnú atmosféru sa Banskobystričania môžu tešiť už čoskoro. Obľúbené vianočné trhy, ktoré lákajú okoloidúcich na rôzne 
dobroty sa začnú 24. novembra 2016. Otvorené budú až do Troch kráľov, denne od 11:00 hod. do 23:45 hod. Stánky s vianočnými 
dekoráciami a cukrárenskými výrobkami budú umiestnené v centre mesta od 6. do 23. decembra 2016, vždy od 9:00 hod do 20:00 hod. Na 
Námestí SNP pribudne aj hlavný symbol Vianoc – vianočný stromček, ktorý 6. decembra o 17:00 hod. rozsvieti Mikuláš a jeho pomocníci. 
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Už  siedmy  rok  sekcia  sestier  pracujúcich 
v  geriatrii,  ako  organizačná  zložka  Sloven-
skej komory sestier a pôrodných asistentiek, 
organizovala  Celoslovenskú  konferenciu  kto-
rá    sa    konala  v  priestoroch  auly  Slovenskej 
zdravotníckej univerzity. Bola pripravovaná za 
širokej spolupráce Sekcie sestier pracujúcich v 
geriatrii s Regionálnou komorou  Zvolen, Ban-
ská  Bystrica,  mestom,  Oddelením  dlhodobo 
chorých Zelený sen a SZU. „Senior v systéme 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti“, ako hlav-
ná  téma  a    Posudzovanie  seniora  v  geriatric-
kom  ošetrovateľstve  ako  podtéma  naznačili 
vysokú  pálčivosť  i  aktuálnu  reflexiu.  V  šies-
tich  odborných  blokoch,  počas  dvoch  dní, 
odzneli  predovšetkým  prednášky  venované 
posudzovaniu seniora v geriatrii v rámci rôz-

nych škál a pohľadov. Účastníkom odprezen-
tovali  aktuálne  prednášky  ako  sú  napríklad 
dekubity, malnutrícia, validácia podľa N. Feil, 
ošetrovateľská  vizita  v  rámci  Psychobiogra-
fického  modelu,  ošetrovateľská  starostlivosť 
o ventilovaného pacienta, využitie adekvátnej 
zdvíhacej  techniky,    rehabilitačná  i  paliativ-
no- hospicová starostlivosť. Vysoko očakávaná 
bola prednáška venovaná nielen životu a dielu 
prof. MUDr. L. Hegyiho, ktorý nás tohto roku 
opustil,  ale    i  150  –tému  výročiu  Krymskej 
vojny. Kedže podujatie takéhoto druhu je ná-
ročné nielen z pozície organizačnej, ale   pre-
dovšetkým  finančnej,  organizátori  ďakujú  za 
pomoc všetkým  partnerom podujatia.

Denisa Šarkoziová, 
 predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii

Náš  súbor  dva  roky 
intenzívne  pracoval 
na realizácii zájazdu. 
Na  druhý  pokus  sa 
podarilo získať grant 
z Fondu na podporu 
umenia,  čo  výrazne 
znížilo  individuálny 
vklad členov a napo-
kon  vycestovalo  30 
ľudí a  investovalo sa 
aj  do  prepravy  cim-
balu.  Organizátori 
festivalu  nenechali 
nič  na  náhodu  a  na 
letisku  nás  čakali 
sprievodcovia,  ktorí 
si  dokonca  obliek-
li  naše  podpolian-
ske kroje a naučili sa niektoré rozkazovačky. 
Súčasťou festivalov v ázijskej kultúre je aj to, 
aby hosťujúce kolektívy mali sprostredkovaný 
kontakt  s  miestnou  kultúrou  tzv.  frendship 
-  čakali  nás  stretnutia  s  tanečnou  asociáciou 
Taiwanu, navštívili sme tanečné školy – uká-
zali nám svoje tradičné tance, my sme ich učili 
čardáš, a zaujímavé boli i poznávacie aktivity 
s  deťmi,  seniormi  a  hudobnou  školou.  V  ZŠ 
Zih-Long  boli  na  nástenkách  fotky  Banskej 
Bystrice, Univerzity Mateja Bella a nášho súbo-
ru. Deti nám predviedli choreografiu s drakmi, 
bojové umenia s full kontakt aj skvelú bubno-

vú  šou.  A  to  všetko 
ako  súčasť  vyučova-
nia tradičnej kultúry 
v  škole.  Denne  sme 
cestovali  do  iného 
distriktu  na  frend-
ship program, odtiaľ 
na  skúšku.  Večer-
né  predstavenia  sa 
konali  vždy  v  inom 
okrese.  Každodenné 
20  minútové  pred-
stavenia  vyžadovali 
dostatočnú  pestrosť. 
Mladosť  sa  pred-
stavila  blokmi  z  Te-
kova,  Podpoľania 
a  Horehronia,  teda 
z  regiónov  povodia 

