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Úvod
Do úvodu kroniky mesta za rok 2002 uvádzame slová , ktoré vyslovil pre denník Národná
obroda primátor mesta Banská Bystrica, Ing. Ján Králik, CSc. odpovedal na otázku redaktora
Čo je najdôležitejšie pre Banskú Bystrica ? - Finančná stabilita.
Naše mesto pred štyrmi rokmi zápasilo s dlhom vyše 1,2 miliardy Sk, bolo niekoľko rokov
v exekúcii, bolo dlžné bankám a podnikateľom a všetci, vrátane médií, ho kritizovali.
Výsledkom doterajšej práce za toto volebné obdobie je, že dnes má mesto dobré meno, lebo
platí svoje záväzky, nezadlžuje sa a začalo dokonca realizovať nové projekty. Dobré meno
mesta Banská Bystrica je závislé práve od stability jeho financií a financie ovplyvňujú jeho
čistotu, kultúru, šport a rozvoj. Chcem cez finanačnú stabilitu dosiahnuť vyššiu podporu práve
športu, kutlúry, ale i lepšie udržiavanie zelene, ciest, osvetlenia a ihrísk pre deti a mládež.
Finančná stabilita mesta je dôležitá aj pre získanie ďalších prostriedkov na naše projekty
z fondov štátu a Európskej únie. Za najdôležitejšie pokladám finančné zabezpečenie a
realizáciu pripravených rozvojových projektov pre cestovný ruch, malé a stredné podnikanie,
infraštruktúru, bývanie a zamestnanosť, a práve na ne sa chcem sústrediť.

Výsledky hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2001
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo na svojom 38. zasadnutí dňa 23. apríla
2001 Výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta Banská Bystrica za rok 2001 a
záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2001. Uvádzame niektoré vybrané časti tohto
materiálu :
Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2001 bol schválený 14. decembra 2000 uznesením
MsZ č. 228/2000, s príjmami a výdavkami vo výške 525 700 tis. Sk. V roku 2001 mesto
dosiahlo príjmy 994 700 tis Sk a výdavky 968 129 tis. Sk. prebytok hospodárenia v roku
2001 dosiahol výšku 26 571 tis. Sk. Záväzky z obchodného styku celkom predstavujú čiastku
51 285 tis. Sk, pričom všetky sú v lehote splatnosti. Pohľadávky z daní, poplatkov a
obchodného styku eviduje mesto v čiastke 78 748 tis. Sk, z ktorých pohľadávky v čiastke 28
132 tis. Sk sú v súdnom, exekučnom alebo konkurznom konaní.
Z hľadiska komplexného posúdenia vývoja príjmov roku 2001 sa skutočne dosiahnuté príjmy
v porovnaní s rozpočtom zvýšili o 469 000 tis. Sk. Ďalšou výraznou položkou bolo
poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu na dokončenie, resp. výstavbu verejnoprospešných
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stavieb.Vo výdavkovej časti sa zvýšené príjmy prejavili ako úhrada záväzkov minulých
období. Rekapitulácia záväzkov mesta Banská Bystrica k 31.12.2001
Druh záväzku - po lehote splatnosti

Stav k 31.12.2000

Záväzky z obchodného styku

Stav k 31.12.2001

82 671

0

9 154

0

(Slov spor.)

152 600

0

SPOLU

248 425

0

Výška úverovej istiny (PKB, Dopravná banka
Nesplatené kupóny z komunálnych obligácií

Druh záväzku – v lehote splatnosti

Stav k 31.12.2000

Stav k 31.12.2001

Záväzky z obchodného styku
(z tohto BPM 37,3mil. Sk)

51 285

Výška úverovej istiny (Banka Slovakia,
r. 2001 aj ŠFRB)

29 615

Kupóny (Slov. spor.)

177 600

Kupóny (PKB)

71 250

56 250

Komunálne obligácie PKB

150 000

112 500

Komunálne obligácie Slov. spor.

500 000

SPOLU

928 465

Záväzky celkom
Nesplatené úvery organizácií

1 176 890
Stav k 31.12.2000

479 706
0

0
699 741
699 741
Stav k 31.12.2001

(ručenie majetkom mesta)
IÚM (Dopravná banka)

93 559

Dopravná banka úroky a sankčný úrok
SPOLU

70 357
30 675

93 559

104 032

Pre zaujímavosť uvádzame niektoré výdavky za rok 2001 :
jednorázové peňažné a vecné dávky, dotácie,
poskytované prostredníctvom Komisie pre zdravie
a sociálnu starostlivosť MsZ

483 tis. Sk

príspevky na organizačno-technické zabezpečenie športových
podujatí a činnosť pre TJ a ŠK na území mesta

555 tis. Sk

-

dotácie na základe uznesení Komisie kultúry MsZ

358 tis. Sk

-

príspevok na stravovanie dôchodcom

255 tis. Sk

Zaujímavé je aj čerpanie prostriedkov, teda výdavky, ktorých materiálne premietnutie je
viditeľné priamo v sídliskách :
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prostriedky vyčerpané výbormi v mestských častiach na bežné výdavky :
VO č. 1

130 tis. Sk

VO č. 2

13 tis. Sk

VO č. 3

401 tis. Sk

VO č. 4

436 tis. Sk

VO č. 5

278 tis. Sk

VO č. 6

71 tis. Sk

VO č. 7

324 tis. Sk

VO č. 8

348 tis. Sk

VO č. 9

457 tis. Sk

VO č. 10

62 tis. Sk

VO č. 11

40 tis. Sk

VO č. 12

56 tis. Sk

Tieto prostriedky boli väčšinou vyčerpané na opravu a rekonštrukciu detských a malých
športových ihrísk na sídliskách, opravu zariadení MŠ, rekonštrukciu chodníkov, úpravu
zelených plôch a výsadby zelene, ako aj na rôzne kultúrno-spoločenské akcie na sídliskách.
V roku 2001 existovali štyri príspevkové (Park kultúry a oddychu Banská Bystrica, ZARES
Banská Bystrica, Správa majetku mesta Banská Bystrica, Investorský útvar mesta Banská
Bystrica) a jedna rozpočtová organizácia (Útvar hlavného architekta Banská Bystrica),
ktorých zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica. Z príspevkov poskytnutých z mestského
rozpočtu príspevkové organizácie zabezpečovali verejnoprospešné služby a ostatné úlohy,
vyplývajúce z ich predmetu činnosti v zriaďovacích listinách v zmysle zákona o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v znení
zmien a doplnkov. Schválené príspevky na bežnú činnosť (bežné transfery) pre ZARES, PKO
a ÚHA boli poskytnutíé v plnej výške, t.j. v objeme 9 600 tis. Sk. Hospodárenie za všetky
príspevkové organizácie

dosiahlo stratu

vo výške 38 925 tis. Sk. Stav pohľadávok

z obchodného styku k 31.12.2001 bol 44 060 tis. Sk a stav záväzkov 93 002 tis.Sk.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Počet narodených detí :
Z toho chlapci :
dievčatá :

1093
568
525
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Desať najpoužívanejších mužských a ženských mien v roku 2002
Jakub
Adam
Martin
Matúš
Tomáš
Samuel
Marek
Matej
Filip
Michal
Počet sobášov

Viktória
Natália
Kristína
Simona
Lucia
Veronika
Zuzana
Martina
Ema
Dominika
418

Z toho počet sobášov cirkevných

164

Civilných

254

U maloletých

1

Uzavretých s cudzincom
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Počet úmrtí :

1 075

Z toho muži

577

Ženy

498

Deti

36

Deti do veku 1 roku

20

Deti vo veku 1 – 3

1

Deti vo veku 3 – 15

9

Deti vo veku 15 – 18

6

Slobodných

134

Rozvedených

77

Slávnostné prijatia na pôde Mesta Banská Bystrica
7.1.2003 pri príležitosti udelenia Ceny primátora mesta Banská Bystrica za rok 2002. Ocenení
hokejisti Vladimír Országh a Michal Handzuš
26. marca 2003 pri príležitosti vyhlásenia najúspešnejších športovcov mesta Banská Bystrica
za rok 2002.
11.4.2003 pri príležitosti prijatia veľvyslankyne Tureckej republiky pani Inci Tumay.
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26.4.2003 pri príležitosti prijatia zástupov speváckych zborov pri príležitosti 25. výročia
festivalu Viliama Figuša Bystrého.
29. apríla 2003 pri príležitosti prijatia veľvyslanca Belgického kráľovstva Francois
Del Marmol.
29.-30.4.2003 pri príležitosti stretnutia primátorov krajských miest K8.
7. mája 2003 z prijatia účastníkov IX. Medzinárodného festivalu filmov, televíznych
programov a videoprogramov. Envirofilm 2003
7. mája 2003 z prijatia veľvyslanca Spojeného kráľovstva Británie a Severného Írska.
J.E.pána Damiána Roderica Todda
9.mája 2003 z prijatia pána Václava Exnera, člena parlamentu Českej republika.
9. mája 2003 z prijatia primátorky mesta Havířov PaedDr. Milady Halíkovej.
27. mája 2003 z prijatia banskobystrických hokejistov Vladimíra Országha, Richarda
Zedníka, Ivana Majského a Michala Handzuša, pri príležitosti získania bronzovej medaily na
majstrovstvách sveta v Helsinkách.
29.5.2003 z prijatia supermodelky Adriany Sklenaříkovej-Karembeu.
27. júna 2003 z prijatia zástupcov súborov účinkujúcich na XIII. medzinárodnom folklórnom
festivale CIOFF EUROFOLKLÓR 2003.
28. júna 2003 z prijatia účastníkov stretnutia zahraničných Slovákov.
4.7.2003 z prijatia zástupcov speváckych zborov X. ročníka Akademickej Banskej Bystrice.
29. júla 2003 z prijatia veľvyslanca Rakúska -Dr. Martrina Bollolarfa.
5.8.2003 z prijatia veľvyslanca Indonézskej republiky Bintang Partindungan Simorangkir,
Msc.
28.8.2003 z prijatia veľvyslankyne SRN Uta Mayer-SCHALBURG chargée d´affairs
veľvyslanectva štátu Izrael Galit RONEN.
12. septembra 2003 pri príležitosti návštevy Svätého otca - pápeža Jána Pavla II.
10.10.2003 z prijatia účastníkov 7. ročníka Medzinárodného cestovného behu SNP.
14.11.2003 z prijatia prof. Jerzy Kaszuba a prof. Marie Murawskej navjyšších predstaviteľov
Akadémie muzycnej z Poľskej republiky.
20.11.2003 z príležitosti 10. výročia NR SR.
2.12.2003 z prijatia plk. Ing. Jána Slobodu riaditeľa VVS a veliteľa posádky B. Bystrica pri
príležitosti jeho životného jubilea.
8.12.2003 z prijatia banskobystrického výtvarného umelca Mariána Mikloša pri príležitosti
životného jubilea.
6.12.2003 pre vyhlasovaní Atlét roka.
18

12.12.2003 pri príležitosti slávnostného začatia realizácie prác projektu predvstupového fondu
ISPA.

Prvý narodený občan roka
Prvým narodeným občanom v Banskej Bystrici bol Martin Zemko, bytom Tatranská ulica 65.
Matku s dieťaťom navštívil s kyticou a finančným darom aj primátor Banskej Bystrice Ján
Králik. Prvému novému malému občanovi zaželal šťastné zdravé detstvo a dospievanie v
krásnom meste pod Urpínom. Mladá mamička prevzala od Otca mesta so slzami v očiach
krásnu kyticu. Prvý narodený občan mesta dostal významnú návštevu otca mesta. Prvého
januára navštívil primátor mesta Ján Králik s manželkou Rooseveltovu nemocnicu, aby
navštívil prvé narodené dieťa v Banskej Bystrici v roku. Ku krásnemu synovi Martinovi,
ktorý sa narodil už minútu po polnoci, zablahoželal jeho mamičke, pani Eve Miklošovej.
Banskobystričan Martin meral 49 cm a narodil sa s hmotnosťou 3170 g. Na lepší štart do
života dostal od primátora dar vo výške 5000.- Sk a jeho mama kyticu kvetov. Prvý
narodený chlapec, ktorý prišiel na svet už minútu po polnoci bol zdravý a čulý. Prvý.
Banskobystričan roku 2002 dostal meno Martin .

Matričný úrad
Od 1. januára 2002 kompetenčným zákonom prešla pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej
správy vedenia matriky z okresných úradov na obce.
V tejto súvislosti došlo k zmene spôsobu vyberania správnych poplatkov. Správne poplatky
vyberané matričným úradom sa od 1. januára 2002 nevyberali v kolkoch, ale vyberali sa:
v hotovosti,
prevodom z účtu v banke,
poštovou poukážkou.
Do kroniky uvádzame najbežnejšie výpisy položiek Sadzobníka správnych poplatkov, ktoré
sa týkajú činnosti na úseku matrík a osvedčovanej agendy:
osvedčenie odpisu /fotokópie/

50,-- Sk

osvedčenie podpisu na listine 30,-- Sk
vyhotovenie odpisu, výpisu, alebo písomnej informácie z matričných kníh 50,--Sk
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

50,-- Sk

vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine 500,-- Sk
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povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi
Slovenskej republiky 200,-- Sk
uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi
Slovenskej republiky

500,-- Sk

- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne
určenej miestnosti

1000,-- Sk

uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
2000,-- Sk
uzatvorenie manželstva medzi cudzincami

5000,-- Sk

Do funkcie vedúcej matričného úradu bola v marci roku 2002 menovaná

Mgr. Marta

Čellárová.

Výročia roka 2002 :
100 rokov Obchodná akadémia Tajovského 25
75. výročie založenia cirkvi Adventistov siedmeho dňa
50 rokov existencie Centrum voľného času Junior
60. výročie základnej umeleckej školy Jána Cikkera
45. výročie folklórneho súboru Urpín
35. výročie klubu dôchodcov Marína
30. výročie vzniku detského folklórneho súboru Radosť
10. výročie založenia firmy Detox
10. výročie založenia firmy Interzigma
10. výročie vzniku Lions Club
10. výročie Rotary Clubu
10. výročie zastúpenia British Council v Banskej Bystrici
8. výročie Komunitná nadácia Zdravé mesto
5. výročie Akadémia umení

20

Prezident Rudolf Schuster pred krajskými poslancami
Dňa 16.januára vystúpil v Banskej Bystrici pred krajskými poslancami prezident Slovenskej
republiky Rudolf Schuster." Je najvyšší čas dohodnúť sa na základných veciach" , zdôraznil v
súvislosti s integračnými ambíciami SR v Banskej Bystrici vo vystúpení pred poslancami
Banskobystrického samosprávneho kraja prezident SR Rudolf Schuster k politickým stranám.
Varoval, že hádkami sa percento podpory vstupu do NATO vzdiali od neoficiálnej hranice 60
%. Tvrdil, že zastáva rovnaký názor ako velvyslanec USA v SR, ale na základe životnej
skúsenosti a poznania politickej situácie je presvedčený, že v orientácii SR nenastane
problém, aj keď napr. povolebné koaličné rozhovory budú zložité.
Prezident vyzdvihol princípy dohôd a spolupráce, ktoré prevládli medzi cirkvami,
zväzmi zamestnávateľov a SOPK. Pripomenul, že nadstranícku, sprostredkujúcu pozíciu sa
snaží zastávať aj on. Vyzval koalíciu, že musí byť na seba prísnejšia, poukázal na privatizačné
problémy, v ktorých je treba urobiť občanom jasno, a upozornil, že skutočné zmeny sa
dosahujú zmenou princípov, nie riadiacich pracovníkov. Vyzdvihol zahraničné renomé, ktoré
vláda Mikuláša Dzurindu SR získala, a niektoré kroky pre dlhodobý ekonomický rozvoj SR,
ktoré však občania priamo nepociťujú. Evidentné ekonomické a sociálne zlepšenia - napr. rast
reálnej mzdy, aj keď nevyvažujúci jej prepad - prichádzajú podľa neho už neskoro, v
poslednom roku vlády a už jej nezvýšia popularitu. Prezident privítal snahu vlády o nápravu
prípadu majetkových priznaní, ktoré v takejto forme viac trápia poctivých občanov.
Prezident Schuster ocenil štátnu správu v Banskobystrickom kraji za podmienky, ktoré
vytvorila pre činnosť krajskej samosprávy. Vyslovil nádej, že poslanecké samosprávne zbory
budú pracovať kvalitne a kládol poslancom na srdcia, aby spolupracovali a vystupovali
jednotne a tak mali potrebnú silu. Varoval pred straníckou rivalitou a spolitizovaním
ekonomiky. Eviduje rivalitu krajským miest voči Bratislave, resp. niektorým bratislavským
kruhom, kvôli vyjasneniu povinností politických orgánov a inštitúcií voči metropole
podporuje vytvorenie nového zákona o hlavnom meste. Nezamestnanosť na Slovensku
nevyrieši zahraničný kapitál ani domáce tzv. vlajkové lode, ale rozvoj malého a stredného
podnikania, vyhlásil na vystúpení pred poslancami Banskobystrického samosprávneho kraja
prezident SR Rudolf Schuster. Riešenie nezamestnanosti označil za hlavnú politickú úlohu, aj
keď terajšia vláda ju už nevyrieši a ani od budúcej neočakáva radikálne, ale len postupné
zlepšovanie. Mieru nezamestnanosti nad 30 % charakterizoval ako alarmujúcu, aj keď
"pohľadom Bratislavy" s jej šesťpercentnou mierou sa môže také percento javiť ako
neskutočné. Podľa neho krajské parlamenty môžu pomôcť pri riešení, ale hlavné nástroje má
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štát. Zdôraznil, že ak sú rozdielne podmienky pre podnikanie na západe SR v porovnaní so
stredom či východom, je nutné zaostalým dať väčšie výhody. K najdôležitejším úlohám
budúcnosti radí daňovú reformu; zníženie daní už ide správnym smerom. Dôležité je
sprístupniť úvery malým a stredným podnikom, pokles úrokov je podľa neho ešte
nedostatočný. Žiada opatrnejšiu privatizáciu energetiky, aby sa nepredala lacno; pri predaji
treba ihneď aj oddĺžiť školstvo a zdravotníctvo. Prezident vyzdvihol vzdelanostný potenciál
SR, ktorý sa ale môže v odlivu mladých natrvalo do zahraničia obrátiť proti SR. Kritizoval
stav cestnej infraštruktúry v SR. Prednostne by vraj budoval cestu cez "žiarsky lievik" a tak
spojil Bratislavu so stredom SR, lebo teraz tu dochádza k značným stratám na životoch a
majetku a limituje prílev investícií. Prílev investícií očakáva od vstupu do NATO, ktoré by
vraj malo podľa vyjadrení západných generálov priniesť tiež zákazky pre zbrojárov. Varoval
pred nepripravenosťou SR na vstup do EÚ, lebo ich "pravidlá hry" môžu poškodiť napr.
poľnohospodárstvo. Zdôraznil nutnosť orientovať sa nielen na tvrdé trhy EÚ, ale tiež na RF,
ČLR a arabské štáty, kde USA a štáty EÚ sú veľmi aktívne. Napr. v Kazachstane by vraj na
výstavbe novej metropole privítali slovenských stavbárov. Vyjadril sa, že štátna správa
pripravila dobré podmienky pre krajskú samosprávu

Novoročné stretnutie v Krajskom úrade
Dňa 4. januára 2002 v Banskej Bystrici na novoročnom stretnutí s politikmi, podnikateľmi a
ďalšími osobnosťami Banskobystrického kraja prednosta Krajského úradu Pavol Sečkár
uvítal, že 11 rokov po zrušení národných výborov má kraj vlastný parlament, ale zdôraznil aj
nutnosť čo najskôr prijať daňový a iné zákony pre pokračovanie reformy verejnej správy a
zaistenie plnohodnotného rozvoja kraja. Pripomenul zodpovednosť poslancov NR SR za
pokračovanie reformy a tvorbu podmienok rozvoja kraja a upozornil tiež na nevyhnutnosť byť
spravodlivý k sebe a okoliu. Pavol Sečkár ocenil a vyzdvihol septembrový Stredoeurópsky
finančný týždeň, na ktorom sa predstavili ekonomické možnosti kraja a ktorý uvítal aj štátny
tajomník maďarského Ministerstva financií ako vhodné a vítané podujatie pre celú V4.
Poukázal na odozvu v Belgicku, SRN a Francúzsku, kde sa už nadviazali zmluvné vzťahy s
departementom Leluár a v januári či februári sú očakávaní francúzski podnikatelia z oblasti
strojárstva a drevospracujúceho priemyslu. Chystá sa spolupráca v školstve, kultúre a
výstavníctve. Ocenil prezentáciu zimných stredísk kraja v Šalgotarjáne a záujem Maďarskej
republiky o podobnú prezentáciu kúpeľov a termálnych kúpalísk. Ako hlavné rozvojové
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zámery označil aktualizáciu operačného programu a jeho časové a finančné rozpracovanie,
budovanie cestnej infraštruktúry, podporu malých a stredných podnikateľov, skvalitnenie
sociálnych služieb, zvýšenie vzdelanosti a rozvoj informatiky a využívanie fondov vlastných
a EÚ. Výstavbu rýchlostnej komunikácie z Hronského Beňadika do Žiaru nad Hronom treba
dokončiť skôr ako vo vládou plánovanom roku 2008.

Konštatoval, že doteraz nie je

doriešený rozpor Regionálneho operačného programu kraja a Sektorového operačného
programu dopravy a telekomunikácií, najmä pokiaľ ide o cesty z Bratislavy do Košíc a z
Budapešti cez Trstenú do Poľska. Pritom uviedol, že z postojov úradníkov MDPT vyplýva, že
asi nebude splnené uznesenie vlády o termínoch výstavby obchvatov Tornale, Figy a Ožďian.

Veľvyslanec USA v Banskej Bystrici
o podmienkach prijatia do NATO a iných otázkach spoločného záujmu informoval v
Banskej Bystrici dňa 29.januára na stretnutí s primátorom Jánom Králikom veľvyslanec USA
v SR Ronald Weiser. Ako uviedol, po rokovaní aj s predsedom Banskobystrického
samosprávneho kraja Milanom Marčokom, deklarovať záujem o členstvo nestačí, politické
sily sa musia prezentovať činmi. Veľvyslanec konštatoval, že USA budú rešpektovať
výsledky volieb a budú rozvíjať dvojstranné vzťahy s každou novou vládou, ale pre to, aby
USA považovali novú vládu za partnera a podporovali prijatie do NATO, musí nová vláda
spĺňať hodnoty spoločné krajinám NATO. Dodal, že okrem spoločných politických hodnôt
musí SR spĺňať aj kritéria vojenskej pripravenosti.Veľvyslanec uviedol, že USA nebudú v SR
vyjadrovať podporu žiadnej politickej strane, koalícii či politikovi, ale politickým hodnotám,
rozvoju demokracie a občianskej spoločnosti. Tvrdil, že USA budú pôsobiť tak, aby pomohli
k vysokej účasti voličov vo voľbách a k ich kvalifikovanému rozhodovaniu, aby sa tak
prejavila ozajstná vôľa ľudu. Primátor Ján Králik predstavil veľvyslancovi mesto Banskú
Bystricu ako mesto s pluralitnými a pokrokovými tradíciami a vysokou odbornosťou
občanov. Veľvyslanec USA na Banskej Bystrici ocenil jej nádhernú polohu . Slovensko má
v ekonomickej oblasti veľké plus v pracovnom potenciále, pracovná sila ľudí je vysoko
kvalitná, kvalifikovaná, má záujem o prácu a pritom je pomerne lacná, uviedol dňa 29.januára
v Banskej Bystrici velvyslanec USA v SR Ronald Weiser na stretnutí s primátorom Banskej
Bystrice Jánom Králikom. Tvrdil, že podobné zistenia majú predstavitelia firiem Whirlpool a
US Steeel a že americká spoločnosť Williams Corp., reprezentujúca hodnotu 40 mld. USD,
chce jednu mld. dolárov investovať v SR. Súčasne vyzdvihol krásnu prírodu na Slovensku 23

hory, jaskyne, hrady a zámky - a konštatoval, že nie je dôvod, aby návštevníci Prahy,
Budapešti a Viedne nenavštívili aj SR. Veľvyslanec vyslovil názor, že vstup do NATO a EÚ
výrazne zvýši prílev zahraničného kapitálu hľadajúceho investorsky dôveryhodnú a bezpečnú
krajinu. Primátor upozornil, že ak však SR sama nebude pripravená a nevytvorí podmienky
pre investovanie, spomínaný vstup ich nevytvorí. Podľa neho sú vlády ČR, Maďarska a
Poľska pružnejšie ako slovenská, majú spracované koncepcie rozvoja a ponúkajú výhodné
podmienky, pokým čo vláda SR ani nie je rozhodnutá kam ktoré investície umiestniť. Ronald
Weiser oponoval, že rozvoj je záležitosťou konkurencie miest a regiónov a ak je
problematická pomoc vlády, treba hľadať iné riešenia. Poznamenal, že výstavba chýbajúcej
cestnej infraštruktúry bude lacnejšia ako by to bolo v štátoch EÚ. Pre návštevníkov Prahy,
Budapešti a Viedne by nemal byť problém navštíviť SR a obdivovať jeho krásy

Veľvyslanec Japonska v Banskej Bystrici
Dňa 9.9.2002 prijal primátor mesta na krátkej návšteve Jeho exelenciu, Toyojiro SOEJIMA,
veľvyslanca Japonska na Slovensku a po

prijatí ho sprevádzal po meste. Nové

veľvyslanectvo bolo na Slovensku zriadené len tento rok, sám veľvyslanec Japonského
kráľovstva je v Bratislave len od mája. Postupne sa zoznamuje s krajinou a preto navštívil aj
Banskú Bystricu. Primátor pri rozhovore vyzdvihol dobré vzťahy Mesta Banská Bystrica
s Japonskom, spomenul aj svoju osobnú cestu na konferenciu do Japonska v 2001, na ktorej
vďaka pomoci japonskej banky mohol prezentovať investičné možnosti mesta Banská
Bystrica viac ako stovke firiem, špeciálne kvôli tejto téme pozvaných. Hovorilo sa aj o tom,
že sa Banská Bystrica uchádzala o umiestnenie výroby Toyoty v našej prieyselnej zóne, hoci
súťaž vyhral nakoniec Kolín, ČR. Hovorilo sa aj o hosťovaní Štátnej Opery v Japonsku. Pán
veľvyslanec ocenil krásu mesta a okolia a prisľúbil svoju pomoc v rozvíjaní ďalšej
spolupráce.

Spolupráca miest Banská Bystrica a Durham vo Veľkej Británii
Anglické mesto Durham je sídlom grófstva a krajskou metropolou, s počtom obyvateľov cca
86 tisíc. Leží na severe Anglicka v hnedouhoľnej kotline. Občianska základňa a vedenie
mesta patrí k oporám Labor party (ľavicová strana) Anglicka. Vyše 35 rokov je to víťazná
24

strana v komunálnych i parlamentných voľbách v Durhame.Vedenie mesta predstavuje
predseda councillu ako zastupiteľa Grófstva Durham. Vedenie mesta veľmi úspešne zvládlo a
vyriešilo celkovú konverziu hnedouhoľného povrchového baníctva a preorientovalo
hospodárstvo na elektronický (výroba počítačov) a automobilový priemysel, čím vytvorilo
nové pracovné príležitosti a hospodársku stabilitu kraja. Ekologicky sa im podarilo zahladiť
stopy devastácie prírody v dôsledku dlhodobej ťažby uhlia v minulosti celkovým zazelenením
a zalesnením povrchových baní do pozoruhodných výsledkov. Durham má významnú
katedrálu z 9. storočia, ktorá je zaradená medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstvoa
UNESCO. V Durhame je druhá najstaršia univerzita v Anglicku s významnou edukačnou
tradíciou. Má veľmi známu Katedru slovanských jazykov (okrem iného sa tam dá študovať aj
čeština a slovenčina) s bohatou slovanskou knižnicou. Mesto má mnoho kultúrnych
amatérskych záujmových zoskupení. Z nich 45 osôb z rôznych kultúrnych skupín účinkovalo
v Banskej Bystrici bezplatne v lete 2000. Vyše 30 rokov existujú partnerské väzby s Banskou
Bystricou na úrovni kraja a dobré stabilné kontakty v oblasti jazykového vzdelávania a
kultúrnych výmen mládeže. V poslednom období – už 4 krát vycestovala skupina mladých
stredoškolákov z Banskej Bystrice na medzinárodné stretnutie partnerských miest mesta
Durham. Mesto Durham má uzatvorených

7 partnerských zmlúv s mestami vo svete.

