
ZAPLNENÉ NÁMESTIE SNP 
PRIVÍTALO SLÁVNY STANLEY CUP
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číSlo 9
zadarmo do každej domácnosti

mesta banská bystrica
radničné novinyradničné noviny

Podľa odhadov mestskej polície očakávalo 8. augusta 2013 
na námestí SnP príchod Stanley Cupu približne 8 tisíc ľudí. ná-
mestie sa zaplnilo hokejovými fanúšikmi, ktorí chceli na vlastné 
oči vidieť najznámejšiu hokejovú trofej na svete.
aj napriek rekordným teplotám prišlo na Námestie SNP množ-
stvo ľudí, ktorých už od 16:00 hod. bavil moderátor Slavo jur-
ko. Ten stupňoval atmosféru prostredníctvom súťaží a dražby 
predmetov. Michal Handzuš venoval do dražby svoju hokejku 
a dva dresy. O 18:00 hod. nadšené námestie privítalo držite-
ľa Stanleyho pohára, ktorý túto trofej priniesol ukázať svojim 
rodákom. Primátor mesta Banská Bystrica odovzdal Michalovi 
Handzušovi symbolický dar.
„Som veľmi rád, že nás Michal Handzuš oslovil, aby sme mu po-
mohli zorganizovať oslavy príchodu Stanley Cupu do Banskej Bys-
trice. Banskobystričania a všetci návštevníci dokázali vytvoriť 
úžasnú atmosféru a dôstojne privítať a osláviť historicky prvý 

príchod Stanley Cupu do nášho mesta. Moja vďaka a obdiv patrí 
najmä Michalovi Handzušovi, ktorý túto príležitosť využil na po-
moc druhým,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.

Charitatívny charakter celého podujatia podčiarklo odovzdá-
vanie šekov vybraným občianskym združeniam. Od partnerov 
podujatia, ktorými boli Orange Slovensko a. s., BMW Group Slo-
vakia a spoločnosť Hubert dostalo Občianske združenie Svetielko 
nádeje pôsobiace pri detskej fakultnej nemocnici s poliklini-
kou v Banskej Bystrici 21 000 eur. Sumu vo výške 2 090 eur 
vydražených v spolupráci s Novým časom prevzala zástupkyňa 
OZ Nožička a Občianske združenie Stadetore, prevádzkovateľ 
súkromnej špeciálnej materskej školy Očko, obdržalo z dražby 
predmetov priamo na námestí sumu vo výške 2 300 eur.

Martina kanisová
hovorkyňa primátora
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POSLANECKÁ SMSkaEDITORIÁL

VďAkA, JAkUb!

Tieto slová som mal chuť zakričať, 
keď som si na internete prečítal 
informáciu o programe krajšie Slo-
vensko, ktorého autorom je 22-roč-
ný jakub z Oravy. Spravidla hľadáme 
múdrosť u starších ľudí, opierajúc sa 
o skúsenosť, že so starobou prichá-
dza múdrosť (i keď anekdota hovorí, 
že v niektorých prípadoch prichádza 
staroba sama J).

jakubov program si kladie za cieľ, 
aby sa nám v rodnej krajine žilo lep-
šie a mali sme čoraz menej dôvodov 
frflať. Svoje myšlienky zhrnul do pia-
tich bodov:

1. apatia - je zakorenená v národe, 
skúsme sa jej zbaviť.

2. Lokálnosť - mali by sme sa viac 
zaujímať o dianie v samospráve, 
v ktorej žijeme a budovať miestne 
komunity.

3. Profesionalizácia spoločnosti – 
mnohí Slováci majú pocit, že každý 
z nás môže byť architekt, lekár, hoke-
jový tréner a podobne (samozrejme, 
tak to nie je). Mnohí ľudia taktiež vy-
konávajú povolanie, ktoré ich nebaví, 
nenapĺňa.

4. Peniaze – skúsme viac rozmýšľať 
nad tým, komu ich dávame, lebo väč-
šina z nás ich nemá veľa. Napríklad 
prestaňme chodiť do zlých reštau-
rácií, kde nám nechutí, aby tie skra-
chovali a mohli naopak vzniknúť tie, 
ktoré sa o svojich zákazníkov starajú 
tak, ako si zaslúžia.

5. Hrdosť – národná hrdosť nespočí-
va v tom, že nosíme na tričku dvoj-
kríž. Niekedy stačí pozbierať smeti 
vo svojom okolí alebo vykonať po-
dobný nezištný čin, aby sme sa cítili 
lepšie a urobili zo Slovenska krôčik 
po krôčiku lepšie miesto na žitie.

Čo dodať? asi nič. Len poďakovať 
za prekvapivo jednoduchý a múdry 
návod.

Prajem Vám príjemné chvíle pri čítaní 
septembrových Radničných novín.

S úctou váš

námestie SnP sa počas tohtoročného leta stalo dejiskom množstva kultúrnych podujatí. Medzi tie hlavné nepo-
chybne patrila historická Cisárska vizitácia baníctva či nedávne oslavy zisku Stanley cupu, ktorý do Banskej Bystrice 
priniesol Michal Handzuš. Ako hodnotíte úroveň týchto kultúrnych podujatí? Aké iné podujatia majú potenciál 
obohatiť spektrum kultúry v našom meste?

Ľudmila Priehodová, poslankyňa klubu 
Banskobystrická alternatíva: „V prvom rade 
vďaka Michalovi Handzušovi. Veľmi nášmu 
mestu pomohol. Kultúrny život ale obohatil 
aj vydarený Banskobystrický Montmartre 
a aktivity špičkového Centra nezávislej 
kultúry Záhrada. Držím tiež palce mladým 

aktivistom, ktorí sa snažia o oživenie Amfiteátra, ale aj ďalším 
tvorivým ľuďom z Akadémie umení, Opery, bábkového divad-
la... Nie v tomto funkčnom období sme prišli, žiaľ, o kultúrny 
dom, kino Urpín, kino Hviezda a dnes hľadáme priestory, kde 
by mohla kultúra žiť. Okrem „živej“ kultúry považujem dô-
ležité aj to, ako sa staráme o kultúrne dedičstvo, ktoré nám 
zanechali naši predkovia. A tu vidím ešte veľké medzery...“

lucia Skokanová, poslankyňa klubu 
Banskobystrická alternatíva: „Pokladám 
za dôležité, aby sa centrum viac otváralo 
Bystričanom aj turistom. Práve preto náš 
poslanecký klub nastolil na mestskom 
zastupiteľstve aj v diskusiách s občanmi 
problém oživenia námestia. Cieľom je prí-

jemná a zároveň bezpečná atmosféra podujatí prinášajúca 
uspokojenie, estetický zážitok a radosť divákom, organizá-
torom, účinkujúcim či jednoducho okoloidúcim. Práve život 
na námestí spoluvytvára čaro a jedinečnosť nášho mesta. 
Aktivity „živého námestia“ by mala Radnica podporovať, po-
voľovať i organizovať. Zároveň domyslieť a presadiť pravidlá 
a opatrenia na ich dodržiavanie.“

ladislav Slobodník, poslanec klubu SMeR-
-Sd, SNS, ĽS-HZdS: „Cisárska vizitácia bola 
peknou exkurziou do minulosti nášho mes-
ta. Verím, že o rok, kedy sa táto akcia pri-
pravuje ešte v pompéznejšom duchu, pri-
tiahne nielen našich obyvateľov, ale aj náv-
števníkov zo širokého okolia. Ako hokejový 

fanúšik som si samozrejme vychutnal aj oslavy zisku Stanley 
cupu. Touto cestou by som chcel zároveň poďakovať Miško-
vi Handzušovi za to, že robí takú úžasnú reklamu Banskej 
Bystrici vo svete. Námestie pokladám za unikátny priestor, 
tzv. „open scénu“, ktorá je srdcom nášho mesta. Potom ako 
sme začali s jeho rekonštrukciou, sa chceme v budúcnosti 
zamerať aj na pritiahnutie zaujímavých podujatí, ktoré ho 
verím, opäť zaplnia.“

Milan Smädo, predseda klubu nezávislých 
poslancov: „Úroveň menovaných poduja-
tí musia zhodnotiť občania tohto mesta. 
Myslím si, že mesto Banská Bystrica v rámci 
svojich finančných možností robí, čo sa dá. 
Príchod Stanley cupu je výnimočná špor-
tová udalosť, ktorú si treba vážiť a vysoko 

oceniť. Michal je príkladom poctivého športovca a človeka. 
Je dobré, že naše deti majú takýto vzor. Možno si len želať, 
aby takýchto podujatí, nielen športového charakteru, bolo 
v našom meste čo najviac.“

Barbora Winterová

S POSLANCAMI NA ROVINU

OTÁZkY PRE VLADIMÍRA PIROŠÍkA
Ako poslanec najväčšieho 
volebného obvodu Sáso-
vá-Rudlová sa nepretržite 
stretávate s podnetmi i sťaž-
nosťami občanov. Aké prob-
lémy momentálne najviac 
trápia Sásovú? A aká dobrá 
vec sa, naopak, v poslednej 
dobe podarila?
Sásová je mestom v meste. 
Mnohí sa tu sťažujú na ne-
dobrý stav ciest a chodníkov, 

parkovanie, hluk či neporiadok. Iní ale hovoria naopak, 
že je to jedno príjemné sídlisko v podhorí Nízkych Tatier 
a nedajú naň dopustiť. Okrem štandardnej komunálnej 
práce (riešenie výtlkov, schodísk, parkovísk, ihrísk...) 
mám v Sásovej dve ďalšie priority. Tou prvou je bezplat-
né právne poradenstvo. Poskytujem ho občanom štyri-
krát do roka, v knižnici na karpatskej. Príbehy niektorých 
ľudí sú mimoriadne ťažké, preto sa snažím pomôcť im 
aspoň touto formou. Mojou srdcovkou je tiež jelšový há-
jik. V tomto roku mám za cieľ vytvoriť v hájiku Chodník 
zdravia, t. j. novú zónu aktívneho oddychu, určenú všet-
kým vekovým kategóriám. Na chodníku bude množstvo 
cvičiacich stanovíšť zameraných na rozvoj koordinácie, 
sily a pohybu. Chodník zdravia sa už buduje, hotový bude 
o pár týždňov.
Obvod Sásová - Rudlová síce nemá dokonalú infraš-
truktúru, má ale jednu veľkú výhodu – žije tu množstvo 
skvelých ľudí. a pribúdajú aj ostrovy pozitívnej deviácie, 
ako sú napr. Saleziáni, komunitné centrum na Tatranskej, 
materské centrum, Pink Park na Ružovej, dokumentačné 
centrum v starej Sásovej, živé občianske rady po celom 
obvode a pod. Som presvedčený, že v meste je dôležitý 
nielen, nazvem to hardvér, teda dobré cesty, chodníky či 
parkoviská, ale tiež softvér, čiže vzťahy. Lebo tie sú zák-
ladom kvalitného života komunity. aktívnym skupinkám 
preto musíme zabezpečiť lepšiu podporu.
V mestskom zastupiteľstve patríte k aktívnym poslan-
com, vaše pripomienky a vyjadrenia sa často dotýkajú 
legislatívnej roviny rôznych problematík. ktoré návrhy 
a pripomienky v samospráve sa vám podarilo presadiť?

Za sedem rokov poslancovania som podal vyše 150 in-
terpelácií a inicioval niekoľko desiatok návrhov. dobrú 
odozvu malo napr. nariadenie mesta o štipendijnom 
fonde andreja Hanzlíka, prostredníctvom ktorého 
finančne pomáhame chudobným stredoškolákom 
a vysokoškolákom pri štúdiu. alebo nedávna novela 
nariadenia mesta o dotáciách, ktorá zjednodušila mož-
nosť získať zdroje na verejnoprospešnú činnosť pre 
občianske združenia. Ľudia si chvália aj zriadenie Linky 
čistoty (048/ 4330 323), bezplatné SMS Centrum o ak-
ciách mesta (0905 032 384) alebo opatrenia posilňujú-
ce informovanosť a transparentnosť, ako napr. verejné 
rokovanie komisií MsZ, zverejňovanie rokovacích mate-
riálov mestskej rady, ale aj najväčších dlžníkov mesta či 
evidencie psov na webstránke mesta.
Je o vás známe, že ste vášnivý čitateľ a zberateľ publiká-
cií o Banskej Bystrici. Prezraďte nám, ktorá je vášmu srd-
cu najviac blízka a ktorá vás zaujala v poslednom čase?
Najmilšia mi je útla kultová knižka Pavla Hrúza Bystrica 
v ...tom. je to povinné čítanie pre každého lokálpatrio-
ta. aktuálne mám na nočnom stolíku dve čerstvé diela 
- Po stopách architekta L. e. Hudeca a Za živa v Bystrici 
(súborné vydanie časopisu Permon 2003 – 2012). Rád sa 
ale vraciam aj k minuloročnej knihe netradičných foto-
grafií nášho mesta Orbis Urbis od talentovaného dušana 
Heina. Pri jej listovaní si zas a znova opakujem, že Banská 
Bystrica je jedno úžasné miesto pre život.

Barbora Winterová

VlADIMíR PIRoŠík po absolvovaní Právnickej fakulty 
Uk (2001) pracoval ako advokátsky koncipient v kance-
lárii jUdr. ernesta Valka v Bratislave a ako legislatívny 
asistent poslancov Národnej rady SR. Od roku 2005 je 
samostatným advokátom v Banskej Bystrici, so špecia-
lizáciou na komunálne právo. V MsZ je členom klubu 
nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva. je 
predsedom komisie pre pamätihodnosti mesta, členom 
komisie MsZ pre financie a komisie MsZ pre kultúru. 
Reprezentuje mesto v radách školy na ZŠ Sitnianska 
a MŠ karpatská.
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NEPREhLIADNITE 
ZMENY ORgANIZÁCIE DOPRAVY V MESTE
Mesto Banská Bystrica dňa 10. augusta 2013 zrealizovalo zmenu organizácie 

dopravy na križovatke ulíc janka kráľa – Strieborné námestie – Tajovského 

ulica a ul. Cesta na amfiteáter. Zmena sa týka prednosti v jazde v križovatke 

ulíc janka kráľa – Strieborné námestie – Tajovského ulica a zmeny jednosmer-

nej premávky na ul. Cesta na amfiteáter.

Zmena prednosti v jazde v križovatke: doterajšia hlavná cesta z ulice Tajov-

ského na Strieborné námestie sa zmenila na hlavnú cestu z ulice janka kráľa 

smerom na Strieborné námestie.

Zmena jednosmernej premávky: vjazd do jednosmernej premávky je po no-

vom od ulice Tajovského s pokračovaním v smere na Laskomerskú ulicu.

Vodičov upozorňuje na zmenu dopravného značenia aj prenosné dopravné 

značenie IP 30 (zmena prednosti v jazde a zmena organizácie dopravy).

Týmto si dovoľujeme požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky, aby ve-

novali veľkú pozornosť prejazdu uvedenými úsekmi miestnych komunikácií.