Hrona, čo je dominantný dramaturgický záber 
repertoáru  súboru.  Každé  predstavenie  malo 
úspech.  Záverečné  predstavenie  v  Nan  Ying 
pre  štyritisíc  divákov  a  veľkolepé  ďakovačky 
aj s odchodom cez hľadisko,  to bol obrovský 
zážitok, motivácia a odmena pre vloženie tak 
veľkej  osobnej  investície  do  práce  v  súbore. 
Reprezentačný zájazd UFS Mladosť sa stretol 
s veľkým úspechom. Aj vďaka Fondu na pod-
poru umenia, vedeniu Univerzity Mateja Bela 
a mesta Banská Bystrica. Ďakujeme.

Martin Urban,  
umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť

Súbor Mladosť v zahraničí
Univerzitný folklórny súbor Mladosť v októbri vycestoval na Medzinárodný folklórny 
festival v Nan Ying, v meste Tainan, na Taiwane. Organizuje ho vláda a minister kultúry 
každé dva roky. Práve dvojročná periodicita a veľké investície z neho robia prestížne 
podujatie. Účinkujúce súbory prechádzajú náročným výberovým konaním a v hre bolo 
päť slovenských.

Konferencia geriatrických sestier 

Krátke správy
Deň materských škôl na Slovensku 

(4.11.1829 – 4.11.2016)
Celý týždeň sa v materskej škole niesol v duchu 
profilácie  našej  škôlky:  „Posolstvo,  hodnoty 
a význam I. detskej opatrovne pre ďalšie gene-
rácie“.  Hravým  a  zaujímavým  spôsobom  sme 
deťom priblížili výnimočnosť a jedinečnosť ich 
materskej  školy.  Naša  práca  a  aktivity  oslovili 
aj  rodičov  a  starých  rodičov,  ktorí  podonášali 
staré hračky, fotografie a aktívne sa podieľali na 
výrobe hračiek s akými sa kedysi deti hrávali. 
Zavŕšením bolo stretnutie všetkých našich detí 
na námestí, kde sme si zaspievali hymnu zlože-
nú ku Dňu materských škôl. Deti boli nadšené, 
pretože prišli aj niektorí rodičia. Pristavili sa aj 
ľudia, ktorí boli na námestí a prejavili o akciu 
záujem,  čo  bolo  pre  nich  veľkou  odmenou  za 
celý týždeň. Chceme sa touto cestou poďakovať 
aj rodičom a starým rodičom za vynikajúcu spo-
luprácu.

Kolektív MŠ Lazovná

Spolupráca školy a škôlok
Deti z materskej školy na ulici Družby sa v ok-
tóbri už druhý rok zúčastnili na predstavovaní 
prírodovedného  náučného  chodníka  v  areáli 
ZŠ  Moskovská  2.  Cieľom  bolo  u  najmenších 
vzbudiť  záujem  o  prírodu  a  zážitkovým  spô-
sobom  ich  učiť  o  lese.  Pri  príležitosti  Dňa 
stromov  štvrtáci  pripravili  pre  nich  prezen-
táciu  o  vybraných  stromoch.  Rozprávali  im 
o  ich  vzhľade,  výskyte  a  úžitku.  Svoje  pre-
zentácie  dotvorili  aj  názornými  obrázkami, 
konárikmi, listami a plodmi. Malí predškoláci 
odpovedali na otázky a boli za aktivitu odme-
není. Deti spolu strávili príjemné dopoludnie 
v lesnom prostredí.

Kolektív ZŠ Moskovská

Čaro jesene
Pohľad na jesennú prírodu v priaznivom počasí 
poteší každé oko. Nebolo tomu inak ani v jedno 
sobotné októbrové ráno. Napriek pokušeniu ísť 
na  túru,  prijali  rodičia,  učitelia  a  žiaci  prvého 
stupňa pozvanie na tradičné dopoludnie v ško-
le. Prišli, aby vytvorili zaujímavé objekty z da-
rov  jesennej  prírody.  V    školskej  jedálni  mali 
pripravené  podmienky  na  svoju  prácu.  Popri 
nej sa rozprávali a nadväzovali nové priateľstvá. 
Materiál si každý priniesol. O vzájomnú pomoc 
nebola  núdza.  Vo  finále  si  všetci  so  záujmom 
prezerali výrobky, na ktorých udivovala kreati-
vita tvorcov. Práce budú zdobiť priestory chod-
by,  kde  ich  každý  okoloidúci  môže  obdivovať. 
V  rámci  spolupráce  budú  na  výstavu  pozvané 
aj deti z materských škôl. Všetci odchádzali do-
mov s dobrým pocitom a bohatší o nové inšpirá-
cie sa budú tešiť na stretnutie o rok.