Angličania si potrpia na zachovávanie tradícií a preto nechceli ani po zmene politických
pomerov stratiť kontakty s Banskou Bystricou. V roku 2000 navštívil mesto Durham 40
členný kolektív Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice, kde účinkovali na
niekoľkých koncertoch. Podujatie organizačne pripravila Dr. Renáta Klementová z Banskej
Bystrice a Brian Stoby z Durhamu. Mladí umelci predviedli svoje hudobné interpretačné
umenie na vysokej úrovni a účinkovali aj v durhamskej katedrále. V lete 2000 recipročne
účinkovali mladí anglickí hudobníci v Banskej Bystrici. V apríli 2001 oficiálna delegácia
mesta Banská Bystrica v zložení: primátor Ing. Králik, poslanci MsZ : JUDr. Múkera, Ing.
Bočky, MUDr. Dluholucký, prednosta MsÚ Ing. Muroň a Ing. Máša) navštívili v súlade so
vzájomnou zmluvou mesto Durham. Počas svojho pobytu sa venovali projektom
ekonomického rozvoja, otázkam riešenia sociálnej situácie, straostlivosti o starších, rozvoju
cestovného ruchu, špecifike fungovania Grófskej rozvojovej agentúry a ich skúsenostiach
s využívaním fondov EÚ. Durham je totiž jeden z najúspešnejších krajov v Británii, ktorému
sa za posledné tri roky podarilo z EU stiahnuť viac ako 160 miliónov libier grantov. Na druhej
strane je Durham podobný Banskej Bystrici tým, že v minulosti bol postihnutý veľmi vysokou
nezamestnanosťou kvôli zániku baníctva a ťažkého hutníctva a bolo nutné úplne zmeniť
štruktúru zamestnanosti a vytvoriť nové možnosti a nové pracovné miesta. Po tejto návšteve
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pozvalo Grófstvo Durham Ing. Richarda Mášu, vedúceho kancelárie primátora na 2-týždenný
pobyt do Durhamu, kde mal možnosť zoznámiť sa s projektami, ktoré boli kofinancované zo
štrukturálnych fondov EÚ. Ďalej mal možnosť vidieť priemyselné zóny, stretnúť sa
s odborníkmi, ktorí pracujú na úrade v oblasti ekonomického rozvoja, zúčastnil sa prezentácie
stratégie ekonomickeho rozvoja Grófstva Durham pre roky 2002 - 2006. Samostatne sa
venoval problematike podnikateľských inkubátorov, ktoré Veľká Británia považuje za jeden
z kľúčových nástrojov na znižovanie nezamestnanosti a tak isto za aktívny spôsob vytvárania
pracovných miest. Mal možnosť stretnúť odborníkov ktorí sa zaoberajú menežovaním
podnikateľkých inkubátorov, získal množstvo informácií, materiálov a know-how, zúčastnil
sa stretnutí tímu odborníkov, ktorí v tom období pripravovali výstavbu nového
podnikateľského inkubátora v Durhame, zameraného na špičkové technológie - NETPARK.
Ing. Richard Máša počas stáže prešiel všetkými sekciami oddelenia ekonomického rozvoja,
získal rôzne materiály a mal možnosť bližšie sa zoznámiť s tým, čo všetko v rámci
ekonomického rozvoja Grófstvo Durham zabezpečuje. Skúsenosti z tejto stáže budú využité
pri tvorbe stratégie ekonomického rozvoja mesta Banská Bystrica, pri projektovaní
podnikateľských inkubátorov a v

ďalších oblastiach. Okrem vyššie uvedeného

mesto

podporovalo aj návštevu našich folklórnych telies v Durhame. Napr. súbor Urpín tam pôsobil
3 týždne. Do Banskej Bystrice recipročne prichádzali mladí ľudia z Durhamu so svojim
kultúrnym programom v rámci akcie Kultúrne leto v Banskej Bystrici. Veľmi dobre sa
rozvíjala spolupráca s komunitnou nadáciou mesta Durham a Banskej Bystrice - Zdravé
mestá. 10. - 18. 2. 2002 V spolupráci s gymnáziom J.G.Tajovského sa uskutočnila
Konferencia

dievčat, ktorej sa zúčastnilo 11 dievčat a jeden vedúci z mestečka Consette z

grófstva Durham. Vo februári 2002 navštívilo Durham 6 študentov z Gymnázia a 1
profesorka. Výmena pokračovala návštevou slovenskej skupiny z gymnázia a dvoch
profesoriek v letných mesiacoch. Tak isto v mesiaci február Referát vonkajších vzťahov MsÚ
zabezpečil spoluprácu žiakov ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici so
základnou školou z grófstva Durham na projekte Comenius. V dňoch 12. júna až 16. 6. 2002
Delegácia v zložení : Charles Magee – predseda zastupiteľstva Grófstva Durham, Peter
Thompson – poslanec zastupiteľstva Grófstva Durham, James Cordon, poslanec
zastupiteľstva Grófstva Durham

a pani Joy Grenyer(ová) -

pracovníčka Grófstva pre

medzinárodné vzťahy, prišli do Banskej Bystrice v súlade so zámerom vzájomnej zmluvy a
recipročne za našu oficiálnu návštevu v apríli 2001. Hostitelia zoznámili delegáciu s naším
podnikateľským inkubátorom, ktorý bol pred kolaudáciou a pri tvorbe ktorého boli využité
skúsenosti získané v ich meste. Zoznámili sa s rozvojovými projektami Mesta Banská
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Bystrica, východiskami pre stratégiu rozvoja mesta, ako aj projektami, ktoré v súčasnosti
boli ťaživé, ako, (napr. Barbakan, či

Radvanský kaštieľ), v rámci širšej myšlienky

prezentácie možností a získavania potenciálnych investorov.

Partnerské vzťahy v roku 2002
Mesto Banská Bystrica má uzatvorené partnerské zmluvy so sedemnástimi mestami. Uvedený
počet naznačuje, že partnerské aktivity mesta sú široké a potvrdzuje to i pohľad do aktivít v
prvých mesiacoch roka 2002. V mesiaci január na pôde mestského úradu prijala
viceprimátorka PeadDr. Jana Borguľová návštevu delegácie Vukovarskej župy z Chorvátska,
ktorú spravádzali i zástupcovia Matice slovenskej z mesta Ilok, kde žije slovenská menšina
bohatým kultúrnym životom. Cieľom tejto návštevy bolo nadviazanie kontaktov medzi župou,
jej mestami a Banskou Bystricou. Naše mesto počas svojho dovolenkového pobytu na
Slovensku navštívil i primátor partnerského poľského mesta Radom, ktorý sa stretol s
primátorom Ing. Jánom Králikom, CSc. Dňa 25. januára 2002 počas osláv 80. výročia mesta
Salgótarján odovzdal primátor Béla Puszta vyznamenanie primátorovi Jánovi Králikovi za
udržiavanie a posilňovanie partnerských vzťahov medzi našimi mestami, ktoré pretrvávajú už
od roku 1967, kedy bola podpísaná prvá partnerská zmluva. Koncom mesiaca, v dňoch 29. a
30. januára, primátor Ján Králik prijal dve významné veľvyslanecké návštevy. 29.1.2002
navštívil Banskú Bystricu Ronald Weiser, veľvyslanec USA na Slovensku. 30.1. sa
uskutočnilo prijatie britského veľvyslanca v SR Damiana Roderica Todda. Pán primátor podal
obom veľvyslancom základné informácie o našom meste, hovorili spolu o histórii, súčasnosti,
o plánoch do budúcnosti a o aktivitách s partnerskými mestami z ich vysielajúcich krajín. Na
začiatku mesiaca február prijal pán primátor delegáciu z okresu Kovačica z Juhoslovanskej
zväzovej republiky. Kovačica je druhým najvýznamnejším krajanským centrom v JZR a vo
svete je známa ako metropola insitného umenia pod záštitou UNESCO. Toto prvé stretnutie
vytvorilo základy pre ďalšiu komunikáciu a budúce formy spolupráce. Druhý februárový
týždeň navštívilo naše mesto 11 dievčat z partnerského grófstva Durham v rámci projektu
partnerskej výmeny s Gymnáziom JGT. Partnerstvo s grófstvom Durham je veľmi intenzívne,
čoho výsledkom je i účasť Základnej školy SSV na projekte Comenius so základnou školou
tohto grófstva.V rámci festivalu zborového spevu V. Figuša-Bystrého navštívilo Banskú
Bystricu koncom apríla delegácia z bulharského mesta Montana spolu s 10 členným mužským
zborom. V máji sa na oslavách Dní Tarnobrzegu v Poľsku zúčastnila delegácia nášho mesta
27

spolu s folklórnou kapelou a dixielandovou skupinou.V júni sa v nemeckom Halberstadte
hralo odvetné futbalové stretnutie Promi-Old-Boys oboch miest. Našich futbalistov
povzbudzovala hudobná skupina JB Band. 13. – 17. júna prišla 4-členná oficiálna návšteva
z anglického mesta Durham.14. – 16.

júna bola banskobystrická delegácia pracovníkov

Mestského úradu , na ktorých sa zúčastnilo 40 pracovníkov Mestského úradu v Banskej
Bystrici. Kaleidoskop medzinárodných stykov Banskej Bystrice v roku 2002 bol bohatý.Dňa
14.5.2002 sa v Slovenskom inštitúte v Prahe konala prezentácia mesta Banská Bystrica za
osobnej účasti primátora mesta. Súčasťou prezentácie bola výstava Banskobystričana
Rastislava Bera - Obraz architektúry Banská Bystrica - Praha, v rámci ktorej boli vystavené
umelecké fotografie krásy a architektúry nášho mesta.

Svojou produkciou sa v koncertnej

sále Slovenského inštitútu v Prahe ďalej predstavila aj jubilujúca 5-ročná Akadémia umení.
Hudobný sprievod podujatia zabezpečili mladí banskobystrickí

umelci, momentálne

študujúci na hudobných školách v Prahe. 17. 5. 2002 primátor Ján Králik v sprievode
prednostu MsÚ Ing. Miroslava Muroňa vycestoval do partnerského maďarského mesta Dabas
na Dni družobných miest. V ich rámci sa uskutočnilo odborné fórum na tému Rozvoj mesta,
na ktorom vystúpil so svojím príspevkom aj primátor mesta Banská Bystrica. V programe
návštevy bolo aj stretnutie s poslancami mesta Dabas, mestskými architektami a ďalšími
predstaviteľmi mesta. Prednosta mestského úradu Ing. Miroslav Muroň pokračoval v ceste do
mesta Kovačica v Srbsku, kde sa 18.5. 2002 uskutočnili oslavy 200. výročia príchodu
Slovákov do Kovačice, ktorých sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír
Fogaš. Medzi mestami Banská Bystrica a Kovačica bola podpísaná nová partnerská dohoda,
podpísaný originál odniesol do Kovačice práve prednosta MsÚ Ing. Muroň. Partnerská
zmluva je zameraná na prehlbovanie spolupráce medzi našimi mestami a vychádzala najmä
z faktu, že v Kovačici žije najpočetnejšia kompaktne žijúca komunita Slovákov a okres
Kovačica je zároveň okresom s najväščím absolútnym počtom Slovákov. V dňoch 24. - 26.
mája 2002 navštívila delegácia nášho mesta partnerské mesto Tarnobrzeg v Poľsku, ktoré
oslavovalo svoje Dní Tarnobrzegu. Jej členmi boli poslanci MsZ, zástupcovia kultúrnych
inštitúcií mesta a pracovníci odborných útvarov MsÚ. Sprevádzala ich dixielandová kapela
Bula Band z Banskej Bystrice, ktorá prispela k dobrej atmosfére osláv. Pri svojej návšteve
mesta Banská Bystrica 27.5. 2002 zavítal na krátke priateľské stretnutie v dopoludňajších
hodinách na mestský úrad veľvyslanec Indickej republiky Upendra Chandra BARO. Koncom
mája nás navštívila počas svojej cesty po Slovensku asi 25 členná skupina, ktorej členmi boli
svetoznámi historici zo starobilej univerzity v Cambridge v Anglicku, manželia Teichovci,
študenti histórie viedenskej univerzity z Rakúska, ktorých sprevádzal významný slovenský
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vedec, univerzitný profesor Roman Holec, DrSc. Vo Veľkej sieni mestského úradu si hostia
po oficiálnom prijatí pozreli videofilm o meste a prezreli si historické jadro a najvýznamnejšie
pamätihodnosti nášho mesta. Súčasťou ich predpoludňajšieho programu bola aj odborná
prehliadka expozície Múzea – Pamätníka SNP. Vo štvrtok 6. júna odišla z Banskej Bystrice
do partnerského mesta Halberstadt v Nemecku delegácia nášho mesta. Viedol ju prednosta
MsÚ Ing. Miroslav Muroň. Členmi

delegácie boli poslanci MsZ, pracovníci MsÚ,

zástupcovia podnikateľov mesta a zástupca Fakulty medzinárodných vzťahov a politických
vied UMB.

Vytvoria tak súčasne 18–členný futbalový tím PROMI OLD BOYS, ktorý

sprevádza dixielandová kapela BulaBand. Hoci partnerskú zmluvu Banská Bystrica podpísala
s Halberstadtom len v roku 1998, vzájomné kontakty sa formovali už oveľa skôr. Zvlášť
dobre sa už roky vyvíja spolupráca medzi Dobrovoľným hasičským zborom Halberstadtu a
banskobystrickými hasičmi. Veľký podiel na rozvoji partnerských a priateľských vzťahov
majú najmä vedúci doborovoľných zborov z Banskej Bystrice a Šalkovej. Na návrh
Veliteľstva mestského doborovoľného hasičského zboru mesta Halberstadt primátor mesta
H.G. Busch vyznamenal tento rok „Čestnou medailou“ nasledovných občanov : Dietmara
Stingla, pôvodom z mesta Halberstadt (už viac rokov občan B.Bystrice), Dezidera Ševčíka
( B.Bystrica) a Jána Balíka (Šalková). Vyznamenania boli odovzdané 31.05. 2002. V dňoch
12. - 16. 6. 2002 navštívila delegácia Grófstva Durham v Anglicku. Viedol ju Charles
Magee, predseda zastupiteľstva Grófstva Durham a jej členmi boli poslanci zastupiteľstva a
pracovníčka pre medzinárodné vzťahy. Počas návštevy bol podpísaný dodatok vzájomnej
partnerskej zmluvy pre budúci rok

2003.

Z partnerského mesta Durham v Anglicku

s radosťou oznámili, že zastupiteľstvo Grófstva Durham bolo ocenené „Čestnou pečaťou
Rady Európy“ na odovzdávaní Cien Európy v roku 2002. Je to výraz ocenenia Grófstva
Durham v oblasti medzinárodnej spolupráce. Takéto vyznamenianie je možné dosiahnuť len
vďaka aktívnej spolupráci s partnerskými mestami a táto cena si zaslúži, aby sa o ňu podelili
so všetkými z nich,

teda aj s Banskou Bystricou V strede júna delegácia poslancov a

pracovníkov mesta navštívila mesto Radom v Poľsku, oslavujúce svoj sviatok, na ktorý boli
pozvané všetky partnerské mestá. O skúsenostiach z komunálnej politiky si tak mohli
pohovoriť Slováci s Poliakmi, Ukrajincami, Bielorusmi aj Lotyšmi. 21. júna do

mesta

zavítala návšteva pracovníkov mestského úradu z maďarského mesta Dabaš. Pri svojom
výlete na Slovensko si prezreli aj Banskú Štiavnicu. 24. júna prišiel na návštevu primátor
z partnerského mesta Alba v Taliansku, ktorý rokoval s Ing. Jánom Králikom o konkretizácii
vzájomnej dohody. Bol podpísaný dodatok k tejto dohode na rok 2003, podľa ktorého budeme
spolupracovať v riešení spoločných projektov v oblasti zdravia a životného štýlu obyvateľstva
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a v oblasti rozvoja cestovného ruchu, ďalej činnosť kultúrnych a športových inštitúcií
v oblasti výmeny programov. Súčasťou dodatku je aj výmena skúseností pracovných skupín
v oblastiach: správa a riadenie mesta, ochrana životného prostredia, architektúra a urbanistika,
ochrana pamiatok, plánovanie a riadenie v samospráve a spolupráca na projektoch EÚ. Adam
Wlodarczyk, primátor mesta Radom v Poľsku, gratuluje k mimoriadne úspešnému priebehu
osláv Dni mesta 2002 a vyjadril presvedčenie, že práve podobné stretnutia slúžia na
prehlbovanie nielen kontaktov samospráv, ale aj spolupráce všetkých obyvateľov našich
miest. Paul Mareau, primátor mesta Sainte Gemmes sur Loire, vysoko ocenil entuziazmus,
krásu a kvalitu vystúpenia našich zástupcov – súboru Matičiarik vo Francúzsku

Ceny primátora Banskej Bystrice
Sedem osobností z oblasti kultúry, športu, ekonomiky a spoločenského života a jeden
tanečný pár sa stali nositeľmi Ceny primátora Banskej Bystrice za rok 2001. Ocenenie získali
gynekológ a aktivista Rotary klubu Ivan Belan, športovec a športový funkcionár Ladislav
Dobrovič, riaditeľka Divadla z Pasáže Viera Dubačová, manželia Janette a Juraj Fáberovci,
jazykovedec a pedagóg Ján Findra, pedagogička a organizátorka zahraničnej spolupráce Alica
Frűhwaldová, podnikateľ František Mojžíš a hudobník a pedagóg Tibor Sedlický starší.
Občania, jeden poslanec a jedna inštitúcia podali spolu 16 návrhov na jednotlivcov a
spomínaný tanečný pár, z ktorých si primátor Ján Králik vybral uvedenýcé osobnosti:
Ivana Belana (nar.26.6.1945 v B.Bystrici) primátor ocenil ako spoločensky veľmi
aktívnu osobu: ako organizátora zbierky na tatranskú dráhu Alweg, prvého slovenského
guvernéra Rotary dištriktu na území ČR a SR v 75-ročnej histórii Rotary International na
území ČSR, resp. ČSFR, ČRa SR či ako spoluautora knihy o storočnici banskobystrickej
nemocnice a Passportu B.Bystrice.
Ladislava Dobrovič (nar.1.5.1919 v B.Štiavnici) hrával od r.1942 1.hokejovú ligu ,
1.stolnotenisovú ligu, 1.futbalovú ligu a pretekal v atletike. Zúčastnil sa SNP ako člen stráže
Jána Goliana a 1.Československej armádnej brigády. Ako aktívny hráč hrál ľadový hokej 60
rokov, 36 rokov trénoval futbalistov a spracoval históriu futbalu v B.Bystrici za roky 19221997.
Viera Dubačová (nar. 19.7.1962 v Nitre) od r.1981 pôsobila ako bábkoherečka v
Bábkovom divadle Na rázcestí. Zorganizovala Prvý bezbariérový deň v B.Bystrici a r.1995
založila Divadlo z pasáže, kde hrá už 16 mentálne postihnutí ľudí.
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Jeanette Fáberová (nar. 8.12.1973 v Lučenci) a Juraj Fábera (nar. 14.10.1974)
tancujú od r.1990, od r.1997 boli štyrikrát vicemajstrami SR, v r.2000 sa umiestnili na
14.mieste svetového rebríčka a v uplynulom roku na Svetoých hrách v japonskej Aikite
postúpili medzi šesť najlepších párov.
Ján Findra (nar.25.3.1934 v Málinci) od r.1961 pôsobil na Pedagogickej fakulte, od
r.1986 ako profesor, v r.1989-92 zastával post dekana a r. 1992 sa stal prvým rektorom
Univerzity Mateja Bela. V r.1990-93 bol poslancom SNR a v r.1993-2000 prvým vedúcim
Kancelárie prezidenta SR. Je autorom 12 monografií, šiestich učebníc, 250 štúdií a 400
populárno-naučných článkov. Pôsobí v redakciach jazykovedných časopisov, prednáša v
B.Bystrici, Bratislave a Prešove a pôsobí na Jazykovednom ústave Ľ.Štúra SAV.
Alica Frűhwaldová (nar.11.12.1947 v B.Bystrici) 26 rokov vyučovala slovenský a
anglický jazyk, v súčasnosti už desiaty rok vedie British Council v B.Bystrici. Má osobný
podiel na partnerských vzťahoch B.Bysrice s britským Durhamom ako aj na návšteve princa
Charlesa v meste.
František Mojžiš (nar.12.5.1957 v Podbrezovej) založil r.1989 prvé súkromné
družstvo v ČSSR - spoločnosť Drukos. Od r.1992 firma predáva automobily Skupiny VW,
neskôr rozšírila ponúku o leasingové služby, finančné vklady, splátkový a katalógový predaj
rôzneho tovaru.
Tibor Sedlický (nar.2.4.1924 v Poltári) pôsobil od r.1965 na Katedre hudobnej
výchovy PgF v B.Bystrici, neskôr aj na Konzervatóriu J.L.Bellu, desaťročia bol sólistou
Speváckeho zboru slovenských učiteľov a dirigentom spevokolu Hron. Je spoluzakladateľom
Festivalu V.F.Bystrého, najstaršieho festivalu zborového spevu v SR, v r.2001 dokončil 6.,
záverečný zväzok encyklopédie K dejinám zborového spevu na Slovensku.
V rozhovore pre médiá J.Findra konštatoval, že dobyl rad "osemtisícoviek, časť ako
prvolezec" a udržal si - aj pred r.1989 - politickú slobodu. Teraz už len chce potvrdzovať
svoje schopnosti. Najväčšie potešenie mu prináša kontakt s študentmi, v spoločenskom živote
už nemá ambície - možno okrem senátorských - ak by akýsi senát existoval. Viera Dubačová
pripomenula finančné problémy, ktoré má vidiecke divadlo a tobôž divadlo pre mentálne
postihnutých, ale zdôraznila zodpovednosť vôči mentálne postihnutým občanom, ktorým
herectvo spríjemňuje a otvára svet. Alica Frühwaldová vyzdvihla presmerovanie British
Councilu od vzdelávania učiteľov k vzdelávaniu verejnosti, otvorenie dištančného štúdia na
Londýnskej univerzite a cambridgské skúšky. Tiubor Sedlický vyslovil potešenie z nárastu
hudobných inštitúcií v meste, ale aj nespokojnosť nad malým záujmom hudobných
pedagógov o hudbu a hudobný život mesta. Registruje len malú podporu mesta kultúre a
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nízky záujem funkcinárov mesta, intelektuálov, ale aj mládeže o hudobné podujatia, či už o
zborový spev či o súčasné hudobné smery vrátene rocku. Ocenenie Cena primátora mesta za
rok 2001, ktoré získalo sedem osobností z kultúry, športu, hospodárstva a zahraničných
vzťahov a pre jeden tanečný pár bolo výzvou i pre ostatných občanov, aby si všímali
mimoriadne osobnosti mesta, prípadne ich navrhovali na ocenenie.
Do kroniky mesta uvádzame príhovor primátora na odovzdávaní Ceny primátora mesta
za rok 2001
„Vstúpili sme do nového roka a ešte stále žijeme hodnotením minulého roka a vytyčovním
plánov na rok súčasný. Každý z nás o všeličom v tieto dni premýšľal, každý s nás si niečo iné
z minulého roka pre seba uschoval do spomienok.
K hodnoteniu uplynulého roka už neodmysliteľne v našom meste patrí aj dnešné stretnutie,
ktoré je venované udeleniu Ceny primátora mesta za výnimočné pracovné výsledky, vysoké
ľudské kvality a prínos pre Banskú Bystricu. Potrebujeme tvorivých a pracovitých ľudí,
pretože je to práve ich práca, ich život, ich pôsobenie, ktoré spoločne vytvárajú podobu nášho
mesta. Veď celá história Banskej Bystrice sa skladá z osudov ľudí, jej obyvateľov, ktorí sa
spoločne pričinili o to, že naše mesto patrí medzi reprezentatívne mestá na Slovensku, že
naše mesto je symbolom

histórie Slovenska a v istom zmysle aj jeho budúcnosti.

K charakteristikám mesta patria neoddeliteľne nie len stredoveké medené bane alebo
Slovenské národné povstanie, ale aj súčasné jeho postavenie ako sídla samosprávneho kraja,
krajských a okresných štátnych orgánov, Regionálnej kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky, Slovenskej pošty, Úradu priemyselného vlastníctva SR, je

sídlom univerzity

Mateja Bela, či známej na celom Slovensku Rooseveltovej nemocnice. Vlaňajší rok, za ktorí
ocenení spoluobčania prevezmú Cenu primátora mesta, bol pre Banskú Bystricu veľmi
zložitý. Zložitý, ale zároveň aj pomerne úspešný. Podarilo sa nám zbaviť sa zdedenej starej
zadĺženosti, exekúcie, ktorú znášalo mesto viac ako dva roky, podarilo sa nám vytvoriť
predpoklady na riešenie ekonomickej situácie mesta do budúcna. V hospodárení mesta za
vlaňajší rok sme skončili s prebytkom. Obnovili sme v meste takmer po 12 rokoch výstavbu
bytov. Pred koncom roka boli skolaudované byty na Pršanoch a na Sládkovičovej ulici, čo
prinieslo mestu prvých 106 nových nájomných bytov. Začala sa dostavba pôvodného objektu
roky rozostavanej polikliniky v Sásovej, ktorý po dokončení poskytne ďalšie byty ale aj
služby pre toto sídlisko. Rovnako sa začne dostavba priestorov rozostavanej vybavenosti a na
Rudohorskej ulici sa vybuduje nový podnikateľský inkubátor. Je to konkrétny prínos mesta
pre rozvoj podnikania v našom meste a regióne. Doplnili sme aj sociálnu sieť mesta o
zariadenie KOTVA, ktoré poskytuje núdzové a dočasné ubytovanie pre našich spoluobčanov.
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Dokázali sme presadiť v kontakte s Ministerstvom dopravy, že do štátneho rozpočtu sa na
tento rok dostala položka viac ako 30 miliónov, ktorá je určená na dostavbu autobusovej
stanice. Na tejto stavbe sa začne ruch po 12 rokoch ticha. Rovnako začne ožívať po 4 rokoch
ticha aj Radnica na Námestí SNP. Život ľudí sa ale neskladá len z veľkých diel a vecí, ale je
to najmä rad drobností, ktoré nás často robia viac šťastnými a spokojnými. Som rád, že sa mi
podarilo finančne zabezpečiť to, že sme v priebehu minulého ale i tohto roka 2002 za 24
miliónov

korún urobili podľa požiadaviek občanov v jednotlivých volebných obvodoch

opravy či výstavbu nových detských ihrísk, športovísk, chodníkov, lavičiek, pieskovísk a rad
ďalších potrebných drobností, tak ako to pociťujú občania nášho mesta. Dobré hospodárenie
nám umožňuje dať v tomto roku pol milióna korún i na vydavateľskú činnosť, spojenú
s históriou a súčasnosťou mesta, športovci vedia aj o stálej podpore mesta hokeju,
krasokorčuľovaniu, telovýchovným jednotám a ďalším športovým klubom. Pred rokom som
vám hovoril, že mám veľkú zodpovednosť za to, aký bude štart Banskej Bystrice do nového
milénia. Dejiny by mali zaznamenať, že bol dobrý a dôstojný. Bol dobrý a dôstojný aj vašou
zásluhou. Vložili sme doň spoločne veľa energie a nadšenia, za čo vám všetkým patrí moje
poďakovanie. Nedajú sa v túto chvíľu oceniť zásluhy všetkých, ale dovoľte, aby sme vo
sviatočnej atmosfére ocenili vklad tých, ktorí boli vybratí na Cenu primátora mesta Banskej
Bystrice. Chcem sa vám všetkým, ale v túto chvíľu najmä oceneným, poďakovať za všetko,
čo pre naše mesto urobili za minulé obdobie a súčasne dúfam, že veľa ešte aj vykonajú.
Prajem vám všetkým veľa zdravia, osobných úspechov a potešenia

v kruhu vašich

najbližších. „

Profil ocenených Cenou primátora za rok 2001 :
MUDr. IVAN BELAN
Profesionálne aj občiansky je osobnosťou, ktorá výrazne zviditeľnila naše mesto v
medzinárodnom a svetovom kontexte. Ako lekár liečil tisícky mladých pacientiek a asistoval
pri nespočítateľných pôrodoch. Je známy svojou svedomitosťou a humánnym prístupom.
Zároveň bol v roku 1991 prvým prezidentom znouzaloženého Rotary klubu v Banskej
Bystrici, inicioval založenie Nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica, podporoval a
spoluorganizoval stovky projektov, týkajúcich sa zlepšenia životného prostredia a
zdravotníctva. Ako prvého Slováka v 75 ročných dejinách Rotary International vôbec ho
zvolili v roku 2001 za prvého guvernéra Rotary dištriktu na území SR a ČR. Za osem rokov
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existencie Rotary klubu u nás sa aj vďaka jeho obetavej práci zakúpili zdravotnícke prístroje a
prostriedky pre nevidiacich v hodnote 2,5 milióna korún a desiatkam študentov bolo
umožnené získať kvalitnejšie zahraničné štúdium
Vďaka jeho úsiliu sa stala B. Bystrica v roku 2001 hlavným mestom Rotary v rámci celej SR
a ČR.