Barbora Winterová

UPLYNULO 200 ROkOV OD hISTORICkEJ POVODNE
V minulosti postihlo Banskú Bystricu niekoľko veľkých povodní, ktoré spôso-
bili nemalé materiálne škody a, žiaľ, niekedy si vyžiadali aj ľudské obete. Ne-
dávno sme si pripomenuli 200 rokov od jednej z nich – povodne z 25. augusta 
1813. dnes je jej svedectvom tabuľa s vodoznakom – pôvodne umiestnená pri 
Hrone, na múre oplotenia areálu Štátnej vyššej dievčenskej školy v Banskej 
Bystrici. Po zbúraní 
plota bola umiest-
nená do približnej 
výšky na mestskú 
hradbu pri bývalej 
kolkárni (Štadlero-
vo nábrežie), kde sa 
zachovala dodnes. 
O podrobnostiach 
povodne nie sú 
v dobových archí-
voch zaznamenané 
takmer žiadne bliž-
šie informácie.

Barbora Winterová

Zdroj: Bystrický 
Permon, 7/2008

ObčIANSkE ZDRUžENIE PONS NAVŠTÍVILO RADNICU
V piatok 16. augusta 2013 v historickej Radnici privítal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola účastníkov denného letného integračného tábora. 
Už desiaty rok ho organizuje občianske združenie PonS.

Pre deti bolo v Cikkerovej sieni pripravené predstavenie divadla Harry Teater, 
ktoré bez nároku na honorár vykúzlilo úsmev na tvárach detí so zdravotným 
postihom. Primátor mesta Banská Bystrica pozdravil všetkých prítomných 
a odovzdal im malé darčeky. Odmena neminula ani sprievod postihnutých 
detí a opatrovateľov za ich obdivuhodnú obetavosť a ľudskosť, s akou sa 
o zdravotne postihnuté deti starajú.

„Je úžasné, aký veľký kus práce odvedú opatrovatelia a dobrovoľníci Občian-
skeho združenia PONS. Veľmi si vážim najmä mladých ľudí, ktorí by svoj voľný 
prázdninový čas mohli venovať sami sebe, no radšej sa rozhodli pomôcť tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Zdravotne postihnuté deti si zasluhujú našu pozor-
nosť, čas a lásku, a preto veľmi obdivujem Občianske združenie PONS a všetkých 
jeho členov,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Občianske združenie PONS vzniklo na podnet riaditeľa detskej fakultnej ne-
mocnice MUdr. jána Noska a MUdr. juraja Oravca. V názve tohto občianskeho 
združenia sa ukrýva aj jeho poslanie. je ním pomoc osobám neschopným 
samostatnosti (PONS). Už desiaty rok organizuje OZ PONS denné letné integ-

račné tábory, ktoré 
počas štyroch tur-
nusov pomáhajú 
integrovať postih-
nuté deti do spo-
ločnosti. aj vďaka 
Márii  Laukovej, 
koordinátorke ak-
tivít, zažívajú deti 
s telesným postih-
nutím nezabudnu-
teľné leto. Plavba 
loďou na Oravskej priehrade, návšteva ZOO alebo „opekačky“ v prírode sú 
len malou ukážkou toho, na čo môžu deti z OZ PONS počas jesene spomínať.

Martina kanisová
hovorkyňa primátora

VICEPRIMÁTORkA PRIVÍTALA DELEgÁCIU ZO ŠANghAJA
Historická Radnica hostila 9. augusta 2013 štyroch zástupcov Šanghajskej knižnice. Hlavným dôvodom vzácnej návštevy mesta pod Urpínom je úzka 
spolupráca so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Stretnutie na pôde mesta absolvovala delegácia s viceprimátorkou mesta 
katarínou Čižmárovou i s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice Oľgou Lau-
kovou. Všetky zúčastnené strany privítali a pozitívne vyhodnotili vzájomnú 
spoluprácu, predovšetkým v oblasti kultúry a vedy.

„Banská Bystrica a Šanghaj majú k sebe aj napriek veľkej geografickej vzdiale-
nosti veľmi blízko. Okrem nášho banskobystrického rodáka Ladislava Hudeca, 
ktorý nás svojou tvorbou preslávil práve v Šanghaji je to nepochybne aj veľká 
vôľa, chuť a odhodlanie pretaviť našu spoluprácu do rozvoja vedy, kultúry či 
výskumu v oboch mestách. Som veľmi rada, že do Banskej Bystrice sme v rámci 
nášho partnerstva priniesli projekty ako Window of Shangai či výstavu Príbeh 
Ladislava Hudeca v Šanghaji,“ skonštatovala viceprimátorka mesta.

Spolupráca oboch knižníc v rámci projektu Window of Shanghai trvá od 5. 
5. 2010, kedy bolo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici slávnostne 
otvorené centrum Window of Shanghai. Spomínané centrum je jediné svojho 
druhu na Slovensku.

Barbora Winterová
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RóbERT MAňkO: PES JE ZRkADLOM SVOJhO MAJITEľA
Problematika psov na území miest a obcí 
nielen na Slovensku, ale aj v mnohých 
iných krajinách je problémom dlhodo-
bým a stálym. Chov psov je nielen pek-
ným a príjemným hobby, no vyžaduje sta-
rostlivosť a zodpovednosť. o najčastejšie 
skloňovaných „psích“ témach, ako aj 
o zodpovednom prístupe majiteľov sme 
sa rozprávali s prezidentom Slovenskej 
asociácie veterinárnych lekárov malých 
zvierat MVDr. RÓBERToM MAŇkoM.

najväčším kameňom úrazu vo vzťahoch medzi psičkármi a ľuďmi, ktorí 
nechovajú psy je práve povinnosť odstraňovania psích exkrementov. Prináša 
osveta v tejto oblasti, podľa vás, svoje ovocie?

Pravdupovediac, osveta v pravom zmysle slova stále nie je dostatočná. Propa-
gáciu v tejto oblasti dlhodobo vnímam ako zanedbávanú. Napriek tomu som 
rád, že zodpovednejších psičkárov, ktorí si osvojili povinnosť nosiť na venčenie 
vrecúško, je viac ako kedysi. Samozrejme, stále je dostatok tých, čo túto po-
trebu nepociťujú a o životné prostredie nedbajú. Nehovoriac o tom, že stále 
tu máme početné množstvo chovateľov, ktorí svojich psov nemajú problém 
venčiť na detských ihriskách, chodníkoch, parkoviskách. ak to mám celkovo 
zhrnúť, situácia je určite lepšia, keďže ľudia sú dnes celkovo citlivejší. To, 
čo niekedy človeku nevadilo, teraz vníma nepomerne senzitívnejšie. Chce 
sa mať lepšie, žiť v krajšom a zdravšom prostredí a je mimoriadne háklivý 
na to, ako a kde žijú jeho deti. Najzávažnejším problémom sú nepochybne 
endoparazitózy, ktoré ohrozujú deti najmä na pieskoviskách. Ľudia sú dnes 
lepšie informovaní, preto aj o škodlivosti exkrementov vedia viac. Internet 
je v takomto prípade dobrým služobníkom i zlým pánom, keďže človek sa 
na ňom dozvie množstvo užitočných informácií, ako aj úplných neprávd.

Veľa majiteľov psov argumentuje tým, že v meste nie je dostatočné množ-
stvo špeciálnych košov na psie exkrementy a tým pádom vzniká problém 
s ich odstraňovaním. Ako to je naozaj?

V tomto prípade je opäť hlavný problém v tom, že ľudia dostávajú z médií 
obrovský príval informácií a nevedia vždy správne vyselektovať tie správne. 
každý, kto však má zaregistrovaného psíka, dostáva špeciálne vrecúška, ku 
ktorým by mal byť priložený príslušný manuál. Ten jasne hovorí, že exkremen-
ty možno vyhodiť do štandardného komunálneho odpadu. Pokiaľ neberieme 
do úvahy estetické hľadisko – napr. odstránenie psích exkrementov v mest-
skom parku - špeciálne koše na psie exkrementy vôbec nie sú nevyhnutné.

V iných krajinách ( napr. anglicko ) problém nezodpovedných chovateľov 
psov riešia špeciálne vysávače na psie exkrementy. Súčasné moderné sa-
mosprávy sa daňovníkom, ktorí platia daň za psa snažia odvďačiť tým, že vo 
svojich službách ponúkajú nadštandardné služby ako spomínané vysávače, 
výstavbu nových venčovísk, cvičísk, či investície do lepšej edukácie a infor-
movanosti. Tých možností je naozaj veľa. Pevne verím, že podobné riešenia 
tejto dlhodobej problematiky čoskoro zavítajú aj k nám.

V Banskej Bystrici máme zatiaľ jedno psie cvičisko a výbeh pre psov v Sá-
sovej, ďalšie sa plánuje vybudovať budúci rok v mestskej časti Podlavice. 
Ako hodnotíte význam psích venčovísk v meste?

Venčoviská majú nepochybne svoj význam. Osobne však považujem za dô-
ležitejší prístup a najmä zodpovednosť majiteľov psov. Na venčovisko totiž 
nemôžete ísť zakaždým, keď pes potrebuje ísť von. Momentálne je podľa mňa 
akútnejšia spomínaná otázka zamorenia endoparazitmi v detských piesko-
viskách. je preto potrebné tento piesok pravidelne, aspoň raz za dva roky 
vymieňať. alfa a omega celej tejto problematiky je v zmýšľaní ľudí. Budem 
nesmierne rád, keď raz uvidím ako sa majiteľ psa ponáhľa domov zobrať 
alebo kúpiť vrecúško na výkaly, v prípade, že ho zabudol zobrať so sebou. 
je to podobná situácia ako v prípade odpadkov či cigaretových ohorkov. Tie 
na zem taktiež nepatria a je len na nás, aby sme sa v tomto duchu naučili 
zmýšľať uvedomelo. Preto je potrebné viac investovať do zmeny myslenia 
ako do venčovísk.

názory sa taktiež rozchádzajú v otázke povinného nosenia náhubku...

Úplne súhlasím s momentálne platným nariadením, ktoré deklaruje, že ná-
hubok musí nosiť tzv. nebezpečný pes, ktorý už v minulosti pohrýzol alebo 
poranil človeka. Okrem toho, chovateľ v tejto súvislosti nesmie pozerať len 
na seba a na svojho psa. Mal by byť tolerantný aj voči okoliu. darmo budete 
okoloidúcemu človeku, na ktorého sa rúti váš šesťdesiat kilový pes vysvet-
ľovať, že je dobrý a nikdy nikomu neublížil. dotyčný si napriek uisteniam 
môže z tejto situácie odnášať nepríjemnú skúsenosť, ktorá určite jeho psy-
chickému rozpoloženiu neprospeje. empatia majiteľov psov voči okoliu je 
veľmi dôležitá.

Ako veterinár máte každodenné skúsenosti s liečením a očkovaním psov. 
Aké sú optimálne termíny na pravidelnú prehliadku psov? Pristupujú psíč-
kari v tejto záležitosti k svojim psom i smerom k verejnosti zodpovedne?

Moje skúsenosti sú v tomto smere pozitívne. dnešní majitelia sa o svojich 
psíkov starajú, každý z nich chce mať zdravého miláčika. Zodpovednosť za ich 
zdravie je však na omnoho vyššej úrovni ako zodpovednosť za ich výchovu 
a výcvik. Majiteľ dá psa odčerviť, zaočkovať, kúpi mu drahé granule. je spo-
kojný, lebo ho to okrem peňazí nič nestojí. Má zo seba dobrý pocit, že sa 
oňho príkladne stará a zabúda tak na to, že tu starostlivosť o psa nekončí. 
V dnešnej dobe je psíčkarom zaťažko hrať sa so psom, venovať sa mu, cvičiť 
ho, vychovávať ho. Tieto veci sa však kúpiť nedajú a aj preto dnes skôr nájdete 
zdravého psa ako vychovaného.

Ako je to s odbornými výcvikmi? Je podľa vás nevyhnutné, aby ich absolvoval 
každý pes alebo sa odporúča len pre konkrétne plemená?

ja som zástancom tvrdenia – netreba sa učiť, ale treba vedieť. Treba stále viac 
motivovať ľudí, aby svojich psov vychovávali. je na každom, aký spôsob si 
vyberie – či sa na to spýta kolegu v práci, vyhľadá si príslušné postupy na in-
ternete alebo sa zúčastní hromadne organizovaného výcviku. a ak na túto 
problematiku nazeráme aj z opačnej strany - majiteľ by mal chcieť vlastniť 
psíka, za ktorého sa nikdy nebude hanbiť. To je asi najjednoduchšia odpoveď 
na túto otázku.

Dlhodobo sa diskutuje aj o obmedzení chovu psov v mestách podľa veľkosti 
alebo rás. Tieto diskusie sa spravidla objavujú po tragických či dramatických 
útokoch psov na ľudí, ale i na iných psov. Súhlasíte s tým, aby niektoré 
plemená boli na voľný chov zakázané?

Táto téma je naozaj veľmi citlivá, a preto sa v rámci nej musíme držať overe-
ných faktov. Nedávna štatistika preukázala, že v meste s počtom obyvateľov 
dvestotisíc najviac pohrýzli človeka príp. iného psa krížence. Možno je to 
prekvapujúce, ale hlavne nie mediálne zaujímavé a škandalózne. ja osobne 
nerozlišujem bojové a nebojové plemená. Som zásadne proti takémuto de-
leniu. Bojové plemeno neexistuje. Mám skúsenosti s množstvom psov ozna-
čovaných ako nebezpečné plemená a môžem potvrdiť, že to boli absolútne 
zvládnuté psy, miláčikovia, ktorí poslúchali na prvé slovo. Majiteľ ich nemusel 
fixovať ani pri bolestivých zákrokoch. Psi nie sú dobrí a zlí, oni sa všetci rodia 
dobrí. je len na vplyve ľudskej ruky, či zo psa bude normálny spoločník alebo 
nie. Treba si uvedomiť, že nikto iný nie je na vine, iba majiteľ. a práve sem 
treba zamerať našu pozornosť.

Barbora Winterová
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DôLEžITÉ INfORMÁCIE PRE MA JITEľOV PSOV
Mesto Banská Bystrica umožňuje v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 4/2011 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta majiteľom, resp. chovateľom psov zvýšiť si vedomie ohľadne práv a povinností vyplývajúcich z držby a chovu psa. 
V súčasnosti platná legislatíva zohľadňuje všetky základné prirodzené potreby psa v záujme ich plnohodnotného prežívania a zároveň nastoľuje 
také požiadavky na chovateľa psa, aby jeho chovom neohrozoval a neobmedzoval verejnosť. Znenie spomínaného VZN si všetci obyvatelia mesta 
môžu nájsť na stránke www.banskabystrica.sk v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia. Osvojenie si týchto informácií prispeje k dodržiavaniu po-
riadku v našom meste!

Podmienky držania i vodenia psov sú upravené v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a následne sú 
špecifikované vo VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov, vrátane povinnosti bezodkladného odstraňovania psích exkrementov 
ihneď po znečistení. Neodstránenie psieho exkrementu má právo riešiť mestská polícia blokovou pokutou.

čO POVAžUJETE ZA NA JVäčŠÍ PRObLÉM T ýk A JúCI SA PSA V NAŠOM MESTE?
Marek, 28
Napriek tomu, že venčiť môjho psa s vrecúškom som sa 
musel časom naučiť i ja, dnes tak robím automaticky. O to 
viac ma teraz hnevá, keď vidím koľko ľudí nad takouto 
možnosťou stále ani neuvažuje.