Marta Bartková, ZŠ Radvanská
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 Už rok spoznávate 
históriu mesta

Pravidelne raz do mesiaca môžete zažiť zaujímavé „stretnutie 
s históriou“ známe pod názvom Bystrická hodinka. Organizátori, 
OZ Banskobystrický okrášľovací spolok a MAOi Inštitút pre 
digitálnych nomádov, k prvému výročiu pripravili nielen pútavú 
a zaujímavú tému, ale aj prekvapenie pre všetkých hostí.

Bystrická  hodinka  sa  stala  už  neodmysliteľnou  súčasťou  pravidelných 
podujatí organizovaných v našom meste. Chronologický výklad histórie 
Banskej Bystrice mali všetci prítomní možnosť sledovať od novembra mi-
nulého  roka.  Pri  témach,  ako  sú  Vznik mesta a mestský erb, Cesty medi, 
Turzovsko Fugerovská spoločnosť, Mestské opevnenia, hradby a bašty, Naše 
kostoly, História obce Svätý Jakub alebo História obce Kremnička, sa vystrieda-
li mnohí významní banskobystrickí historici, pedagógovia a archeológo-
via. Určite sú Banskobystričanom známe mená ako Jozef Ďuriančik, Vla-
dimír Sklenka, Martin Kvietok, Marta Mácelová, Marcel Pecník či Tatiana 
Salajová...  Tí  obohatili  podujatie  skvelým  výkladom  a  prezentá ciami. 
Jubilejnou Bystrickou hodinkou bude záujemcov sprevádzať Richard R. 
Senček. Porozpráva im zaujímavosti o bystrickom podzemí, a to vo štvr-
tok, 24. novembra 2016 o 18:00 hod. v Reštaurácii Národný dom. Vstup 
je voľný a pre hostí bude pripravené prekvapenie. Program nasledujúcich 
prednášok, informácie o podujatí aj o organizátoroch si môžete prečítať  
na: www.bystrickahodinka.sk

Diana Javorčíková, štatutárna zástupkyňa BBOS

Cena Oskára Čepana 
Je jedinečným ocenením pre slovenských umelcov do štyridsať 
rokov. Medzinárodná porota každoročne vyberá štyroch finalistov, 
ktorí sa uchádzajú o finančnú odmenu a rezidenčný pobyt v New 
Yorku. Cena Oskára Čepana je súčasťou siete prestížnych ocenení 
Young Visual Artists Awards a na Slovensku ju zastrešuje Nadácia 
– Centrum súčasného umenia. 

Tento rok sa uskutoční už 21. ročník a z 54 prihlášok boli do finále vy-
braní  títo  uchádzači  –  Daniela  Krajčová,  Juraj  Gábor,  Lucia  Luptáková 
a umelecká dvojica Julia Gryboś a Barbora Zentková. Špeciálne pre Cenu 
Oskára Čepana vytvorili nové dielo, ktoré je verejnosti prístupné na sku-
pinovej výstave v Stredoslovenskej galérií až do 4. decembra 2016. Víťaza 
spoznáme 19. novembra. Meno toho, kto získa Cenu Oskára Čepana bude 
vyhlásené na slávnostnom ceremoniáli v Múzeu SNP. Okrem samotného 
vyhlásenia bude počas celého víkendu 18. – 20. Novembra 2016 prebiehať 
sprievodný program. V piatok sa na podujatí PechaKucha Night predsta-
via súčasní, ale aj minulí finalisti a laureáti ocenenia, každý v špeciálnom 
PechaKucha formáte 20 obrázkov po 20 sekúnd. V sobotu finalisti pripra-
vili komentovanú prehliadku svojej výstavy. Tešiť sa môžete aj na disku-
siu o spoločensky angažovanom umení s Michalom Havranom a ďalšie. 
Počas samotného ceremoniálu bude po prvý raz odovzdaná cena za spolo-
čensky angažované umenie. Informácie o ocenení, laurátoch a podrobný 
program Čepan Víkendu nájdete na www.oskarcepan.sk.