Manželia Janette a Juraj Fáberovci
Tanec je ich doménou. Tancujú spolu už od r. 1990.

Vďaka vytrvalosti a tanečnému

majstrovstvu sa dostali v r. 1993 do medzinárodnej triedy „S“. Do finále majstrovstiev SR
v latinsko-amerických tancoch sa prebojovali v r. 1994 a na stupne víťazov sa po prvýkrát
postavili v r. 1997, kedy sa stali vicemajstrami SR. Údel i pocta vicemajstrov im pripadol i
v nasledujúcich štyroch rokoch. Z ďalších úspechov treba spomenúť víťazstvo v slovenskom
pohári 2000, účasť vo finále majstrovstiev strednej Európy, 2. miesto na Holand Masters, či
finálová účasť na všetkých súťažiach IDSF International Open.Najcennejšie umiestnenie však
na nich čakalo vlani.

Prebojovali sa na svetové hry do japonskej Aikity (známe aj pod

názvom olympiáda neolympijských športov World Games 2001), kde sa mohlo zúčastniť
prvých 20 štátov podľa ranglistu. V zastúpení 23 dvojíc sa podarilo našemu tanečnému páru
postúpiť do semifinále a odtiaľ medzi 6 najlepších párov, čím dosiahli dosiaľ najväčší úspech
slovenského páru v histórii.

Ladislav Dobrovič
Je to rytier športu, banskobystrická legenda, človek, ktorý prepadol trénovaniu a súťaženiu a
pravdepodobne najvšestrannejší slovenský športovec.
Už v r. 1942 hrával I. ligu v ľadovom hokeji, I. ligu v stolnom tenise, bol v kádri I. ligy
futbalistov a pretekal v atletike. Aktívne sa zúčastnil SNP, za čo neskoršie dostal viac ako 40
uznaní, ocenení a plakiet. Hoci bol všestranným športovcom, predsa 2 športy u neho
prevažovali. Bol to ľadový hokej a futbal. Celkove ako aktívny hráč hokeja hral v rôznych
súťažiach spolu neuveriteľných 60 rokov, čo je určite ojedinelý rekord na Slovensku, možno
aj v Európe. Venoval sa aj trénerskej a funkcionárskej činnosti. Za aktivitu v ľadovom hokeji
získal viac ako 30 vyznamenaní. Druhá jeho vášeň – futbal, nezaostávala za hokejom.
Odohral okrem dorasteneckých súťaží 885 evidovaných zápasov za mužstvo dospelých.
Trénerskú činnosť vo futbale vykonával 36 rokov, bol držiteľom i najvyššej trénerskej
kvalifikácie I. triedy. Pán Dobrovič spracoval aj históriu vývoja futbalu v Banskej Bystrici za
roky 1922 – 1997.
34

Viera Dubačová
Odovzdávanie najhumánnejšieho posolstva je nosnou niťou jej umeleckej aj ostatnej činnosti.
Od r. 1981 pracovala v Bábkovom divadle ako bábkoherečka, kde sa postupne vypracovala
na poprednú členku hereckého súboru, o čom svedčia ocenenia na Festivale Bábkárska
Bystrica za najlepší ženský herecký výkon a obdobné ocenenie na Prehliadke Skupova Plzeň.
Od r. 1989 spolu so skupinou rovnako zmýšľajúcich ľudí vyvíja netradičné kultúrne aktivity
v Banskej Bystrici, medzi ktoré patrili hepeningy a živé Betlehemy na Námestí SNP, alebo
Prvý bezbariérový deň pre deti v Banskej Bystrici 1.júna 1993. V roku 1995 založila
s pomocou pani Jany Suraovej na Slovensku ojedinelé dramatické

teleso pod názvom

Divadlo z Pasáže. Malo pôvodne 8 členov hereckého súboru, ktorý tvorili mentálne postihnutí
ľudia, dnes ich má 16. Toto zoskupenie nie je a nebolo len o herectve. Je to aj o hľadaní
zmyslu života, nadväzovaní kontaktov a odovzdávaní humánneho posolstva celej spoločnosti.
V r.1996 bolo založené občianske združenie Divadlo z Pasáže, ktoré dodnes funguje na
základe grantov.

Doc. PhDr.Tibor SEDLICKÝ, CSc.
Je významnou osobnosťou v oblasti hudobného umenia a hudobnej pedagogiky. Pôsobil v
meste od 1965 ako vyskoškolský pedagóg

na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej

fakulty, kde sa špecializoval najmä na hru na huslach, intonáciu a sluchovú analýzu a
predovšetkým na zborový spev a dirigovanie. Externe učil aj na Konzervatóriu Jána
Levoslava Bellu. Má mimoriadne bohatú publikačnú činnosť v odbornej i dennej tlači, ako aj
samostatné publikácie a zborníky, výskumnú, koncepčnú, prednáškovú, inštruktážnu a
metodickú činnosť. Sám desaťročia pôsobil ako sólista a člen Speváckeho zboru slovenských
učiteľov, ako člen i dirigent spevokolu Hron. Je autorom 5 zväzkov slovníkových publikácií
"K dejinám zborového spevu na Slovensku", ktoré sú prameňom informácií o skladateľoch,
dirigentoch, zbormajstroch a hudobných telesách v tejto oblasti a minulý rok pripravil na
dokončenie záverečný 6., venovaný festivalom a súťažiam. Zakladateľské zásluhy má na
založení u nás najstaršieho festivalu zborového spevu - Festivalu Viliama Figuša Bystrého.

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
Jeho osobnosť je navždy spätá s banskobystrickým vysokým školstvom.Štýl a štylistika
v slovenčine sa stali jeho životnou vášňou i profesnou orientáciou. Profesor Findra bol
v rokoch 1989–92 dekanom Pedagogickej fakulty. Najmä vďaka nemu, jeho snahe
pozdvihnúť banskobystrické vysoké školstvo, vznikla v r. 1992 v našom meste Univerzita
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Mateja Bella, ktorej sa stal prvým rektorom. Bol tiež poslancom NR SR, neskôr vedúcim
Kancelárie prezidenta SR v Bratislave. Dnes opäť vyučuje na škole, na FHV UMB v Banskej
Bystrici. Napísal 12 knižných prác a monografií, 6 stredo-školských a vysokoškolských
učebníc, 250 vedeckých štúdií a odborných článkov a takmer 400 populárno – náučných
článkov. Je dlhoročným členom redakčnej rady vedeckých časopisov Slovenská reč a Kultúra
slova. Je predsedom redakčnej rady Slovenský jazyk a literatúra v škole a mnohých
vedeckých rád. Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní.

Mgr. ALICA FRŰHWALDOVÁ
Už 10 rokov riadi britskú kultúrno - vzdelávaciu inštitúciu The British Council v Banskej
Bystrici a významnou mierou

sa

podieľa na dobrých väzbách Banskej Bystrice na

anglofónny svet. Vyše 26 rokov vyučovala anglický jazyk a slovenčinu. Vynaložila veľa
organizátorskej, prekladateľskej a tlmočníckej práce pre rozvíjanie dobrých kontaktov nášho
mesta najmä s partnerským mestom Durham v Anglicku. Počas jej vedenia British Council sa
stalo známym v rámci celej východnej Európy. Má nesmierne bohatú kultúrnu, prezentačnú,
prednáškovú, metodickú a inštruktážnu činnosť. Pani Frűhwaldová má mimoriadne zásluhy
na tom, že britský následník trónu Princ Charles v roku 2000 navštívil Banskú Bystricu a
okolie mesta. Rok 2001 bol pre ocenenú významný množstvom ďalších vzácnych návštev,
diplomatických kontaktov a dobudovaním informačného centra. Ale aj jubilejným 10-tisícim
návštevníkom knižnice Britskej rady v Banskej Bystrici. Jej zásluhou navštívil naše mesto
vlani aj svetoznámy športový aktivista Paul Coleman, počas svojho mierového pochodu
zemeguľou.

Ing. František Mojžiš
O odbornej zdatnosti a neodškriepiteľných podnikateľských schopnostiach pána Mojžiša
svedčí spoločnosť Drukos, ktorej je generálnym riaditeľom a ktorá dnes zaujíma významné
miesto na slovenskej podnikateľskej scéne a, samozrejme, aj v našom meste.
Pán Mojžiš je absolventom SVŠT v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Prešiel
viacerými zamestnaniami, až v r. 1989 bola založená spoločnosť Drukos, ktorej venuje všetky
svoje sily. Výrazne úspechy sú odrazom jeho profesionality a neustálej vôle pracovať na sebe
a zároveň klásť vysoké nároky aj na svojich spolupracovníkov. O ambíciách medzinárodného
rozmeru svedčia aj jeho pracovné cesty v Spojených arabských emirátoch, Anglicku, Škótsku,
Nemecku, Švajčiarsku, Číne, USA a inde. Je členom prestížneho klubu Hospodárskych novín.
Podnikateľské úspechy ho priviedli i k vyznamenaniam, napr. v r.1993 Zlatý podnikateľský
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biatek, čo je prestížna cena najvplyvnejšieho ekonomického periodika na Slovensku a v r.
2000 vyhodnotila Slovenská komora mladých Drukos ako 3. najúspešnejšiu firmu roku.

Bilancia Cien primátora od roku 1995
Cena primátora mesta bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
č. 36/95 zo dňa 23. 2. 1995. Udeľuje sa osobe alebo skupine za mimoriadny prínos alebo činy
v oblasti humánnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej.
Cena primátora mesta bola doteraz udelená nasledovným osobnostiam :
za rok 1995 : JUDr Dušan Faško, Mons. Jozef Feranec, MUDr. Vladimír Plintovič,
Marcela Remiášová, doc. PhDr. Róbert Rozim,CSc.
za rok 1996 : Štefan Babjak, MUDr. Milan Bojo, ThDr. Ján Dubíny, Jozef Gönci,
Stanislav Kmeť, Ing. arch Ján Kupec, Štefan Slivka
za rok 1997 : Ing. Dušan Kováč, Zdenka Šmahelová, Anton Anderle, prof. PhDr.
Ivan Plintovič,CSc., JUDr. Peter Tomka,CSc., plk. v.v. Ján Kováč,
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
za rok 1998 : prof. MUDr. Milan Izák, CSc., Oľga Snopková, Štefan Žáry, JUDr. Ján
Ambróz , Ernest Caban, Ing. Mária Filipová, kolektív autorov výstavy
- doc. PaedDr. Stanislav Tropp, doc. Milan Sokol, akad. maliar a
PaedDr. Ján Husár. (7)
za rok 1999 : prof. RNDr. Otto Tomeček,PhD., Ing. Pavol Hrúz, Anna Kotočová,rod.
Janoštinová, Banskobystrická kynologická záchranárska brigáda,
kolektív Štátnej opery, kolektív Múzea SNP
za rok 2000 : MUDr. Helena Šváčová, CSc., Jozef Karvaš, Ján Petrovič, Prof.
PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., Bábkové divadlo na Rázcestí
za rok 2001 : MUDr. Ivan Belan, manželia Fáberovci, Ladislav Dobrovič, Viera
Dubačová, prof. PhDr. Ján Findra,DrSc., Mgr.Alica Frűhwaldová, Ing.
František Mojžiš, doc.PhDr. Tibor Sedlický,CSc.,

Mimoriadna Cena primátora
bola udelená k 10. výročiu vzniku Univerzity Mateja Bela v septembri 2002. Bola udelená
týmto osobnostiam banskobystrickej vysokoškolskej vedy a vzdelávania:
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Univer.prof. Dr.H.c., PhDr. Július Alberty, CSc.; Prof. PhDr. Peter Kulašík, PhD.; Doc. Ing.
Jozef Medveď, PhD.; Doc. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Od svojho založenia už bola Cena primátora udelená 49 nositeľom. Návrh môže podať každý
občan nášho mesta či právnická osoba. V návrhu na udelenie treba krátko definovať za čo, za
aký prínos pre mesto sa danej osobe navrhuje udelenie Ceny primátora a samozrejme meno a
adresu navrhujúceho.
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1.Verejný život

Uznesenia MsZ
Do kroniky uvádzame v plnom znení uzmesenia, ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo v roku
2002:

uznesení prijatých na 36. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 19. februára 2002
298 -

Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov na poslancov MsZ

299 -

Personálne otázky - voľba novozvolených poslancov za členov komisií MsZ

300 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 98/2002 o nakladaní
s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica
301 -

Voľba

prísediacich pre Okresný súd v Banskej Bystrici na volebné obdobie

2002 – 2006
302 - Žiadosť o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a o úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania SR
303 -

Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

SR a zmena spôsobu ručenia za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
304 - Stav a perspektívy služieb v MsDJ v meste Banská Bystrica
305 – Informatívna správa o transformácii Polikliniky Banská Bystrica
306 – Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku Mesta Banská Bystrica
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a
doplnkov/
307 – Zriadenie záložného práva
308 – Návrh Lokálneho akčného plánu pre prostredie a zdravie mesta Banská Bystrica
309 – Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
310 – Návrh zmien do noriem mesta vyplývajúcich zo zmien zákona o obecnom zriadení –
Štatút Mesta
311 – D i s k u s i a
Mestské

zastupiteľstvo

vzalo na vedomie
- ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
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- ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
- ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
- informatívnu správu o konaní kultúrnych a športových podujatí v meste Banská Bystrica
v roku 2002
- informatívnu správu o prechode kompetencií k 1. 1. 2002
- ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

uznesení prijatých na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 26. marca 2002
312 - Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na Mesto Banská Bystrica v oblasti
školstva, telesnej kultúry a stav majetku školstva na území mesta Banská Bystrica
313 - Rámcový návrh riešenia zdravotnej starostlivosti na území mesta Banská Bystrica
314 - Správa o uplatňovaní VZN č. 97/2001 o miestnych poplatkoch za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov
315 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2002
316 - Informatívna správa o príprave lôžkového hospicu
317 - Návrh na získanie grantu z Medzinárodného višegrádskeho fondu
318 - Návrh na založenie združenia cestovného ruchu Mesta Banská Bystrica
319 - Informatívna správa o projekte „AQUARENA 600, Banská Bystrica – Štiavničky“
320 - Urbanistická štúdia lokality bývania „Zhora vyšného potoka“, Banská Bystrica –
Kremnička
321 - Dôvodová správa k návrhu na nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská
Bystrica v zmysle §-u 9, odst. 2, písm. a/ SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
322 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 99/2002, ktorým sa mení a

dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 47/98 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
323 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 100/2002 „Trhový poriadok
trhoviska na Zvolenskej ceste č. 8, Banská Bystrica pred Hypermarketom TESCO“
324 - Personálne otázky – návrh na riaditeľa SMM, Banská Bystrica
325 - Interpelácie poslancov
326 - D i s k u s i a
vzalo na vedomie
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ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
informáciu v súvislosti s prechodom kompetencií z orgánov štátnej správy na mesto na úseku
sociálnych služieb a stav majetku sociálnych služieb na území mesta
stav a perspektívy zamestnanosti v meste Banská Bystrica
ústnu informáciu PaedDr. Jany Borguľovej, zástupkyne primátora mesta o listoch došlých na
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

uznesení prijatých na 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 23. apríla 2002
327 - Správa k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok
2001 a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2001
328 - Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Banská Bystrica
329 - Vysvetlenie hlavného architekta dôvodov k úprave volebných obvodov pre voľby do
MsZ v Banskej Bystrici pre volebné obdobie 2002 - 2006
330 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9,
ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov ) a iné
331 - Informatívna správa o transformácii š.p. Vodární a kanalizácií
332 - Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a
hlavného kontrolóra mesta a návrh na úpravu platu primátora mesta podľa zákona č. 253/94
Z.z. v znení zmien a doplnkov a určenie platu zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra
mesta
333 – Návrh

na úpravu platov riaditeľom príspevkových a rozpočtovej organizácie

zriadených Mestom Banská Bystrica
334 - D I S K U S I A
I. v z a l o n a v e d o m i e
- ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
- ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
- ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
- správu o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2001
- správu o výsledkoch inventarizácie majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2001 a
správu z kontroly vykonania inventarizácie majetku mesta za rok 2001
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-

správu o stave a koncepcii rozvoja regionálnych a medzinárodných vzťahov

-

ústnu informáciu PaedDr. Jany Borguľovej, zástupkyne primátora mesta, o petícii

občanov mesta došlej na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
II. v y p u s t i l o z r o k o v a n i a
- informáciu o priebehu výstavby bytov a ostatných investičných akcií, ktoré zabezpečuje
IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica
- návrh volebných obvodov a počtov poslancov pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici na
volebné obdobie 2002 – 2006

uznesení prijatých na 39. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 18. júna 2002
335 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 101/2002, ktorým sa
ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas
volebnej kampane
336 -

Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici na II. polrok 2002
337 - Informatívna správa o zabezpečovaní MHD v Banskej Bystrici
338 - Doplnenie uznesenia MsZ z 19. februára 2002 číslo 302/2002
339 - Pasportizácia pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Banská Bystrica
340 - Dodatok č. 1 Štatútu Mesta Banská Bystrica
341 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 102/2002, ktorým sa dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/1995 o miestnych poplatkoch v znení dodatkov VZN č.
81/2000, VZN č. 91/2001 a VZN č. 97/2001
342 - Návrh na usporiadanie Mesta Banská Bystrica na 4 volebné obvody a počty poslancov
v nich pre voľby do MsZ v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2002 – 2006
343 - Predaj mestských lesov Mesta Banská Bystrica
344 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u
9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení zmien a doplnkov ) a
iné
345 - Informácia o priebehu výstavby bytových a ostatných investičných akcií, ktoré
zabezpečuje IÚM Banská Bystrica pre Mesto Banská Bystrica
346 - Mestská poliklinika
347 - Návrh na založenie združenia s účasťou Mesta Banská Bystrica
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348 - Záväzok Mesta zachovať majetok spoločnosti MBB, a.s.
349 - Doplnky k zriaďovacím listinám základných škôl a materských škôl
350 - Menovanie riaditeľov základných škôl a materských škôl
351 - Návrh na úpravu platu primátora podľa zákona č. 253/94 Z.z. v znení zmien a doplnkov
352 - Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Banská Bystrica
353 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
vzalo na vedomie
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
ústna informácia o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
správu z prešetrenia okolností výberu zmluvného partnera mesta pre vyhotovenie a
prevádzkovanie MIS na území mesta Banská Bystrica
informáciu o zmluve medzi Mestom Banská Bystrica a EURO AWK, s.r.o. a UNI
WERBUNG, s.r.o.
žiadosť o odklad aktualizácie Plánu zdravia mesta Banská Bystrica

uznesení prijatých na 40. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 27. augusta 2002
354 – Informácia o prechode kompetencií v zmysle zák. č. 416/2001 Z.z. v oblasti školstva
355 – Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania – projekt PHARE
356 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 103/2002, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta banská Bystrica č. 53/98 v znení dodatku VZN č. 73/99
a VZN č. 87/2000 „Trhový poriadok pre príležitostné obchodné trhy konané na Hronskom
predmestí č. 4 v Banskej Bystrici pred Zimným štadiónom
357 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 104/2002 „Trhový poriadok
trhoviska na Námestí Ľ. Štúra č. 2, Banská Bystrica pred OD CITYSHOP“
358 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 105/2002, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 47/98 v znení dodatku VZN
č. 99/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Banská Bystrica
359 – Návrh na zmenu časti uznesenia MsZ č. 342/2002 zo dňa 18. júna 2002
360 – Použitie finančných prostriedkov poskytnutých ako náhrada za vybudované
plynárenské zariadenie
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361 – Mestská poliklinika
362 – Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9,
ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/ a iné
I. v z a l o n a v e d o m i e
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ,
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica,
správu k výsledkom plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok
2002
II. v y p u s t i l o z r o k o v a n i a
- ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
III. p r e r o k o v a l o a n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k bodu: Návrh na zámenu pozemkov
IV. n e p r e r o k o v a l o
Prevod rozostavaných investícií
Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
Ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
Interpelácie poslancov
Diskusiu

uznesení prijatých na 42. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 18. septembra 2002
363 – Prevod rozostavaných investícií
364 – Návrh na odpredaj pozemkov
365 – Doplnok č 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
366 – Návrh na delegovanie poslancov do školskej rady
367 – Ústna informácia o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
368 – D i s k u s i a

uznesení prijatých na 43. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 22. októbra 2002
369 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 106/2002 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2003
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370 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 107/2002 o pravidlách a
dopravnom režime v pešej zóne v meste Banská Bystrica – primátor mesta v stanovenej
lehote v zmysle ustanovenia § 12, ods. 6, zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znp.
schválené uznesenie MsZ n e p o d p í s a l , nakoľko sa domnieva, že odporuje zákonu
371 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 108/2002 o režime státia
a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica
372 - Transformácia sociálnych služieb – I. etapa
373 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u
9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov) a
iné.
374 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 109/2002, ktorým sa
ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas
volebnej kampane do orgánov samosprávy mesta
375 - Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
376 - Ústna informácia o vodohospodárskom projekte viacúčelového protipovodňového
tunela Radvaň – Pod rybou v Banskej Bystrici z prostriedkov EK
377 - Výzva na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku ZMOS z finančných
kompenzácií nákladov miest a obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez
náhrady prevedené do vlastníctva štátu
I. v z a l o n a v e d o m i e
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
koncepciu rozvoja masového športu a jeho materiálnych podmienok v meste Banská Bystrica
informatívnu správu o príprave a realizácii malých investičných akcií vo volebných obvodoch
za roky 1999 – 2002
informatívnu správu o riešení problematiky bezdomovcov na území mesta Banská Bystrica
ústnu informáciu o listoch došlých na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
II. n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k bodu: Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 362/2002 – bod č. 14

uznesení prijatých na 44. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 19. novembra 2002
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378 – Ústna informácia o nepodpísaní uznesenia MsZ č. 370/2002 z 22. októbra 2002
379 – Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 111/2002 o určení školských
obvodov v meste
380 – Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 112/2002 o miestnych
poplatkoch
381 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 113/2002, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 96/2001 o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Banská Bystrica
382 – Návrh na vznik neinvestičného fondu s názvom Moje mesto Banská Bystrica, n.f.
383 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §- u
9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení zmien a doplnkov) a iné
384 – Návrh aktualizácie Cenovej mapy mesta Banská Bystrica
385 – Ročný zápis do kroniky mesta za rok 2001
386 – D I S K U S I A
I. v z a l o n a v e d o m i e
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od ostatného zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o stave nezamestnanosti na území mesta Banská Bystrica
súhrnný materiál mapujúci stav a návrh riešenia problematiky otváracích a zatváracích hodín
v reštauračných a pohostinských zariadeniach na území mesta Banská Bystrica v čase
nočného pokoja
II. s t i a h l o z r o k o v a n i a
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2002 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta s tým, že budú zapracované pripomienky z rokovania MsZ
III. v y p u s t i l o z r o k o v a n i a
bod: Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Malé investičné akcie mesta
O príprave a realizácii malých investičných akcií vo volebných obvodoch za roky 1999 2002" hovorí Informatívna správa " , ktorú uvádzame do kroniky:
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 27.11.2001 prerokovalo "Informatívnu
správu o údržbe a dostavbe detských nenáročných ihrísk na území Mesta Banská Bystrica".
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Uvedenú správu MsZ vzalo na vedomie a diskusia poukázala na potrebu prerokovať v
Mestskom zastupiteľstve aj informáciu o stave správy a údržby v oblasti dopravy a
komunálnych služieb. Mesto Banská Bystrica realizuje požiadavky poslancov a občanov na
správu a údržbu v doprave a komunálnych službách v zásade cez rozpočet mesta. Rozpočet
mesta schválený poslancami na každý rok vyčleňuje objem finančných prostriedkov pre
správu a údržbu a objem prostriedkov pre volebné obvody. Potreba finančných prostriedkov
na údržbu mesta je vždy vyššia ako sú daňové prijmi a iné prijmi mesta. To spôsobuje
neustále zaostávanie správy a údržby mesta čo sa prejavuje aj na jeho vonkajšom vzhľade. Je
tu aj zaostalosť technická, ktorú tak nevidieť ako napr. rozvody verejného osvetlenia ,
rozvody svetelnej signalizácie, rozvody vodnej a kanalizačnej siete, či verejných hodín alebo
fontán. Toto zaostávanie údržby sa prejavuje už od minulých období a je javom nielen v
našom meste ale aj v iných mestách , vzhľadom na dlhodobo nízke prerozdeľovanie daní zo
štátneho rozpočtu. Situáciu v meste začiatkom volebného obdobia 1999 - 2002 sťažil najmä
fakt, že mesto už dlhodobo neplatilo dodávateľom služieb za údržbu mesta a ani neplatilo
svoje pôžičky, preto bolo potrebné urobiť aj niektoré krátenia financií na údržbu, napriek ich
trvalej nedostatočnosti. Rozpočet Mesta Banská Bystrica pre rok 1999 bol schválený 29.
apríla 1999 uznesením Mestského zastupiteľstva č.41/1999. Tento rozpočet nezahrňoval
finančné prostriedky pre investičné akcie v oblasti dopravy a komunálnych služieb. Išlo o rok
veľmi náročný pre zabezpečenie úloh v správe a údržbe komunálnych vecí. Situáciu sťažovala
vysoká zadĺženosť voči dodávateľským firmám z predchádzajúcich rokov. Referát dopravy a
komunálnych vecí požadoval na zabezpečenie svojej činnosti pre rok 1999 - 145 888 tis. Sk,
schválený rozpočet 85 010 tis. Sk. Príjmová časť rozpočtu nepokryla skutočnú potrebu a preto
boli použité finančné prostriedky v rozsahu 69 520 tis. Sk. Pre rok 2000 bol predložený návrh
na potrebu 180 023 tis.Sk, schválený rozpočet 64 800 tis. Sk. V roku 1999 - 2000 neboli
určené finančné prostriedky na malé investičné akcie do jednotlivých volebných obvodov a
preto ich realizoval referát DKS, v rámci rutinnej údržby. Pre rok 2001 bol schválený
rozpočet Mestským zastupiteľstvom v čiastke 53 000 tis. a pre rok 2002 vo výške 59 500
tis. Sk. Okrem tejto čiastky boli schválené finančné prostriedky pre každý volebný obvod na
malé investičné akcie po 1 mil. Sk. celkom 12 mil. Sk. Menovitý zoznam akcií, podľa
poradia dôležitosti

zostavovali poslanci MsZ. Tento

zoznam bol prehodnotený a

odsúhlasený na Komisii dopravy a komunálnych vecí a na komisii pre mestské časti. Podľa
tohoto zoznamu sa realizujú akcie pre volebné obvody. V rámci rozpočtu referát z ohľadom
na naplnenie príjmovej časti rozpočtu zabezpečil správu a údržbu. Nasledujúca časť správy
informuje po rokoch o realizovaných stavbách a nákladoch na akcie.
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R O K 2002 - SKUTOČNOSŤ
Volebný obvod č. 1
- verejné osvetlenie Kollárova ulica

246 006,50

- oprava Školskej ul.

211 978,-

Volebný obvod č.2
- rekonštrukcia verejného osvetlenia Majer

283 001,80

- rekonštrukcia komunikácie Tr. SNP 17 -22, Tr.SNP 62-68

716 998,-

Volebný obvod č.3
- rekonštrukcia verejného osvetlenia Bernolákova ul.