Daniela, 31
Tradičný problém týkajúci sa psích exkrementov je podľa 
mňa dlhodobo neriešiteľný, keďže aj majitelia psov sú, 
rovnako ako všetci ľudia, zodpovední i nezodpovední. Čo 
mi však naozaj prekáža je neopodstatnená nevraživosť 
niektorých starších ľudí k majiteľom psov aj k psom sa-
motným. a to s nimi nemusia mať žiadnu zlú skúsenosť!

kristína, 24
keďže vlastním malého psíka, pri jeho venčení mám 
často obavy, keď sa na neho rúti pes väčšieho vzrastu 
bez vodítka. Prípadov napadnutia malých psov väčšími 
plemenami je stále dosť, myslím si preto, že by mali byť 
viac a lepšie strážené.

Pavol, 34
ako sa hovorí, keď chceš vernú lásku, kúp si psa, o túto 
lásku sa však treba vedieť starať. Preto neschvaľujem 
kúpy psov do bytov v panelákoch. Psy sú celé dni sami 
v nevhodnom prostredí. aj preto som si toho svojho 
zaobstaral, až keď sme sa s rodinou presťahovali do ro-
dinného domu.

Barbora Winterová

Spýtali Sme Sa majiteľov pSov

Evidencia psov
•  každý pes držaný nepretržite 

viac ako 90 dní na území Sloven-
skej republiky podlieha eviden-
cii psov.

•  držiteľ psa je povinný prihlásiť 
psa do evidencie v lehote do 30 
dní od uplynutia posledného 
dňa 90 dňovej lehoty v mieste, 
kde sa pes v danom roku prevaž-
ne nachádza.

•  každú zmenu skutočností a úda-
jov, ktoré sa zapisujú do eviden-
cie, je držiteľ psa povinný do 30 
dní od zmeny skutočností ozná-
miť na Mestský úrad v Banskej 
Bystrici.

•  Po zaevidovaní psa bude drži-
teľovi psa vydaná evidenčná 
známka psa. evidenčnou znám-
kou držiteľ preukazuje totožnosť 
psa. Známka je neprenosná 
na iného psa.

•  Odcudzenie, zničenie alebo stra-
tu známky je držiteľ psa povinný 
oznámiť do 14 dní odvtedy, čo 
odcudzenie, zničenie alebo stra-
tu známky zistil. Za úhradu 3,50 
€ bude držiteľovi psa vydaná 
náhradná známka. Nevrátenie 
evidenčnej známky psa pri jeho 
odhlásení z evidencie sa pova-
žuje za jej stratu a držiteľ psa 
je povinný uhradiť poplatok vo 
výške 3,50 € v hotovosti.

na ktorých verejných priestranstvách  
by sa majitelia psov so svojím štvornohým miláčikom nemali vôbec zdržiavať?

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta o niektorých podmienka držania psov v meste BB VZn je 
vstup so psom zakázaný:
•  do objektov štátnej správy, samosprávy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení,
•  do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk,
•  do priestorov cintorínov, domu smútku a krematória
•  na kúpaliská,
•  na miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľkou „Zákaz vstupu so psom“
Voľný pohyb psa (bez vôdzky) je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách mesta.
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SOCIÁLNE ZARIADENIE kOTVA – ŠANCA NA NOVý žIVOT
Mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojho sociálneho zariadenia kotva ponúka pomocnú ruku tým, ktorým život ukázal svoju odvrátenú tvár. Pobyt 
v núdzovom zariadení ruka v ruke so starostlivosťou tunajších sociálnych pracovníkov dáva ľuďom druhú šancu opäť žiť lepšie a krajšie. Ako to vyzerá 
v realite sme sa rozprávali s pracovníčkou oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MIlEnoU MAkoVoU.
laická verejnosť stále zdieľa názor, že v zariadeniach ako kotva panuje špi-
na, neporiadok, nevhodné hygienické podmienky a asociálni, neprispôso-
biví ľudia. Ako to je v skutočnosti? kto sú vaši najčastejší klienti ?
je potrebné si uvedomiť, že sme (kotva, pozn. red.) zariadenie, ktoré patrí 
pod mesto Banská Bystrica. Mesto ponúka možnosť formou tejto sociálnej 
služby ubytovanie dočasného typu pre rodiny, ktoré sa ocitli na ulici, lebo 
sa dostali do zlej životnej situácie. Naše zariadenie je špecifické tým, že 
v Banskej Bystrici prijímame úplne rodiny, nakoľko iné zariadenia poskytujú 
služby len pre matky s deťmi. kotva je zriadená najmä preto, aby dala druhú 
šancu. Spýtam sa - má štát platiť a niesť na svojich pleciach zodpovednosť 
za všetky komplexné služby pre dieťa, ktoré sa ocitne v detskom domove 
alebo dať ešte raz príležitosť rodičovi zachovať svoju rodinu?
Za akých okolností a podmienok sa môže občan dostať do vášho zariade-
nia?
Chcem zdôrazniť, že kotva je zariadenie v prvom rade pre občanov mesta 
Banská Bystrica. Nie sú to ľudia z Luníku IX. v košiciach, Rimavskej Soboty 
či Zvolena. Musí to byť rodina, ktorej členovia sú občania nášho mesta mini-
málne 5 rokov resp. jeden člen rodiny pracuje na území mesta minimálne 3 
roky a je tak produktívny pre naše mesto – aj do budúcna.
Dokedy môže občan zotrvať v zariadeniach kotvy?
kotva funguje v rámci dvoch zariadení. jedno je zariadenie núdzového 
bývania, v ktorom občania môžu zotrvať 6 – 12 mesiacov. V tomto prípade 
ide o naozaj kritický stav. Počas tejto lehoty sa snažíme aktívne pracovať 
s rodinou. V prvom rade, aby sa dostala z problému, kvôli ktorému sa ocitla 
na ulici. Následne skúmame, či si klient platí záväzky voči mestu. kým je 
u nás, trváme na tom, aby si tieto dlhy vyplatil. Vždy sa vieme dohodnúť na 
nejakom splátkovom kalendári. Snažíme sa ho nastaviť tak, aby človek mal 
z čoho žiť, zaplatiť si ubytovanie a všetky potrebné náležitosti. keď klient 
v tomto smere spolupracuje, nasleduje ďalšia podmienka - jeden z partne-
rov si musí nájsť prácu a mať príjem. Rodina po splnení týchto podmienok 
môže ísť do akéhosi „vyššieho levelu“ kotvy - zariadenia dočasného ubyto-
vania. Tu môže zostať ďalšie tri roky.

Sú nejaké preferencie, ktoré sa zohľadňujú pri prijímaní do kotvy?
Nemáme žiadny poradovník, rozhodujúca je krízová situácia. dôležitým kri-
tériom je, či daná rodina má iné možnosti riešenia svojej situácie. ak nemá, 
je uprednostnená. Častým príkladom takéhoto modelu sú bývalí odchovan-
ci detských domovov, ktorí nemajú žiadnych príbuzných. Nepísané pravidlo 
hovorí, že v prvom rade si človek musí pomôcť sám, nasleduje rodina a až na 
treťom mieste je obec. Týmto princípom sa snažíme riadiť aj my. Pamätám 
si na prípad rodiny, ktorá prespávala na stanici a ubytovanie sme jej posky-
tovali zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. V takýchto prípadoch sa snažíme, 
aby deti čo najskôr spali v normálnych podmienkach. aby neprekonávali 
stres v podobe spania na stanici alebo pod stromami.

Ako v kotve prebieha starostlivosť o vzdelanie a voľnočasové aktivity 
detí?
Okrem spomínaných zariadení máme registrované aj komunitné centrum 
kotvička, ktoré je zamerané na rôzne voľnočasové aktivity detí, ale i dospe-
lých. Tých napríklad učíme ako komunikovať, keď idú niečo vybaviť, ako sa 
majú obliecť, ako majú vystupovať, kedy majú podať ruku, píšeme s nimi 
žiadosti, životopisy, učíme ich pracovať s internetom. každá rodina je indi-
viduálna a práve preto v kotve šijeme plán edukácie a programu každej z 
nich na mieru. Čo sa týka detí, počas školského roka je najdôležitejšie dou-
čovanie. Snažíme sa deťom vštepiť najmä potrebu pravidelného učenia sa. 
Venujeme sa predškolákom, nahrádzame im škôlku, keďže dbáme na to, aby 
sa stretávali v kolektíve. Pre väčšie deti je pripravený futbal a tanečný krú-
žok, či kreslenie s družobným mestom Charleston. Od septembra chceme 
nabehnúť na foto workshop.
nie je bežným javom, že po čase, keď musia klienti vaše zariadenie opus-
tiť, spadnú do ťažkej životnej stiuácie znova?
Samozrejme, nie všetko má ideálny koniec. Našou filozofiou je naučiť sa 
správať k sebe s úctou a rešpektom. Preto sme sa viac začali zaoberať ve-
cami, ktoré klientov trápia. Bolo úžasné, keď sme sa dopracovali k stavu, 
že klienti za nami chodia s tými istými vecami, ktoré trápia aj nás všetkých. 
Ľudia žijúci vo veľkej chudobe si kladú základné otázky: Čo uvarím dnes, čo 
uvarím zajtra, či na to budem mať peniaze. je preto veľkým prebudením, 
keď sa vám v takejto situácii ponúkne pomocná ruka a šanca po malých 
kúskoch dostať sa z takéhoto bezútešného stavu. ak sa chopia šance u nás, 
vieme sa dohodnúť a spoločne hľadáme riešenia ďalších otázok - čo chcem 
robiť, kam chcem ísť a ako to celé dosiahnuť. a je to skvelý pocit, keď sa na 
tieto otázky nájde správna odpoveď.

Barbora Winterová

očami odborníka
„Zariadenie KOTVA bolo vybudované v roku 2001 mestom Banská Bystrica 
ako zariadenie určené na pomoc rodinám s deťmi pochádzajúcich z mes-
ta Banská Bystrica, ktoré sa ocitli na ulici. Je to pomoc, ktorou chceme dať 
biologickej rodine poslednú šancu naučiť sa plniť si svoje povinnosti voči 
svojim deťom, ale aj spoločnosti - aby deti nemuseli vyrastať v detských do-
movoch. Keby som mal jednou vetou charakterizovať zariadenie KOTVA, tak 
by som ho porovnal s nemocnicou alebo ozdravovňou = snažíme sa diag-
nostikovať a liečiť�nesprávne vnímania života rodín s učením k zodpoved-
nosti. Jediná šanca vymanenia sa z chudoby do budúcna je meniť myslenie 
najmladšej generácie a ukázať im cestu a možnosti, ktoré ich najbližší už 
nevedia rozpoznávať�a viesť�ich k týmto pozitívnym zmenám. Verím, že 
dobrom sa veci môžu meniť a dobrý príklad je viac ako sto nariadení a pri-
kázaní. Skúsme dať šancu tým, ktorí sú jej hodní.“

karol langstein
vedúci Oddelenia  sociálnej a krízovej intervencie, MsÚ
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LACNEJŠIE, RýChLEJŠIE 
A EkOLOgICkEJŠIE

Stáli ste niekedy na ulici a sledovali, v koľkých 
autách sedí iba šofér? V Banskej Bystrici podľa 
najnovšieho prieskumu sedí len v každom šiestom 
aute viac ako jeden človek. Vďaka tomuto číslu 
sme sa dostali v EÚ na najvyššiu priečku. Smut-
né, však? Ak by ste radi pomohli, zapojte sa aj vy 
do projektu GreenRiders.

odvez kolegu alebo suseda
GreenRiders ponúka ľuďom riešenie v oblasti 
automobilovej dopravy. Susedia či kolegovia sa 
zvezú spoločne v jednom aute, čím sa zníži po-
čet áut na cestách a obmedzia sa zápchy. Vodič 
aj pasažieri tak môžu cestovať lacnejšie. Cieľom 
mesta Banská Bystrica je vytvoriť ekologickejšie 
a zdravšie mesto, znížiť počet emisií v ovzduší 
a vyriešiť neudržateľnú dopravnú situáciu. Projekt 
je financovaný zo súkromných zdrojov a mesto 
doň nevkladá žiadne verejné financie, vystupuje 
len ako partner.
Ako zdieľať jazdu?
do projektu sa môžete zapojiť veľmi jednoducho. 
Stačí, ak sa zaregistrujete na stránke www.Zvez-
Suseda.sk a vyplníte základné údaje. Potom si už 
len nájdete jazdu, alebo ju ponúknete ostatným 
záujemcom. Priamo na stránke si môžete vytvá-
rať upozornenia a systém vás bude automaticky 
informovať, ak niekto ponúkne jazdu podľa vašich 
zvolených preferencií. Pre majiteľov iPhonov a an-
droid a Windows telefónov je k dispozícii aplikácia 
na stiahnutie priamo do mobilu. Všetky informácie 
tak budete mať vždy po ruke.
Cestovania sa neobávajte
Slováci nie sú na systém zdieľanej dopravy zvyk-
nutí. Preto v mnohých ľuďoch vyvoláva tento pro-
jekt nedôveru. Peter Števčať, manažér Green Riders 
pre Slovensko, však považuje strach z cestovania 
autom s cudzím človekom za neopodstatnený. 
V európe funguje zdieľanie jázd už niekoľko rokov 
a neustále pomáha zlepšovať dopravnú situáciu. 
Spoločné cestovanie šetrí nielen prírodu a vašu 
peňaženku, ale aj posilňuje medziľudské vzťahy. 
Projekt GreenRides si začali všímať aj médiá. Spo-
ločnú jazdu si vyskúšala aj adela z Rannej šou Fun 
rádia. doteraz Slováci vytvorili už 192 spoločných 
jázd, vďaka ktorým chodia pravidelne jedným au-
tom, napríklad do práce. Spoločnosť GreenRiders 
spustila aj systém, v ktorom budú môcť ľudia hod-
notiť šoféra, čím sa zvyšuje dôverčivosť.
Zdieľajte auto a vyhrajte
do projektu autori zahrnuli aj trochu súťaživosti. 
Za ponúknuté aj vyžiadané jazdy môžu používa-
telia zbierať body, pozývať do systému svojich 
priateľov a vyhrať tak zaujímavé ceny. Okrem toho 
mesto aj GreenRiders vytvára rôzne zaujímavé sú-
ťaže. Pridajte sa aj vy ku GreenRiderom!

GreenRiders

PODPORTE AJ VY EURóPSkY TýžDEň MObILITY
Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň 
udržateľnej mestskej mobility, organizovaná po-
litickou a finančnou podporou Direktorátov pre 
životné prostredie a dopravu Európskej komisie. 
Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne 
16.- 22. septembra je povzbudiť samosprávy EÚ, 
aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej 
mestskej mobility a pozvali svojich občanov vy-
skúšať alternatívy k užívaniu auta.
Týždeň podujatí vrcholí podujatím V meste bez 
môjho auta!, ktoré prebieha už od roku 2000 a vy-
žaduje od účastníckych samospráv vyčlenenie jed-
nej či viacerých zón výhradne pre peších, cyklistov 
a verejnú dopravu, a to počas celého dňa.
Od svojho uvedenia v roku 2002, dopad kampane 
európskeho týždňa mobility trvalo rastie po celom 
svete. V roku 2012 sa v kampani oficiálne registro-
valo 2 158 samospráv v 39 krajinách. kampaň pre 
zúčastnené mestá poskytuje príležitosť preukázať 
dôležitosť udržateľnej mestskej mobility a je uni-
kátnou šancou pre miestne úrady testovať svoje 
dopravné politiky a prezentovať ich verejnosti.