Michaela Kučová, PR Cena Oskára Čepana

knižnica bez bariér
Verejná knižnica Mikuláša Kováča bola úspešná v projekte debarierizácie 
pobočky. Týka sa frekventovane najnavštevovanejšej pobočky VKMK na 
Fončorde, ktorá bola v júli 2015 presťahovaná. V objekte Domova dôchod-
cov a Domova sociálnych služieb by teda mala byť zabezpečená debarie-
rizácia prostredníctvom stoličkového výťahu (schodiskovej sedačky). Vý-
ťah umožní telesne znevýhodneným, ako aj starším ľuďom s problémami 
v mobilite osobne využívať knižnično-informačné  služby a  zúčastňovať 
sa na rôznorodých podujatiach a komunitných aktivitách v pobočke na 
prvom  poschodí  bez  výťahu.  Projekt  finančne  podporila  Nadácia  SPP 
v rámci programu Podpora partnerstiev sumou 8000 eur. Celková realizá-
cia projektu by mala byť ukončená už tento mesiac.

Soňa Šóky, Verejná knižnica M. Kováča

Jesenná výstava plodov
Minulý  mesiac  sa  v  kultúrnom  dome  v  Šalkovej  konala  jesenná výsta-
va plodov zeme. Nadviazala na prvý  ročník z  roku 2012. Opätovne pri 
organizačnom zabezpečení spolupracovala občianska rada Šalková, Ob-
čianske združenia Šalková a okresná organizácia Slovenského zväzu zá-
hradkárov  v  Banskej  Bystrici.  Hlavným  poslaním  výstavy  bolo  prispieť 
k podpore domácej výroby ovocia, zeleniny a kvetov, motivovať k pestova-
niu a konzumácii zdravých, chutných a vlastnými rukami dopestovaných 
produktov. Medzi vystavovanými plodmi bolo možné obdivovať rozličné 
odrody ovocia, zeleniny, kvetov, ktoré boli naaranžované na jednotlivých 
súťažných stoloch. Spomedzi vystavovateľov boli vyhodnotené odbornou 
komisiou najkrajšie jabĺčka, najkrajšie naaranžovaný stôl, najzaujímavej-
ší a najväčší exponát. Výstava predstavila mnoho zaujímavých produktov 
a  bola spestrená anketou o najchutnejší ovocný koláč. 

Katarína Vitálišová, OR Šalková
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Pred  existenciou  najstarších  prameňov, 
ktoré  sa  viažu  k  dnešnej  Šalkovej,  bol 
vlastníkom  tohto  územia  napríklad  aj 
prvý banskobystrický richtár Ondrej. Vte-
dy  išlo  o  chotár  vymedzený  Selčianskym 
potokom,  Ľupčianskym  potokom,  cestou 
do  Ľupče,  vrchom  Príboj  a  Môlčanským 
potokom.

Doposiaľ prvá známa  
písomná zmienka o Šalkovej 

pochádza z roku 1359

Uvádza  sa  tam  ako  Saulfalva  –  Saulova 
dedina. V tom čase už bola súčasťou sláv-
neho ľupčianskeho panstva, ktoré bolo vo 
vlastníctve  uhorských  panovníkov.  Len 
na  krátky  čas  sa  v  14.  storočí  dostala  do 
rúk  Matúša  Čáka  Trenčianskeho.  V  ne-
skorších  prameňoch  sa  Šalková  spomína 
v rámci donačnej (darovacej) listiny z roku 
1424, ktorou kráľ Žigmund Luxemburský 
daroval panstvo s prináležiacimi poddan-
skými  obcami  svojej  manželke  Barbore 
Cejlskej.  Obyvateľov  šalkovského  územia 
sa  dotkli  aj  turecké  výboje  v  16.  storočí 
a nepokoje spojené so stavovskými – pro-
tihabsburskými povstaniami v 17. storočí. 

Šalková v číslach
V časoch prvého moderného sčítania oby-
vateľstva v Uhorsku (rok 1869) mala Šalko-
vá 376 obyvateľov, ktorí žili v 57 domoch 
a  87  rodinách.  Z  nich  bolo  219  rímskych 
katolíkov, 152 evanjelikov a 5 izraelitov (ži-
dov). V dedine bolo 79 maštalí, 41 humien 
a 28 ovčincov. 