118 249,90

-výstavba ver. osvetlenia Iliaš

129 525,70

- kanalizácia + voda Malachovská cesta
- spevnenie MK - ul.Podháj

82 971,90
199 826,-

Volebný obvod č. 4
-rekonštrukcia MK - Gorkého ul.

499 994,-

Volebný obvod č.5
- rekonštrukcia MK - Internátna ul.

290 791,-

- chodník od ZAREZU ku škol. areálu

199 837,-

Volebný obvod č.6

0

Volebný obvod č.7
- rekonštrukcia MK ul. Mladých budovatel'ov
- rekonštrukcia MK Surovská ul.

199 986,60
99 392,10

- živičné podklady a krycie vrstvy - ul. Odbojárov,
uI.M.Čulena, ul. Na Dolinky

499 966,50

Volebný obvod č. 8
- výstavba oporného múru - Rudohorská ul.

249 947,50

- rekonštrukcia MK Magurská

749 884,30

Volebný obvod č.9
- vybudovanie chodníkov Rudohorská ul.,
oprava chodníkov Rudohorská ul.
- rekonštrukcia Tatranskej ul.

150 319,40
1 574 478,90

Volebný obvod č.10
- rozšírenie miestnych plynovodov Šálková I. etapa

19 950,-

- rozšírenie miestnych plynovodov Šálková II. etapa

17 882,-

oprava strechy kultúrneho domu Šálková

40 425,48

- dokončenie rekonštrukcie MK ul. F.Král'a

329 703,-

Volebný obvod č. 11
- rekonštrukcia mosta na Čerešňovej ul.

305 403,20

Volebný obvod č.12
- rekonštrukcia verejného osvetlenia Jakub

151 692,10

- rekonštrukcia verejného osvetlenia Ul'anka

157 524,60

V roku 2002 - boli zabezpečené ďalšie akcie
- parkovacia plocha pri Kine Urpín

371 342,40

- rekonštrukcia chodníka pred Národným domom

295 294,-

- oprava komunikácie a nám. Š. Moyzesa

436 868,-

- oprava chodníka a autobusovej zastávky MHD - Hušták

484 221,12

Doterajší systém prípravy a realizácie malých investičných akcií v roku 2001 a v roku 2002 sa
osvedčil , nakoľko sa dosiahla spokojnosť občanov na území celého mesta. Títo sa so
svojimi požiadavkami obracajú priamo na poslancov MsZ, ktorí spoločne určujú priority
podľa poradia dôležitosti. Kladne je treba hodnotiť aj finančné krytie vykonaných akcií , a
preto nedošlo ani raz ku sklzu vo vypracovanom harmonograme.
V závere je potrebné konštatovať, že pre rok 2003 je nutné pokračovať v doterajšom spôsobe
prípravy malých investičných akcií po jednotlivých volebných obvodoch cez poslancov MsZ.
Preto je nutné urýchlene rozanalyzovať menovitý zoznam týchto akcií v termíne, ktorý bol už
zaslaný referátom DKS jednotlivým poslancom.

Plán najdôležitejších akcií mesta Banská Bystrica pre rok 2002
Názov akcie

Termín

MDŽ vo Veľkej sieni MsÚ

7.3. 2002

Akcia „Za krajšie mesto“

3 víkendy

(upratovanie podľa mestských častí)

marca

Veľkonočné trhy mesta (príležitostný trh mesta)

24. – 31.3. 2002
(6 dní)

Oslobodenie mesta

25.3.2002

Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2001

25.3.2002
17.00 hod.
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Deň učiteľov

27.3.2002

Deň narcisov

apríl 2002

Festival V.Figuša-Bystrého

apríl 2002

účasť zboru + zástupcov mesta z Montany, Bulharsko
Deň matiek

máj 2002

Prezentácia mesta Banská Bystrica – (Dom Slov. kultúty )

máj 2002

PRAHA

(7 dní)

Spriatelené mestá RADOM, Poľsko

máj 2002

(návšteva )
Záhradkárske výpestky, kvety, záhradkárske potreby

máj-jún 2002

(príležitostný trh mesta)

(5dní)

Spriatelené mestáDURHAM, Anglicko

jún 2002

(návšteva )

13.-18.

Výročie SNP

august 2002

345. Radvanský jarmok

12. – 15.9.

(príležitostný trh mesta)

2002 (4 dni)

Prezentácia remesiel

13. – 14.9.2002

(príležitostný trh mesta)

(2 dni)

DNI MESTA

12. –14.9.2002

Banská Bystrica

(3 dni)

Spriatelené mestá

12. – 15.9.2002

HRADEC

KRÁLOVÉ,

RADOM,

TARNOBRZEG, (4 dni)

ŠALGOTARIAN, DABAS ( návšteva cca 150 hostí)
Kytice, kvety, pamiatka zosnulých

Október 2002

(príležitostný trh mesta)

(6 dní)

Vianoce v Banskej Bystrici

6. 12.2002

(začínajú Mikulášom na Námestí SNP)
Predvianočné trhy

December 2002

(príležitostný trh mesta)

(10 dní)
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R O Z D E L E N I E ulic pre volebné účely
ulíc v meste Banská Bystrica podľa volebných obvodov
olebný

Počet

Názov ulice

obvod

poslancov
Hurbanova, M. Hattalu, Záhradná,

Cesta na amfiteáter, Školská, Na

Graniari, Tajovského, Nám. L. Svobodu, Astrová, Azalková, Nad Plážou
M. Rázusa 1-27, 2-40, T. Vansovej, Na Troskách, J. Kráľa, J. Chalupku,
M. M. Hodžu, Murgašova, Ruttkaya Nedeckého
Horná

Strieborná,

Dolná

Strieborná,

Krížna,

Lazovná,

Katovná,

Stoličková, Strieborné nám., Jána Bottu, Bakossova, Pod Jesenským
vŕškom, Alexandra Matušku,
Karlovo: Š. Jurovského, Na Karlove, Dobšinského, Ľ. Ondrejova, Hečkova
Nám. SNP, Dolná, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, J. Cikkera, F.
Švantnera, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie
Laskomerská, Medený Hámor, Severná 1-28,

1.

Nám. Š. Moysesa, Horná, Robotnícka, Železničiarska, Kukučínova
ČSA, Cesta k nemocnici, Petelenova

7

Skuteckého, Šoltésovej, Komenského, Kollárova, F.Bystrého, prof. Sáru,
H.záhrady, Rudlovská cesta 1-51, 2-52,
Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9.mája, Hviezdoslavova
Viestova,

Hronské

predmestie,

Bellušova,

Timravy,

B.Němcovej,

Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine
Golianova ul., Na Starej tehelni, Pod Turičkou, Pod rybou, Družstevná,
Mičinská cesta,
Tr. SNP 2-38, 3-31, Nám. slobody,
Tr. SNP 40-82, 33-73
29. augusta 2-34, 1-37,
Partizánska cesta 1-97,2-112, Jegorovova,
Majer: Majerská cesta, Stavebná
Šalková: Ľupčianska, Mieru, Fr. Kráľa, Podjavorinskej, Šalkovská cesta,
Poľovnícka, Hronská, Jiráskova
Senica: Senická cesta, Cementárenská, Na Hrbe,
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olebný

Názov ulice

obvod

Počet
poslancov

Iliaš: Iliašska cesta, Zvolenská cesta
Sokolovská, Podháj 2-104, 1-67
Sládkovičova ul. 7-37, 2-48, Malachitová, Pršianska cesta,
Medená, Zlatá,
Sládkovičova ul. 50-96

2.

Radvanská 25-30, Bernolákova 16-58
Bernolákova 5-43

3

Kalinčiakova 8-21, Cintorínska
Rakytovce: Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová
Kremnička: Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jabloňová, Borievková
Radvanská 1-8, Nám. Ľ. Štúra 1-26
Bernolákova 1-3, Radvanská 9-24, Sládkovičova 1-5
Poľná, Stredná, Krátka, Bočná, Na Motyčinách
Malachovská cesta, Stromová, Stupy, Kalinčiakova 1-7
Mládežnícka 1-17, 2-26
Mládežnícka 19-51, 28-46

3.

Družby 2-16, 1-35

11

Okružná 1-14, Wolkerova 1-27, 2-32, Gorkého 1-61, 2-48, Nové Kalište
2-46, 1-33
Tulská 2-74
Tulská 1-45
Tulská 47-85
Tulská 87-115
Moskovská 2-40,
Moskovská 1- 29, 42-52,
Oremburská 4-14, 1-15
Internátna 1-47
Internátna 49-69, 2-32, Nová 1-21
Slnečná 2-62, 1-13, Bagarova, Jazmínova
Tichá, Zelená, Havranské
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olebný

Názov ulice

obvod

Počet
poslancov

Jilemnického 12-48, 9-43, Sadová 2-18, Nešporova 1-21, 2-8, kpt. Nálepku
1-3, 2-8
Švermova ul. 1-59
Švermova ul. 2-28, Cesta na štadión, Hutná ul.
Spojová 2-14, 1-17, Šalgotarjánska 1-5, 2-12
Tr. Hr. Králové 1-15
Tr. Hr. Králové 16-40, Kvetinová
Podlavice: Gaštanová 1-11, 2-12, Limbová 7-29
Podlavice: Lipová 2-68, 1-93, Javorová 2-6, 1-7
Podlavice: Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká,
Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová
Skubín: Buková, Záhumnie, Skubínska cesta, Pod Stráňou, Závoz,
Mlynská, Na Čiertolí
Rudlová: Rudlovská cesta 53-87,54-116, Mladých budovateľov, Pod
Bánošom, Odbojárov, Pod Hôrkou, kpt. Jaroša, Dedinská, Strmá, M.
Čulena
Sásová: Veterná, Hlboká, M. Bela, Dubová, Na plaváreň, Na Zábave, Na
Tále, Garbanka, Haškova
Sásová: Sásovská cesta, Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na Dolinky,
Stránska, Agátová, Surovská, Na Skalici
Ďumbierska 1-17, 2-38, Ružová 1-10
Beskydská 1-11, 2-24, Fatranská 1-5,
Gerlachovská 1-12, Chabenecká 1-11,
Kráľovohoľská 1-22, Magurská 53-69
Magurská 1-51, 2-16
Karpatská 1-6, Inovecká, Krivánska 1-17, 2-14
Krivánska 16-30, Rudohorská 1-27,

4.

Javornícka 1-53
Javornícka 2-14

10

Pieninská 1-27
Starohorská 6-38, 1-23
Starohorská 40-70, 25-49
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olebný

Názov ulice

obvod

Počet
poslancov

Strážovská 1-6
Tatranská 4-22, 1-39
Tatranská 24-64, 41-79
Tatranská 81-109, 66-98
Sitnianska 1-33, 2-32
Rudohorská 20-32
Uľanka: Uľanská cesta
Jakub: Jakubská cesta, Nový Svet, Harmanecká, Ovocná, Hrušková
Kostiviarska: Kostiviarska cesta, Jelšová, Topoľová

Podpredsedníčka vlády SR v Banskej Bystrici
Na novoročnom stretnutí dna 4. januára 2002 v Banskej Bystrici vicepremiérka vlády SR
Mária Kadlečíková. Na stretnutí s poprednými predstaviteľmi verejného, politického a
hospodárskeho života kraja vyjadrila potrebu postupnosti krokov pri integračnom procese do
EU. Z 20 mil. eur, ktoré EÚ poskytne SR na budovanie administratívy potrebné pre Úniu, by
sa malo päť mil. nasmerovať do jednotlivých krajov, aby aj tam vznikli tieto potrebné
kapacity a vytvorili sa kontaktné body pre komunikáciu s bruselským ústredím EÚ to v
Banskej Bystrici na novoročnom stretnutí s politikmi, podnikateľmi a ďalšími osobnosťami
Banskobystrického kraja uviedla 4.januára

podpredsedníčka vlády pre integráciu Mária

Kadlečíková. Zdôraznila nutnosť administratívnej ppripravenosti štátu, regiónov, samosprávy,
podnikateľov a mimovládnych organizácií, pretože EÚ pre SR v roku 2002 okrem
spomínaných 20 mil. pripravila vo fondoch Phare, ISPA a Sapard 132 mil. eur.
Vicepremiérka zdôraznila, že

najväčším bohatstvom Banskobystrického kraja z

medzinárodného pohľadu sú jeho lesy. Poukázala na šance drevospracujúceho priemyslu a
turistiky. Ocenila regionalistov v kraji, lebo - na rozdiel od niektorých iných krajov - osvedčili
schopnosti formulovať hlavné problémy a ciele a vypracovať projekty pre EÚ. Podľa nej
preto z deviatich mil eur, ktoré v rámci fondu ISPA sú tohto roku určené pre malých a
stredných podnikateľov, takmer 40 % príde do Banskobystrického kraja, najmä na
podnikateľské inkubátory. Veľkým prijímateľom pomoci EÚ bude kraj pri riešení čistoty a
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čistenia vôd v okresoch B.Bystrica, Zvolen, Veľký Krtíš a Lučenec a tiež v rámci fondu
Sapard a jeho podpory vidieku a vidieckej turistiky. Podpredsedníčka vyzvala k pokračovaní
v organizovaní Stredoeurópskeho finančného týždňa "napriek nechuti Bratislavy" a
konštatovala, že problémy musia byť výzvou k ich prekonaní. V súvislosti s otázkami rozvoja
kraja vyzdvihla informačné a kontaktné možnosti internetu, ktoré by mali podnikatelia a
zodpovední činitelia viac využívať. Bohatstvo Banskobystrického kraja je v lesoch, kraj má
dobrých regionalistov a mal by pokračovať v organizovaní Stredoeurópského finančného
týždňa.

ODOVZDÁVANIE NÁJOMNÝCH BYTOV
V roku 2002 dobe sa do nových nájomných bytov sťahovali prvé rodiny. Byty boli na
Medenej ulici v lokalite Na Pršanoch. Odtiaľ je jeden z najkrajších výhľadov na mesto, ako
skonštatovali aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa zúčastnili slávnosti odovzdávania
prvých kľúčov. Pred niekoľkými rokmi vznikol nápad stavať byty na Pršianskej terase. V
1997 roku sa začal stavať prvý dom, ktorý mal byť hotový v auguste 1998. Pre nedostatok
finančných prostriedkov však boli stavebné práce ku koncu roka 1998 zastavené a dlho sa nič
nedialo.Začalo sa ďalšie volebné obdobie a vymenili sa ľudia, pre ktorých Pršany zostali
jednou z nevyriešených úloh. Koncom roka 1999 a začiatkom roka 2000 bol objekt
preprojektovaný z pôvodných 86 bytov na 90. Následne sa Investorský útvar mesta a vedenie
Mesta Banská Bystrica pokúšali zabezpečiť finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a
verejných prác SR na dobudovanie objektu ako bytového domu s nájomnými bytmi. Dotáciu
a úver od štátu sa mestu podarilo získať až v decembri 2000, čo bolo spolu s prostriedkami
mesta predpokladom na pokračovanie výstavby. Práce na prvom obytnom dome (dom PT
301) pokračovali podľa plánu a 13. 12. 2001 bola výstavba ukončená. Bolo to prvých
skolaudovaných 90 nájomných bytov v tomto meste po takmer 12 ročnej prestávke ! Zloženie
bytov podľa veľkosti je od garsónky až po 6-izbový byt, ale najväčší podiel v nich majú 2izbové byty, ktorých je 43. Bytová komisia prešetrila 518 žiadostí o pomoc pri riešení bytovej
otázky a z nich 388 žiadostí vyhovelo stanoveným kritériám a zvyšných 130 nie. Slávnosť
odovzdania prvých kľúčov sa konala priamo v novom dome 21. februára 2002. Zúčastnili sa
jej hostia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré
poskytlo dotácie na výstavbu týchto bytov a prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania
aj úver, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia štátnej správy a novinári. Úver na
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tieto nájomné byty na Pršanoch predstavuje sumu 22,925 milióna korún, dotácia 40,34
milióna korún a nenávratný príspevok na úpravu bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu bol vo výške 980 tisíc korún. Ostatné potrebné prostriedky boli z mestského rozpočtu.
Pomohli aj investori - SPP š.p. Zvolen, SSE Žilina, StVaK š.p. Banská Bystrica, závod 01 a
Thermoservice Zvolen, v spolupráci s ktorými boli dobudované prípojky inžinierskych sietí a
zdroj tepla v hodnote 15,3 mil. korún z ich zdrojov. Druhým úspechom bolo dokončenie
nadstavby na Sládkovičovej ulici a skolaudovanie ďalších 13 bytov. Táto nadstavba stihla
narobiť dosť problémov obyvateľom daného domu. Práce sa začali v júni 1997 a mali byť
ukončené do novembra 1997. Dodávateľ stavby však nedodržal harmonogram výstavby.
V máji 1998 bol vyzvaný na pokračovanie prác, ktoré bez udania dôvodu pozastavil. K
31.1.1999 bolo dodávateľovi uhradené skoro 25 miliónov korún, podľa inventúry na stavbe
však dielo bolo dokončené len zhruba na 65 %. V júni toho roku si dokonca investor uplatnil
u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške viac ako 8 miliónov. Keďže si dodávateľ aj naďalej
neplnil napriek urgenciám a rokovaniam svoje záväzky a nepokračoval v prácach na
dokončení objektu, bol investor stavby, IUM B.Bystrica nútený riešiť havarijnú situáciu
zatekania do nižšie položených bytov na vlastné náklady. Súčasne dokončil dva byty pre
majiteľov, ktorí si už zaplatili podľa zmluvy. Keďže Mesto Banská Bystrica a tiež IUM
B.Bystrica nemali v roku 1999 voľné zdroje na opravu nekvalitne urobeného strešného
plášťa, boli všetky práce pozastavené. Koncom roka 2000 a začiatkom roka 2001 sa podarilo
mestu zaistiť finančné prostriedky a v priebehu 45 dní bol opravený strešný plášť a dokončili
sa ďalšie 4 byty. Tieto Mesto Banská Bystrica predalo BPM s.r.o. a získalo za ne 7,1 mil. Sk,
ktoré boli spolu so štátnou dotáciou použité na dostavbu ostatných nájomných bytov. Práce
pokračovali podľa harmonogramu a byty boli 14.12.2001 skolaudované. Sú v skladbe od 1izbového po 5-izbový byt. Najviac, až 6 z nich, je 3-izbových. Prvé klúče novým nájomníkom
slávnostne odovzdal primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc. Prítomní hostia si potom spoločne
so šťastnými nájomníkmi prezreli nové byty.Na Pršanoch pribudlo 90 a na Sládkovičovej
ulici 13 nových nájomných bytov, teda spolu 103. Hoci tento počet celkovú bytovú potrebu
v našom meste ešte zďaleka nepokrýva, je to prvý veľký krok, určený na pomoc pre našich
občanov. Dňa 21. februára 2002 za účasti ministra Harnu, primátora mesta, viceprimátorky
Dr. Jany Borguľovej prednosta MsÚ Ing. M. Muroňa, Ing. M. Kollára - riaditeľ IUM ,
MBBa.s., Dr. Chladného, Mgr. Langsteina, A. Jakabovej DušanaČierneho, Ing. R. Mášu,
Ing. Petra Veverku, Dr. J. Ivana, Dr. Svešnikovej a pozvaných členov bytová komisia pri
MsZ , členovia Mestskej rady, ďalší predsedov klubov a novinárov, regionálnej televízie RTV
páni Giller, Kása, Čuda, Šovčík, Solčáni,

zástupcov samosprávneho

kraja, KÚ, OÚ ,
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zástupcovia banky Ing.Ďuriaka z PKB a vybraných nových nájomcov sa uskutočnilo
odovzdanie kľúčov v lokalite Pršianska terasa. Moderátor privítal účastníkov zhromaždenia .
K zhromaždeným novinárom prehovoril primátor mesta. Hovoril o problémoch, týkajúcich sa
tejto stavby, akými boli - dlhá rozostavanosť, problémy, pre ktoré sa nedalo toto riešiť skôr,
kroky urobené manažmentom mesta, aby sa situácia dala riešiť , podmienky prideľovania
apod. Riaditeľ Investorského útvaru mesta Ing. Kollár oboznámil prítomných novinárov
s podrobnosťami finančného a technického charakteru, etapami. Pri slávnostnom prípitku
primátor vyjadril aj poďakovanie Ministerstvu výstavby a Štátnemu fondu rozvoja bývania
a úprimné želania šťastného bývania nájomníkom .

Nové byty na Rudohorskej ulici v Sásovej
Vlani v lete bola verejnosť oboznámená so zmenou pôvodného účelu objektu bývalej
"polikliniky" na Rudohorskej ulici a obnovením dlho očakávanej dostavby. Tento objekt sa
začal stavať v auguste 1988 a mal byť hotový v 08/1993. V nedokončenej podobe bola v 1995
roku jeho výstavba zastavená a rozostavaný bol viac ako 7 rokov. Ministerstvo zdravotníctva,
do rezortu ktorého patril pôvodným určením stavby, upustilo po rokoch od plánovaného
zámeru. Objekt chátral, na jeho stave sa podpísali aj vandali. Obyvatelia okolitých ulíc sa
roky obávali o bezpečnosť detí a neraz apelovali na vedenie mesta so žiadosťou niečo robiť
s objektom, ktorý ale dlho nebol majetkom mesta a preto sa doň nedalo zasiahnuť. Súčasný
mestský manažment pod vedením primátora Jána Králika preto začal intenzívne rokovať s
kompetentnými orgánmi v otázke zmeny účelu stavby, čo sa podarilo dosiahnuť začiatkom
minulého roka. Primátor v spolupráci s odbornými úsekmi, najmä IÚM Banská Bystrica,
navrhol riešenie, ktorým sa mohla začať dostavba a faktická záchrana tohto objektu, a to
prebudovaním 4 nadzemných podlaží na nájomné byty. Na ne mesto získalo úver a dotácie od
štátu. Dnes je bytová časť objektu presne podľa plánu ukončená. Kolaudačné rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť 31.5. 2002. Na Rudohorskej ulici tak pribudlo 13 garsóniek, 37
jednoizbových bytov, z toho 4 pre imobilných, 10 dvojizbových a 4 trojizbové byty, spolu 64
nových bytov. Podlahová plocha orientačne je v garsónke 32 m2, v jednoizbovom byteu 40
m2, v dvojizbovom byte 56 m2 a podlahová plocha trojizbového bytu je max. 80 m2.
Investorom realizácie bolo Mesto Banská Bystrica a MBB a.s. Zhotoviteľom dostavby
bytovej časti objektu je SLOVEKO LVZ a.s. Banská Bystrica. Projektovú dokumentáciu a
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prípravu stavby zabezpečila MBB a.s. v cene 1 978 026 .- Sk. Dobudovanie bytovej časti
stálo spolu 48 000 423.- Sk. Tieto prostriedky boli pokryté nasledovne :
úver poskytnutý zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR Bratislava (ďalej len ŠFRB) vo výške
29 762 000.-Sk, (poskytnutie úveru schválilo MsZ 24. apríla 2001 pod č. 251/2001 –MsZ)
nenávratný príspevok vo výške 240 000.-Sk, poskytnutý ŠFRB na úpravy v bytoch pre
imobilných dotácia poskytnutá MV a RR SR vo výške

14 589 000.- Sk rozdiel do výšky

rozpočových nákladov dostavby bytovej časti domu sú vlastné zdroje stavebníka vo výške
2 848 851.- Sk Ku kolaudácii bytového domu bolo potrebné zrealizovať časť inžinierskych
sietí, hoci budú slúžiť aj pre podstavanú časť domu, v ktorej budú ambulancie lekárov v
prízemí a obchodná vybavenosť

v suteréne. Zostávajúce inžinierske siete, potrebné

k ukončeniu celého objektu, si vyžadujú náklady ešte 6 431 000.- Sk, a majú nasledovnú
štruktúru podľa objektov :
vodovod IV. tlakové pásmo
spevnené plochy, terénne úpravy a parkoviská 2596 m2
odkanalizovanie parkoviska
kanalizácia dažďová
vonkajšie osvetlenie
3 ks lapače olejov na parkoviskách
Na ukončenie podstavanej vybavenosti do definitívnej podoby bola predpokladaná potrebu
finančných zdrojov vo výške 30 221 390.- Sk.
V tom bude :
- prízemie - zdravotníctvo 1765 m2 ( á 8.000.- Sk/m2 )
2

14 120 000.- Sk
2

- suterén – obchodná vybavenosť 1730 m ( á 8.000.- Sk/m )

13 840 000.- Sk

- projektovo -inžinierska činnosť v hodnote cca 2 261 390.- Sk
Spracovaná štúdia pre prízemie domu okrem lekárne, rehabilitácie a spoločných priestorov
ukazuje možnosť umiestnenia 15 ambulancií lekárov.
V

podzemnom podlaží – v suteréne je možné získať 33 predajných miestností, resp.

miestností pre poskytovanie služieb. Teda súčasná potreba finančných prostriedkov na
ukončenie podstavanosti a prislúchajúcich inžinierskych sietí je dokopy 36 652 390.- Sk
Uchádzači o pridelenie nájomného bytu
Na byty na Rudohorskej ulici bolo zaregistrovaných do začiatku júna 253

uchádzačov,

z tohto ZŤP – 7. Všetci z uvedeného počtu boli oslovení listom, v ktorom boli uvedené
podmienky pridelenia bytu. Niektorí evidovaní uchádzači naň zatiaľ nezareagovali, ale tento
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proces stále ešte pokračuje. K začiatku júna zatiaľ 81 uchádzačov predložilo kompletne
všetky vyžadované doklady, potrebné k posúdeniu žiadostí sociálno-bytovou komisiou MsZ.
Sociálno- bytová komisia na svojich doterajších zasadnutiach týchto 81 predložených
preskúmala a rozhodla, že z nich 46 žiadateľov spĺňa podmienky pridelenia bytu a 35
žiadateľov nevyhovelo stanoveným podmienkam. Z počtu

46 žiadateľov, ktorí spĺňajú

podmienky (k začiatku mesiaca jún) zmluvu o finančnej zábezpeke podpísalo 34 žiadateľov,
19 z nich túto zábezpeku už aj uhradilo. Ďalšie skompletizované žiadosti bude sociálnobytová komisia MsZ skúmať a splnenie požadovaných podmienok u ďalších uchádzačov
posudzovať na svojich ďalších zasadnutiach. Podrobnejšie informácie a kritériá na pridelenie
bytu poskytuje referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ na tel. č. 048/ 4330 508. Sú
uverejnené aj na webstránke mesta (www.banskabystrica.sk) pod heslom Aktuality.

Štátni úradnici prešli do samosprávy
Na obce a samosprávny kraj prešlo v Banskobystrickom kraji od 1.januára 89 matrikárok, 11
pracovníkov Krajského úradu v oblasti regionálneho rozvoja, civilnej ochrany a prierezových
odborov a 19 úradníkov okresných úradov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Podrobnosti o personálnom zabezpečení prechodu právomocí zo štátu na samosprávy v
Banskej Bystrici prezentoval pre médiá prednosta KÚ Pavol Sečkár. Od 1.apríla prešlo z KÚ
na Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ďalších sedem úradníkov: päť z oblasti kultúry
a po jednom z dopravy a prierezových odoborov (organizačný, finančný a vnútorná správa). K
polroku ich + nasledovať ešte 20 z KÚ - z odborov sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva a
prierezových - a z OÚ 83,2 pracovníka v oblasti školstva, 1,25 pracovníka sociálnej
starostlivosti a 15 z prierezových činností. Spolu na BBSK prejde z KÚ 38 a z OÚ 22
úradníkov, na obce prejde z OÚ 185,45 úradníka. Okrem toho sa už od začiatku roka odčlenili
katastrálne odbory v samostatný Úrad štátnej správy a Odbor požiarnej ochrany prešiel pod
ústredné riadenie Hasičského a záchranného zboru. Na Krajskom úrade tak zostáva 13
odborov: sociálnych vecí a rodiny, školstva, zdravotníctva, životného prostredia, pozemkový
a pôdo- a lesného hospodárstva, dopravy a iných odvetvových vzťahov, civilnej ochrany,
obrany, kontroly, organizačný, finančný a vnútornej prevádzky.
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Začiatok nového roka na Mestskom úrade
Dňa 2.1.2002, sa ráno stretli všetci pracovníci Mestského úradu v Banskej Bystrici na
krátkom slávnostnom zhromaždení. Primátor mesta spolu s ďalšími členmi vedenia mesta im
spoločne zaželali úspešný vstup do nového roku. Pri tejto príležitosti primátor zrekapituloval
najdôležitejšie medzníky roka 2001 a vyzdvihol, že po dlhej dobe vstupuje Mesto do nového
roka bez zaťaženia dlhov voči našim dodávateľom. Poďakoval pracovníkom za ich prácu a
vyslovil presvedčenie, že aj v tomto roku sa nám podarí vytýčené úlohy splniť, najmä vďaka
tomu, že mesto má už schválený svoj rozpočet, ktorý je prvým predpokladom pre akúkoľvek
činnosť. Súčasne oznámil, že sa vedenie mesta rozhodlo založiť novú tradíciu a oceniť
najlepších pracovníkov za minulý rok z jednotlivých oddelení, a to v kategórii vedúci referátu
a pracovník, teda spolu 10 ľudí. S ocenenými si vedenie mesta ešte chvíľu pobesedovalo
v úzkom kruhu, kde mali pracovníci možnosť povedať, čo podľa ich názoru treba zmeniť
alebo zlepšiť, aby sa všetkým práca spoločne lepšie darila.