Organizácia kampane európskeho týždňa mobi-
lity je založená na partnerstve medzi európskou 
koordináciou, ktorá zastupuje 3 siete miestnych 
samospráv, národnými koordinátormi (zástupcami 
ministerstiev a agentúr) a asociovanými partnermi 
(európske a medzinárodné združenia a organizá-
cie) a európskou komisiou.
Zmenou našich dopravných návykov môžeme 
vykročiť na dlhú cestu znižovania znečisťovania 
mestského ovzdušia. Slogan tohtoročnej kam-
pane európskeho týždňa mobility Čisté ovzdu-
šie – vaša voľba!, odráža moc, ktorou disponujú 
občania pre vyčistenie ovzdušia prostredníctvom 
svojej voľby dopravy. je to pripomienka toho, že 
my všetci máme svoju dôležitú úlohu a tiež, že aj 
malé zmeny, akými je rozhodnutie chodiť do práce 
radšej peši či na bicykli, než autom, alebo využíva-
nie mestskej dopravy, môže zvýšiť kvalitu nášho 
života.

Barbora Winterová 
Andrea Štulajterová

NA bIC YkLI Už AJ NA NÁMESTÍ SNP
Mesto Banská Bystrica zrealizovalo 23. augusta 
2013 zmenu dopravného značenia v historickom 
centre mesta, ktorá umožňuje cyklistom vjazd 
do pešej zóny. Mesto týmto krokom pokračuje 
v implementácii vypracovaného Územného gene-
relu nemotorovej dopravy (ÚGnD), ktorý v marci 
2012 odovzdali primátorovi mesta aktivisti ob-
čianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.
Tak, ako v iných slovenských a zahraničných mes-
tách, je možnosť vjazdu cyklistov označená zvis-
lým dopravným značením na všetkých vstupoch 
do pešej zóny. Základným pravidlom, ktorým by sa 
mali všetci riadiť, je, že najslabší účastník má vždy 
prednosť. Zo strany chodcov si povolenie vjazdu 
cyklistov na námestie vyžaduje väčšiu ohľadupl-
nosť a zvýšenú pozornosť. Nevypočitateľným sprá-
vaním by chodec mohol spôsobiť zranenie sebe 
alebo ostatným. „Pri väčších skupinách chodcov by 
mal cyklista spomaliť a ak si to vyžaduje situácia, 
zastaviť. Odporúčam jazdiť stredom námestia, čo 
najďalej od dverí, brán či sedenia, kde môže neča-
kane vyjsť chodec. Cyklista by mal jazdiť čo najviac 
priamočiaro. Len tak môže chodec z diaľky predpo-
kladať jeho dráhu a vytvoriť koridor,“ upresnila an-
drea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa Občian-
skej cykloiniciatívy Banská Bystrica a manažérka 
pre rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská 
Bystrica a dodala: „Verím, že Banskobystričania prij-
mú túto zmenu pozitívne a skúšku tolerantnosti vo 
verejnom priestore zvládnu na výbornú.“

V rámci Územného generelu nemotorovej dopravy 
sú rozpracované ďalšie úseky pre bezpečný pohyb 
cyklistov po meste. Postupným prepájaním týchto 
úsekov vznikne funkčná sieť cyklotrás na území 
celého mesta. do konca roku 2013 by mala byť 
hotová projektová dokumentácia na cyklotrasu 
od plavárne smerom do Podlavíc, až na Mlynskú 
ulicu, a tiež projektová dokumentácia na cyklotra-
su od Obvodného úradu popri nákupnom stredisku 
europa Shopping Center až na Námestie S. H. Va-
janského, kde sa momentálne pripravujú podklady 
aj na vybudovanie cyklostanovišťa.

Martina kanisová
hovorkyňa primátora

Európsky týždeň mobility 16. – 22. september 2013
PonDElok, 16. september, námestie SnP
  Slávnostné otvorenie európskeho týždňa mobi-

lity a týždňa dobrovoľníctva v Banskej Bystrici 
primátorom mesta

  Prezentácia ekologickej dopravy - triximo-
bil - ekobus mhd sad zvolen - elektrobicykle 
- elektromobil

  Slávnostné odovzdanie elektromobilu Mestskej 
polícii

  možnosť vyskúšať si vozidlo krátkou jazdou okolo 
námestia

  Bike Lab - využitím vlastnej možnosť produkovať 
elektrickú energiu

  Namixovanie drinkov prostredníctvom bicykla
  Súťaž v tipovaní - koľko je potrebné vynaložiť 

na produkciu elektrickej energie potrebnej napr. 
na výrobu miešaného nápoja, nabitie telefónu 
alebo rozozvučanie hudby

UToRok, 17. september, námestie SnP
  Mobilné detské dopravné ihrisko

STREDA, 18. september
  Cyklobusom na Španiu dolinu
ŠTVRTok, 19. september, Záhrada, námestie SnP
  Premietanie filmu autoMat, ČR
PIATok, 20. september, Slovenská agentúra život-
ného prostredia, Tajovského 28
  deň otvorených dverí v Slovenskej agentúre 

životného prostredia
SoBoTA, 21. september, námestie SnP
  Cyklofest 2013
nEDEĽA, 22. september, Barbakan
  Medzinárodný deň bez áut
Podrobnejšie informácie:
www.banskabystrica.sk
www.oci.sk
www.sazp.sk

FOTO – MarTin duBOVský
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bANSkÁ bYSTRICA MÁ k SVOJMU MORU bLIžŠIE
Projekt modernizácie banskobystrického plážového kúpaliska na jedinečný aqupark je naďalej jednou z priorít súčasného vedenia mesta Banská Bystrica.

Tvorba produktov cestovného ruchu ale nemôže byť len na pleciach samo-
správy. aj preto už od začiatku volebného obdobia mesto oslovuje domácich 
i zahraničných investorov s ponukou možností využitia vhodných priestorov 
v Banskej Bystrici pre unikátne investície v tejto oblasti.

V súvislosti s možnou realizáciou projektu na plážovom kúpalisku vzišla zo 
strany viacerých záujemcov o investovanie požiadavka na predloženie štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorú chcelo mesto ako podklad pre investorov obstarať 
z vlastných zdrojov. S tým sa ale nestotožnilo mestské zastupiteľstvo, ktoré 
návrh zamietlo. Plány projektu s pracovným názvom „Banskobystrické more“ 
vyvolali veľkú diskusiu nielen v radoch mestských poslancov, ale aj medzi 
širokou verejnosťou na celom Slovensku. „Informácia o vyčlenení prostriedkov 
na štúdiu bola vtedy vytrhnutá z kontextu. Vnímame to podobne ako pri eu-
rofondoch, kde je potrebné spolufinancovanie samosprávy. Bez toho, aby sme 
preto nič neurobili, môžeme len ťažko očakávať investíciu v Banskej Bystrici,“ 
približuje prednosta mestského úradu a autor myšlienky realizácie takéhoto 
projektu v meste Miroslav Rybár.

Vízia krytého mora v Banskej Bystrici časť verejnosti pobúrila, iných naopak 
zaujala. „Uznávame, že je to myšlienka, ktorú je najskôr potrebné vstrebať. Musí-
me ale hľadať prvky, ktoré by nás odlíšili. Na základe skutočne búrlivej diskusie 
verejnosti projekt nabral na obrátkach. Ozvali sa nám miestni podnikatelia 
v cestovnom ruchu, ktorí pociťujú potrebu celoročnej atrakcie pre svojich hostí, 
ale aj podnikatelia z iných oblastí. Prejavili dokonca záujem spolupodieľať sa 
na vytvorení štúdie, ktorá jasne ukáže, aký potenciál projekt má,“ dodáva Rybár.

Prevádzkovateľ jedného z menších ubytovacích zariadení v regióne Pavol 
Gender potvrdzuje Rybárove slová: „Denne sa stretávame s tým, že klientom 
takáto služba chýba a utekajú za ňou na Liptov.“ Zástupca významnej staveb-
nej spoločnosti jozef Pikula navyše podotkol, že prínosom pre miestnych 
podnikateľov a živnostníkov môže byť aj samotná výstavba takto veľkého 
projektu.

Vedenie mesta Banská Bystrica aj preto svoju snahu nevzdalo a v spolupráci 
s architektonickou kanceláriou FISCHeR & PaRTNeRS pripravilo prvú reálnu 
víziu efektívneho využitia priestoru plážového kúpaliska. Táto spoločnosť má 
už s projekciou aquaparkov bohaté skúsenosti, keď navrhovala oddychovo-
-relaxačné komplexy na Slovensku, v Srbsku či Gruzínsku.

Ideový námet budúceho využitia plážového kúpaliska mesto v utorok 25. 
júna predstavilo v hoteli dixon pozvaným podnikateľom z regiónu, medzi 
ktorými nechýbali ani zástupcovia segmentu cestovného ruchu a stavebníc-
tva. „Z druhej strany Nízkych Tatier fungujú tri aquaparky a aj preto nevidím 
dôvod, aby v tomto priestore s vlastnou spádovou oblasťou, nemohol jeden 
väčší projekt fungovať. Vieme, že v Banskej Bystrici nemôžeme pripravovať 
stomiliónové projekty. Aby mal ale takýto aquapark význam, musí disponovať 
dostatkom lákadiel pre všetkých. V prvej etape hovoríme o nutnej investícii 
medzi desiatimi a pätnástimi miliónmi eur,“ priblížil architekt Pavol Fischer.

Námet počíta s budovaním projektu vo viacerých etapách, z ktorých každá by 
už sama o sebe mala poskytnúť komplexný a lákavý produkt pre domácich 
i zahraničných turistov. Na jednotlivých etapách by sa pritom mohli podie-
ľať aj rôzni investori. Úvodná etapa by mala obsahovať vybudovanie toľko 

skloňovaného veľkého prekrytého bazénu pripomínajúceho prímorské pláže, 
ale aj ďalšie atrakcie pre všetky generácie. V ďalších etapách by sa skladba 
jednotlivých zábavných a welness atrakcií rozširovala. Fischer navyše navrhol 
aj ďalší príbuzný projekt oceanária alebo delfinária, ktoré by mohlo byť rov-
nako unikátnym v rámci širšieho priestoru okolitých krajín. „Návrhy počítajú 
so zachovaním súčasných bazénov kúpaliska, aby Bystričania neprišli o svoje 
letné vyžitie. My teraz hľadáme riešenie pre problémové jazero, ktoré dlhodobo 
nie je možné efektívne využívať pre rekreáciu,“ uvádza Miroslav Rybár.

V prípade realizácie projektu aquaparku, ktorý navrhuje vedenie mesta 
Banská Bystrica je predpoklad, že cena vstupného na kúpalisku by zostala 
nezmenená, prípadne by mohla klesnúť. „Vďaka prístavbe modernej časti by 
sa atraktivita kúpaliska zvýšila a predpokladané sú tak vyššie zisky. V takejto 
situácii by bolo možné uvažovať aj o zlacnení vstupného pre občanov mesta 
Banská Bystrica, prípadne o rôznych formách vstupných lístkov,“ dodáva Rybár.

V už spomenutej prvej etape by takáto investícia mohla priniesť sto až sto-
päťdesiat priamo vytvorených pracovných miest. Ďalší efekt by sa sekun-
dárne prejavil na príjmoch miestnych podnikateľov a živnostníkov v oblasti 
služieb či na počte prenocovaní turistov v meste, a teda aj priamo v mestskej 
pokladnici.

Myšlienka vytvorenia aquaparku na časti banskobystrického kúpaliska nie 
je nová. Už v minulosti tu menší projekt prešiel schvaľovacími procesmi, no 
investorovi sa napokon nepodarilo ho zrealizovať. Súčasný nájomca plážo-
vého kúpaliska deklaruje ochotu vyjsť možnému novému projektu v ústrety.

Zástupcovia mesta budú aj na základe vytvoreného ideového námetu naďalej 
rozvíjať komunikáciu s potenciálnymi domácimi, zahraničnými investormi 
a tiež verejnosťou, aby bola o projekte dostatočne informovaná.

Redakcia
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	Delfinárium by mohlo slúžiť zároveň ako multifunkčná hala pre 600 divákov.
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Mesto Banská Bystrica a PKO vás pozývajú na

356. Radvanský jarmok     12. - 15. september 2013

visitbb.sk

Organizátori: Partner podujatia:

Viac info na www.banskabystrica.sk 
www.pkobb.sk

Originálna Radvanská modrotlač
zo začiatku 20. storočia
zo zbierok Stredoslovenského múzea

Foto: Archív VISIT BB, s.r.o., Fotograf: Igor Staudinger

PIATOK  13. 9. 2013
NÁMESTIE  SNP
16.00  Mladí umelci, radosť z hrania a spoločná „elektrina“
17.00  Bohémiens, rómska hudba s prvkami ethno hudby, 

latiny či soft jazzu 
19.00  Volnij don /RUS/, netradičný koncert donských 

kozákov
19.30  Slávnosť remeselných cechov,  

úcta kumštu a remeslu
20.15  Balkansambel, mnohopočetná hudobná formácia, 

vyzýva na súboj  krivé rytmy a drkotavé maniere 
balkánskej ľudovej produkcie

21.30  Čechomor /CZ/, unikát českej hudobnej scény, české, 
moravské a slovenské ľudové piesne v rockovej úprave

RADNICA
17.00  FUJARA – súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva  

UNESCO, prednáša: doc. Ing. Karol Kočík, PhD.                                                              

BARBAKAN  
13.00 Folklórny súbor Bystrina
13.30  Mladí umelci
15.00 Otvorenie jarmočniska
  Mužská spevácka skupina z Heľpy,  FS Javorník,  

ZAF - Pohronci   
16.30  Bábkové divadlo na Rázcestí: Kocúr v čižmách
17.30 Volnij don /RUS/
10.00 – 20.00 JARMOČNISKO
11.00 – 18.00 Škola tovarišov   
11.00 – 20.00  Marián Kováč, heligonkár

PARK POD PAMÄTNÍKOM  SNP   
17.00 – 19.00 Folklórne hry     

DOLNÁ ULICA č. 25
10.00 – 19.00  Drobné hospodárske zvieratá, akvaristika

SOBOTA 14. 9. 2013
NÁMESTIE  SNP
10.00  Slovenskí gajdoši, naša tradícia
11.00  Na baňu klopajú, nová generácia tanečníkov,  

6. Medzinárodný detský folklórny festival                                                           
13.00  Selčianka, naši krstia nové CD
14.00 NBS trio a Dáša Libiaková
15.00  BEAT - Oh - When QUARTET, klasika
16.00 – 18.00  Časopis SLOVENKA oslavuje 65. narodeniny 

Gratulanti: Mária Kráľovičová, Philantrophy band – 
hrajú a gratulujú veľvyslanci, Fláre Beás /HU/ - rómsky 
horúci temperament  

19.00  Milion Dollars Mercedes Band  
/ESP/, Magda Navarette a Andrej Lewocki /PL/, 
hudobníci z niekoľkých krajín, ktorých rozdielnosť kultúr                                                                  
a tradícií sa odráža v originálnom štýle spoločnej tvorby