Obyvateľstvo sa živilo  
predovšetkým roľníctvom

Vyskytovali sa však aj profesie ako lesník, 
pastier,  tesár,  mäsiar,  kováč  či  mlynár. 
V roku 1840 bola zriadená prvá rímsko – ka-
tolícka  škola,  ktorej  o  dvadsať  rokov  neskôr 
(1860)  postavili  aj  vlastnú  budovu.  Evanje-
lická  škola  pribudla  v  roku  1890.  Neskôr  sa 
obe  zlúčili  do  obecnej  školy,  v  ktorej  začínal 
svoju učiteľskú kariéru aj významný hudobný 
skladateľ Tibor Andrašovan. V roku 1897 bol 
v obci dostavaný rímsko-katolícky chrám. 

Do 20. storočia vstúpila  
Šalková so 457 obyvateľmi 

Bolo to v lete roku 1905, keď pre veľký ničivý 
požiar takmer celá ľahla popolom. Obec sa po-

darilo obnoviť aj napriek tomu, že sa zachrá-
nilo  len  málo  domov.  V  časoch  vzniku  prvej 
Československej  republiky  (1918)  tu  žilo  už 
takmer 600 obyvateľov. V období prvej polovi-
ce 20. storočia patrili medzi najvýznamnejšie 
stavby  evanjelický  kostol  (1932),  železobetó-
nový  most  cez  rieku  Hron  (1938)  a  kultúrny 
dom (1939), ktorý Šalkovčania (miestne: „Šal-
kovani“)  postavili  vlastnými  silami  a  z  vlast-
ných  prostriedkov.  Viacerí  obyvatelia  sa  za-
pojili  do  Slovenského  národného  povstania 
(1944)  a  deviati  z  nich  v  ňom  zahynuli.  Pri 
Šalkovej  bolo  výcvikové  stredisko  taktickej 
skupiny  Československej  armády  s  krycím 

názvom  „Buk“.  Tá  zabezpečovala  obranu 
prístupových  ciest  na  povstaleckom  úze-
mí.  Šalková  bola  oslobodená  24.  marca 
1945.  Šalkovčania  dodnes  z  vďaky  kaž-
doročne organizujú spomienkový pochod 
k hrobu neznámeho rumunského vojaka.

Po 2. svetovej vojne sa zmenili 
spoločensko-politické pomery 

Šalkovej  sa  dotkla  kolektivizácia.  Dianie 
a  život  koordinoval  Miestny  národný  vý-
bor  (pred  tým  Obecný  úrad)  a  vznikla  aj 
materská škola. V roku 1949 bolo založe-
né  Jednotné  roľnícke  družstvo,  ktoré  sa 
neskôr  stalo  súčasťou  selčianskeho  JRD 
„Víťazný  február“.  Od  roku  1991  sa  opäť 
osamostatnilo  a  pred  pätnástimi  rokmi 
(2001)  zaniklo.  Medzi  ďalších  význam-
ných zamestnávateľov obyvateľov Šalkovej 
parili  napr.  blízke  závody  –  Cementáreň 
a Biotika. 

Mestskou časťou  
Banskej Bystrice sa Šalková 

stala v roku 1971

Z  dôvodu  nespokojnosti  obyvateľov  sa 
však v  roku 1996 pokúsila od mesta osa-
mostatniť.  Napriek  platnému  referendu 
sa tak nestalo. Odvtedy pri mestskej časti 
pribudla  skládka  odpadov  (1998)  a  malá 
vodná  elektráreň  (2014),  ktorú  dotknuté 
obyvateľstvo  doposiaľ  odmieta.  V  roku 
2014 bola po vyše 170.-ročnej tradícii zru-
šená miestna škola. Vo výstavbe v priesto-
re medzi Majerom a Šalkovou  je od roku 
2011  priemyselný  park.  V  mestskom  za-
stupiteľstve  túto  mestskú  časť  reprezen-
tujú  zvolení  poslanci,  ktorým  pomáha 
miestna Občianska rada. V súčasnosti má 
Šalková 1092 obyvateľov. Vždy žila aktív-
nym spoločenským a športovým životom. 

Hron i miestna „hať“ bola magnetom pre vo-
dákov.  Blízko  nej  sa  do  polovice  20.  storočia 
nachádzalo aj populárne letisko pre bezmoto-
rové lietanie. Dodnes je v tejto mestskej časti 
živá tradičná ľudová kultúra, ktorú udržiavajú 
okrem  svojej  športovej  a  ochrannej  činnos-
ti  najmä  členovia  Dobrovoľného  hasičského 
zboru (zal. 1924), Občianskeho združenia Šal-
ková (zal. 2000), ako aj iných spolkov a orga-
nizácií.  V  roku  2013  bola  o  Šalkovej  vydaná 
historicko – národopisná monografia.