Reforma verejnej správy
Praktický rozbeh reformy verejnej správy nie je dramatický, ukázali sa len drobné nedostatky,
potvrdil na tlačovej besede v Banskej Bystrici 23.januára štátny tajomník Ministerstva
vnútra Ivan Budiak. Podľa neho sa zákony neukázali ako zlé, ale nestretávajú sa s
porozumením tých, čo majú nový model verejnej správy uskutočniť. Riešeniu majú pomôcť
už zriadená informačná telefónna linka a v súčasnsoti vznikajúca koordinačná komisia
štátnych tajomníkov reformou dotknutých ministerstiev. Za najväčší problém označil
financovanie VÚC, ktoré sa až do konca roku 2003 + uskutočňovať formou decentralizačných
dotácií a až potom sa prejde na financovanie cez podielové dane. Vyzdvihol, že všetky nové
inštitúcie pracujú a "majú kde sedieť", aj keď ich umiestnenie ešte nemusí byť definitívne.
Konštatoval, že zákony nemôžu povedať všetko, a preto dochádza k určitej disharmónii, nie je
to však dôvod pre znehodnocovanie činnosti nových VÚC. Krajské samosprávy pôjdu do
konca r.2003 len s decentralizačnými dotáciami.

Banskobystrický samosprávny kraj v nových priestoroch
Banská Bystrica ako sídlo významných správnych , štátnych a justičných úradov
60

je aj sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický samosprávny kraj od
8. júla 2002 úradoval v nových reprezentatívnych priestoroch. Získal ich prenájmom od
Slovenskej sporiteľne v centre Námestia SNP v Banskej Bystrici, so sľubom a perspektívou
budúceho odkúpenia do vlastníctva. V účtovnej evidencii majiteľa má budova hodnotu 265
podarí do konca tohto roka, tohtoročný prenájom v hodnote 6 mil. Sk by bol započítaný do do
prvej splátky. V nových priestoroch sú presťahované všetky odbory s predsedom a
riaditeľškým útvarom. Úrad je konštituovaný 8 odbormi a vytvoril aj detašované pracovisko
so sidlom v Rimavskej Sobote. Roku 2002 dominovala práca s delimitáciami škôl. Do
kompetencie BBSK budú spadať štyri okresy, Lučenec, Veľký Krtíš, Revúca a Rimavská
Sobota. Ako predĺžená ruka úradu sa bude starať o rozvoj tejto časti regiónu, kde je
momentálne 33-percentná nezamestnanosť. V súčasnosti je doménou samosprávneho kraja
otázka delimitácie škôl, ktorá zatiaľ postráda finančné prepojenie. Tesne pred koncom je
podľa riaditeľa úradu Ing. Milana Mráza analýza ich stavu a podľa predbežného odhadu je
potrebných na súrne riešenie 120 mil. Sk. Mnohé školy sú zadĺžené dodávateľom energií.
Pracovníci úradu rokujú so zástupcami týchto firiem, ktoré však neberú do úvahy, že ide o
nového zriaďovateľa. Okrem toho je potrebné splniť aj staršie požiadavky týchto zariadení na
vyriešenie naliehavých opráv a rekonštrukcií.

Erb a zástava Banskobystrického samosprávneho kraja
Na zasadnutí Banskobystrického samosprávneho kraja. 12.februára poslanci schválili prvé
kapitálové výdavky: jeden mil. Sk na dva automobily a 1,5 mil. Sk na počítačové vybavenie.
Rozhodnutie nečakalo na definitívny rozpočet preto, že je potrebné čo najskôr vypísať
výberové konania, ktoré majú dlhé termíny.
Schválený erb Banskobystrického samosprávneho kraja má podobu štvrteného štítu s dvomi
modrými a dvomi červenými poliami , predmety sú strieborné. V hornej časti je na pravej
strane (z pohľadu spredu vľavo) znak Zvolenskej stolice- dva rady stromov (modrý podklad),
na druhej strane Gemersko-malohontskej stolice- na trojvrší hrad s otvorenou bránou a vežou
(červený), v spodnej časti je na ľavej strane ústredná časť znaku novohradského - rytier
(modrý) a na pravej kosé brvno ako symbol znaku Tekovskej stolice a mesiac a hviezda z
erbu stolice hontianskej (červený). Zástava je rozčlenená na štyri časti, ľavá tretina sa skladá z
vyššieho modrého štvorca a nižšieho bieleho, pravé dve tretiny tvorí hore obdĺžnik biely a
dole červený. Zastupiteľstvo neschválilo členstvo BBSK v Krajskej rozvojovej agentúre,
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rozhodne o tom až po analýze prínosov. Prvé výlučne pracovné rokovanie poslancov trvalo s
prestávkami vyše osem hodín. Poslanci na februárovom zasadnutí rozhodli o erbe a vlajke a
výdavkoch

na

autá

a počítače.

Poslanci

koalície

ANO-DS-KDH-SDKÚ

prejavili

nespokojnosť, že dohodnutý princíp pomerného zastúpenia na postoch predsedov bol
obsadením novovytvorenej kultúrnej komisie HZDS-ĽS narušený, pretože mal pripadnúť
tejto štvorkoalícii. Napriek tomu boli ale všetci predsedovia komisií volení vyše 90percentnou väčšinou, niektorí jednomyseľne. Predseda vyjadril spokojnosť s priebehom a
výsledkami zasadnutia parlamentu BBSK a vystupovaním poslancov. Pripomenul, že
rozhodovanie obmedzuje nevyjasnené financovanie. Rozpočtové provizórium poznačilo, ako
povedal vedúci Úradu Milan Mráz, na prerokúvaní odmien a náhrad poslancov. Poslanci si
zvýšili navrhnutú mesačnú odmenu o 1000 Sk na 5.000 Sk a teraz hrozí - s ohľadom na
odhady náhrad - na osobných výdavkoch ročný deficit 359.000 Sk. MF SR totiž rozpočtovalo
na odmeny a náhrady v priemere 5.298 Sk na poslanca mesačne, pretože náhradu mzdy za
minimálne jedno zasadnutie parlamentu raz za dva mesiace a minimálne jedno zasadnutie
komisie raz za mesiac rátalo z priemernej mzdy v SR, čo sa ale zdalo poslancom málo. Milan
Mráz informoval, že poslanci tiež rozhodli, že pre predsedu BBSK + zakúpený notebook,
mobilný telefón (Nokia 9210), diktafón a vyčlenený mesačný paušál na mobil (5000 Sk) a
internet.

Premiér vlády SR Mikuláš Dzurinda v Banskej Bystrici
Dňa 10. februára 2002 navštívil Banskú Bystricu premiér vlády SR Mikuláš Dzurinda. Na
tlačovej besede komentoval, že KDH neurobilo dobrý krok, na opatrenia voči uplatňovaniu
maďarského krajanského zákona. Zdôraznil, že treba vždy voliť správne slová v správny čas a
v prípade krajanského zákona podľa neho ešte nebol vyčerpaný celý politický priestor. V
iniciatíve KDH registruje nielen snahu o riešenie dôsledkov problematického zákona, ale aj
určitý aktuálny vnútropolitický záujem KDH. Premiér zopakoval, že SR nedovolí narušenie
svojej zvrchovanosti a diskrimináciu občanov na národnostnom princípe, ale čaká na
rokovania s budúcou maďarskou vládou. Pripomenul, že tému krajanského zákona si
vládnuca strana zahrnula medzi svoje volebné témy, a preto je tak treba posudzovať
vyrieknuté slová a ich adresovanie. Nepreceňuje preto ani reakciu štátneho tajomníka MZV
MR na vyhlásenie NR SR. Premiér Mikuláš Dzurinda nie je prekvapený informáciami z
kruhov EÚ, ktoré sa nazdávajú, že prijatie SR, Poľska a Cypru sa môže sproblematizovať, aj
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keď u každej z krajín z iného dôvodu. Považuje signály z EÚ za včasné, ale netraumatizujúce,
za jasné prejavy toho, čo znepokojuje EÚ, ak by vznikla v SR určitá politická konštelácia.
Poznamenal, že absolútnou zárukou zahranično-politickej kontinuity je súčasná vládna
formácia.

SDKÚ- nový krajský predseda
Predsedom krajskej organizácie SDKÚ v Banskobystrickom kraji bol zvolený naďalej Jozef
Mikuš. „Zásadné problémy sa musia riešiť vo vnútri koalície, nesmie o nich rozhodovať
opozícia“, vyhlásil premiér a predseda SDKÚ na Slovensku Mikuláš Dzurinda na tlačovej
besede v Banskej Bystrici pri príležitosti krajskej konferencie SDKÚ. Opozícia nesmie
rozhodovať o problémoch koalície. Ak by podľa neho pri hlasovaní o dôvere podpredsedovi
vlády Ivanovi Miklošovi došlo k situácii, že by rozhodovala opozícia, znamenalo by to
smerovanie k novej vládnej koalícii, z čoho vyplýva nutnosť zamyslieť sa nad
zodpovednosťou za ďalší vývoj v krajine. Dodal, že nechce komunikovať s partnermi z SDĽ
cez média, ale podľa princípu "správne slová v správy čas" rokovať v Koaličnej rade. V
prípade predaja akcií VSŽ stále čaká na závery Úradu pre finančný trh, pričom sa nenazdáva,
že by bol predaj stratový a jesenný pokles hodnoty akcií pričíta vtedajšej výplate dividend. K
prípadu BMG investu premiér uviedol, že časť politikov, ako napr. Robert Fico a Anna
Malíková, parazitujú na osude klientov a vytĺkajú z toho politický kapitál. Zdôraznil, že každý
občan si musí niesť svoju zodpovednosť a "premiér nemôže byť jediným zodpovedným
človekom v tejto krajine". Minister vnútra a generálny sekretár SDKÚ Ivan Šimko
poznamenal, že počet havarujúcich podnapitých policajtov je rovnaký ako vlani a polovičný v
porovnaní s rokom 2000, len sa teraz priestupky už neututlávajú a tak sa na policajtov vyvíja
morálny tlak. Na konferencii premiér zaznamenal - vraj ako všade - skepsu, apatiu a
sklamania po voľbách orgánov VÚC a kritiku, že v regiónoch necítiť vplyv lídrov strany.
Činnosť SDKÚ v Banskobystrickom kraji ohodnotil ako dobrú, že sa dá na čom stavať, že sa
navrhujú riešenia, že sa rozmýšľa, v akej konštelácii ísť do parlamentných a komunálnych
volieb. Jozef Mikuš, ktorý bol opäť zvolený krajským predsedom, vzniesol kritiku k časti
miestnych zväzov, k lídrom strany za spomínanú malú komunikácii s regiónmi. Podporil čo
najrýchlejší presun kompetencií na regióny a ich navýšenie. Staronový predseda získal vyše
70 hlasov, jeho protikandidát, zástupca prednostu Krajského úradu Martin Baník 30 hlasov.
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Grémium tretieho sektora
Dňa 8. februára 2002 sa predseda Banskobystrického samoprávneho kraja Milan Marčok a
predstavitelia Krajského grémia 3.sektora Banskobystrického kraja sa dohodli na spolupráci.
Predseda hneď ponúkol zástupcom mimovládnych organizácii účasť vo výberových
komisiách na obsadenie miest v Úradu predsedu BBSK. Člen KG3S Ján Roháč, predseda
privítal ponuku odborníkov z mimovládnych organizácií do komisií zastupiteľstva, pričom
KG3S vraj disponuje expertmi napr. na regionálny rozvoj, cestovný ruch, vidiek, kultúru,
školstvo či financie. Podľa Jána Roháča označil Milan Marčok medializované politické
rozdelenie vedúcich funkcií v Úrade za nedorozumenie a v najbližšej dobe zverejnia
prijímacie inzeráty. Strany sa tiež dohodli na vypracovaní formálnej dohody o spolupráci.
KG3S ocenil plán Úradu zriadiť webovú stránku o BBSK a činnosti Úradu, na ktorej sa majú
ešte pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejňovať k pripomienkovaní materiály
zastupiteľstva.mil. Sk a záujmom úradu je kúpiť ju podstatne lacnejšie. Využijú na to
dlhodobý úver .

Slávny rodák JUDr. Peter Tomka
Pôvodom Banskobystričan, JUDr. Peter Tomka, expert na medzinárodné právo bol Valným
zhromaždením a Bezpečnostnou radou OSN zvolený v roku 2002 za sudcu Medzinárodného
súdneho dvora v Haagu. Mesto Banská Bystrica mu poslalo blahoprajný telegram.
JUDr.Tomka poďakoval za milé slová uznania a priania, ktoré dostal pri tejto príležitosti od
predstaviteľov svojho rodného mesta. Na svoje detstvo a roky štúdií a dozrievania má tie
najkrajšie spomienky.

Strana zelených na Slovensku
Sto delegátov prerokoval 15. februára programové otázky a upravilo stanovy v súlade
s novým územnosprávnym členením. Schválený program bol východiskom pre volebný, užší
program, ktorého návrh má Predsedníctvo strany pripravilo do konca apríla pre rokovanie
Republikového koordinačného výboru. SZS chce skvalitniť životné prostredie a sociálnu
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sféru, presadiť diverzifikáciu energetických zdrojov, vyrovnať podmienky pre jednotlivé
druhy, uprednostniť obnoviteľné a domáce zdroje, čo by znížilo aj schodok zahraničného
obchodu a pomohlo domácemu hospodárstvu a riešeniu nezamestnanosti. úprimnou snahou o
riešenie tohto problému, ktorý dolieha na celý svet, vyhlásil dňa 16.FEBRUÁRA na tlačovej
besede v Banskej Bystrici predseda výboru NR SR pre životné prostredie Ladislav Ambróš a
dodal, že USA mali byť príkladom pre ostatný svet v akceptácii Kjótskeho protokolu.Ako
uviedol, USA majú značný vedecko-technický a priemyselný potenciál a výrobou a úpravou
zariadení na nižšiu produkciu oxidov uhlíka a síry by naštartovali aj svôj hodpodársky rozvoj.
Ladislav Ambróš sa domnieva, že ale v konečnom dôsledku USA zmenia názor na pozíciu,
ktorú od nich svet očakáva. Poznamenal, že ekológia je určitou ekonómiou prírody a prírodné
zákonitosti nemožno obísť, raz sa budú musieť ekologické problémy riešiť a zodpovední
politici by ich nemali odsúvať, lebo problémy len narastú. Predsedníctvo pripraví tiež postup
vo volebných kampaniach pred parlamentnými a komunálnymi voľbami. Činnosť SZS vo
volebnom roku bola sformulována do kampane Za čisté Slovensko.

Rada OZ KOVO v Banskej Bystrici
Je odborárskou a stavovskou organizáciou strojárov a kovorobotníkov v regióne. Rok 2002
bol pre toto odvetvie činnosti prelomový z viacerých dôvodov.

Strojári na strednom

Slovensku môžu už len spomínať na časy, kedy ich remeslo malo istú vážnosť, odbyt bol
zabezpečený a ich výrobky vyhľadávané v cudzine. Úpadok, konkurzy, prepúšťanie, takýto
takmer identický scenár charakterizuje v minulosti vychýrené strojárske fabriky. Podľa
názoru Terézie Ďuríkovej, členky predsedníctva Rady OZ KOVO pre Banskobystrický kraj,
bez financií, určených na rozvoj strojárskeho priemyslu, prípadne daňových výhod, ktoré by
naštartovali

najmä

export,

sa

súčasná,

naozaj

zlá

situácia,

nezmení.

Podniky

v Banskobystrickom kraji živoria. Dokumentujú to i nasledujúce údaje, ktoré odzneli na
nedávnej porade kováckych ZO BBK vo Zvolene. V Novostroji Lučenec dlhuje
zamestnávateľ mzdy a odborovej organizácii odvody členských príspevkov. Situáciu
komplikuje prepúšťanie zamestnancov. Zlievárenská spoločnosť v Hronci je v konkurze a
v týchto dňoch sa stal konkurz realitou aj pre firmu Essel, a.s. Slovenská Ľupča, ktorá sa od
apríla premenila na novú spoločnosť Vyhys. Problémy sa prehĺbili nástupom exekútora do
firmy, ktorý zablokoval účty aj divíznym spoločnostiam. Z PPS Detva Holding, a.s., postupne
odchádzajú zamestnanci, ktorí dostali výpovede od správcu konkurznej podstaty a po
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nedávnej neúspešnej schôdzi veriteľov (23.7. 2002) je ohrozený nielen jej osud, ale i osud 500
zamestnancov, ktorí ešte zostali vo fabrike z pôvodného vyše 1100 členného kolektívu.
Zamestnanci sa redukujú aj v Hriňovských strojárňach. Z 500 ich zostalo 275, ale stále to nie
je konečné číslo. Pohyb nastal aj v doteraz stabilizovanej nástrojárni. Pred privatizáciou je
ZSNP Žiar nad Hronom, majiteľ by mal byť známy v auguste. Z organizačných dôvodov
najmä z Alufinalu odchádza 200 ľudí, hlavne ženy. Pozitívne snáď možno hodnotiť Strojárne
Vyhne, ktoré boli 1,5 roka v konkurze. Od 1. júla majú nového majiteľa – Sitno Holding, a.s,
Kremnica. V súčasnosti prebieha transformácia spoločnosti na akciovú, pričom dôjde aj
k zmene názvu na Stredoslovenské strojárne Sitno. Nový majiteľ mieni zachovať výrobu píl a
deliacich zariadení a rozšíriť ju o poľnohospodársku techniku, pričom tento odbyt by
smeroval do Nemecka. Zatiaľ tu má prácu 136 ľudí. K stabilizovaným firmám patria len
WAY Industry v Krupine, Küster vo Vlkanovej, CSM Tisovec. Zložitú situáciu „mŕtvych
podnikov“ pomáha riešiť najväčší zamestnávateľ na Horehroní hutnícky kolos Železiarne
Podbrezová. V strojárstve v SR celkovo poklesol počet zamestnanov oproti roku 2001 o vyše
3 %. V rármci KOVO sú rozdiely citeľné v úrovni nominálnej mzdy, i keď tá sa oproti
vlaňajšku zvýšila. Samozrejme, mzdy sú veľmi odlišujú podľa výkonnosti ekonomiky
v jednotlivých regiónoch. Banskobystrický kraj je naďalej „Čiernym Petrom“ a východisko
s priaznivou perspektívou je, podľa predchádzajúcich údajov, ešte viac zahmlené.

PUMPA Shell
23 mimovládnych združení protestovalo proti zámeru postaviť čerpaciu stanicu na
sidlisku Banská Bystrica – Radvaň.

"Stredná Európa nie je Nigéria", upozorňovalo 23

mimovládnych ekologických organizácií z celej SR v otvorenom liste 7.januára nadnárodnú
spoločnosť Shell, ktorá plánuje na banskobystrickom sidlisku Radvaň postaviť napriek
protestom 1380 miestnych občanov čerpaciu stanicu. V liste, ktorý médiám poskytol riaditeľ
Nadácie Ekopolis Juraj Mesík, sa uvádzalo, že Shell svojím zámerom chce asi ostať verný
"svojej povesti ničiteľa životného prostredia a obyvateľstva chudobných rozvojových krajín
ako naprídklad v Nigérii, kde sa jej meno spája s vraždou abčianskeho akvitistu a spisovateľa
Ken Saro Wiwu" a chce "devastovať životné prostredia a pošlapávať vôľu obyvateľov
Slovenska".

Slovenské mimovládne organizácie sú znepokojené, "že nadnárodná firma, od

ktorej by občania Slovenska očakávali spĺňanie vysokých ekologických a najmä etických
štandardov hodných úrovne EÚ, sa pokúša na občanoch strednej Európy uplatňovať nižšie
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štandardy", a odmietajú uplatňovanie dvojích štandardov - pre bohatý svet a pre chudobných.
Medzi organizáciami, ktoré sa pripojili k otvorenému listu sú napr. Architektúra pre trvalo
udržateľný rozvoj, Greenpeace či Ži a nechaj žiť z Bratislavy, Sosna a Spoločnosť priateľov
Zeme z Košíc, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, dve z miestnych organizácií
SZOPK, občianske združenia z Ďubákova, Slatinky a ďalších miest SR.

Ako

pre

médiá

zdôraznila Ľudmila Priehodová z Občianske združenie " Za dôstojnú Radvaň" , ktoré
protestovalo proti čerpacej stanici už vyše roka, OÚ v B.Bystrici vydal na stavbu stavebné
povolenie 17.decembra 2001, ale ešte 21. 12. na oficiálnu otázku odpovedalo, že vec je v
riešení. Občania protestujú proti pumpe nielen preto, že ju neobsahovala územná
dokumentácia, ale najmä kvôli tomu, že v okruhu 700 m sú už tri čerpacie stanice, stavba
zaberie časť trávnatej plochy a preruší pešie cesty. Pritom územný plán mesta núka vyše 20
iných miest, a preto občania už na počiatku žiadali primátora o poskytnutie iného mestského
pozemku investorom.

Primátor poskytol riešenie
Dňa 17.januára na základe protestov občianskej iniciatívy Za dôstojnú Radvaň proti výstavbe
čerpacej stanice Shell uprostred sídliska na rokovaní investorov, občanov a mesta ponúkol
primátor Banskej Bystrice Ján Králik riešenie, ktoré OI od počiatku navrhovala: výmenu
pozemkov. K ponuke sa musia vyjadriť investori Shell a firma BOL - real a prípadne vyčísliť
náklady na zmenu. Ako na dnešnej tlačovej besede v Banskej Bystrici uviedol riaditeľ
organizácie Občania v akcii Bohdan Smieško, účinným argumentom pre súhlas s výmenou
pozemkov by malo byť vystúpenie právnika Jána Hrubalu, ktorý vysvetlil, že ak Ústavný súd
vyhovie podaniu z jesene minulého roka, bude anulované celé územné konanie a škoda pre
investorov bude ešte väčšia.
Dušan Bók z OI Za dôstojnú Radvaň uviedol, že rokovanie bolo korektné a vecné. OI
zdôraznila nesúhlas väčšiny občanov sídliska s umiestnením čerpacej stanice na zelenej
ploche a v smere peších ťahov, keď v okruhu 700 m sú tri iné pumpy, a podčiarkla, že nie je
proti firme Shell. Generálny riaditeľ Shell Slovakia Slavomír Jankovič vraj tvrdil, že
rešpektuje názor občanov, ale nie je majiteľom firmy. Mesto ponúklo dve miesta podľa
generelu rozvoja čerpacích staníc z roku 2000. Ten ich obsahuje viac, len tieto dve sú však v
majetku mesta. Reálne je na parkovisku pri plážovom kúpalisku oproti areálu ZARES, na
ktorého mieste sa plánuje výstavba veľkého obchodného strediska kategórie Baumax ap.
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Najbližiša konkurencia je asi 1,5 km jazdy. Proti druhému miestu pri Úradu priemyselného
vlastníctva sa už objavili protesty miestnych obyvateľov a mesto sa podľa riaditeľa Útvaru
hlavného architekta Jána Kupca chce vyhnúť podobnej situácii. Mesto predloží písomnú
ponuku v piatok, do konca mesiaca sa majú investori vyjadriť a prípadne komisie MsZ a 19.2.
by MsZ prípad prerokovalo. V Radvani by na pôvodom mieste vznikla zelená zelená plocha s
tuctom stromov a miesto pre sezónne stánky. Obyvatelia sídliska Radvaň sa skoro dva roky
snažili prekaziť výstavbu čerpacej stanice na Sládkovičovej ulici. Stavebné povolenie dostala
firma SHELL, ktorá už začala s prácami na prvej časti stavby, ktorou mala byť tržnica.
Vzhľadom na protest občanov primátor mesta nedávno ponúkol firme SHELL náhradné
pozemky, táto ich však neakceptovala a trvá na pôvodnom umiestnení. Občianske združenie
podalo podnet až na Ústavný súd SR, odtiaľ zatiaľ ešte odpoveď neprišla. V januári bol
adresovaný na odbor životného prostredia Krajského úradu v B. Bystrici súčasne podnet
primátora mesta a občanov Radvane na preskúmanie vydania povolenia Okresným úradom
v B. Bystrici. KÚ zistil porušenie platných predpisov a preto pozastavil platnosť povolenia a
výstavba je teraz zastavená. Občania obchádzajú okolo oploteného priestoru a čakajú ako
dopadne opätovné prešetrenie povolenia na výstavbu na prvostupňovom orgáne, teda na
Okresnom úrade v Banskej Bystrici. Dva roky stálo občianske združenie Za dôstojnú Radvaň
na čele kampane proti výstavbe benzínovej čerpacej stanice Shell na tomto banskobystrickom
sídlisku. Zdá sa, že jeho snaženie nebolo márne, pretože spoločnosť Shell sa rozhodla od
zámeru výstavby čerpacej stanice odstúpiť. Ako sa uvádza vo vyhlásení Mestského úradu,
dôležitým krokom, prečo sa firma Shell po rokovaniach s primátorom rozhodla pre takéto
riešenie je, že sa v súčasnosti sústreďuje na novovzniknutú obchodnú akciu, na uzatvorenie
zmlúv na kúpu časti siete ČS Avanti v SR, a to aj v Banskej Bystrici. Občianske združenie Za
dôstojnú Radvaň, citujúc z listu spoločnosti primátorovi mesta, ako dôvod uvádzalo i
prebiehajúce správne konanie v tejto veci na Ústavnom súde, ktoré na reálnu prax môže trvať
dlhé časové obdobie. Firme Shell Slovakia záleží na tom, aby dobré vzťahy s mestom zostali
zachované a dôkazom toho je aj prísľub primátorovi, že spoločnosť v druhom polroku sumou
100 tisíc Sk podporí banskobystrické Divadlo z pasáže, čo bol už druhý takýto príspevok
v tomto roku. Nevôľa občanov v súvislosti s výstavbou čerpacej stanice pramenila z jej
umiestnenia uprostred obytnej zóny. Obyvatelia chceli tento priestor využiť podľa vlastných
predstáv ako pešiu zónu a uvažovalo sa aj o výstavbe tržnice. Krokmi na zrušenie výstavby
čerpacej stanice však pravdepodobne dôjde aj k zastaveniu, alebo zrušeniu tejto aktivity.
Pravdu mali obyvatelia sídliska v tom, že toto obytné územie je z ich pohľadu prehustené
benzínovými pumpami. Na pomerne malom priestore sa tiesnia štyri čerpacie stanice, ktorých
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majitelia si navzájom konkurujú. Pritom však na diaľnici z Banskej Bystrice po Žiar nad
Hronom motorista nemá ani jednu možnosť natankovať, keď tento úsek akoby ušiel
pozornosti prevádzkovateľom čerpacích staníc. Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň na
proteste spolupracovalo s koordinátorom kampane OZ Občania v akcii, združujúcom 11
občianskych iniciatív z väčšiny krajských miest.