20.30  Slovak Tango, koncert pre mesto
22.00  DJ Ceil, párty v rytme slovenskej hudby

BARBAKAN
11.00 Divadlo Maškrta: Maškrtníček
13.00 Gajdoši
14.00  Túlavé divadlo: Rómeo, Júlia a Vírus 
15.00  Fláre Beás /HU/        
17.30  Bábkové divadlo Žilina: Kata dcéra kata
10.00 – 20.00 JARMOČNISKO
11.00 – 18.00 Škola tovarišov
11.00 – 18.00  Marián Kováč, heligonkár

PARK POD PAMÄTNÍKOM  SNP   
11.00 – 18.00 Folklórne hry  

DOLNÁ ULICA č. 25
10.00 – 19.00  Drobné hospodárske zvieratá, akvaristika

          

NEDEĽA  15. 9. 2013
NÁMESTIE SNP
11.00  Spevácka skupina Javory a Liesky Badín
11.30 Folklórny súbor Priechoďan
13.30  UFS Mladosť pri UMB a FS Vršatec
15.00  356. RADVANSKÝ JARMOK - KONČÍ

BARBAKAN
11.00  Bábkové divadlo na Rázcestí: 

Dobrodružstvo smelého zemiaka
13.00  Spevácka skupina Javory a Liesky Badín
13.30 Folklórny súbor Priechoďan
10.00 – 15.00 JARMOČNISKO
11.00 – 14.00 Škola tovarišov
11.00 – 14.00  Marián Kováč

DOLNÁ ULICA č. 25
10.00 – 14.00  Drobné hospodárske zvieratá, akvaristika

Sprievodné podujatia počas Radvanského jarmoku 2013

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dielňa ľudových remesiel SOS Banská Bystrica
13. - 14. 9. 2013 Drotárska a textilná dielňa
Múzeum Slovenského národného povstania
Stála expozícia:
Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy 1939 - 1945
Aktuálne výstavy:
29. 8. – 27. 10. 2013 – Valkýra, dokumentárna výstava o Operácii Valkýra, 
ktorej cieľom bolo uskutočniť atentát  
na A. Hitlera 
12. 9. – 30. 9. 2013 - Marián Mikloš, maľovaná krása  
a čaro kresaného dreva, autorská výstava  
k 70. narodeninám výtvarníka
  
Stredoslovenská galéria
Aktuálna výstava:
Medzi akadémiou a modernou 
Umenie 19. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie
Sprievodný program:
piatok 13. 9. 2013 od 14.00 do 16.30 hod.
Tvorivo v galérii
Galerijné animácie a výtvarné aktivity pre verejnosť predstavia vývoj dobového 
kostýmu a portrétnu tvorbu 19. storočia

STÁLA EXPOZÍCIA VO VILE DOMINIKA SKUTECKÉHO
Srievodný program:
Pre deti je pripravený Dominikov zábavný kufrík,  
Zábavný skicár a Detský tlačený sprievodca expozíciou

Štátna vedecká knižnica
Átrium
Sama doma
výstava maľovanej batiky Jany Feldmajerovej
potrvá od 3. 9. do 4. 10. 2013 
Svet bábok Antona Anderleho
výstava bábok zo súkromnej zbierky Antona Anderleho, výstava plagátov a fotografií  
z fondov LHM
potrvá do 27. 9. 2013 
Galéria v podkroví
Kontinuita
výstava Ex Librisov Boženy a Christa Kerini
potrvá od 5. 9. do 27. 9. 2013
Hudobné átrium
Rockové návraty
britský a americký rok – interaktívna a audiovizuálna výstava s projekciou filmových 
dokumentov a koncertných záznamov
potrvá do 20. 9. 2013 

Stredoslovenské múzeum 
Thurzov dom 
POSTAVME SI SVET, celoslovenská výstava lega
Sprievodný program:
12. 9. 2013 o 10.00 hod. Nám. SNP
Pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov  
v najväčšom počte detí skladajúcich stavebnicu LEGO  
na jednom mieste v rovnakom čase
Matejov dom 
-  spoločenskovedná expozícia: 

História mesta Banská Bystrica
Tihányiovský kaštieľ
-  prírodovedná expozícia: 

Príroda stredného Slovenska     
-  výstava: 

ZAVIATY SVET PRAVEKU

12. - 15. 9. 2013
Občerstvovacie služby, doplnkový sortiment, zábavné atrakcie  
-  Dolná ulica, Vajanského námestie, Štefánikovo nábrežie,  

Hronské predmestie, areál Múzea SNP
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 D E T I  O S L Á V I L I  S V O J  D E ň  A k O  S A  P A T R Í
dvojdňová oslava Mdd lákala do centra Banskej Bystrice stovky detí. Program 
odštartoval prezentáciou záchranných a ozbrojených zložiek v parku pod 
Pamätníkom SNP. Zábavné popoludnie pokračovalo na hlavnom banskobys-
trickom námestí skvelou tanečnou horúčkou a povestnou čerešničkou na torte 
bol podvečerný koncert ega. Nasledujúci deň už patril cirkusovej zábave 
a v Banskej Bystrici čoraz populárnejšiemu bicyklovaniu. Možnosť vysadnúť 
na dvojkolesového tátoša, vyskúšať si trixi mobil alebo elektrobicykle mohli 
záujemcovia v mestskom parku.

Všetkým, ktorí pripravili dva krásne dni pre deti, ďakujeme za pomoc a spo-
luprácu. Osobitné poďakovanie patrí spoluorganizátorom - krajskému ria-
diteľstvu PZ v Banskej Bystrici, jazykovej škole SPeak, PkO a Mestskému 
divadlu „divadlu s Pasáže“. Veľké ďakujem patrí všetkým deťom, ktoré prijali 
naše pozvanie a svojou účasťou rozdávali radosť, smiech a dobrú náladu 
nám, dospelým.

Martina Brisudová

S Á S O V S k ý  T R O J b O J  2 0 1 3
Prvýkrát vo vynovenom športovom areáli Základnej školy, 

Ďumbierska 17 sa konal už ôsmy ročník tradičných atletic-

kých pretekov Sásovský trojboj. Počas krásneho slnečného 

dopoludnia si v behu na 50 m, skoku do diaľky a v hode kri-

ketovou loptičkou zasúťažilo 72 žiakov a žiačok 1. stupňa 

základných škôl v štyroch kategóriách.

Nesúťažili však iba jednotlivci, ale aj školy. krásne medaily 

a športové poháre, ktoré víťazom venovalo mesto Banská 

Bystrica, si medzi sebou rozdelili: 1. Základná škola, Ďum-

bierska 17, 2. Základná škola, Pieninská, 3. Základná škola, 

SNP 20. Putovný pohár z rúk riaditeľky Gabriely Matuškovej 

si odniesla víťazná Základná škola, Ďumbierska 17.

 katarína Striešová

PRVý ROčNÍk bANSkObYSTRICkýCh ŠPORTOVýCh hIER DETÍ ZÁkLADNýCh ŠkôL
dejiskom premiéry Banskobystrických športových hier detí ZŠ sa stali Štiavničky. Neľahkú úlohu, zorganizovať celodenné športové podujatie pre takmer 
1000 detí a stovku učiteľov si zobrali na svoje plecia agentúra Visit BB, Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj za pomoci takmer stovky 
dobrovoľníkov z UMB B. Bystrica, ZŠ Golianova a CVČ Havranské.

Väčšina súťaží sa konala pod holým nebom (atletické disciplíny, futbal, vybíjaná atď.). V krytej športovej hale sa odohrali zápasy v basketbale. Sily si 
zmerali školáci z 28 základných 
škôl z Banskej Bystrice a okolia. 
Mladí športovci jasne deklarovali 
pozitívny vzťah k športu - aktívny 
pohyb uprednostnili pred leňo-
šením či počítačovými hrami. Od-
menou za ich vynikajúce výkony 
bol neutíchajúci aplauz a výborná 
atmosféra na športoviskách. každá 
zúčastnená škola získala balík špor-
tových pomôcok a každý malý špor-
tovec futbalovú loptu. Patronát nad 
podujatím prevzal minister školstva 
dušan Čaplovič a splnomocnenec 
vlády SR pre mládež a šport dušan 
Galis.

Martina Brisudová
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ZaUjaLO NáS

Mesto Banská Bystrica a PKO vás pozývajú na

356. Radvanský jarmok     12. - 15. september 2013

visitbb.sk

Organizátori: Partner podujatia:

Viac info na www.banskabystrica.sk 
www.pkobb.sk

Originálna Radvanská modrotlač
zo začiatku 20. storočia
zo zbierok Stredoslovenského múzea

Foto: Archív VISIT BB, s.r.o., Fotograf: Igor Staudinger

PIATOK  13. 9. 2013
NÁMESTIE  SNP
16.00  Mladí umelci, radosť z hrania a spoločná „elektrina“
17.00  Bohémiens, rómska hudba s prvkami ethno hudby, 

latiny či soft jazzu 
19.00  Volnij don /RUS/, netradičný koncert donských 

kozákov
19.30  Slávnosť remeselných cechov,  

úcta kumštu a remeslu
20.15  Balkansambel, mnohopočetná hudobná formácia, 

vyzýva na súboj  krivé rytmy a drkotavé maniere 
balkánskej ľudovej produkcie

21.30  Čechomor /CZ/, unikát českej hudobnej scény, české, 
moravské a slovenské ľudové piesne v rockovej úprave

RADNICA
17.00  FUJARA – súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva  

UNESCO, prednáša: doc. Ing. Karol Kočík, PhD.                                                              

BARBAKAN  
13.00 Folklórny súbor Bystrina
13.30  Mladí umelci
15.00 Otvorenie jarmočniska
  Mužská spevácka skupina z Heľpy,  FS Javorník,  

ZAF - Pohronci   
16.30  Bábkové divadlo na Rázcestí: Kocúr v čižmách
17.30 Volnij don /RUS/
10.00 – 20.00 JARMOČNISKO
11.00 – 18.00 Škola tovarišov   
11.00 – 20.00  Marián Kováč, heligonkár

PARK POD PAMÄTNÍKOM  SNP   
17.00 – 19.00 Folklórne hry     

DOLNÁ ULICA č. 25
10.00 – 19.00  Drobné hospodárske zvieratá, akvaristika

SOBOTA 14. 9. 2013
NÁMESTIE  SNP
10.00  Slovenskí gajdoši, naša tradícia
11.00  Na baňu klopajú, nová generácia tanečníkov,  

6. Medzinárodný detský folklórny festival                                                           
13.00  Selčianka, naši krstia nové CD
14.00 NBS trio a Dáša Libiaková
15.00  BEAT - Oh - When QUARTET, klasika
16.00 – 18.00  Časopis SLOVENKA oslavuje 65. narodeniny 

Gratulanti: Mária Kráľovičová, Philantrophy band – 
hrajú a gratulujú veľvyslanci, Fláre Beás /HU/ - rómsky 
horúci temperament  

19.00  Milion Dollars Mercedes Band  
/ESP/, Magda Navarette a Andrej Lewocki /PL/, 
hudobníci z niekoľkých krajín, ktorých rozdielnosť kultúr                                                                  
a tradícií sa odráža v originálnom štýle spoločnej tvorby

20.30  Slovak Tango, koncert pre mesto
22.00  DJ Ceil, párty v rytme slovenskej hudby

BARBAKAN
11.00 Divadlo Maškrta: Maškrtníček
13.00 Gajdoši
14.00  Túlavé divadlo: Rómeo, Júlia a Vírus 
15.00  Fláre Beás /HU/        
17.30  Bábkové divadlo Žilina: Kata dcéra kata
10.00 – 20.00 JARMOČNISKO
11.00 – 18.00 Škola tovarišov
11.00 – 18.00  Marián Kováč, heligonkár

PARK POD PAMÄTNÍKOM  SNP   
11.00 – 18.00 Folklórne hry  

DOLNÁ ULICA č. 25
10.00 – 19.00  Drobné hospodárske zvieratá, akvaristika

          

NEDEĽA  15. 9. 2013
NÁMESTIE SNP
11.00  Spevácka skupina Javory a Liesky Badín
11.30 Folklórny súbor Priechoďan
13.30  UFS Mladosť pri UMB a FS Vršatec
15.00  356. RADVANSKÝ JARMOK - KONČÍ

BARBAKAN
11.00  Bábkové divadlo na Rázcestí: 

Dobrodružstvo smelého zemiaka
13.00  Spevácka skupina Javory a Liesky Badín
13.30 Folklórny súbor Priechoďan
10.00 – 15.00 JARMOČNISKO
11.00 – 14.00 Škola tovarišov
11.00 – 14.00  Marián Kováč

DOLNÁ ULICA č. 25
10.00 – 14.00  Drobné hospodárske zvieratá, akvaristika

Sprievodné podujatia počas Radvanského jarmoku 2013

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dielňa ľudových remesiel SOS Banská Bystrica
13. - 14. 9. 2013 Drotárska a textilná dielňa
Múzeum Slovenského národného povstania
Stála expozícia:
Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy 1939 - 1945
Aktuálne výstavy:
29. 8. – 27. 10. 2013 – Valkýra, dokumentárna výstava o Operácii Valkýra, 
ktorej cieľom bolo uskutočniť atentát  
na A. Hitlera 
12. 9. – 30. 9. 2013 - Marián Mikloš, maľovaná krása  
a čaro kresaného dreva, autorská výstava  
k 70. narodeninám výtvarníka
  
Stredoslovenská galéria
Aktuálna výstava:
Medzi akadémiou a modernou 
Umenie 19. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie
Sprievodný program:
piatok 13. 9. 2013 od 14.00 do 16.30 hod.
Tvorivo v galérii
Galerijné animácie a výtvarné aktivity pre verejnosť predstavia vývoj dobového 
kostýmu a portrétnu tvorbu 19. storočia

STÁLA EXPOZÍCIA VO VILE DOMINIKA SKUTECKÉHO
Srievodný program:
Pre deti je pripravený Dominikov zábavný kufrík,  
Zábavný skicár a Detský tlačený sprievodca expozíciou

Štátna vedecká knižnica
Átrium
Sama doma
výstava maľovanej batiky Jany Feldmajerovej
potrvá od 3. 9. do 4. 10. 2013 
Svet bábok Antona Anderleho
výstava bábok zo súkromnej zbierky Antona Anderleho, výstava plagátov a fotografií  
z fondov LHM
potrvá do 27. 9. 2013 
Galéria v podkroví
Kontinuita
výstava Ex Librisov Boženy a Christa Kerini
potrvá od 5. 9. do 27. 9. 2013
Hudobné átrium
Rockové návraty
britský a americký rok – interaktívna a audiovizuálna výstava s projekciou filmových 
dokumentov a koncertných záznamov
potrvá do 20. 9. 2013 

Stredoslovenské múzeum 
Thurzov dom 
POSTAVME SI SVET, celoslovenská výstava lega
Sprievodný program:
12. 9. 2013 o 10.00 hod. Nám. SNP
Pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov  
v najväčšom počte detí skladajúcich stavebnicu LEGO  
na jednom mieste v rovnakom čase
Matejov dom 
-  spoločenskovedná expozícia: 

História mesta Banská Bystrica
Tihányiovský kaštieľ
-  prírodovedná expozícia: 

Príroda stredného Slovenska     
-  výstava: 

ZAVIATY SVET PRAVEKU

12. - 15. 9. 2013
Občerstvovacie služby, doplnkový sortiment, zábavné atrakcie  
-  Dolná ulica, Vajanského námestie, Štefánikovo nábrežie,  

Hronské predmestie, areál Múzea SNP
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TVORIVO SA hRAť A POZNÁVAť
kaleidoskop – prekrásna hračka podporujúca tvorivosť. kto a kedy ju vynašiel? 
Ľahko to zistíte z kópie anglického patentu z roku 1817. kde všade bola pa-
tentovaná Rubikova kocka? ako a prečo neživý motýľ poletuje vo fľaši? Tieto 
i ďalšie vynálezy a ukážky patentov sú na výstave VedHRaČka – VYNáLeZY 
v europa SC v Banskej Bystrici. aj logo výstavy, Möbiov prúžok z neodýmo-
vých guľôčok, je spojenie zaujímavého matematicko-geometrického modelu 
s relatívne novým vynálezom.