Marcel Pecník, historik

Zo slávnostného otvárania nového mosta v Šalkovej

Šalková 
V súčasnosti je najvýchodnejšou mestskou časťou Banskej Bystrice Šalková. V minulosti bola, podobne ako iné geograficky okrajové 
časti mesta pod Urpínom, samostatnou obcou. Budúce šalkovské územie vynikalo výhodnou polohou pri životadarnej rieke Hron. 

Nachádzalo sa neďaleko významnej stredovekej obchodnej cesty „Magna via“, bola tu úrodná pôda a bohaté lesy. Táto oblasť preto 
predstavovala zaujímavé miesto pre usadenie obyvateľstva a ďalší rozvoj. 

Novostavba evanjelického kostola v Šalkovej
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Výťažok bude venovaný na podporu a pomoc priateľom 
a sympatizantom školy každodenne zápasiacich 

s nepriazňou osudu v podobe zdravotného znevýhodnenia

VS

Preberáme titul
Ako už  iste  zaznamenal každý Banskobystri-
čan,  v  roku  2017  bude  športová  oblasť  pre 
naše mesto jedna z kľúčových. V týchto dňoch 
primátor  Ján  Nosko  spolu  s  viceprimátorom 
Martinom  Turčanom  vycestovali  do  Bruselu, 
kde organizácia Aces Europe na čele s prezi-
dentom Francescom Lupatellim odovzdáva ti-
tuly. Hlavným mestom športu pre budúci rok 
sa stane Marseille vo Francúzsku. Titul Európ-
ske mesto športu si spolu s Banskou Bystricou 
prevezmú aj iné európske mestá, ktoré splnili 
všetky  podmienky  a  rovnako  ako  my  budú 
v  roku  2017  žiť  športom.  „Je to pre nás veľká 
pocta. Cenu si prevezmeme v Európskom parla-
mente. Ocitneme sa v skupine ďalších európskych 
miest, ktoré majú podobné záujmy ako my a zvidi-
teľníme sa. Je to zároveň výborná príležitosť po-
rozprávať sa so zástupcami a vymeniť si nápady 
a skúsenosti. Môžeme sa dozvedieť, ako nastavia 
rok 2017 a inšpirovať sa,“ hovorí 2. zástupca pri-
mátora Martin Turčan. Po prevzatí titulu však 
máme  aj  niekoľko  povinností,  ktoré  musíme 
splniť. Prvou z nich je ceremoniál, na ktorom 
už  intenzívne  pracujeme.  V  najbližšom  čísle 
Radničných  novín  vám  prinesieme  viac  in-
formácií a predstavíme aj našich partnerov či 
ambasádorov, ktorí sa stanú tvárami Banskej 
Bystrice.  dmo

O  tom,  že  športovať  sa  dá  v  každom  veku 
svedčí aj účasť súťažiacich na majstrovstvách 
sveta vo vzpieraní – MASTERS v nemeckom 
Heinsheime.  Spomedzi  šiestich  zúčastne-
ných  vo  svojej  vekovej  a  váhovej  kategórii 
(M70, do 94 kg) obsadil prvé miesto Jaroslav 
Chebeň. Vo veku sedemdesiat  rokov sa  tak 
stal majstrom sveta. František Kalhotka ob-
sadil vo vekovej kategórii M60, vo váhe do 94 
kg desiate miesto. Zo Slovenska  sa  celkovo 

na súťaži zúčastnilo pätnásť vzpieračov, ktorí 
získali  jednu  zlatú,  jednu  bronzovú  a  štyri 
strieborné  medaily.  V  neoficiálnom  hodno-
tení  družstiev  skončila  Slovenská  republi-
ka na 6.mieste vo svete. V prípade získania 
sponzorov  zvažujú  Banskobystričania  účasť 
na  Olympijských  hrách  veteránov,  ktoré  sa 
majú  uskutočniť  budúci  rok  na  Novom  Zé-
lande. 