Stretnutie občanov s poslancami Radvane
Nielen poslanci Národnej rady sa najmä na konci volebného obdobia dostávali viac ako
inokedy do centra pozornosti voličov. Zúčtovacie stretnutie s poslancami Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici v rámci celoslovenskej kampane Občania vo voľbách sa
uskutočnilo 3.7.2002 v banskobystrickej mestskej časti Radvaň. Zorganizovalo ho Občianske
združenie Za dôstojnú Radvaň, to isté združenie, ktoré v minulých mesiacoch stálo na čele
hnutia proti výstavbe ďalšieho benzínového čerpadla na tomto sídlisku. Na stretnutí mohli
občania konfrontovať prítomných poslancov s ich vlastnými programami a sľubmi, s ktorými
ako kandidáti vstupovali do ostatných komunálnych volieb. Prirodzene, zaujímalo ich, prečo
sa poslanci nestotožnili s ich názormi proti výstavbe benzínovej pumpy, ktorú mimochodom,
zrejme aj pod tlakom verejnej mienky, nakoniec pozastavili. Jedna poslankyňa

najskôr

hlasovala za a neskoršie, keď videli aký je odpor občanov proti výstavbe, svoje stanovisko
zmenila. Ďalší dvaja poslanci vyjadrenia občanov nepodporili. Stavbou pumpy bola podľa
nich podmienená i výstavba tržnice a pre Radvaň chceli len to najlepšie. Poslancovi a lekárovi
v jednej osobe sa síce benzínové čerpadlá nepáčia, ale ako povedal, neprekážalo by mu, keby
čerpacia stanica stála aj pod jeho oknami. Občanov zaujímal aj osud historických pamiatok na
sídlisku, ktoré inak chátrajú a potrebujú rekonštrukciu. Potešil ich prísľub, že v priestoroch
Radvanského kaštieľa sa v najbližšej dobe bude upravovať priestor aj za aktívnej účasti
poslancov. Jednou zo súčasných aktivít občianskeho združenia je aj príprava na riešenie
problému odvozu odpadov. Z diskusie s poslancami vzišla aj výzva na budúcu vzájomnú
spoluprácu. Cieľom stretnutia bolo zvýšiť účasť občanov na komunálnych voľbách

a

umožniť im, aby kandidátov nevolili len na základe straníckej príslušnosti, ale najmä podľa
ich vzťahu ku komunite. Rozhodujúci je vzťah ku komunite a občianske povedomie a kultúra
vzťahov.
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Strana občianskeho porozumenia
Dňa 9.januára zasadalo Republikové predsedníctvo Strany občianskeho porozumenia
v Banskej Bystrici. V otázke zákona o zahraničných Maďaroch zastáva SOP názor, že SR by
mala dosiahnuť rovnaké postavenie ako Rakúsko. Riešenie dvojstrannou zmluvou napr. na
úrovni Rumunska nepovažuje za postačujúce a treba odstrániť všetky pochybnosti o možnom
zasahovaní maďarskej jurisdikcie na území SR. So stanoviskom Republikového
predsedníctva SOP, ktoré zasadalo

v Banskej Bystrici, oboznámil predseda SOP Pavol

Hamžík. RP SOP schválilo postup predstaviteľov strany na Koaličnej rade, žiadalo vládu o
jasné a jednoznačné stanovisko, pretože len vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí
nepovažuje za adekvátne, a prípadne preto SOP podporí návrh na rokovanie NR SR. Predseda
uviedol, že prioritami SOP je vytvárať podmienky pre rast reálnej mzdy a v legislatíve ďalšia
harmonizácia právneho prostredia SR s EÚ. Chce, aby SOP zohrala na politickej scéne SR
upokojujúcu, integrujúcu úlohu a napĺňala princípy, s ktorými vznikala. Varoval pred tým,
aby sa v otázke vstupu do EÚ a NATO rozdeľovala politika na koaličnú a opozičnú, lebo
treba, aby "všetci ťahali za jeden povraz", a preto podporí preintegračné kroky HZDS.
Nesúhlasí, aby sa dopredu občanom diktovalo, koho voliť, a odmieta zasahovanie do
vnútorných vecí kto má o čom rozhodovať. Uviedol, že hodnotu integrácie z pohľadu
občanov netreba preceňovať a konfrontácia by preto mohla HZDS zvýšiť prílev voličov.

Národniarsky Prvý máj
na

celoslovenských

oslavách 1. mája v Banskej Bystrici na prvomájovom mítingu

Slovenskej národnej strany v Banskej Bystrici, predsedníčka a poslankyňa NR SR Anna
Malíková, odmietala "s prepáčením lezenie do zadku Američanom a EÚ" Vo svojom
temperamentnom príhovore uviedla, že

Slovenská národná strana chce naprávať to, že

farizejské ľavicové strany nerobili ľavicovú politiku. Podľa nej vládla "horda lúpežníkov na
čele s Mikulášom Dzurindom", a preto je v súčasnosti Slovensko choré, panuje tu vysoká
nezamestnanosť, nízke dôchodky, chýba ekonomická koncepcia, rozpočet je nastavený len na
deväť mesiacov a po voľbách hrozí krach verejných financií. Na celoslovenských
prvomájových oslavách SNS v Banskej Bystrici sa takto vyslovovala k polickej situácii
predsedníčka SNS Anna Malíková. Predsedníčka prejavila skepsu, čo môžu splodiť mačka a
pes z plagátov SDKÚ, a tvrdila, že na týchto plagátoch "chýbajú krysy - KDH, SDĽ, SOP",
ktoré sa zbavujú vládnej zodpovednosti. Tvrdila, že korupčnosť je kritériom prijatia do
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vládnych služieb a pýtala sa, ako môžu politici skladajúci sľub vernosti vo Washingtone a
prísahajúci na zástavu USA brániť záujmy SR. Odmietla "s prepáčením, lezenie do zadku
Američanom a EÚ" s tým, že slovenskí vojaci nebudú umierať v zahraničí za záujmy
zapredaných politikov. Podľa podpredsedu Viliama Oberhausera je vysoká nezamestnanosť
hanbou vlády, "darebákov a vagabundov", ktorí sa "driapu k moci, ale nevedia" štát riadiť.
Poslancec Miroslav Kotian má M.Dzurindu za populistu a vyčítal "vláde na čele s Cigáňom"
neriešenie ekonomicko-sociálnej situácie a verejných financií, čo potom napráva NBS. Návrh
KDH na jednotnú daň charakterizoval ako demagogický, nekresťanský, keď rovnakú daň by
platil privatizačný poradca s 200-miliónovým ročným príjmom a šička s 5000 Sk mesačne.
Nitrianský primátor Jozef Prokeš upozornil, že vstup do NATO nemôže byť cieľom ,ale len
prostriedkom zveľadenia SR a životnej úrovne. Napadol vládu, že zamieňa predaj akcií SPP
za vstup investora, za ktorý považuje len navýšenie základného imania. Predseda Slovenskej
národnej mládeže Dušan Gonda kritizoval odchod mladých za prácou do cudziny a varoval,
že národ bez mladých je národ bez budúcnosti. Predseda banskobystrickej Krajskej rady SNS
Ivan Eibner tvrdil, že sa chystá odtrhnutie juhu SR, lebo v Maďarsku už vzniká hospodárska
zóna na hraniciach, investori sa v SR odrádzajú od investícií na juhu a keď občania - držitelia
preukazov zahraničných Maďarov budú pracovať v MR, znamená len krok k referendu za
odtrhnutie. Na podujatí, na ktorom SNS prišla pozdraviť všetkých ľudí práce sa zišlo asi 600
ľudí s transparentmi ako "Zjednoťme národné a kresťanské sily v prospech občana",
"Zradcovia, odídˇte", "Dzurinda sa smeje, Slovensko krváca" či "SNS pomôže".

Ľavicový prvý máj
Predseda SDĽ a primátor mesta Ján Králik informoval, že KSS, SDĽ, SDSS a SOP sa
rozhodli usporiadať v meste prvomájové oslavy spoločne, len s vystúpením primátora.
Združenie robotníkov Slovenska na poslednú chvíľu od spoločného projektu odstúpilo. Ján
Králik zhodnotil ľavicovú politiku a jej smerovanie pred voľbami. Králik zdôraznil, že
prvomájová spolupráca sa môže odzrkadliť aj v spolupráci na jeseň. Tradičná veselica,
ľudová hudba, občerstvenie, programy pre deti a mládež boli sprievodnými podujatiami
sviatku práce v Banskej Bystrici.
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Krajský snem HZDS
Dňa 10. júla

bolo mimoriadne zasadnutie Krajského predsedníctva HZDS ĽS, kde sa

konštatovalo, že odchod podpredsedu hnutia Petra Novotného bol jeho slobodným
rozhodnutím. Podľa Ivana Kiňu v banskobystrickej krajskej organizácii HZDS-ĽS nie je
nespokojnosť, tvrdo sa ale diskutovalo, ale aj oceňovalo zastúpenie kraja na kandidátke.
Odchod bývalého hospodára HZDS-ĽS a súčasného podpredsedu banskobystrického
krajského predstavenstva pre média Petra Novotného z Hnutia je jeho slobodným
rozhodnutím, ktoré rešpektujeme, vyhlásil v Banskej Bystrici po mimoriadnom zasadnutí KP
HZDS-ĽS krajský predseda Ivan Kiňo. Nesúhlasil s Petrom Novotným, že nominačný snem
bol zmanipulovaný. Poukázal na slová Oľgy Keltošovej, že prebehol podľa stanov. Uviedol,
že ho Peter Novotný už skôr informoval o záujme angažovať sa vo vznikajúcom Syndikátu
malých a stredných podnikateľov, ako aj o tom, že ide o nadstranícku, nepolitickú
organizáciu. O prerušení členstva, o ktorom Peter Novotný - podľa vlastných slov - uvažoval,
ale vraj správy nemal. I. Kiňo odmietol názor, že odchod je len hrou pre zviditeľnenie a
získanie renomé novej organizácie podnikateľov. Uviedol, že P.Novotný bol skúsený
funkcionár, ale ako všetci nie nenahraditeľný. Návrhy z okresných organizácií na osobu, ktorá
by ho zastúpila vo funkcii podpredsedu, očakáva do dvoch týždňov. Ivan Kiňo slová Petra
Novotného o nespokojnosti v okresných organizáciach označil za nepodložené. Priznal ostré,
tvrdé diskusie na úrovni okresov, kraja ako aj ústrednej nominačnej komisie. Nespokojnosť je
vraj v Bratislavskom kraji, ktorého zastúpenie sa radikálne znížilo, v Banskobystrickom kraji
je vraj však spokojnosť - teraz má v NR SR dvoch poslancov, ale na kandidátke ich je 18, z
toho do 50. šesť. Ako dodal, v prvej tridsiatke sú Ján Jasovský , Ivan Kiňo ), právnik Miroslav
Abelovský (23.) a tieňový minister zdravotníctva Milan Urbáni , medzi 35 a 62. miestom boli
A..Podracká, poslanec Gabriel Karlín, slečna Polievková a p.Baláž. Volebná kampaň Hnutia v
kraji sa má konala vraj bez veľkých mítingov, pôjde "o akcie pre ľudí" a najmä o osobné
rozhovory. Plán návštev predsedu Vladimíra Mečiara v kraji bol predmetom príprav.

KDH

na primátora Banskej

Bystrice kandidovalo Petra

Lačného
Súčasného prednostu Okresného úradu v Banskej Bystrici Petra Lačného KDH v jesenných
komunálnych voľbách kandidovalo na primátora KDH. Podľa informácií pre tlač Klubu
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KDH v Banskej Bystrici 19.februára rokoval o stratégii postupu do komunálnych volieb a za
prioritu považoval vytvorenie predvolebnej stredo-pravej koalície. Schválil tiež širšiu
otvorenú kandidátku na poslancov MsZ z členov a nečlenov KDH. Banskobystrické KDH
vstúpilo do komunálnych volieb v stredo-pravej koalícii.

Peter

Lačný

(nar.

1956)

je

pôvodným povolaním stavebný inženier, poslancom MsZ v Banskej Bystrici je od r.1990, do
r. 1994 bol členom Mestskej rady, v rokoch 1994-98 bol zástupcom primátora Igora
Presperína, od r.1998 zastáva post prednostu OÚ a vlani na jeseň bol zvolený poslancom
BBSK.

Programová konferencia SDĽ
Programová deklarácia SDĽ z 28.apríla v materiáli "Základné - otázky nového politického
programu" priznávala politické chyby strany v uplynulých 12 rokoch, najmä v odbornej
pripravenosti, ústupkoch neoliberalismu a v podcenení občianskych iniciatív, a prinášala
návrhy jej dlhodobého smerovania k ideám európskeho sociálneho štátu, riešení
zamestnávateľnosti ľudí a skutočnej rovnej šance a slobody. Dokument, ktorý diskutovala
programová konferencia SDĽ v Banskej Bystrici a o mesiac predložený k schváleniu VIII.
zjazdu SDĽ, novinárom 28.apríla predniesli predseda SDĽ Pavel Koncoš, predseda NR SR a
vedúci autorského tímu Jozef Migaš a predseda Mladej demokratickej ľavice Ivan Štefunko.
Ján Migaš uviedol, že SDĽ nevedela vždy adekvátne odpovedať na problémy transformácie a
výzvy 21.storočia, a to ani programom z r.1996 a jeho plnením. Nebola pripravená na
vládnutie a namiesto vlastných programov len pripomienkovala pravicové. Podcenila rovinu
občianskej spoločnosti, združení a iniciatív, má rozsiahlú, ale nepružnú organizáziu,
neinovovala osobnosti, chybila v prezentácii. Pavol Koncoš zdôraznil, že ponovembrová
politika sa sústredila len na zmenu vlastníckych vzťahov a iné otázky sa čiastočne začali riešiť
až po r.1998. Nekalosti privatizácie demoralizovali spoločnosť a rozšírili korupciu,
nenastolila sa rovná šanca nech už pre živnostníkov a malých podnikateľov vôči
veľkopodnikateľom a ich manažérom, či v pozícii hľadania a voľby práce chudobnými ľuďmi
a istotami bohatých. Chýba ľavicové stredisko pre politologické a ekonomické analýzy.
I.Štefunko kritizoval nerozvinutú komunikáciu SDĽ s občanmi. SDĽ priznala odbornú
nepripravenosť a prednostne chce riešiť chudobu. Idea rovnakej šance a slobody má svoje
sociálne podmienky. Ako základné hodnoty SDĽ označil Pavol Koncoš demokratický
socialismus, spravodlivosť, solidaritu, slobodu, udržateľný rozvoj, pričom upozornil, že
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rovnosť šancí má sociálne podmienky. Vyhlásil, že je treba pokračovať v reformách verejnej
správy, školstva, zdravotníctva a v dôchodkovej reforme. Podľa Jozefa Migaša a I.Štefunka
treba riešiť základný rozpor súčasnej SR - vysokú nezamestnanosť a chudobu. Varovali, že
ich ďalší rast SR polarizuje a destabilizuje a poukázali na zodpovednosť zamestnancov aj
zamestnávateľov.

Okresný výbor Strany demokratickej ľavice
Úradujúci primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc. potvrdil, že OV SDĽ ho navrhlo za
kandidáta na primátora mesta Banská Bystrica v blížiacich sa komunálnych voľbách. Dodal,
že v súvislosti s nimi ale vznikla diskusia o úprave volebných obvodov. Počet poslancov sa
má znížiť z terajších 56 na 19 až 31. Bude ich asi 31, ale každá z deviatich "prímestských"
častí žiada zastúpenie, čo však môže vyvolať až desaťnásobný nepomer počtu občanov, resp.
voličov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát. V priemere pripadá na každého z 31
poslancov 2666 voličov, niekde by to ale bolo len 325. Svoju kandidatúru už od začiatku roka
nevylúčil – s podmienkou, že ho podporí SDĽ , potvrdil súčasný primátor mesta Ján Králik.

Združenie robotníkov Slovenska
ZRS začalo v roku 2002 zverejňovať výsledky kontroly na FNM SR o privatizácii v rokoch
1992-94 Z protokolu z kontroly privatizácie 624 štátnych podnikov v rokoch 1992-94
vyplýva, že FNM chýbalo desať realizačných zmlúv o predaji podnikov v celkovej cene viac
ako 734 mil. Sk. Išlo napr. o VAB Bánovce nad Bebravou (cena 259,1 mil. Sk) kupovaný
SIPOXom Bratislava, Pivovar Martin, závod Bytča, (204 mil.) privatizovaný K.K.Company
B.Bystrica, Poľnohospodárske stavby Piešťany (99,6 mil.) kúpené Stamosom Piešťany,
Nitrianské mlyny a cestovinárne (82 mil.) s privatizérom firmou Miva či Mlyn Pohronský
Ruskov (36,3 mil.) s kupujúcim Mony Levice. V prípade Sonez Nové Zámky s
nadobúdajúcim Roba Trade Bratislava cena nebola v prehľade ani uvedená. Časť z doteraz
utajovanej "Záverečnej správy z vykonania kontroly postupu FNM SR pri prevode majetku
štátu na iné osoby" z júna 1995 na tlačovej besede v B.Bystrici zverejnil predseda Združenia
robotníkov Slovenska Ján Ľupták. Na kontrole sa uzniesli vláda SR a Výkonný výbor FNM
14.3.1995 a od 20.marca ju uskutočňoval tím 13 kontrolóriek a kontrolórov vedený Annou N.
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(nie Nagyovou), v máji posílený o ďalších troch. Správa pojednáva o kontrole privatizácie
624 podnikov, z toho 519 predajov podnikov - zvyšok tvoril predaj akcií. J.Ľupták tvrdil, že o
kontrole nevedel do januára 2001, kedy ZRS niekoľkostostranovú knihu získala. V apríli
poskytla kópiu správy Generálnej prokuratúre a prezidentovi. Prokuratúra ju postúpila
vyšetrovateľovi, ktorý ju ale vrátil, lebo už ide o dostatočný dôkazový materiál. Od tej doby
"prokuratúra koná". Predseda pripomenul marnú snahu podriadiť v r.1995 FNM kontrole
NKÚ. Podľa neho "bohatí a mocní si prijímali zákony pre seba" a na privatizácii boli
zainteresované sily obklopujúce všetky doterajšie vlády, nielen Jána Čarnogurského, Jozefa
Moravčíka a Vladimíra Mečiara, ktorých obdobia sa protokol týka. V správe sa uvádza, že
napr. predajné zmluvy do r.1994 neobsahovali ustanovenie zakazujúce majetok rozčleniť a
previesť na iné subjekty, alebo zakazujúce ho zaťažiť skôr ako + v katastri zapísané záložné
právo FNM. FNM často vystupoval až ako podzáložný veriteľ za bankami, ktoré poskytovali
úvery na kúpu. Zmluvy často neobsahovali bankové spojenie, čo neskôr zťažilo exekúcie,
pôvod peňazí sa často preukazoval nasledovne a nie pred predajom ako žiadal zákon.
Kupujúci odmietali podpísať splátkové kalendáre, neplatili splátky, úroky a penále a FNM
často nerealizoval záložné právo.
Ján Ľupták 10.januára zverejnil údaje z piatich realizačných zmlúv zo súboru 33
zmlúv, ktorý kontrolóri náhodne vytipovali pre hĺbkovú kontrolu. Vyplýva z nich, že kupujúci
v čase kontroly dlhovali FNM na splátkach predajnej ceny 385 mil. Sk, 93 mil. Sk na úrokoch
a 120 mil. Sk na úrokoch z omeškania. Vizop Nitra za Mäsový priemysel Prešov z kúpnej
ceny 226,7 mil. Sk dlhoval 186,7 mil. Sk a na úrokoch 96,4 mil. Sk. Vladimír Poliak ako
zakladateľ firmy Pivovary Gemer, s.r.o., za Pivovar Gemer, š.p., Rimavská Sobota z ceny
224,3 mil. Sk dlhoval 64,7 mil. Sk a na úrokoch 38,9 mil. Sk. RCC Bratislava za Sabinu
Sabinov z ceny 119 mil. Sk dlhovala 80,3 mil. Sk a 56,3 mil. Sk. Ivalak Bratislava za
Stavoindustriu HSV B.Bystrica z ceny 96,3 mil. Sk dlhoval 8,5 mil. Sk a na úrokoch 4,8 mil.
Sk. TC Glassner GmbH Viedeň za časť Hornosrnianskej cementárne Horné Sŕnie - Vápenka
Žírany s cenou 66 mil. Sk dlhoval 45,4 mil. Sk na splátkach a 17,3 mil. Sk na úrokoch. Ako
J.Ľupták dodal, majiteľmi Vizopu boli súčasný prednosta OÚ Nitra Peter Mišík, funkcionár
KDH, resp. SDK, a Jozef Kuzma, bývalý ústredný tajomník SKDH.
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O ľavicovej politike
Súčasná situácia je pre slovenskú ľavicu výzvou, že sa v budúcom volebnom období musí
stabilizovať v opozícii, uviedol

v Banskej Bystrici v rozhovore s novinármi 26.marca

predseda SDĽ Pavol Koncoš. Poukázal, že ľavicové strany sa po r.1989 dva razy ocitli vo
vláde, ale vždy ako menej početnejšie krídlo pravoľavej koalície a tak nemohli stopercentne
plniť svoje programy. Vzniknutý stav a podpora verejnosti, podľa neho, preto odpovedá tomu,
že ľavicové strany a značná časť politikov a poslancov odišli od svojho programu.Predseda
SDĽ je naklonený komunikácii medzi ľavicovými stranami a ich spolupráci. Zjednotenie však
kvôli osobným ambíciam nepredpokladá, pretože, ako pripomenul, "pravica ide po hromadení
kapitálu, ľavicoví politici po funkciách". Zdôraznil, že SDĽ nestratila členov, ale voličov. V
porovnaní s pravicou chýba slovenskej ľavici inštitúcia ako MESA 10, ktorá by spracovávala
a pripravovala poznatky pre praktický výkon ľavicovej politiky, a rezervy sú v efektivite
organizačnej štruktúry SDĽ. Konštatoval, že ľavicoví odborníci a politici boli a sú schopní
sformulovať odvetvové koncepcie, ale už nie je základňa pre tvorbu napr. komplexnej
národohospodárskej politiky. Ocenil v tej súvislosti osobný podieľ Petra Weissa na prerodu
KSS v SDĽ počiatkom 90.rokov, ale upozornil, že regionálne štruktúry v čase jeho odchodu z
predsedníckeho postu zaostávali. Predpokladá, že v parlamentných voľbách + najúspešnejšou
ľavicovou stranou Smer, ale poukázal na "vejár, ktorý za sebou ťahá ".

Predvolebné záverečné snemy – SDĽ, SMER, SDSS, SNS
R.Fico kritizoval neoliberálnu hospodársku politiku, I.Šebová pre zníženie nezamestnaosti
odporúča podporovať čiastkové pracovné úväzky. Na tri záverečné predvolebné mítingy,
ktoré sa konali 17.septembra v Banskej Bystrici, prišlo spolu asi tisíc občanov: popoludní na
Smer 700 ľudí a na SNS päťdesiat, v podvečer na SDĽ-SDSS-SOP 250 občanov. Na
mítingoch sa zúčastnili celoštátni lídri a krajskí kandidáti. Predseda Smeru Róbert Fico
odhováral ľavicových voličov od "jednopercentných strán" a tvrdil, že Smer "je toľko
ľavicový, koľko umožňuje slovenská realita". Napadol pravicu, že „špekuluje“, keď žiada
právo na reparát. Zdôraznil, že už vládla štyri roky a SDĽ a SOP jej nezabránili v
neoliberálnej hospodárskej politike a lacnej privatizácii národného bohatstva. Odmietol tlak,
ktorým ho tlačí k HZDS-ĽS a prirovnal kroky terajšej vlády k postupu vlády Vladimíra
Mečiara pred voľbami v r. 1998 - len vraj "na Schifferovú sa - na rozdiel od terajších hostí dalo pozerať". Vyzval ľudí, aby išli voliť, nech už budú voliť kohokoľvek, aby politici získali
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väčší mandát a o vláde sa nerozhodovalo mimo SR. Zaželal voličom, aby ich politici
nesklamali a aby - ako po r.1998 - "si lepší život nezaistili len politici, ktorí sa vykašlali na
ľudí". Vo veci nebankových subjektov priznal vinu Ministerstva financií a NBS za nečinnosť,
vinu štátu za nezablokovanie majetku a vinu médií za reklamu. Odmietol ale odškodnenie z
daní, len z osobitého fondu z konkurzov nebankových firiem a z príjmov z sľubovaného
zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Vo verejnej správe zamýšľa r.2003 zrušiť polovicu
malých okresov, zlúčiť KÚ a Úrady VÚC v integrovanú verejnú správu, vytlačiť z
ministerstiev pätinu úradníkov a r.2005 zaviesť model 3+1. Základom ale je daňová reforma a
vlastné príjmy samosprávy. Kritizoval nízke kvóty dohovorené s EÚ pre slovenských
poľnohospodárov a vyzval v tomto k spoločnému postupu s Poľskom, Maďarskom a ČR.
Podporil vstup do EÚ a NATO, upozornil však, že členstvo nie je o pomoci, ale o
konkurencii. Kritizoval neexistenciu slovenských bánk a monopolov a s uľahčením dodal, že
vláda nepredala zvyšné bohatstvo: lesy, pôdu a pitnú vodu. Úlohu zahraničnej politiky SR
nenachádza v nereálnej snahe ovplyvňovať veľmoci, ale v podpore ekonomiky, lebo
"chudoba je fenoménom SR". Pre sa ale pozastavil nad vyčkávaním SR v prípade Iraku, keď
konštatoval, že "minister zahraničia - asi pre zaneprázdnenosť volebnou kampaňou - si
nevšimol, že sa okolo Iraku čosi deje". Opozícii by v budúcej NR SR prisúdil post jedného
podpredsedu a podľa jej sily proporciálne aj miesta predsedov výborov.
Predsedovia SDĽ a SOP Pavel Koncoš a Pavol Hamžík v rozhovore pre vyslovili
nádej, že sa ich koalícia dostane do NR SR. Podpredsedníčka SDĽ Irina Šebová sa obrátila na
voličov, aby pri krúžkovali podľa kvality, ale ak by váhali medzi ženou a mužom, aby dali
prednosť ženám. Rovnosť šancí pohlaví na pôsobenie v politike však vidí vo vyrovnaní
širších podmienok. Nazdáva sa, že štát by mal ísť príkladom v širšom uplatňovaní skrátenej
pracovnej doby a čiastkových úväzkov, aby tak znížil nezamestnanosť a uvoľnil občanov pre
ich voľnočasové aktivity.

Výsledky komunálnych volieb v Banskej Bystrici
V Banskej Bystrici v komunálnych voľbách 6.-7. decembra 2002 obhájil primátorský post
Ján Králik za koalíciu HZD, HZDS-ĽS, KSS, Nezávislá občianska strana nezamestnaných a
poškodených, SDĽ, SDSS a ZRS. V zložení poslancov MsZ však došlo k zásadnému obratu
a väčšinu získala pravica. Oficiálne výsledky poskytol novinárom 7.decembra predseda
mestskej volebnej komisie Stanislav Kizek. Z 65.809 voličov zapísaných do volebných
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zoznamov prišlo voliť 23.417, tzn. 35,6 %. Platných hlasov pre voľbu primátora bolo 23.129
a pre voľbu poslancov MsZ 22.164. Predseda OV SDĽ, 53-ročný vysokoškolský pedagóg a
ekonóm Ján Králik získal 12.152 hlasov, čiže 52,5 % platných hlasov primátorských volieb.
Druhý bol nominant SDKÚ právnik Peter Múkera (ANO-SDKÚ-Smer) získal 3461 hlasov,
tretí sa umiestnil prednosta OÚ a exviceprimátor Peter Lačný (3035), štvrtý bol podpredseda
DS a druhý z volieb v r.1998 Miroslav Toman (3035), piaty nezávislý kandidát,
vysokoškolský pedagóg a ekonóm Miloš Kráľ (787), nasledoval exprimátor a expodpredseda
NR SR Igor Presperín (SOP-SNS), nezávislý s podporou SDA Roman Hradecký, nezávislý
Ivan Kovanda, Bohumil Cienik zo Slovenskej národnej jednoty, Jozef Sásik z Slovenskej
ľudovej strany a na poslednom, 11. mieste s 40 hlasmi kandidát Ľavicového bloku Daniel
Demko. Vo voľbách poslancov 31-členného MsZ získala 13 hlasov koalícia ANO-SDKÚSmer, 11 hlasov koalícia KDH-OKS-SZS, štyri hlasy HZD-SDĽ-SDSS-ZRS a po jednom
SDA, DS a jeden - po prvý krát v histórii - je nezávislý. Najväčší klub by malo mať KDH
(sedem poslancov), ďalej ANO (šesť), Smer (päť), SZS (štyria), SDĽ (traja), SDKÚ (dvaja), a
po jednom DS, SDA, ZRS a spomínaný nezávislý. Medzi poslancami je už spomínaný
podpredseda DS M.Toman, právnik Ján Hrubala, pediater Svätozár Dluholucký, predseda
ZRS Ján Ľupták, riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Michal Bucek, bývalý poslanec NR SR
Peter Finďo, exprimátor Márius Mika, novinár a vydavatel mesačníka Cestovateľ Ľubomír
Motyčka, sólista Štátnej opery Štefan Babjak, zástupca prednostu KÚ a poslanec
Zastupiteľstva BBSK Martin Baník atď. Nezávislým poslancom je služobne najstarší
poslanecm, niekoľkokrát zvolený Pavol Bielik, ktorý od r.1989 pôsobil v MsZ ako v kluboch
pravicových strán.