Na interaktívnej výstave je vyše 100 vedeckých hračiek, s ktorými sa môže 
každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať a zároveň 
sa oboznámiť so súvisiacimi vynálezmi či dizajnmi. doplnením výstavy sú 

hlavolamy, hračky pre 
najmenších, fyzikálne 
experimenty, loto-ma-
tematika, informačné 
materiály a komiksy 
z Úradu priemyselného 
vlastníctva SR, spoločen-
ská hra s vynálezmi, ka-
rikatúry vynálezov, atď.

Podobne ako ďalšie pu-
tovné interaktívne vý-
stavy, ktoré pripravilo 
a zabezpečuje občian-
ske združenie Vedecká 
hračka, je aj stála výsta-
va VedHRaČka – VYNá-
LeZY prednostne určená 
rodinám s väčšími deťmi 
a žiakom základných 
a stredných škôl.

Beáta Puobišová

čÍTANIE U TAJOVSkýCh
Základná škola jozefa Gregora Tajovského v tomto školskom roku oslávi 
významné jubileum - 160. výročie založenia prvej školy v Podlaviciach. Náš 
slávny rodák jozef Gregor Tajovský by bol určite hrdý na to, ako sa škole, 
na ktorej pôsobil ako učiteľ, darí uplatňovať progresívne metódy vyučovania.

Čitateľská gramotnosť - pojem, ktorý je pre dnešného učiteľa dôležitou súčas-
ťou jeho práce. Rozvoj čítania s porozumením, techniky čítania a používanie 
vyučovacích metód podporujúcich kritické myslenie je základom úspechu 
v celoštátnom testovaní žiakov vybraných ročníkov.

Naša škola berie tento fakt vážne. dôkazom toho je práve absolvované vzde-
lávanie pre pedagogických zamestnancov, zamerané na využívanie metód, 
ktorých cieľom je metakognícia - rozmýšľanie o vlastnom myslení.

Súčasťou systematickej práce žiakov s textom bol v máji už druhý ročník sú-
ťaže v technike čítania, reprodukcii a čítania s porozumením nazvané Čítanie 
u Tajovských, na ktorej sa zúčastnili žiaci štyroch banskobystrikých škôl - ZŠ 
Radvanská, ZŠ Moskovská, ZŠ s MŠ králiky a naša ZŠ. Súťažilo sa v siedmich 
kategóriách (1. - 7. ročník). žiaci primárneho vzdelávania najprv čítali ne-
známy text, a potom vypracovávali pracovné listy zamerané na rozvoj čita-
teľskej gramotnosti. 
žiaci druhého stupňa 
reprodukovali pre-
čítaný text a tiež vy-
pracovávali pracovné 
listy na rozvoj čítania 
s porozumením. Naj-
mä žiaci prvého stup-
ňa boli veľmi šikovní.

Tešíme sa na pestrý, 
v Podlaviciach už 160. 
nový školský rok.

Miroslava 
Pitschmannová

PO STOPÁCh MARTINA RÁZUSA
Už dvanásty ročník neobvyklého cykloturistického maratónu Po stopách 
Martina Rázusa priviedol 17. augusta do Banskej Bystrice ľudí, ktorí si aj 
týmto spôsobom chceli uctiť pamiatku slovenského spisovateľa, básnika, 
politika a evanjelického farára. Ten je pochovaný na evanjelickom cintoríne 
v Banskej Bystrici.
Cykloturistický maratón odštartoval vo Vrbici v Liptovskom Mikuláši, pri 
rodnom dome Martina Rázusa. jeho účastníci sa cez miesta, ktoré zostanú 
navždy spojené s menom Martina Rázusa, presunuli do Banskej Bystrice. 
Na evanjelickom cintoríne ich privítala viceprimátorka mesta katarína Čižmá-
rová, ktorá vyjadrila obdiv nad nadšením a húževnatosťou, s akou členovia 
Spolku Martina Rázusa udržujú jeho odkaz. Pri tejto príležitosti slávnostne 
položila na Rázusov hrob veniec venovaný mestom.
„Verím, že trasa reflektujúca dôležité miesta v živote Martina Rázusa pripo-
menie jeho odkaz a myšlienky, vďaka ktorým sa stal nesmrteľným,“ povedala 
viceprimátorka.
Po tomto pietnom akte sa účastníci cykloturistického maratónu vrátili do Lip-
tovského Mikuláša.

Martina kanisová
hovorkyňa primátora

Fórum mimovládnych neziSkových organizácií

Hlavný organizátor Partneri Mediálni partneri

 spoznajte svet
  dobrovoľníkov
v banskej bystrici a okolí

TÝŽDEŇ
DOBROVOĽNÍCTVA

201316.-21.
SEPTEMBRA

Viac informácií o programe a zoznam 
dobrovoľníckych aktivít získate na:

www.centrumdobrovolnictva.sk
tel. č. 0907 130 817

zelená:    C = 75  M = 0  Y = 100  K = 0
žltá:    C = 0  M = 40  Y = 100  K = 0

Zúčastnite sa:

•  Slávnostného otvorenia Týždňa dobrovoľ-
níctva a Európskeho týždňa mobility na Veľ
trhu neziskových organizácií v Banskej Bystrici 
(16. 9. od 15:00 hod. na Námestí SNP)

• Dní otvorených dverí v organizáciách 
a diskusií o dobrovoľníctve

• Dobrovoľníckych aktivít vo vašom meste

• Záverečnej párty pre zapojených 
dobrovoľníkov – 21. 9. o 19:00 hod. v Záhrade – 
Centre nezávislej kultúry

• A mnohých ďalších aktivít a podujatí...

FO
TO

 –
 B

eá
Ta

 P
u

O
Bi

šO
Vá

FO
TO

 –
 a

rc
h

íV
 Z

š 
JG

T
FO

TO
 –

 s
PO

lO
k 

M
. r

áZ
u

sa
/a

rc
h

íV

RÔZNe
10



SEPTEMBER 2013

hRADNÉ hUkY 2013 NA hRADE SLOVENSkÁ ľUPčA
Po roku sa opäť hradné múry Hradu Slovenská 

Ľupča rozozvučia stredovekou až súčasnou 

gajdošskou hudbou v rámci dvojdňového me-

dzinárodného festivalu Hradné Huky 2013. 

Počas piatkového podvečera, 6. septembra, sa 

na pódiu nádvoria vystriedajú maďarská kape-

la stredovekej hudby Bordó Sárkány Régizene 

Rend, domažlická dudácká muzika a slovenská 

kapela stredovekej hudby Musicantica so sólis-

tom jurajom dufekom, ktorú budú autenticky 

sprevádzať tanečníci dobových tancov Festum 

aeternum. V sobotu popoludní, 7. septembra, 

program pokračuje vynikajúcim Folklórnym 

súborom Furmani s originálnymi gajdošskými 

tradíciami v podobe Gajdošského bloku, poľ-

skou kapelou Reivers so škótskou a keltskou 

hudbou, gajdošskou rozprávkou v podaní det-

ského folklórneho súboru kobylka so sólistom 

Milanom Ruskom, gajdošskými spevmi z okolia 

Nitry v podaní Gajdošskej speváckej skupiny 

z Veľkej Nitry a diabolskými husľami jána Ber-

kyho Mrenicu ml. so sólistami gajdošmi z re-

giónov Slovenska.

Jana orlická

NENEChAJTE SI UJSť DOMINANTY NÁŠhO MESTA Z LEgA
 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 15. augusta slávnostne otvorilo 
v Thurzovom dome na Námestíá SNP dlho očakávanú celoslovenskú výstavu 
lega s názvom POSTaVMe SI SVeT. Výstava vznikla v spolupráci Stredoslo-
venského múzea v Banskej Bystrici so slovenským lego fanklubom TatraLUG.

Vernisáž k výstave otvorili deti zo SONYTa MUSIC - detského hudobného 
centra a Helen doron. Riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký 
po privítaní vzácnych hostí predstavil spoluprácu s najväčším slovenským 
fanklubom lega – TatraLUG, ktorého história sa začala písať len pred poldruha 
rokom. Napriek tomuto krátkemu času sa jeho základňa rýchlo rozrastá a sú-
časne s ňou sa dostáva do popredia aj fenomén lega na Slovensku.

Thurzov dom doslova praskal vo švíkoch. Návštevníci všetkých vekových 
kategórií neskrývali svoju zvedavosť. To, že umelohmotná tehlička s názvom 
LeGO Slovákom učarovala, dokumentuje aj počet návštevníkov, ktorí od otvo-
renia výstavy prešli bránami Thurzovho domu. Za prvé tri dni výstavu videlo 
už 1 242 ľudí. Na prvej celoslovenskej výstave môžu návštevníci Thurzovho 
domu obdivovať aj na objednávku zhotovené modely banskobystrických i slo-
venských historických dominánt - napr. mestský hrad Barbakan, Thurzov dom, 
či model jedného z troch povstaleckých vlakov – pancierového vlaku Štefánik.

Organizátori výstavy počas vernisáže pripravili pre návštevníkov súťaž - pri 
vstupe dostal každý návštevník číslo, ktoré bolo zlosovateľné. Cenu z rúk 
spoluorganizátora výstavy, ambasádora spoločnosti Lego na Slovensku – 
René Virsíka prevzal vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie karol 
Langstein. Stredoslovenské múzeum aj tentokrát podáva pomocnú ruku tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Múzeum na vernisáži predstavilo svojho nového 
partnera, ktorému sa počas výstavy rozhodlo pomôcť. Tak ako pri všetkých 
veľkých projektoch kladie vedenie múzea dôraz na benefičný rozmer. Počas 

tohto podujatia oslovilo Stredoslovenské múzeum nízkoprahové denné cen-
trum pre deti a rodiny – komunitné centrum kOMPaS pôsobiace v Banskej 
Bystrici. V závere výstavy získajú rodiny s deťmi z komunitného centra hod-
notné darčeky od nášho sponzora – internetového obchodu so stavebnicami 
Lego Brickpark.sk, aby sa aj ich svet stal krajším a farebnejším. Takýto farebný 
svet prvej oficiálnej výstavy lega na Slovensku môžu návštevníci Stredoslo-
venského múzea vidieť až do konca októbra!

 Gabriela kováčová

MEDENÉ MESTO V POčÍTAčOVEJ hRE
Malé i veľké banskobystrické deti, ako aj všet-

ci veľkí Banskobystričania dostali na konci 

prázdnin unikátny darček. Tím grafikov a tvor-

cov z arianta s.r.o a enterprise s.r.o. vyrobil 

vďaka finančnej podpore komisie Mesta Ban-

ská Bystrica pre pamätihodnosti, resp. ko-

misie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú 

kroniku a ZPOZ počítačovú hru Medený rytier. 

Hráči uhasia požiar v centre mesta, navštívia 

župný i Matejov dom, Farský kostol, ochránia 

Bystricu pred Turkami a zabavia sa na Radvan-

skom jarmoku. deväť častí hry, ktoré predsta-

vujú Banskú Bystricu v rôznych oblastiach, je 

voľne dostupných na www.medenyrytier.sk.

Barbora Winterová
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AkTUÁLNE VEREJNÉ VYhLÁŠkY 
STAVEbNÉhO ODbORU V bANSkEJ bYSTRICI
doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
V zmysle uvedeného ustanovenia sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Banská Bystrica okrem toho zverejní 
písomnosť aj na svojej webovej stránke www.banskabystrica.sk.

OVZ 110384/2013/Ma
Verejná vyhláška: Začatie ko-
nania o zmene stavby pred jej 
dokončením
Stavebník: Ing. Jana Majerská, Ma-
lachovská cesta 83, BB
Stavba: So 02 Prestavba a prístav-
ba garáže na rodinný dom
Vyvesené: 16.07.2013

OVZ 115303/2013/Ma
Verejná vyhláška: Upovedomenie 
o podaní odvolania
Stavebník: MUDr. Jana Strapcová, 
Pod Hôrkou 2, BB
Stavba: novostavba rodinného 
domu Sásová, Banská Bystrica
Vyvesené: 17.07.2013

OVZ 120170/2013/Har.
Verejná vyhláška: oznáme-
nie o zmene stavby pred jej 
dokončením

Stavebník: spol. VAV invest, s.r.o., 
nám. SnP 3, BB
Stavba: RD pod Suchým Vrchom 
- nízkoenergetický rodinný dom 
AJkA
Vyvesené: 25.07.2013

OVZ 118074/2013/Har.
Verejná vyhláška: oznámenie 
o začatí konania o umiestnení 
stavby
Stavebník: spol. STEFE, a.s., Zvo-
lenská cesta 1, BB
Stavba: napojenie koST Wolkero-
va a Jilemnického na HV - rozvod 
okruhu Teplárne
 Radvaň Banská Bystrica
Vyvesené: 25.07.2013

Stavebný úrad, Stavebný odbor MsÚ

SEPTEMBER 2013

JESENNÉ kOLO ZbERU NEbEZPEčNýCh ODPADOV
 Nebezpečný odpad tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade 

uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie 

životného prostredia. Nakoľko Mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto 

rizika, aj tento rok umožní obyvateľom Banskej Bystrice, ktorí chcú chrániť 

naše životné prostredie, odovzdať tento odpad počas mobilného zberu ne-

bezpečného odpadu pracovníkom firmy detox, s. r. o Banská Bystrica, ktorí 

ho profesionálne zneškodnia.

nebezpečné látky, ktoré môžete odovzdať:
autobatérie a batérie; farby; fotografický papier; lieky; motorové, jedlé, mine-
rálne a syntetické oleje; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby 
znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými lát-
kami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; 
výbojky; chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; 
elektrické a elektronické spotrebiče; drobné stavebné odpady s obsahom 
nebezpečných látok (azbest) a pod.

Dopravný režim počas konania 
Radvanského jarmoku

•  úplné uzávierky miestnych komunikácií
•  odbočka z ulice kapitulskej na parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom 

nábreží od pondelku 09. 09. 2013 od 19.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 24.00 
hod.

•  parkovisko pri malej stanici žSR na Hronskom predmestí z obidvoch strán od pon-
delku 09. 09. 2013 od 19.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 24.00 hod.

•  Hronské predmestie (od cesty II/591 na ul. 9. mája pri bývalom objekte drukos) 
od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 24.00 hod.

•  Vajanského námestie od križovatky s ulicou janka kráľa (vrátane parkoviska pred 
potokom Bystrička) od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 
do 19.00 hod.