Otakar Karásek

Oceňovanie najlepších  
športovcov mesta za rok 2016

Majster sveta vo vzpieraní

Mesto  Banská  Bystrica  aj  v  roku,  keď  nesie 
hrdý titul Európske mesto športu 2017 poďa-
kuje úspešným športovcom, ktorí v športovej 
oblasti  dosiahli  vynikajúce  výsledky  a  špor-
tovými  úspechmi  zviditeľnili  naše  mesto 
doma  aj  v  zahraničí.  Vaše  návrhy  očakáva-

me v termíne do 13.  januára 2017 na adrese: 
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Odbor 
propagácie  mesta  oddelenie  športu,  Česko-
slovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
alebo  elektronicky  na  adrese:  tomas.mora-
vec@banskabystrica.sk.  Formulár  nájdete  na 
oficiálnej  internetovej  stránke  mesta  www.
banskabystrica.sk, na stránke www.emsbb.sk 
alebo  v  klientskom  centre  mestského  úradu. 
Okrem zaslania návrhov budú môcť občania 
hlasovať  za  nominovaného  športovca,  ktorý 
bude ocenený v kategórii „ víťaz internetové-
ho  hlasovania“  o  najlepšieho  športovca  mes-
ta a o najlepší  športový kolektív mesta. Hla-
sovanie  prebehne  po  spracovaní  návrhov  na 
webovej  stránke  mesta  www.banskabystrica.
sk,  kde  bude  umiestnený  on-line  formulár 
s  nomináciou  športovcov  určený  na  hlasova-
nie v termíne od 1. do 10. februára 2017. 

Dana Cibuľková, oddelenie športu MsÚ
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Minulý rok si prevzal cenu aj Martin Oravkin, 
ktorý sa venuje kickboxu

Tohtoročná návšteva hodnotiacej komisie 
v Banskej Bystrici
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Uzávierka decembrového čísla Radničných 
novín bude 5. decembra 2016.
Editorka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 
30 107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

 Uzavreli manželstvo

30.09.2016 Tomáš a Barbora Nagyovci
01.10.2016 Peter a Barbora Vasiliakovci
 Jozef a Mária Reichmannovci
 Jozef a Zuzana Mituchovci
 Ján a Jana Očenášovci
 Marcin Radoslaw a Simona Stanczykovci
 Matej a Erika Polakovičovci
08.10.2016 Dušan a Dita Bobákovci
 Miroslav a Erika Žabkovci
 Stanislav a Lenka Culkovci
 Peter a Tatiana Kubišovci
 Ján a Katarína Chmelíkovci
 Martin a Mária Václavíkovci
 Zdenko a Andrea Ruskovci
 Matúš a Izabela Chudíkovci
 Marek a Diana Turňovci
15.10.2016 Lukáš a Miroslava Jackovci
21.10.2016 Róbert a Barbora Sýkorovci
 Július a Dagmar Plavcovci
 Marek a Michaela Urbašíkovci
22.10.2016 Jaroslav a Katarína Lehotskí
 Boris a Martina Romanovci
 Norbert a Janka Oravcovci

 Narodili sa október 2016

Aktuálne verejné vyhlášky  
Stavebného úradu v Banskej Bystrici

 Opustili nás október 2016

 Opustili nás október 2016

Mária Šalamunová
Rudolf Rezník
Jozef Daxner
Jolana Pančíková
Ing. František Bezúch
JUDr. Ladislav Ištok
Júlia Lubellanová
Ing. Mária Štandová CSc.
Ondrej Vančík
Ľubomír Štrba
Irena Krnáčová
Mariana Holomková
Anna Bukvajová
Ing. Ján Krkoš
Ľudovít Rakyta
Marta Sládečková
MUDr. Elena Hanzelová
Ján Lichý
Matilda Náčinová
Helena Šípková
Anna Horská
Mária Kováčiková
Július Fraňo

Ema Klimová
Eva Surová
RNDr. Ján Kleinert
Mária Jánošíková
Marta Machalová
Milan Lichý
Ing. Pavel Bancík
Ing. František Baumerth
PhDr. Ján Michalec
Jozef Žabka
MUDr. Edita Fischerová
RNDr. Ivan Križáni
Mária Blašková
Erika Náčinová
Ing. Danica Ružicová
Valéria Badliková
Ivan Takáč
Milan Mikuška
Ján Ďurica
Róbert Olšiak
Vlasta Kubicová
Mária Schmidtová
Ján Gálus

Elena Ottová
Veronika Pauerová
Pavel Kovalčík
Matilda Dzuriaková
Boris Ridzoň
Ing. Michal Faltin
Štefan Turan

Rozália Rauková
Anna Chmúrna
Otília Beňová
Mária Hrúzová
Dušan Chudík
Anton Žatko

Teodor Tišliar
Lenka Matúšková
Alexandra Matúšková
Natália Chlebušová
Arlen Virostko
Oliver Michalec
Ján Petka
Peter Straňák
Božena Szkatulová
Matej Pavlisko
Amália Kmeťová
Christine Ľuptáková
Martin Medveď
Klára Bernátová
Elizabet Koperniechová
Richard Maľa
Hanka Tadianová
Adriana Bajnoková
Michal Šakový
Maxim Majer
Diana Dibalová
Lea Janíková
Patrik Jelínek
Dominik Kotlas
Juraj Lichý
Filip Hermánek
Paulína Brunčáková