Poslanci MsZ BB 2002-06
ANO
Alojz Bolgáč, Peter Finďo, Ján Barič, Peter Púchovský, Jana Becková, Ľubica Blažejová

DS
Miroslav Toman
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KDH
Mária Červeňová, Márius Mika, Pavol Katreniak, Jozef Haško, Štefan Babjak, Richard
Lačný, Jana Brázdilová

SDA
Ľubomír Motyčka

SDKÚ
Michal Bucek, Martin Baník

SDĽ
Igor Cmarko, Milan Smädo, Svetozár Dluholucký

Smer
Vladimír Baláž, Ladislav Slobodník, Miroslav Bancík, Tatiana Lisá, Tomáš Novanský

SZS
Ľudmila Priehodová, Tivadar Tuhársky, Ján Hrubala, Milan Lichý

ZRS
Ján Ľupták

nezávislý
Pavol Bielik

Michal Sýkora odmietol ponuku Weissovcov
Dňa 15.2. v Banskej Bystrici predseda ZMOS varoval predstaviteľov regionálnej samosprávy,
aby neotáľali s vytvorením spoločnej platformy, pretože v reforme verejnej správy potrebujú
nástroj presadzovania svojich potrieb a záujmov. 15.februára v Banskej Bystrici predseda
ZMOS a poslanec Prešovského samosprávneho kraja Michal Sýkora uviedol, že odmietol
ponuku Petra Weissa a Brigity Schmögnerovaj na účasť na ich nových politických aktivitách.
Ako v Banskej Bystrici novinárom uviedol, chce ostať mimo politické strany, pretože nechce
postavenie predsedu ZMOS zaťažiť straníckosťou. Tvrdil, že postupne dospel k zhruba
stredovej pozícii v politickom spektre. Nemieni sa v najbližšom čase uchádzať o miesto v NR
SR, lebo chce dokončiť funkčné obdobie v ZMOSu, teraz náročné kvôli reforme verejnej
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správy. Okrem toho by sa o parlamentný post zaujímal len v prípade uplatnenia volebného
systému postaveného na voľbe osobností, keby napr. v rámci väčšinového systému zastupoval
okres. Z pohľadu politika miestnej a regionálnej samosprávy by privítal, ak by sa aj v
terajšom pomernom systéme zabezpečilo zastúpenie regiónov vytvorením volebných krajov.
Ako predseda ZMOS sa pozastavil nad otáľaním predstaviteľov novovzniknutej
regionálnej samosprávy pri formovaní spoločnej platformy na spoluprácu, výmenu informácií
a skúsenosti a presadzovanie svojich záujmov a potrieb. Varoval ich, že reforma verejnej
správy beží a oni sa musia rýchlo zorientovať, aby sa stali dostatočne silným partnerom.
Pripomenul, že miestna samospráva už pripravuje s poslanci NR SR návrhy noviel
niekoľkých zákonov podľa čerstvých skúseností z realizácie reformy. Medzi nimi + návrh na
právomoc matrík sprostriedkovať občanom výpisy z registrov trestov či prevzatie stredísk
služieb školám od VÚC, kedže už materské a základné školy prešli na obce a mestá. Potvrdil
odmietavý postoj obcí a miest k prevzatiu zariadení sociálnej starostlivosti, lebo ide o
zariadenia s jednoznačne regionálnou pôsobnosťou. Zopakoval kritiku nepripravenosti
reformy verejnej správy, pretože protokolárne s financiami boli odovzdané len matriky,
pritom daňová reforma zabezpečujúca priame financovanie obcí mohla reformu verejnej
správy aj predchádzať.

Seminár strany Smer
sa uskutočnil dňa 14.februára v Banskej Bystrici. Vyrovnanie štátneho rozpočtu, pravidelné
audity štátnej správy, štátna pokladnica ako komplexný systém riadenia verejných financií,
Fond reštrukturalizácie a revitalizácie priemyslu, koordinácia štátnych inštitúcií a
verejnoprávnych fondov s pohľadávkami vôči firmám v procese ich reštrukturalizácie,
podpora priemysleným parkom a oživeniu nefungujúcich výrobných areálov, podpora nielen
produkčných funkcií lesa, zníženie neproduktívnych výdavkov vládneho sektoru a
dokončenie privatizácie - to boli niektoré z bodov koncepcie hospodárskej politiky Smeru,
ako boli predstavené po vnútrostraníckej diskusii podpredsedom Smeru Milanom Murgašom
na seminári Smeru v Banskej Bystrici.Cieľmi Smeru sú rast zamestnanosti a domáceho
dopytu a udržanie makroekonomickej rovnováhy, zmena odvetvových politík a mechanismu
privatizácie, podpora vstupu do ekonomických štruktúr Európy, poriadok vo verejných
financiach a reforma odvetví verejného sektoru. Podľa koncepcie sa ekonomika SR ešte
netransformovala, presadili sa politické prístupy, nekonkurencieschopná je veľká časť
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produkčnej základne, a preto má nízky potenciál absorbovať voľné pracovné sily a export
závisí na pár fimách, plýtva sa verejnými zdrojmi bránením prieniku ekonomických zákonov
do verejného sektoru a naopak štát ignoruje oblasti, kde by mal zasahovať. Vláda po skončení
privatizácie nebude mať veľa prostriedkov a bude sa musieť sústrediť na lobistickú,
informačnú, poradenskú a licenčnú pomoc. Udržateľný rozvoj nesmie závisieť od neistého
vonkajšieho dopytu; domáci dopyt treba podnietiť fiškálnou politikou, poklesom daní a
investičnými stimulmi. Treba poriadok do podpôr v nezamestnanosti a systému sociálneho
zabezpečenia. Člen predsedníctva Smeru Igor Šulaj upozornil na nutnosť premyslenej,
systémovej daňovej reformy a časovania jej postupného zavedenia. Vyjadril pochybnosti, či
sú daňové úrady pripravené na povinnosti a informačné toky, ktoré prinesie členstvo v EÚ.
Spochybnil aj ekonomickú politiku terajšej vlády, keď jej (a NBS) zahraničný dlh vzrástol za
rok o 308 mil. USD na viac ako 2,58 mld. USD, náklady reštrukturalizácie bánk 2,5-krát
prevýšili výnosy z ich predaja, objem disponibilných firemných úverov klesol za dva roky z
321 mld. Sk na 231 mld. Sk a medzi majiteľmi bánk nie je jediný slovenský investor, ktorý by
pri poskytovaní úverov mohol pomáhať presadzovať odber slovenského tovaru.

Stredoeurópska cena kultúrneho a prírodného dedičstva
Dňa 11.januára verejnosť informoval Peter Medveď z Nadácie Ekopolis v Banskej Bystrici,že
Stredoeurópsku cenu kultúrneho a prírodného dedičstva vyhlásilo konzorcium piatich
nezávislých sesterských nadácií v ČR, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku EPCE The Environmental Partnership for Central Europe. Cenou budú odmenené najlepšie projekty
zamerané na zachovanie a primerané využitie jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva
v strednej Európe, ktoré budú vychádzať z iniciatívy miestnych ľudí alebo organizácií,
budovať partnerstvá ľudí a inštitúcií a rešpektovať princípy trvalej udržateľnosti., Nadácia
Ekopolis, ktorá je spoluorganizátorom Ceny a jej vyhlasovateľov na území SR potešil záujem
o cenu. Projekty by mali zlučovať ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, ochranu a
rozvoj obcí, mali by byť inovatívne a modelové, predstaviť nové princípy, skúsenosti by mali
byť uplatniteľné inde, mali by pri príprave a realizácii podnecovať spoluprácu miestnych
občanov ako aj inštitúcií, neziskových organizácií a podnikateľov a prinášať ekonomickú
prosperitu. Prihlásiť je možné projekty podporené Nadáciou Ekopolis v rokoch 1999 - 2001
ako aj iné, ktoré spĺňajú kritéria. Správna rada každej z členskej organizácie vyberie a odmení
jeden národný projekt (50.000 Sk), z národných víťazov laureáta Ceny (250.000 Sk) vyberie
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regionálna výberová komisia zložená aj zo zástupcov donorov EPCE. Odovzdávanie cien sa
uskutočnuje na každoročnom Výročnom zasadnutí EPCE.

Nové byty
Mesto Banská Bystrica požiadalo 19.februára Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o
dotáciu 28,4 mil. Sk a Štátny fond rozvoja bývania o 20-ročný úver 31,2 mil. Sk na výstavbu
60 bytov. Rozhodlo o tom zasadnutie MsZ dňa 19.februára 2002. Poslanci tiež rozhodli o
zrušení mestských jaslí na Robotníckej ulici., schválili VZN o nakladaní s bytmi v majetku
mesta, návrh Lokálneho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov, 78
prísediacich Okresného súdu na obdobie rokov 2002/06 a ďalšie. Mesto pripravuje na
Pršianskej terase výstavbu druhého a tretieho bytového domu s 44 a 16 bytovými jednotkami.
V prvom bude osem jednoizbových, 22 dvojizbových a 14 trojizbových bytov rozlohy 40 až
79 metrov štvorcových, v druhom 16 jednoizbových s rozlohou od 55 do 78 m. Pritom sa ráta
s cenou 16.429, resp. 17.545 Sk za meter štvorcový. Nájom (vrátane poistenia, bez služieb) vo
výške 71 Sk/m bude podľa primátora Jána Králika kvôli inflácii o niekoľko rokov jeden z
najlacnejších v meste. V diskusii odznelo, že o nedávno dokončených 103 bytov - prvé sa
budú odovzdávať vo štvrtok - sa zaujíma 194 uchádzačov. Najväčší záujem je o jedno až
trojizbové byty, neobsadené sú päť a šesťizbové byty. Reálny záujem (solventných
uchádzačov vyhovujúcich zákonným kritériám) sa v meste odhaduje na 100 až 150
domácností. Podľa schváleného VZN môžu o byty žiadať občania s minimálne päťročným
trvalým pobytom v meste alebo min. trojročným pracovným pomerom, nevlastniaci a
nestaviaci byt či dom, schopní uhrádzať nájomné a užívacie služby. Prednosť majú občania z
detských domovov, z viacgeneračných rodín, zo závadných mestských bytov a osoby
významné pre rozvoj mesta. Vyraďujú sa neplatiči, protiprávne bývajúci ap. Rozhodnutie
zrušiť jedny z dvoch mestských jaslí sa opiera o demografický výhľad a ich nižšiu
vyťažiteľnosť. Rušené kapacitu vyťažujú na polovičku, ostávajúce z 2/3. Priemerné denné
výdavky na dieťa prekročili 310 Sk, z ktorých rodičia hradia 23 %, v ostávajúcich jasliach
353 Sk hradených rodičmi z 20,6 %.
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Hasičský a záchranný zbor v Banskej Bystrici
Hasičský a záchranný zbor (HZZ), ktorý vznikol dňa 1.apríla, bude mať v Banskobystrickom
kraji k dispozícii najnovšiu automobilovú ťažkú techniku z roku 1990, pričom najstaršia
výšková technika pochádza z r.1971. Ako 23. marca na tlačovej besede v Babskej Bystrici
uviedol náčelník odboru požiarnej techniky KÚ v B.Bystrici Milan Belo-Caban, už pred tromi
rokmi vláda schválila v rámci deblokácie ruského dlhu 67 mil. Sk na zakúpenie výškovej
techniky podľa západoeurópskej licencie z Ruska, ale doteraz nedošiel ani kus. Dodal, že v
minulom roku sa vláda uzniesla v rokoch 2002 až 2004 ročne vyčleňovať zhruba štvrť mld.
Sk ročne na nákup novej ťažkej techniky, ale hneď prvý rok plánovaných 243 mil. Sk
nevyčlenila. Náčelník konštatoval, že požiarnici v kraji ročne dostávajú desať až 15 mil. Sk na
ťažkú techniku, ale cisterna stojí desať a 30-metrový rebrík 18 až 20 mil. Sk. Preto pri
opravách presúvajú funkčnú automobilovú výškovú techniku operatívne medzi jednotkami.
Upozornil, že však k dispozícii pre výškové zásahy sú tiež vrtuľníky a rôzna lezecká technika.
Malú techniku zadovážia z rozpočtu a z osempercentného podielu požiarnikov a záchranárov
na príjmoch z povinného ručenia, ktoré poslanci presadili napriek odporu vlády. V prípade
Banskobystrického kraja išlo o sumu asi 31 mil. Sk. Premenu požiarnikov v HZZ sprevádza
organizačná zmena, pri ktorej sa zníži počet okresných riaditeľstiev (Poltár + spadať pod
Lučenec, Detva a Krupina pod Zvolen, Banská Štiavnica a Žarnovica pod Žiar nad Hronom) a
zvýši efektivita HZZ. Zvýši sa tak počet pracovných miest pre zásahových hasičov. Tiež sa
zvyšuje počet miest o 21 na 504, z ktorých 491 budú príslušníci HZZ a 13 verejnými
zamestnancami. Na rekonštrukciu zásahovej techniky, prostriedky pre rádiové spojenie,
ochranné prostriedky dostali hasičské zbory v kraji po legislatívnej zmene v apríli 2002 vyše
31,5 mil. Sk. Pod požiare sa podpísala nedbalosť občanov. Podľa analýzy, v prvom polroku
2002 vzniklo denne v Banskobystrickom kraji 6 požiarov. Napriek opatreniam z minulých
rokov pozitívny obrat nenastal. Za 6 mesiacov došlo k 1140 požiarom, čo je o 499 viac ako
vlani. Priame škody dosiahli 41,3 mil. Sk a uchránené hodnoty predstavujú 367 mil. Sk.
Najviac požiarov hlásili z okresu Banská Bystrica, 125, najmenej 15 z Krupiny. Až 127
požiarov vzniklo v bytoch. Nedbalosť ľudí spôsobila 867 požiarov, najmä pri vypaľovaní
trávy.
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Aquaarena V Banskej Bystrici
V Banskej Bystrici sa rokovalo o plánoch začať na budúci rok výstavba Aquaareny 600 s
aquaparkom, hotelom a kongresovým centrom. Primátor Ján Králik

na tlačovej besede

27.marca uviedol, že projekt, ktorý je v súlade s urbanistickými plánmi mesta, odporúča
MsZ realizovať. Mesto ako spoluakcionár prenajme a vloží pozemky, plážové kúpalisko a
krytú plaváreň. Predpokladané náklady od projektov a inženierskych sietí po dodávky
technológií odhaduje spoločnosť Aquaparky Slovakia na 1,01 mld. Sk: 680 mil. Sk aquapark,
275 mil. Sk trojhvezdičkový hotel Aqua, 27,5 mil. Sk kongresové centrum a prípravné
investície 27 mil. Sk. Projekt vychádza z 12-ročných skúseností fínskych spolumajiteľov
firmy uplatnených vo viacerých mestách Európy, napr. v Krakove. Celoročne prevádzkovaný
aquapark obsahuje rôzne bazény, vírivky, tobogány a iné atrakcie. Primátor informoval, že
utorkové MsZ schválilo zámer na výstavbu 60 rodinných domov a štyroch bytoviek po 44
bytoch v Kremničke a upravilo rozpočet mesta pre potreby bytovej výstavby na Pršianskej
terase a jej dotovania zo Štátneho fondu rozvoja bytov. Kritizoval SAD, že uprednostnila
privatizačné záujmy pred záujmy mesta a chcela areál nedostavanej autobusovej stanice
odpredať spoločnsoti Kaufland. Podľa J.Králika SAD nezodpovedne zrušila tender na
dostavbu napriek tomu, že sa v minulom roku dosiahla dohoda s Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácii o dostavbe. Rezort dopravy vyčlenil na tento rok na dostavbu 35 mil. Sk,
SAD má získať vlastnou iniciatívou ostávajúcich asi 15 mil. Sk.

Výročie oslobodenia mesta
25. marca si Banská Bystrica pripomenula výročie oslobodenia mesta od fašistického útlaku
položením kvetov k pamätníku padlým bojovníkom na Námestí SNP. Prítomní boli za
Veľvyslanectvo Ruskej federácie radca-vyslanec Alexander Vozňuk, za Veľvyslanectvo
Ukrajiny -vojenský letecký pridelenec na Slovensku, Valerij Borodijenko, za generálny
konzulát Bieloruskej republiky - generálny konzul Sergej Mašonskij. Slávnosti sa zúčastnili
predstavitelia štátnych a samosprávnych orgánov, politických strán a občania mesta.
Do kroniky uvádzame slávnostný príhovor primátora , ktorý má výpovednú hodnotu:
Mesto Banská Bystrica má veľa tradícií. Sú medzi nimi radostné, ale aj smutné. Od 26. marca
1946 si obyvatelia nášho mesta pripomínajú tento deň, ktorý sa stal pre Banskú Bystricu
radostným a zároveň smutným. Tu, pri Pamätníku padlým vojakom na Námestí SNP,
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každoročne vzdávame hold pamiatke všetkým osloboditeľom nášho mesta, príslušníkom
Sovietskej armády a Rumunskej armády. Tohtoročná jar je pre nás znova radostná. Ale jar
v roku 1945 bola poznačená výbuchmi striel, dymom, troskami, ale aj krvou a umieraním všetkým, čo sprevádza vojnu. Banská Bystrica na svoju históriu nezabúda. Ctíme si pamiatku
sovietskych a rumunských vojakov, ktorí
najcennejšie a nenahraditeľné - svoj život.
zástupcovia veľvyslanectiev a
Bieloruskej

republiky,

aby

za našu slobodu, za naše mesto obetovali to
Preto spolu s nami sú tu dnes prítomní aj

generálnych konzulátov Ruskej federácie, Ukrajiny a
sme

spoločne

vzdali

hold

obetiam

bojov

zpred

päťdesiatichsiedmich rokov. Veľvyslanec Rumunska sa dnes ospravedlnil z dôvodu
významnej pracovnej povinnosti. Dovoľte mi teda privítať medzi nami : za Veľvyslanectvo
Ruskej federácie -

pána radcu – vyslanca

Alexandra VOZŇUKA za Veľvyslanectvo

Ukrajiny - vojenského leteckého pridelenca na Slovensku, pána Valerija BORODIJENKA,
za generálny konzulát

Bieloruskej republiky

MAŠONSKÉHO. Spolu s nimi medzi nás prišli

- generálneho konzula Sergeja
aj ďalší hostia – predseda

Banskobystrického samosprávneho kraja – prof. Ing. Milan Marčok, DrSc., prednosta
Krajského úradu v Banskej Bystrici - Ing. Pavol Sečkár,CSc., zástupcovia prednostu
Okresného úradu v Banskej Bystrici – RSDr. Ladislav Jucha a JUDr. Peter Múkera, ďalší
predstavitelia štátnych orgánov, poslanci mesta a samosprávneho kraja, zástupcovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia Armády Slovenskej republiky a
zástupcovia politických strán a hnutí, ako aj vy všetci, vážení prítomní občania. Banská
Bystrica prežila za roky svojej bohatej histórie už všeličo, krajšie aj ťažšie obdobia. Vojna je
však to najhoršie, čo môže ľudí a ich domov stretnúť. Roky od skončenia druhej svetovej
vojny pomaly pribúdajú a mnohí jej aktívni účastníci už nie sú medzi nami. Začiatkom tohto
mesiaca sme sa, napríklad, rozlúčili s jedným spomedzi nich, s čestným občanom Banskej
Bystrice, generálmajorom Ivanom Ivanovičom Skripkom. Napriek rokom sa však na význame
oslobodenia nášho mesta nič nemení a my si budeme navždy pamätať hrdinské činy
bojovníkov, budeme si pamätať obdobie Slovenského národného povstania v roku 1944, aj
jeho potlačenie fašistickými silami. Vytúženú slobodu k nám priniesli naši osloboditelia 26.
marca 1945. Tento deň bol vykúpený veľkými obeťami. V rámci stredoslovenskej operácie
padlo 17 000 sovietskych a 10 458 rumunských vojakov. Na mieste súčasného pamätníka tu
na námestí boli dočasne pochovaní ruskí a rumunskí vojaci. Ich bolesť a krv bola cenou za
pokoj a mier pre naše mesto. Práve preto sme sa tu zišli, aby sme si toto posolstvo aj dnes
pripomenuli položením symbolických kvetov. Banská Bystrica sa hlási k tým, ktorí boli a sú
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pripravení brániť mier a slobodu. Večná úcta hrdinom, padlým v bojoch za naše mesto !Česť
ich pamiatke !

X. Festival ČLOVEK ČLOVEKU- Zbory pre občianske záležitosti
Organizačné a programové zabezpečenie občianskych sobášov, uvítania detí do života,
významných životných jubileí občanov, podujatí v domovoch a kluboch dôchodcov či
spolupodieľanie sa aj na príprave smútočných obradov v Krematóriu zabezpečujú pracovníci
Mestského úradu v Banskej Bystrici. Na X. celoslovenskom festivale občianske Združenie
ZPOZ Človek človeku v júni rekapitulovalo svoju činnosť. Desiaty jubilejný festival
slovenských členov ZPOZ sa konal vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici na
tému „Slávnostné príležitosti samosprávy“. Predstavilo sa 7 kolektívov, ktoré predviedli
ukážky svojej práce s touto dôležitou prezentačnou témou. Primátor mesta, Ján Králik, vysoko
vyzdvihol úlohu práce ZPOZ a jej význam pre občanov. Keďže sa osobne podieľa na
všetkých občianskych obradoch, môže to z vlastnej skúsenosti dobre posúdiť. Forma a obsah
občianskych obradov sú pre občanov dôležité. Napríklad, za posledné tri roky sa v našom
meste konalo 724 občianskych sobášov, 239 akcií uvítania detí do života pre 1316 detí, 13
zlatých svadieb a 214 životných jubileí občanov nad 80 rokov. Stará múdrosť hovorí
"Podeľ sa s blízkym človekom o svoju bolesť a bude menšia, podeľ sa s blízkym človekom
o svoju radosť a bude väčšia" . "Dobré pre nás všetkých je, že v našom meste sú stále ľudia,
s ktorými sa dá podeliť o radosť aj starosti." povedal primátor mesta. Združenie Zboru pre
občianske záležitosti Človek –človeku udelilo prostredníctvom jeho predsedníčky Mgr. Anny
Ťurekovej primátorovi mesta Jánovi Králikovi Ďakovný list ZPOZ za pomoc pri napĺňaní
humánno- občianskeho poslania združenia a pomoc pri príprave podujatí celoslovenského
významu, akým bol i tento X . ročník festivalu ČLOVEK ČLOVEKU .

Stanislav K M E Ť – posledná rozlúčka
Dňa 11.12.2002 sa uskutočnila v Krematóriu v Banskej Bystrici posledná rozlúčka
s popredným pracovníkom kultúry mesta a kronikárom Stanislavom Kmeťom. Primátor mesta
počas pietneho aktu v nekrológu povedal : „Dni človeka sú ako poľná tráva, ako kvet, ktorý
zrána rozkvitne, večer skloní hlavu a uschne. Zhromaždili sme sa tu zmierení s
86

nevyhnutnosťou plynutia času a konečnosťou ľudského jestvovania. Ale s presvedčením, že
vo vytvorených hodnotách človek pretrvávava. Vyjadrujeme dnes poslednú poctu významnej
osobnosti kultúrneho a spoločenského života Banskej Bystrice, akou nesporne pán Stanislav
Kmeť bol. Napriek neodvratnej rozlúčke s pozemským životom zostáva v pamäti a histórii
mesta. Napísal 10 ročníkov kroniky mesta Banská Bystrica a kronikári sú nesmrteľní. Ale aj
sám aktívne spolutvytváral kultúrne dejiny nášho mesta. Jeho osobnosť sa vyznačovala
kultivovaným prejavom, ušľachtilosťou, slušnosťou a vyberanými spôsobmi. Každý, kto ho
poznal, si ho obľúbil a hlboko vážil pre jeho úprimný vzťah k ľuďom a pre jeho osobné
vlastnosti. Ale najmä pre láskavé a dobré srdce.
Do konca života bol literárne aktívny. Pred šiestimi rokmi mu bola udelená Cena primátora
mesta za celoživotné dielo. Mesto Banská Bystrica mu ďakuje za mnoho: Bol
spoluzakladateľom Krajského symfonického orchestra v Banskej Bystrici. Inicioval a
zabezpečoval rekonštrukciu Thurzovho domu, Národného domu, vznik Krajskej galérie i
vznik Stálej spevohernej scény v Banskej Bystrici. Patril medzi zakladateľov folklórneho
súboru Urpín. Odišiel ticho, nenápadne a skromne, tak ako celý svoj život žil a pracoval. Mal
rád všetko, čo robí život krásnym, nadovšetko svojich najbližších. K rakve pána Stanislava
Kmeťa kladieme okrem kytíc kvetov aj kyticu úprimných slov ako poďakovanie za jeho
plodne a čestne prežitý život. Ako poďakovanie za všetko, čo urobil pre mesto Banská
Bystrica a čo pre nás všetkých znamenal. Kronika jeho života sa uzavrela, ale zostáva živá a
nezmazateľná v diele a kronike pre mesto Banská Bystrica. Česť a úcta jeho pamiatke a
plodnému životu ! „

Za krajšie mesto
V marci 2002 Mesto Banská Bystrica pristavilo pred obydlia občanov veľkoobjemové
kontajnery a zaistilo odbornú pomoc firmy ZARES. Miesta pristavenia kontajnerov boli
zverejnené letákmi. Kontajnery mohli byť využité na rastlinný a komunálny odpad z čistenia,
ale aj na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu, napr. z čistenia vnútorných blokových
priestorov a pivníc. Pri realizácii akcie Mesto Banská Bystrica počítalo s aktívnym zapojením
obyvateľov mesta, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív na území
mesta. K čisteniu verejných priestranstiev, ako sú Mestský park, Jelšový hájik, areál pod
Pamätníkom SNP, križovatka Hušták - pod estakádou, park Švermova ulica, prizvalo tiež
enviromentálne zamerané miestne dobrovoľné organizácie. Dočistenie vyznačených
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priestorov potom ešte zabezpečil do konca apríla 2002 správca verejnej zelene ZARES
Banská Bystrica.

VYHODNOTENIE PODUJATIA „ZA KRAJŠIE MESTO“
Nový zákon o odpadoch urobil obce zodpovedné za likvidáciu odpadov, čo v širokom zmysle
zahŕňa do seba aj čistotu mesta. Avšak nie iba tento zákon, vlastné cítenie a vzťah občanov
k mestu boli príčinou, prečo aj v roku 2002 bola zorganizovaná akcia „Za krajšie mesto“.
Tohtoročná akcia mala tri etapy, v ktorých sa postupne čistilo mesto podľa volebných
obvodov. Výsledok bol viditeľný ihneď a bol dobrou motiváciou pre podobné podujatia .
Zvýšenie poriadku a čistoty je možné spoznať v celom meste.