•  Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby 
obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch dolnej ul. bola 
prejazdná od štvrtku 12. 09. 2013 od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 
hod.

•  Vajanského námestie od kuzmányho ul. (za parkoviskom) od štvrtku 12. 09. 2013 
od 06.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod.

•  Národná ulica od križovatky s kuzmányho ulicou po Nám. SNP od štvrtku 12. 09. 
2013 od 19.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod.

•  Bakossova ul. a kollárova ul., pričom občanom s trvalým pobytom v uvedených 
uliciach bude vjazd povolený bez obmedzenia od piatku 13. 09. 2013 od 06.00 
hod do nedele 15. 09. 2013 do 19.00 hod.

•  zobojsmernenie
•  kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. od štvrtku 12. 09. 2013 

od 6.00 hod do nedele 15. 09. 2013 do 19. 00 hod.

•  vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach
•  na Vajanského námestí (na parkovisku) v dňoch 12. 09. 2013 - 15. 09. 2013 a za-

bezpečenie parkovania taxislužby na malom parkovisku za potokom Bytrička (pri 
križovatke s ul. j. kráľa).

oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ

OzNAM

Harmonogram mobilnéHo zberu
1. kolo - 21.09.2013

Trasa A - Boxer
Ulica Umiestnenie zastávky Čas .
Jána Švermu parkovisko pri rešt. Úsvit 7.30 – 7.45
Internátna parkovisko pri stredisku Astra 7.50 – 8.05
Slnečná pred byt. domami č. 2 - 4 8.10 – 8.25
Internátna otočka MHD 8.30 – 8.45
Tulská bývalá otočka MHD 9.30 – 9.45
Moskovská pri zastávke MHD 9.50 – 10.00
Oremburská pri nákupnom stredisku 10.05 – 10.20
Mládežnícka rešt. Mladosť – parkovisko 10.25 – 10.40
Okružná parkovisko pri čistiarni 11.20 – 11.30
Spojová parkovisko pri stred. Šalgotarián 11.35 – 11.50
Trieda Hradca Králové pri zastávke MHD (obchod) 12.00 – 12.15
Gaštanová parkovisko pred ZŠ 12.30 – 12.45
Mlynská križovatka na Čiertolí 13.00 – 13.10
Lúčičky 26 13.15 – 13.30

Trasa B – FL6
Ulica Umiestnenie zastávky Čas .
Na Graniari Astrová (zber. miesto sep. odpadu) 7.30 – 7.45
Azalková 7.50 – 8.05
Jána Bakossa medzi byt. domami č. 42 - 44 8.20 – 8.40
Severná parkovisko pri drev. Obchode 8.45 – 9.05
Ľuda Ondrejova parčík 9.10 – 9.30
Jakubská cesta pri pohostinstve 9.35 – 9.55
Nový Svet bývalá otočka MHD 10.00 – 10.15
Uľanská cesta oproti kostolu 10.20 – 10.35
M. Rázusa 23 – Fortnička 10.55 – 11.10

J. Cikkera – F. Švantnera križovatka pri divadle 11.15 – 11.25
Mičinská cesta 32 parkovisko 11.30 – 11.50
Golianova – Uhlisko oproti ZŠ 11.55 – 12.15
Viestova – Uhlisko parkovisko oproti požič. Intersonic 12.20 – 12.30
Trieda SNP pred ZŠ 12.35 – 12.50
Trieda SNP oproti športovému gymnáziu 12.55 – 13.10

2. kolo - 28.09.2013
Trasa C - Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas .
Strmá – Rudlová pohostinstvo (pod zvonicou) 7.30 – 7.50
Hlboká č. 1 parkovisko pri obchode 7.55 – 8.15
Ďumbierska obchodné stredisko Obušok 8.20 – 8.40
Belveder pri detskom ihrisku 8.50 – 9.05
Poľná – Malachovská 
cesta potraviny Stupy 9.40 – 10.00

Poľná pri garážach oproti ZŠ Mládežnícka 10.00 – 10.15
Bernolákova oproti byt. domu č. 9 (parkovisko) 10.20 – 10.35
Radvanská oproti byt. domu č. 2 (parkovisko) 10.35 – 10.50
Rudlovská cesta pohostinstvo „Na rázcestí“ 11.30 – 11.40
Tatranská parkovisko domy č. 2, 4, 6 11.45 – 12.00
Tatranská parkovisko pred Saleziánmi 12.05 – 12.20
Starohorská medzi byt. domami č. 38 – 40 12.25 – 12.40
Rudohorská zast. MHD pri potravinách IDA 12.45 – 13.00

Trasa D – FL6
Ulica Umiestnenie zastávky Čas .
A. Sládkoviča parkovisko pri pošte 7.30 – 7.45
Podháj za ihriskom (IBV) 7.50 – 8.05
Podháj pri byt. dome č. 43 (ihrisko) 8.10 – 8.25

Čerešňová oproti zastávke MHD 8.30 – 8.45
Rakytovce oproti obchod. stredisku 8.55 – 9.10
Cesta k nemocnici dvor byt. domov č. 21, 23, 27 9.35 – 9.50
Pieninská otočka MHD 10.00 – 10.15
Kráľovohoľská pod obch. stredisko SALVE 10.20 – 10.40
Senická cesta otočka MHD 10.55 – 11.15
Šalkovská cesta parkovisko pri pohostinstve 11.30 – 11.50
Iliašská cesta bývalé potraviny (orient. č. 86) 12.15 – 12.30
Pršianska terasa zast. MHD Mosadzná 12.45 – 12.55
Pršianska terasa oproti zast. MHD Medená 13.00 – 13.10

Občania Banskej Bystrice môžu odovzdať vyse-
parovaný nebezpečný odpad aj mimo uvedených 
termínov mobilných zberov, a to každý pracovný 
deň v čase od 8.00 do 14.00 hod v prevádzke spo-
ločnosti detox na Zvolenskej ceste 139 v Banskej 
Bystrici (tel. č. 048/471 25 51, 0905 323 323,  
www.detox.sk).
Zároveň Vás žiadame, aby ste odpad odovzdávali 
len priamo pracovníkom zvozového vozidla a ne-
ukladali ho voľne na ulici, k nádobám na odpad 
a pod. Ten, kto uloží odpad na iné miesto, ako je 
na to určené, porušuje zákon č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a príslušné všeobecne záväzné na-
riadenia Mesta Banská Bystrica!
 oddelenie odpadového hospodárstva 

a údržby verejných priestranstiev

žIVOTNé PROSTRedIe
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PREDSTAVUjEME PAMäTIhODNOSTI MESTA
Fragmenty z histórie sú ozdobou každého mesta a aj preto sa Mesto Banská Bystrica rozhodlo znovuobjaviť jeho pamätihodnosti. Mestské zastupiteľstvo 
vyhlasuje v súlade s VZN mesta Banská Bystrica č. 4/2010 pamätihodnosti mesta. V našej pravidelnej rubrike Vám niektoré z nich predstavujeme.

DANIEL PETELEN
lekár, organizátor zdravotníctva

29. 3. 1904 Slovenská Ľupča – 26. 10.1969 Banská Bystrica
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, medicínu absolvoval na karlovej 
univerzite v Prahe. Bol lekárom v Banskej Bystrici a Podbrezovej. Chirur-
gickú prax získal na študijnom pobyte vo Viedni, bol sekundárnym lekárom 
u prof. kostlivého v Bratislave. Špecializoval sa na brušnú chirurgiu.

Stal sa zakladateľom mo-
dernej chirurgie v Ban-
skej Bystrici, viac ako 30 
rokov pôsobil ako lekár, 
primár chirurgického od-
delenia a riaditeľ nemoc-
nice (do r. 1969).

Počas SNP roku 1944 vie-
dol Povereníctvo zdravot-
níctva SNR, bol aj členom 
Revolučného národného 
výboru v Banskej Bystri-
ci. Stál na čele nemoc-
nice v Banskej Bystrici, 
ktorá patrila k význam-
ným zdravotníckym 
zariadeniam na území 
SNP. Neskôr liečil pod 
falošnou identitou, ukrý-
val vojakov, partizánov, 
politických činných civi-
lov a prenasledovaných 
židov.

Organizoval poskytovanie záchrannej služby prvej pomoci a výcvik dobro-
voľníkov ČSČk v Banskej Bystrici.

Bol cirkevným dozorcom a presbyterom v Slovenskej Ľupči.

Bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy (1947) a medailou j. e. Purkyně (1964).

Na jeho počesť bola umiestnená pamätná tabuľa na budove pôvodnej ne-
mocnice, Cesta k nemocnici č 51.

Jana Borguľová

ANDREJ ŠkRÁbIk
rímskokatolícky biskup, monsignor, náboženský spisovateľ

 13. 5. 1882, Rajec – 8. 1. 1950, Banská Bystrica
Gymnázium vyštudoval v Nitre, teológiu v Budapešti. V r. 1906 sa stal ce-
remoniárom u nitrianskeho biskupa karola kmeťku a neskôr pôsobil ako 
profesor teológie v Nitre. Od roku 1941 bol ustanovený za biskupa koadjútora 
pre Banskobystrickú diecézu. Po smrti dlhodobo chorého biskupa Mariána 
Blahu v r. 1943 sa stal 13. sídel-
ným biskupom. jedným z jeho 
prvých krokov bolo, že preniesol 
svoju rezidenciu zo Sv. kríža nad 
Hronom do sídla diecézy v na-
šom meste. Škrábik si veľmi 
skoro získal svojou ľudskosťou 
obľubu u veriacich. Počas vojny 
ukryl v seminári a v biskupskej 
rezidencii viacero politických 
exponentov a zachránil ich 
pred prenasledovaním. Spolu 
s verejným činiteľom jánom 
Balkom sa zaslúžil o záchranu 
desiatich činiteľov SNP, ktorých 
Nemci plánovali popraviť. Pred 
skončením vojny bol prítomný 
v kremničke na exhumácii za-
vraždených obyvateľov. Bol au-
torom polemických prác na ob-
ranu katolíckej cirkvi a náboženstva i príručky slovenského jazyka pre Ma-
ďarov. Prispieval do viacerých novín a časopisov. Po nástupe komunizmu bol 
prenasledovaný, čo prispelo k zrúteniu jeho zdravotného stavu. V predtuche, 
že biskupstvo nebude dlhšie obsadené, ustanovil pred smrťou niekoľkých 
provikárov na zaistenie chodu cirkevného života v diecéze. ako jediný z pät-
nástich banskobystrických biskupov je pochovaný na miestnom cintoríne. 
Po jeho smrti zostalo biskupstvo osirelé až do r. 1973, keď československý 
štát povolil biskupskú vysviacku jozefa Feranca. Na budove biskupského 
úradu sídliaceho na Nám. SNP č. 19 je umiestnená tabuľa pripomínajúca 
roky Škrábikovho účinkovania. jeho osobu pripomína aj doska na nádvorí 
kaplnky na miestnej kalvárii.

Pavol katreniak

SOChA PÁPEžA JÁNA PAVLA II.
Výnimočnú osobnosť pápeža jána Pavla II., ktorý viedol katolícku cirkev v ro-
koch 1978 – 2005, pripomína pred objektom kapitulská ul. 21 socha tohto 
v poradí 264. pápeža. V r. 2004 pri príležitosti prvého výročia jeho návštevy 
v našom meste bola nainštalovaná pred vchodom do diecézneho pastorač-
ného centra jána Pavla II. autormi trištvrťovej postavy odliatej z bronzu sú 
Rajmund Lauro a Peter Sulík. žulový podstavec a nápis doplnil architekt jozef 
Frtús. ján Pavol II., vlastným menom karol Wojtyła, sa narodil 18. mája 1920 
v poľských Wadowiciach. Bol prvým pápežom nie talianskeho pôvodu od r. 
1522 a vôbec prvým Slovanom na Petrovom stolci. Podpísal mnoho dôleži-
tých dokumentov, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj katolíckej cirkvi. Verejne 
sa ospravedlnil za prenasledovanie Galilea Galileiho, za mlčanie cirkvi počas 
holokaustu, či za štvrtú križiacku výpravu v r. 1204. dbal na dobré vzťahy 
s inými náboženstvami. Osobnou chatrizmou priťahoval obrovské zástupy 
ľudí. Počas jeho v dejinách tretieho najdhšieho pontifikátu absolvoval 104 
zahraničných ciest. V rámci nich navštívil 129 krajín. Na Slovensko zavítal tri-
krát. V rámci vnútrocirkevných doktrín je považovaný za konzervatívca. Zomrel 
2. apríla 2005 vo Vatikáne. jeho nástupca Benedikt XVI. ho v r. 2011 vyhlásil 
za blahoslaveného. Sviatok jána Pavla II. v kalendári pripadá na 22. október.

Pavol katreniak

Mesto Banská Bystrica zrealizovalo projekt vydania publikácie o pamätihodnostiach mesta Banská Bystrica: Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1. 
Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
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Informačné centrum Banská Bystrica
vás pozýva na

POTULKY MESTOM
Renesančná 

Banská Bystrica
dňa 22. septembra 2013 o 14.00 hod. 
Námestie SNP pri Mariánskom stĺpe

Sprievodcovia:  
Mária Martiniová, Branislav Stančík

SPOľACh
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 usku-
toční dňa 18. 9. 2013 o 16.00 hod v priestoroch diecézneho centra jána Pavla 
II. na kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici (2. poschodie, miestnosť č. 3.03).
Téma septembrového stretnutia bude Možnosti dobrovoľníctva pri starostli-
vosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou.
Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame 
aj nových!
ak by ste sa chceli zúčastniť stretnutia, ale nemáte kde nechať vášho blízkeho, 
kontaktujte nás prosím najneskôr dva dni pred stretnutím e-mailom na spo-
lach.oz@gmail.com alebo na tel. čísle 0905 291 308. Tešíme sa na stretnutie!