Emma Bariová
Viktória Králiková
Tina Schlank
Patrícia Roľková
Adela Krupcová
Aneta Krupcová
Viktória Bullová
Petra Selecká
Adam Čuchran
Michal Baláž
Matúš Kurčík
Adrián Majer
Oliver Wágner
Lýdia Reščák
Leo Linkeš
Nela Malčeková
Ivana Múdra
Niko Jakubík
Lillien Lukáčová
Miriam Nováková
Dominika Smrečeková
Damián Zlúky
Kristína Majerová
Liliana Kubaliaková
Matej Bálint
Martin Dyntár
Radka Chrásteková

OVZ – SÚ 131886/21170/2016/MA
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Ing. Vladimír Šošovička, Raková 621/30, 
Limbach
Stavba: Reanimácia objektu základnej školy Pienin-
ská na bytový dom
Vyvesené: 07.10.2016

OVZ – SÚ 148967/26285/2016/Boj.
Verejná  vyhláška:  Oznámenie  o  začatí  konania 
o zmene v užívaní stavby
Stavebník: Martin Andersson, Trieda SNP 27, BB
Stavba: Trieda SNP 27, byt č. 1 – zubná technika
Vyvesené: 12.10.2016

OVZ – SÚ 149801/18898/2016/Se
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Meto-
dova 8, Bratislava
Stavba:  Banská  Bystrica-Majer  –  1946BB,  Optické 
pripojenie
Vyvesené: 14.10.2016

OVZ – SÚ 140403/23625/2016/MA
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Pavol Ševc a Viera, Tatranská 92, BB
Stavba: Stavebné úpravy bytu, Tatranská 92, BB
Vyvesené: 17.10.2016

OVZ – SÚ 151674/26978/2016/MA-ozn.
Verejná  vyhláška:  Oznámenie  o  začatí  územného 
konania o umiestnení stavby
Stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA
Stavba:  Optická  prípojka  Banská  Bystrica-DÚ 
Kuzmányho 18 – Daňový úrad
Vyvesené: 21.10.2016

OVZ – SÚ 150996/20723/2016/Boj.
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Ján Šebeň, Cerovo č. 193, 962 52 Krupina
Stavba: Stavebné úpravy bytu, Kollárova ulica č. 44, 
BB
Vyvesené: 24.10.2016

V Banskej Bystrici, 28.10.2016

Oznam
Úradné hodiny Klientskeho centra, Matričného úradu a ohlasovni pobytu Mestského úradu 
Banská Bystrica budú počas sviatkov upravené nasledovne: v piatok, 23. decembra 2016  od  
7:30 hod. do 12:00 hod. a v piatok, 30. decembra 2016 bude zatvorené. Od  2. januára 2017 
budú úradné hodiny zabezpečované v obvyklom prevádzkovom čase.

Oznam Komunitných centier
Mesiac november prinesie nové zaujímavé pravidelné aj jednorázové aktivity v komunitných 
centrách Banská Bystrica. V KC Fončorda vás čaká celomesačný Kurz jemnej jógy pre senio-
rov, Kurz psychickej sebaobrany, PC kurz „pre tých, čo chcú vedieť viac“. Všetci tí, ktorí radi 
tvoria, sú vítaní na  Piatkovom poobedí pre kreatívcov „Prines staré a odnes nové“,  ktoré sa 
bude konať 25. novembra od 17:00 hod. v KCF. KC Sásová pripravuje koncom novembra dob-
rovoľnícku aktivitu na dotvorenie interiéru a výrobu nábytkov, do ktorej sa môžete zapojiť aj 
vy. Začiatkom decembra KCS pozýva na chutnú komunitnú kapustnicu. Presné termíny sa 
dozviete osobne v KC Sásová, alebo na Facebooku. 

  Komunitné centrum Sásová  Komunitné centrum Fončorda
  budova bývalej ZŠ Tatranská,  budova CVČ Havranské,
  vchod vzadu  vchod vzadu

SPOĽACH, o.z. vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí 
s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 16.00 hod. v priesto-
roch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. Príďte si vy-
počuť odborníčku - liečebnú pedagogičku s jej témou Denný režim človeka s Alzheimerovou 
chorobou v domácom prostredí. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi 
sebou privítame aj nových. Tešíme sa na stretnutie!

Ľubica Golianová, SPOĽACH, o.z.
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