Ľubica Holosová

Sára jakálová
adam Vernarský
Gregor Ďuriančík
Lukáš Wojtovič
Šimon Ďuriančík
Viktória Bílková
Tadeáš klučiar
Oliver Vydúrek
Patrik Strečok
Barbora demková
Liana krákora
Laura Chovanová
karolína Tabaková
Lukáš Michael Bidlo
Matias Mayer
natália trangošová
jasmin Priškinová
Vanesa Markusová

Lara Hrnčiarová
Kristián Vigaš
simona tršová
Hana Hájeková
Lucia Gótsová
Sára Gurská
Martin Strelec
Lívia Medveďová
eliška doležalová
Nina Frčová
Lea Frčová
Maxim Bursa
Sofia Hricová
Stella Mihalovičová
dorota Volentierová
Sarah Zátrochová
Sebastián Homola

Manželstvá uzavreté v matričnom obvode Banská Bystrica od 21. 7. - 17. 8. 2013

  od 30.07.2013 do 21.08.2013
Hilda Trnovcová
Karol donoval
prof. Phdr. Lukáč Veverka CSc.
jana Hukelová
adam daučík
anna drugdová
tatiana ondrejková
július Hanes
Mária Vajcíková
Ing. Peter Bakaljar
Margita Bartošová
Olga Šnírerová

ján Chovanec
anna Šibravová
júlia Olšavová
Pavol Peko
ivan Gregor
anna Morháčová
janka aláčová
anna Petríková
Ing. ján Latta
jiří Švub
eva Horská

• 21.07.2013
Ondrej a Ivana Mlynárčikovci

•26.07.2013
František a eva Radošovci
Štefan a erika Hrošovci
ján a jana Luptákovci

•27.07.2013
Tomáš a jana Radošovci
Martin a Petra Šimčíkovci
Martina a andrea Ceplákovci
Radoslav a katarína Suroví
Miroslav a Markéta Vigašovci
Stanislav a Zuazana Pokošovci

•02.08.2013
František a Linda Zlevskí

•03.08.2013
jozef a julia Ľuptákovci
ján a Martina kubušovci
Tomáš a Lenka Striežovskí
Ivan a diana Zvaríkovci
Niels Christian a Lenka Husumovci
Rudolf a Simona jaššovci

•10.08.2013
james Martin a Lýdia Blakovci
Martin a Zuzana Bukoví
Zdenko a Mária Onderkovci
Tomáš a Michaela kolesárovci
Marián a Zuzana Martuliakovci

•17.8.2013
Pavol a dana Trokšiarovci
Marcel a katarína Vozárovci
ján a Barbora Mazúrovci
Róbert a Ivana kubíkovci
Marián a Mária Mackovci
Martin a Zuzana Vigašovci
Peter a Lucia Mažgútovci
Lukáš a Bronislava Bambúchovci
Martin a Helena dobríkovci
Marián a Romana jasenskí
juraj a katarína Hybskí
Peter a jana Lokšovci

deti narodené s trvalým pobytom v Banskej Bystrici 22. júla 2013 – 18. augusta 2013

Poplatok: 2,00 €, deti do 12 rokov bez poplatku
Informačné centrum, Námestie SNP 1, Banská Bystrica, tel. 048/415 50 85, 0907 846 555

ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk

Z MaTRIkY / RÔZNe
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vyberáme z ponuky kultúrnych programov
05.09.2013 ŠTVrToK

ANDERLEHO RADVAŇ 2013: JANA POGORIELOVÁ 
DUŠOVÁ A ANTON DUŠA
o 16:00 hod. Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
Literárny večer pre jubilantov.
ANDERLEHO RADVAŇ 2013: HOMAGE Á ANDERLE
o 19:00 hod. Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
Multimediálny program, projekcia filmu LHM, krst zborníka, Rastislav Anderle.

06.09.2013 PiaToK
MARATHON BANSKÁ BYSTRICA
06.09.2013 – 08.09.2013 Banská Bystrica
Srdečne vás pozývame na Banskobystrický maratón.
Viac informácií ako aj všetky propozície maratónu nájdete na:
http://www.marathonbb.com
http://marathonbb.com/proposition.menu
ANDERLEHO RADVAŇ 2013: MEDZINÁRODNÁ KONFE-
RENCIA BÁBKAROV
o 08:30 hod. Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica
Slávnostné otvorenie.
ANDERLEHO RADVAŇ 2013: GAŠPARKOVO DIVADLO
o 10:00 hod. Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
Detská scéna – I. blok.
ANDERLEHO RADVAŇ 2013: GAŠPARKOVO DIVADLO
od 11:00 do 12:00 hod. Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
Detská scéna – II. blok.
ANDERLEHO RADVAŇ 2013: MEDZINÁRODNÁ KONFE-
RENCIA BÁBKAROV
o 14:30 hod. Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica
ANDERLEHO RADVAŇ 2013: VYSTÚPENIA ZAHRANIČ-
NÝCH A DOMÁCICH BÁBKAROV
od 17:00 do 19:00 hod. Átrium (v prípade zlého počasia spoločenská sála), 
Lazovná 9, Banská Bystrica

07.09.2013 SoboTa
MARATHON BANSKÁ BYSTRICA
06.09.2013 – 08.09.2013 Banská Bystrica
FOTOGRAFI NA FOTOMARATÓNE
07.09.2013 – 08.09.2013 Stredoslovenské osvetové stredisko, dolná 
35, Banská Bystrica
Fotografovanie súťažných fotografií.

08.09.2013 neDeĽa
MARATHON BANSKÁ BYSTRICA
06.09.2013 – 08.09.2013 Banská Bystrica

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI: AKÉ LÍSTIE TO 
TU PADÁ?
 Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská Bystrica
Tvorivé dielne pre deti v Tihániyovskom kaštieli Stredoslovenského múzea.
„VIVAT VOX ORGANI!“ - CYKLUS LETNÝCH ORGANO-
VÝCH KONCERTOV
o 19:00 hod. Kostol Narodenia Panny Márie na Hôrke v Radvani
Ján Bulla (SK) a hostia - organový koncert

09.09.2013 PonDeloK
ALKALICKÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL ALEBO AKO SA DOŽIŤ 120 
ROKOV?
o 17:00 hod. Hotel Lux, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica
Prednáška o zdraví, prevencii chorôb, spokojnom a dlhom živote.
Vstupné: 1,00 €, Viac informácií: Mgr. Katarína Mikuláková - OPEN F&K, tel: 
0905 291 321, e-mail: info@akcieprezdravie.sk, www.akcieprezdravie.sk
ČAROVNÝ BUBLIDUCH
09.09.2013 o 10:00 hod. Domov sociálnych služieb Prameň
Predstavenie Harry Teater.

10.09.2013 uToroK
MECHÚRIK KOŠČÚRIK
o 16:00 hod. Zariadenie núdzového bývania Kotva, Mičinská cesta 19, 
Banská Bystrica
Predstavenie Divadla z Pasáže.

11.09.2013 STreDa
7_CHOREOGRAFOV
o 19:00 hod. Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
ČAJOVNIČKA
o 17:00 hod. Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, 
Banská Bystrica
Čajovnička Divadla z Pasáže.
POSEDENIE PRI PEKNEJ HUDBE
11.09.2013 o 10:00 hod. Dom Božieho milosrdenstva, Belveder, Banská 
Bystrica
Koncert Dua Slavonic

12.09.2013 ŠTVrToK
KONKURZ DO DIVADLA MLADÝCH
o 17:00 hod. Komorná sála SOS , Dolná 35, Banská Bystrica
Stretnutie záujemcov o prácu v novozaloženom mládežníckom diva-
delnom súbore.
POSTAVME SI SVET so Stredoslovenským múzeom
o 10:00 hod. Thurzov dom, Námestie SNP4, Banská Bystrica
(sprievodné podujatie k celoslovenskej výstave lega) Pokus o zápis do 

Slovenskej knihy rekordov v najväčšom počte detí skladajúcich stavebnicu 
LEGO na jednom mieste v rovnakom čase.

13.09.2013 PiaToK
356. RADVANSKÝ JARMOK
13.09.2013 – 15.09.2013 Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa 
Banská Bystrica
356. Radvanský jarmok zapísaný v Reprezentatívnom zozname nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska a kandidujúci do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
PENA DNÍ
o 19:00 hod. Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
TVORIVO V GALÉRII (V RÁMCI RADVANSKÉHO 
JARMOKU)
od 14:00 do 16:30 hod. priestory pred galériou Bethlenov dom, Dolná 
8, Banská Bystrica
Galerijné animácie a výtvarné aktivity pre verejnosť (študenti, dospelí, 
rodiny s deťmi) pripravené v rámci výstavy tvorivou formou predstavia 
vývoj dobového kostýmu a portrétnu tvorbu 19. storočia.

14.09.2013 SoboTa
356. RADVANSKÝ JARMOK
13.09.2013 – 15.09.2013 Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa 
Banská Bystrica
DROTÁRSKA A TEXTILNÁ DIELŇA
13.09.2013 – 14.09.2013 priestory pred budovou SOS, Dolná 35, Banská 
Bystrica
Ľudová tvorivá dielňa počas Radvanského jarmoka.

15.09.2013 neDeĽa
356. RADVANSKÝ JARMOK
13.09.2013 – 15.09.2013 Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa 
Banská Bystrica
AKVABATOLÁRIUM
o 10:00 hod. BDNR – teátrium, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI: DINOSAURUS A 
ŠIKOVNÉ PRŠTEKY
Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská Bystrica
Tvorivé dielne pre deti v Tihániyovskom kaštieli Stredoslovenského múzea.

16.09.2013 PonDeloK
ZÁZRAK
o 19:30 hod. Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Projekt 100 – Dlho očakávaný nový slovenský film je príbehom 15-ročnej 
Ely, ktorá sa dostane do polepšovne, túži milovať, no nie je jej to dovolené. 
Napriek všetkým zákazom sa rozhodne žiť naplno. Život však nie je to, čo 
chceme, ale to, čo práve žijeme. Niekedy je to trápenie a keď je najhoršie, 
vtedy treba veriť na zázrak.

17.09.2013 uToroK
PIOTR IĽJIČ ČAJKOVSKIJ: EUGEN ONEGIN
17.09.2013 o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Opera v troch dejstvách. Operné spracovanie slávneho románu A. S. Puškina 
o neopätovanej láske.
DOBRÁ MUZIKA OD HELIGONKÁRA MARIANA KOVÁČA
17.09.2013 - 19.09.2013 o 09:30 hod. Penzión Jeseň, Jilemnického 
ul., a Krivánska ul.

19.09.2013 ŠTVrToK
DANA DINKOVÁ: CARMEN
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Tanečná dráma.
NERADA RUŠÍM
o 19:30 hod. Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Tragikomický príbeh krásnej, ale zmätenej mladej ženy Helene, ktorá sa 
podľa svojej matky narodila iba omylom. Svojho otca nikdy nevidela, ale 
domnieva sa, že by ním mohol byť uznávaný divadelný režisér...
DOBRÁ MUZIKA OD HELIGONKÁRA MARIANA KOVÁČA
17.09.2013 - 19.09.2013 o 09:30 hod. Penzión Jeseň, Jilemnického 
ul., a Krivánska ul.

20.09.2013 PiaToK
SPOMIENKY TELA a POSED
o 19:00 hod. Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Predstavenia uvádzané s prestávkou 30 min.
FOTOŠKOLA PRE SENIOROV
o 09:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Téma: Upravujeme fotografie na rôzne použitie. Poplatok: 1 €

21.09.2013 SoboTa
BYSTRICKÉ TÓNY - FINÁLE
21.09.2013 o 19:00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica

22.09.2013 neDeĽa
ZELENÉ TÓNY: MUSICA MEDICA Rami Shaafi a Boris 
Čellár
o 17:00 hod. Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom, Námestie SNP 
4, Banská Bystrica
Ďalší zaujímavý koncert z cyklu Zelené tóny. Vstupné: 3,50€
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI: VESELÝ HMYZ 
TROCHU INAK
 Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská Bystrica
Tvorivé dielne pre deti v Tihániyovskom kaštieli Stredoslovenského múzea.
FARBATOLÁRIUM
o 10:00 hod. BDNR – teátrium, Skuteckého 4, Banská Bystrica

Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €
23.09.2013 PonDeloK

BIG LEBOWSKI
o 19:30 hod. Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Projekt 100 – Dnes už kultový príbeh kráľa flákačov amerického západného 
pobrežia, ktorého život plynie pohodovým tempom. Práca a akékoľvek 
povinnosti nehrajú žiadnu rolu...

24.09.2013 uToroK
SEMINÁR
o 15:00 hod. Klubovňa SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Seminár pre dirigentov dychových hudieb k účinkovaniu na 42.ročníku 
festivalu vo Valaskej.
„VIVAT VOX ORGANI!“ - CYKLUS LETNÝCH ORGANO-
VÝCH KONCERTOV
o 19:00 hod. Katedrála sv. Františka Xaverského
Marek Dietrich (SK) - organový koncert

25.09.2013 STreDa
AUTORSKÉ ČÍTANIE FINALISTKY ANASOFT LITERY 
2013: JANA BEŇOVÁ - PREČ PREČ
o 17:00 hod. Stredoslovenská galéria Vila D. Skuteckého, Horná 55, 
Banská Bystrica
Autorské čítanie a rozhovor s Janou Beňovou, autorkou románu Preč! Preč!, 
ktorý sa dostal do desiatky kníh nominovaných na cenu Anasoft litera 2013.
ZDENĚK IZER - TURNÉ 4 MOSTÍKOV
o 19:00 hod. Aula Slovenskej zdravotníckej univerzity, Banská Bystrica
Hudobno - zábavný program obľúbeného českého zabávača Zdenka Izera. 
Vstupné: 13 Eur, predpredaj: sieť Ticketportal, IC
S PESNIČKOU JE VESELŠIE
25.09.2013 o 14:30 hod. Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica
Výchovný koncert pre všetky deti.

26.09.2013 ŠTVrToK
JÁN CIKKER: CORIOLANUS
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Opera podľa predlohy W. Shakespeara.
Hosť divadla: VODA NA VODE / DIVADLO ELLEDANSE
o 19:00 hod. Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Spomienky rozpustené vo vode. V snoch a vo vode je všetko ukryté. Ale sny 
si nepamätáme a voda je hlboká.

27.09.2013 PiaToK
VESELOSTI MINULOSTI
o 18:00 hod. Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
PRÍPRAVNÝ SEMINÁR pre mladých moderátorov - 
záujemcov na súťaž SÁROVA BYSTRICA 2013.
26.09.2013 o 09:00 hod. zasadačka MsKS Brezno
27.09.2013 o 09:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica.
Účastnícky poplatok: 1 euro/KP
GOT BLUE BALLS, BRAINSCAN - KRST CD, + support
 27.09.2013 o 19:00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica

28.09.2013 SoboTa
TVORIVÁ DIELŇA PRE VEREJNOSŤ
o 13:00 hod. Stredoslovenská galéria Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Každú poslednú sobotu v mesiaci Stredoslovenská galéria pripravuje 
tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Septembrové stretnutie bude venované 
výstave Medzi akadémiou a modernou. Umenie 19. storočia zo zbierok 
Slovenskej národnej galérie.
FRANZ LEHÁR: CÁROVIČ
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Klasická opereta v troch dejstvách o zakázanej láske cároviča Alexeja 
a tanečnice Sone.
SETKÁNÍ VLÍDNÝCH ŠÍLENCŮ (hudebno/poetično/
výtvarno)
 28.09.2013 o 19:00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica

29.09.2013 neDeĽa
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI: NIE JE KOSTRA 
AKO KOSTRA
 Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská Bystrica
Tvorivé dielne pre deti v Tihániyovskom kaštieli Stredoslovenského múzea.

30.09.2013 PonDeloK
LORE
o 19:30 hod. Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Projekt 100 – Filmová adaptácia románu Rachel Seiffert „The Dark Room“ 
sa zameriava na udalosti na konci druhej svetovej vojny a sleduje príbeh 
rodiny, ktorej rodičia boli zatknutí spojeneckými silami a deti vychovávané 
v duchu Hitlerjugend sa musia postarať sami o seba.
IMAGINÁRNA FOTOGRAFIA
o 18:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Prednáška Mariána Krnáča s projekciou pre výtvarníkov a fotografov. 
Vstupné 2 eurá

Uzávierka nasledujúceho vydania
Radničných novín bude 22. septembra 2013.

kontakty – redakcia: 048/ 43 30 107
radnicnenoviny@banskabystrica.sk

www.banskabystrica.sk
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VŠEOBECNÁ ATLETICKÁ
PRÍPRAVA

pre deti 10-16 rokov
pod vedením trénerov

a športovcov VŠC DUKLA
Banská Bystrica

od SEPTEMBRA 2013
PONDELOK / UTOROK / ŠTVRTOK
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0910 906 265
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