Prvýkrat v roku 2002 bolo

možné kontajnery využiť nielen na odpad z čistenia priestranstiev, ale aj na odpad
z vnútorných priestorov, pivníc a pod., čo občania radi uvítali a plne využili. Počet
kontajnerov bol prispôsobený požiadavkám poslancov z jednotlivých obvodov a napriek
vzájomnej snahe v niektorých miestach ani nepostačoval. Nahromadený odpad sa preto
vyvážal nielen vždy v danú v sobotu, ale aj počas nasledovných pracovných dní. Občania,
ktorí urobili veľký kus práce pre svoje mesto boli poslancami i v Spravodaji mesta
pochválení. Vyskytli sa, žiaľ, vyskytli sa aj prípady, že čo jedni naskladali ako odpad, to
niektorí bezdomovci a rómski občania vyberaním z kontajnerov a prichystaných kôp zase
rozvláčili po okolí a urobili neporiadok. Účel akcie bol však splnený. Plochy v centre mesta a
mimo obytnú zónu, ktoré ešte zostali nevyčistené, sa postupne dočisťovali. V príprave a
priebehu akcie Za krajšie mesto veľmi pomohli aktívni poslanci z jednotlivých obvodov,
Občianska rada Podlavice-Skubín, občianske iniciatívy mestských častí, ďalšie mimovládne
organizácie a občianske združenia. Spomenúť treba aj to, napríklad, že do čistenia Mestského
parku sa aktívne zapojilo JUNIOR-Centrum voľného času a študenti Strednej priemyslenej
školy Jozefa Murgaša, v druhej etape čistenia v Sásovej – Rudlovej pomohli skauti a
Saleziáni Dona Bosca, priestor medokýšu v Rudlovej vyčistil kolektív z oddelenia psychiatrie
NFDR, priestor Pamätníka SNP zase Klub-prieskumník PATHFINDER. Pred začatím akcie
bolo listom oslovených 75 organizácií na území mesta. Z nich treba vyzdvihnúť aj niektorých
správcov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí sa tiež veľmi aktívne zapojili do akcie a
zorganizovali svoje vlastné vchodové a domové brigády. Naopak obchodné jednotky
reagovali pomerne veľmi slabo na výzvu mesta, aby sa zapojili do vyčistenia im najbližšieho
okolia.
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Voľby do NR SR
sa konali v piatok 20. a v sobotu 21. septembra 2002. Prvý deň od 14.00 hod. do 22.00 hod.,
druhý deň od 7.00 hod. do 14.00 hod. Oznámenia o konaní sa volieb s určením konkrétnej
volebnej miestnosti boli doručené všetkým voličom v meste v zákonom určenom termíne .
Mesto zabezpečovalo priebeh volieb v zmysle zákonov SR a neboli zaznamenané žiadne
väčšie problémy.

Prezentačný september 2002
DNI MESTA
September ukázal Banskú Bystricu 2002 v najžiarivejšom svetle. Dni mesta si už našli
svojich stálych účastníkov aj divákov, či už išlo o popoludňajší historický sprievod na
Námestí SNP, večerný kultúrny program Divadelný jarmok, alebo tradičný Radvanský
jarmok a Trh remesiel. Mesto privítalo aj hostí z partnerských miest Radom, Tarnobrzeg,
Hradec Králové, Šalgotarján, Dabaš a provincie Ascoli Piceno. Ukážkami remesiel
sprístupnili svoju

typickú kultúru. Dni mesta boli obohatené o podujatia venované 10.

výročiu Univerzity Mateja Bela, z ktorých viaceré boli prístupné širokej verejnosti. Podobne
festival Bábkarská Bystrica 2002 a výstavy Športlínia 2002 a Hotel 2002, ako aj Deň
otvorených dverí v múzeách a galeriách mesta spestrili a obohatili tieto slávnosti. Spestrením
programu Dní mesta roku 2002, ktoré privítali najmä rodiny s deťmi, bol voľný vstup do
krytej plavárne a na korčuľovanie na Zimnom štadióne. Najväčšia zmena, ktorá sprevádzala
Dni mesta 2002, bola v tom, že po viacerých rokoch sa uskutočnilo premiestnenie
Radvanského jarmoku. Z plážového kúpaliska do Radvane , do priestorov areálu Obchodného
domu CITY SHOP, alebo, miesta pri „starom Tescu“. Táto zmena bola preto, lebo plážové
kúpalisko jarmokom vždy trpelo a vyžadovalo si po ňom veľké opravy a čistenie. Je pravdou,
že viacerí Bystričania prestali na jarmok chodiť práve preto, že sa konal na pláži, kde v čase
dažďa bolo samé blato. Zároveň bol jarmok vrátený opäť symbolicky do Radvane, názov
ktorej nesie. Premiestnenie jarmoku si vyžadovalo viaceré technické úpravy, týkajúce sa
najmä elektrických rozvodov a vody, k čomu sme v predchádzajúcich rokoch nemohli
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pristúpiť pre ich ekonomickú náročnosť. Banská Bystrica za posledný rok výrazne vylepšila
svoju ekonomickú situáciu a preto nastal čas na presťahovanie jarmoku. Počas prípravy osláv
bola hlavným motívom usporiadateľov myšlienka, aby sa Dni mesta stali sviatočnými dňami
všetkých obyvateľov Banskej Bystrice

. Nová tradícia nášho mesta si získala sympatie čoraz

väčšieho počtu Banskobystričanov a pútala pozornosť hostí. Ak nám, nadôvažok, trochu praje
aj počasie, je to naozaj tá správna pestrá zábava. Z tohtoročnej ponuky programov si mohli
vybrať skutočne všetci. Mládež uvítala najmä voľný vstup na plaváreň (vyše 600 osôb) a na
ľad Zimného štadiónu (vyše 300 osôb), ale návštevníkov pritiahol aj deň otvorených dverí
múzeí a galérií . Noviniek osláv bolo viac, najväčšou bolo istotne premiestnenie Radvanského
jarmoku. Konečne sa realizoval zámer primátora mesta presťahovať jarmok z plážového
kúpaliska do nových priestorov. Aj keď sa nedá vyhovieť všetkým ľuďom naraz, reagoval tak
na množiace sa pripomienky k tomu, že jarmok býva na pláži, že sa prostredie pláže ničí a
znečisťuje, že v zlom počasí je tam samé blato, že ľudia nemajú poriadne kadiaľ prechádzať a
je veľmi vzdialený od centra mesta, kde bežia hlavné kultúrne programy. Zmenu si
návštevníci pochvaľovali, a hoci predávajúcich prišlo o niečo menej ako vlani, návštevníkov
bolo, naopak, oveľa viac. Priestor Trosiek bol plne obsadený kolotočmi a podobnými
atrakciami, ktoré až do tmy lákali návštevníkov. Celé dni bolo vidieť zástupy ľudí,
prechádzajúcich z Radvanského jarmoku ku kolotočom a späť, veľa Bystričanov bolo
samozrejme aj na námestí, kde sa okrem kultúrneho programu konali Trhy tradičných
remesiel. Pestrý historický sprievod zaplnil celú Dolnú ulicu a ako rieka sa vylial na námestie.
Zúčastnilo sa ho veľké množstvo mladých ľudí v pestrých kostýmoch, na ktoré sa dobre.
Prekvapením programu najmä pre strednú a staršiu generáciu boli dve vystúpenia
bieloruského koncertného orechestra z mesta Gomeľ, ktoré rozozvučali námestie. Diváci sa
započúvali nielen do ruštiny konferanciérky, ale zaujal ich aj široký repertoár skladieb a
piesní, ktoré orchester zahral. Celé jedno dopoludnie bavili námestie s veľkým elánom deti
materských škôl, na ktoré sa s potešením pozerali nie len ich rodičia. Okrem najmenších
v programe od piatka až do nedele vystupovali folklórne súbory, napríklad Bystrina,
Dratvárik, Prvosienka, Radosť, Matičiarik, ale aj country skupina Grasland, či skupina
moderného tanca Blesk. Už tradične si veľkú pozornosť získali sokoliari a šermiari. Hlavný
večerný program, ktorým štartoval festival Bábkárska Bystrica, sprevádzal dokonca
ohňostroj. Kto neľutoval čas ani v nedeľu, mohol sa pozrieť na námestí na predstavovanie
remeselníkov, ktorí priniesli na trh svoje vlastné výrobky z celého Slovenska. Napríklad,
veľvyslanec EÚ, Eric Van der Linden, otvoril spolu s primátorom mesta prvý Podnikateľský
inkubátor v tomto regióne pre začínajúce firmy, na vybudovanie ktorého sa nám podarilo
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získať príspevok z fondov Európskej únie vo výške 23,7 milióna Sk. Zaujímavosťou je, že sa
si v ňom už v deň otvorenia mohli návštevníci prezrieť nielen sám objekt, ale už aj prácu
prvej firmy, zaoberajúcej sa u nás úplne novou výrobou špeciálnych brúsnych a rezných
kotúčov. V iný deň zase podnikatelia a odborníci rokovali v rámci Mestského informačného
fóra o možnostiach investovania a rozvojových zámeroch Banskej Bystrice, o čom sa tiež viac
dočítate v tomto novinovom vydaní.
Hosťami osláv boli aj delegácie našich partnerských miest z českého mesta Hradec Králové,
maďarských miest Dabaš a Šalgotarján a poľských miest Radom a Tarnobrzeg. Na
pracovných stretnutiach s vedením mesta boli počas Dní mesta prerokované pracovné otázky
vzájomnej spolupráce a boli oficiálne podpísané dodatky k našim vzájomným zmluvám,
konkretizujúce spoluprácu na najbližšie obdobie.

Podujatia spoluorganizátorov :
OSLAVY 10. VÝROČIA UNIVERZITY MATEJA BELA
ŠPORTLÍNIA – 8. ročník výstavy športových potrieb a zdravého životného štýlu
HOTEL – 5. ročník výstavy hoteliérstva a priemyslu cestovného ruchu -11. – 14. 9. Námestie
slobody
STREDOEURÓPSKY FINANČNÝ TÝŽDEŇ 2002- 10. –12. 9. Krajský úrad, Námestie Ľ.
Štúra 1 a Mestský úrad, ČSA 26
BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2002
Medzinárodný festival bábkových divadiel, 13. – 17. 9. Otvorená divadelná scéna – šapitó pod Pamätníkom SNP, Štátna opera, Dom kultúry SKC, Vila Dominika

345. Radvanský jarmok
Už po 345. krát sa v Banskej Bystrici uskutočnil 12. 9. 2002 známy Radvanský jarmok.
Po prvýkrát ho organizátori Mestského úradu lokalizovali do nových priestorov – v areáli
obchodného domu City shop (bývalé staré Tesco). Jarmok, na ktorom sa predstavilo okolo
200 obchodníkov s rôznym tovarom aj občerstvením, trval s jarmočnými atraktivitami,
kolotočmi, až do nedele. Jeho súčasťou boli Dni mesta, ktoré otvoril slávnostným vareškovým
rituálom a príhovorom pre hostí a občanov primátor mesta Ján Králik. Dni mesta boli v piatok
ozdobené historickým sprievodom v centre mesta. Nechýbali ani folklórne skupiny, ľudoví
umelci a tradičné remeslá, ozdobné varešky, ktorých úderom sa často nestihli vyhnúť najmä
mladé dievčatá. 345. Radvanský jarmok a Dni mesta sa uskutočnili v dňoch 10.-14 septembra
2002. Do kroniky uvádzame výber z bohatej ponuky programov a náučných podujatí :
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10. 9. utorok, 16.00 hod.
Rudohorská

Otvorenie Podnikateľského inkubátora

ulica 33- pre začínajúce firmy

11. 9. streda

Deň otvorených dverí v múzeách a galériách

Múzeá a galérie v B.Bystrici mesta - voľný vstup Múzeum SNP,
podľa ich otváracích hodín

Stredoslovenské múzeum, Poštové múzeum, ŠVK – Literárne

a hudobné múzeum, Štátna galéria
12. 9. štvrtok, 10.00 hod.

Mestské investičné fórum

Veľká sieň Mestského úradu - prezentácia investičných možností v našom meste
ČSA 26
14.00 hod.

Otvorenie 345. Radvanského jarmoku

Námestie Ľ.Štúra – areál Obchodného domu CITY SHOP
13. 9 . piatok, 10.00-19.00 hod.

Trh remesiel

Námestie SNP
10.30 hod.

Dni mesta pre deti

Námestie SNP - vystúpenia detí materských škôl
16.00 hod.

Slávnostné otvorenie Dní mesta

Námestie SNP

- historický sprievod za účasti partnerských miest

Hradec Králové (ČR),

Radom a Tarnobrzeg (Poľsko), Šalgotarján a Dabas

(Maďarsko), stredoslovenských banských miest a jubilujúcej Univerzity Mateja Bela
kultúrny program
20.00 hodVeľký kultúrny program „Divadelný jarmok“
Námestie SNP

- otvorenie festivalu Bábkarská Bystrica 2002

14. 9. sobota, 8.00-20.00 hod.

Radvanský jarmok

Námestie Ľ.Štúra – areál Obchodného domu CITY SHOP
9.00-19.00 hod.

Trh remesiel - Námestie SNP

10.00-21.00 hod.

Kultúrny program - Námestie SNP

10.00-20.00 hod.

Kúpanie pre verejnosť – voľný vstup na Krytú

plaváreň na Štiavničkách
15. 9. nedeľa, 9.00- 15.00 hod.

Radvanský jarmok - Námestie Ľ. Štúra – areál

Obchodného domu CITY SHOP
9.00 –15.00 hod.
13.00-14.30 a 15.00-16.30 hod.

Trh remesiel - Námestie SNP
Korčuľovanie pre verejnosť – voľný vstup

Zimný štadión
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Kolotoče a iné atrakcie pre deti boli v roku 2002 v areáli na Troskách.
Septembrová

tradícia

nášho

mesta

si

získala

sympatie

čoraz

väčšieho

počtu

Banskobystričanov a pútala pozornosť hostí. Z tohtoročnej ponuky programov si mohli
vybrať skutočne všetci. Mládež uvítala najmä voľný vstup na plaváreň (vyše 600 osôb) a na
ľad Zimného štadiónu (vyše 300 osôb), ale návštevníkov pritiahol aj deň otvorených dverí
múzeí a galérií. Noviniek osláv bolo viac, najväčšou bolo istotne premiestnenie
Radvanského jarmoku. Konečne sa realizoval zámer primátora mesta presťahovať jarmok
z plážového kúpaliska do nových priestorov. Aj keď sa nedá vyhovieť vžetkým ľuďom naraz,
reagoval tak na množiace sa pripomienky k tomu, že jarmok býva na pláži, že sa prostredie
pláže ničí a znečisťuje, že v zlom počasí je tam samé blato, že ľudia nemajú poriadne kadiaľ
prechádzať a je veľmi vzdialený od centra mesta, kde bežia hlavné kultúrne programy. Zmenu
si návštevníci pochvaľovali, a hoci predávajúcich prišlo o niečo menej ako vlani,
návštevníkov bolo, naopak, oveľa viac. Priestor Trosiek bol plne obsadený kolotočmi a
podobnými atrakciami, ktoré až do tmy lákali návštevníkov. Celé dni bolo vidieť zástupy
ľudí, prechádzajúcich z Radvanského jarmoku ku kolotočom a späť, veľa Bystričanov bolo
samozrejme aj na námestí, kde sa okrem kultúrneho programu konali Trhy tradičných
remesiel. Pestrý historický sprievod zaplnil celú Dolnú ulicu a ako rieka sa vylial na
námestie. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo mladých ľudí v pestrých kostýmoch, na ktoré sa
dobre pozeralo. Prekvapením programu najmä pre strednú a staršiu generáciu boli dva
vystúpenia bieloruského koncertného orechestra z mesta Gomeľ, ktoré rozozvučali námestie.
Diváci sa započúvali nielen do ruštiny konferanciérky, ale zaujal ich aj široký repertoár
skladieb a piesní, ktoré orchester zahral. Celé jedno dopoludnie bavili námestie s veľkým
elánom deti materských škôl, na ktoré sa s potešením pozerali nie len ich rodičia. Okrem
najmenších v programe od piatka až do nedele vystupovali folklórne súbory, napríklad
Bystrina, Dratvárik, Prvosienka, Radosť, Matičiarik, ale aj country skupina Grasland, či
skupina moderného tanca Blesk. Už tradične si veľkú pozornosť získali sokoliari a šermiari.
Hlavný večerný program, ktorým štartoval festival Bábkárska Bystrica, sprevádzal dokonca
ohňostroj. Kto neľutoval čas ani v nedeľu, mohol sa pozrieť na námestí na predstavovanie
remeselníkov, ktorí priniesli na trh svoje vlastné výrobky z celého Slovenska. Keďže Dni
mesta prinášajú informácie o dianí v meste nielen z kultúry, do ich programu okrem takejto
zábavy boli zahrnuté aj ďalšie témy. Napríklad, veľvyslanec EÚ, Eric Van der Linden, otvoril
spolu s primátorom mesta prvý Podnikateľský inkubátor v tomto regióne pre začínajúce
firmy, na vybudovanie ktorého sa podarilo získať príspevok z fondov Európskej únie vo
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výške 23,7 milióna Sk. Zaujímavosťou je, že sa si v ňom už v deň otvorenia mohli návštevníci
prezrieť nielen sám objekt, ale už aj prácu prvej firmy, zaoberajúcej sa u nás úplne novou
výrobou špeciálnych brúsnych a rezných kotúčov. V iný deň zase podnikatelia a odborníci
rokovali v rámci Mestského informačného fóra o možnostiach investovania a rozvojových
zámeroch Banskej Bystrice. Hosťami osláv boli aj delegácie partnerských miest z českého
mesta Hradec Králové, maďarských miest Dabaš a Šalgotarján a poľských miest Radom a
Tarnobrzeg. Na pracovných stretnutiach s vedením mesta boli počas Dní mesta prerokované
pracovné otázky vzájomnej spolupráce a boli oficiálne podpísané dodatky k našim
vzájomným zmluvám, konkretizujúce spoluprácu na najbližšie obdobie.

Stredoeurópsky finančný týždeň
Tradičným sa stal aj septembrový Stredoeurópsky finančný týždeň, ktorý bol doplnený o
mestské investičné fórum, ktoré sa venovalo možnostiam investovania v meste a jeho cieľom
bolo prezentovať, čo sa v našom meste robí a získať nových investorov. Na úvod bol
slávnostne otvorený Podnikateľský inkubátor na Rudohorskej ulici, ktorý bude slúžiť
občanom na podporu rozvoja malého a stredného podnikania. Na tento účel vyčlenilo Mesto
Banská Bystrica nedokončené priestory občianskej vybavenosti v Sásovej, ktoré boli viac
rokov rozostavané. Spolu s firmou BIC Banská Bystrica, s.r.o. bola vytvorená nezisková
organizácia Podnikateľský inkubátor a technologické centrum (BIaTC). Prostriedky na
projekt sa získali od Európskej únie vo výške 23,7 mil. Sk. Vďaka nim sa podarilo nielen
vytvoriť priestor pre začínajúce firmy, ale zároveň sa odstránil ďalší nedokončený objekt.
Nová tvár stavby vylepšila vzhľad celej Rudohorskej ulice.
Stredoeurópsky finančný týždeň v Banskej Bystrici sa uskutočnil 10.9.2003. Jeho prioritou
bola

komunikačná stratégia a spolupráca. Dôraz sa kládol

na vytváranie priaznivého

ekonomického prostredia pre potrebu konvergencie krajín Višegrádskej 4 k EÚ. Tieto otázky
boli témou úvodnej konferencie Stredoeurópskeho finančného týždńa v Banskej Bystrici. Táto
tradícia sa začala vlani. Podujatie poznamenané avizovaným vstupom Slovenskej republiky
do európskych štruktúr kládlo dôraz na formy spolupráce. Ako vyplynulo z informácií
prípravného výboru, na podujatie sa prihlásilo 150 účastníkov, 13 zahraničných. Účasť prijal
aj veľvyslanec a vedúci Delegácie EK v SR Eric Van der Linden. Trojdňové podujatie malo
bohatý odborný záber. Dňa 11.9. bola

na programe konferencia o Ekonomických a

sociálnych dopadoch SR po vstupe do EÚ, začlenenie SR do integračného procesu a vybrané
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negociačné kapitoly k daniam, priemyselnej a regionálnej politike a k životnému prostrediu.
Hovorilo sa aj o plnení programov PHARE, Ispa a Sapard. Investičné fórum priblížilo
projekty z lokalít, ktoré sú v kraji rozbehnuté i tie, ktoré sa len pripravujú. Na prilákanie
zahraničných investorov sa manažéri školili v špeciálnom tréningovom programe.
Organizátori oslovili aj domácich investorov, avšak bez odozvy. Štvrtok bol venovaný
Banskobystrickému kraju. Podľa informácií, organizátori, Banskobystrický samosprávny kraj,
Krajská rozvojová agentúra a rezorty financií, hospodárstva, výstavby a regionálneho rozvoja,
zahraničných vecí, SARIO a ďalší, získali na tento projekt grant 16 000 EUR z rezervného
Višegrádskeho fondu, čo je len tretina nákladov, zvyšok hradia ministerstvá a EK.

Mestské informačné fórum
V septembri 2002 sa stretli zástupcovia podnikateľských subjektov a odborníkov vo Veľkej
sieni Mestského úradu, aby spoločne v rámci Mestského informačného fóra prerokovali
investičné možnosti v meste Banská Bystrica. Získať investorov, ktorí by doslova doniesli
tomuto mestu peniaze, patrí medzi trvalé ciele a úlohy vedenia mesta. Na Fórum bolo
rozoslaných 250 pozvánok, škoda, že pozvanie prijalo len 63 z nich. Tí, ktorí prišli, sa
zamýšľali nielen nad tým, ako doriešiť problémy, ktoré v meste už existujú, ale predkladali na
diskusiu aj výhľadové zámery a plány. Ing. Korniet, riaditeľ Banskobystrickej dopravnej
spoločnosti, zaujal poslucháčov analýzou problematiky dostavby autobusovej stanice, ktorá
síce patrí do ich majetku, ale ktorá leží na srdci celej Banskej Bystrice. Zaujímavé boli aj
zámery, ktoré sa týkajú zveľadenia pozemku Trosky, s plochou 43 000 m2. Ten bol síce počas
Dní mesta plne využitý na kolotoče, ale to nie je jeho hlavné určenie. Dva roky sa vedú
rokovania a výberové konania na realizáciu väčšieho moderného polyfunkčného objektu,
s predpokladanými nákladmi na výstavbu viac ako 800 miliónov Sk. Podrobné informácie
poskytol prítomným aj Ing. Babčan, ktorý zastupoval firmu Aquapark Banská Bystrica, spol.
s r.o., a ktorý priblížil obsah zámeru vybudovať v našom meste Aquapark. Hovorilo sa aj o
potrebe sanácie bývalej skládky komunálneho odpadu na Pršanoch, ale aj o bytovej výstavbe
a

rekonštrukcii kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pomocou získaného grantu

z predvstupových fondov ISPA. Vďaka tomuto získanému grantu, ktorý znamená investície
v objeme až 2 miliardy Sk, by táto rekonštrukcia mala byť dokončená do konca roka 2005. Na
tomto Fóre vystúpil aj primátor mesta, ktorý zhodnotil celkové výsledky posledných rokov a
podotkol, že pre vstup investorov nie sú dôležité len voľné pozemky, ale podstatnou je aj
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pozitívna správa o meste, ktorému práve dosiahnuté úspechy vo výstavbe, ako sú, napr.,
nájomné byty či podnikateľský inkubátor,

postupne naprávajú reputáciu, pošramotenú

nedávnymi rokmi zadĺženosti a exekúcie.

Zaujímavé boli aj zámery, ktoré sa týkajú

zveľadenia pozemku Trosky, s plochou 43 000 m2. Ten bol síce počas Dní mesta plne využitý
na kolotoče, ale to nie je jeho hlavné určenie. Dva roky sa vedú rokovania a výberové konania
na realizáciu väčšieho moderného polyfunkčného objektu, s predpokladanými nákladmi na
výstavbu viac ako 800 miliónov Sk. Podrobné informácie poskytol prítomným aj Ing. Babčan,
ktorý zastupoval firmu Aquapark Banská Bystrica, spol. s r.o., a ktorý priblížil obsah zámeru
vybudovať v našom meste Aquapark. Hovorilo sa aj o potrebe sanácie bývalej skládky
komunálneho odpadu na Pršanoch, ale aj o bytovej výstavbe a rekonštrukcii kanalizácie a
čistiarne odpadových vôd pomocou získaného grantu z predvstupových fondov ISPA. Vďaka
tomuto získanému grantu, ktorý znamená investície v objeme až 2 miliardy Sk, by táto
rekonštrukcia mala byť dokončená do konca roka 2005. Na Fóre vystúpil aj primátor mesta,
ktorý zhodnotil celkové výsledky posledných rokov a podotkol, že pre vstup investorov nie sú
dôležité len voľné pozemky, ale podstatnou je aj pozitívna správa o meste, ktorému práve
dosiahnuté úspechy vo výstavbe, ako sú, napr., nájomné byty či podnikateľský inkubátor,
postupne naprávajú reputáciu, pošramotenú nedávnymi rokmi zadĺženosti a exekúcie.

Päť informačných dní primátora
v septembri sa uskutočnila séria piatich Informačných dní mesta Banská Bystrica, na ktorých
sa s občanmi v jednotlivých mestských častí stretol primátor mesta spolu s poslancami a
odbornými pracovníkmi mestského úradu, aby im poskytli informácie o dianí v meste.
Každé stretnutie malo svoj program, odrážajúci najdôležitejšie úlohy a najväčšie problémy
daného sídliska. Stretnutí sa zúčastnilo od 30 do 150 občanov, v závislosti od mestskej časti a
trochu aj od počasia. V diskusiách sa občania vyjadrovali k aktuálnym témam a vyslovovali
svoje pripomienky a požiadavky voči mestskej samospráve. Napr., pre Podlavice a Skubín
boli dôležitými témami protipovodňové opatrenia a lokalizácia umiestnenia budúceho kostola,
v Sásovej. Najväčšia diskusia sa rozprúdila okolo zámeru výstavby obchodnej jednotky, na
Fončorde sa hovorilo o možnej výstavbe Billy a Aquaparku, v Radvani, napr. o Radvanskom
kaštieli. Všade odznievali aj spoločné témy, ku ktorým patrí stav komunikácií a chodníkov
v meste, zeleň, odvoz odpadov, problém chovania psov a i. Občania si mohli vypočuť aj
odpočet vynaložených prostriedkov na zveľadenie ich časti mesta a oboznámiť sa
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s plánovanými investičnými akciami na budúci rok. Podstatné pre rozvoj mesta nie sú len
nevyhnutné finančné investície, ale aj záujem občanov a všetkých, ktorí v meste bývajú, a
ktorým nie je jedno, ako mesto vyzerá.

Mestské časti v pozornosti poslancov
To, ako vyzerá mesto, závisí od mnohých vecí. Samozrejme aj od množstva peňazí, ktoré
máme na jeho údržbu v mestskom rozpočte, ale aj od toto, ako sa k majetku mesta my všetci
chováme, alebo aj od toho, koľko rokov dozadu sa nerobilo okrem havarijnej údržby skoro
nič, a teda mnohé oblasti, či už chodníkov, či osvetlenia, boli dlhodobo nedofinancované.
Preto aj keď sa situácia mesta zlešila a už sa postupne darí rekonštruovať mesto, stále
prostriedkov nie je toľko, koľko by bolo treba na prekonanie viacročného zanedbania mesta z
minulosti. Napríklad, schválený rozpočet mesta pre rok 1999 vôbec nazahrňoval prostriedky
na investičné akcie v oblasti dopravy a komunálnych služieb a súčasne bolo mesto zadĺžené
voči dodávateľským firmám z predchádzajúcich rokov a čelilo exekúcii najmä za nesplatené
úvery. Oproti požadovanej čiastke 145 888 tis. Sk poslanci odsúhlasili pre dopravu a
komunálne služby len 85 010 tis. Sk, čo bolo len 58 % potreby na ten rok. Realita však bola
taká, že nakoniec ani tieto peniaze sa celé na údržbu mesta neušli a k dispozícii bolo len 69
520 tis.Sk, čo vzhľadom na potrebu bolo len 47,6 %.
Pre rok 2000 bol návrh na 180 023 tis. Sk, schválených bolo len 69 520 tis. Sk, teda zase len
35,9 % potreby. Ani v 1999, ani v 2000 sa nepodarilo vyčleniť žiadne prostriedky na malé
invstičné akcie v sídliskách.
Pre rok 2001 bol schválený rozpočet tejto oblasti vo výške 53 000 tis. Sk, a pre rok 2002
v objeme 59 500 tis. Sk. Keďže sa mestu v roku 2001 podarilo vymaniť spod exekúcie a
v spolupráci s PKB bol prijatý dlhodobý úverový rámec na reštrukturalizáciu starých úverov,
situácia sa vylepšila a umožnila už v roku 2001, a následne aj v tomto roku, vyčleniť po 1
milióne korúna pre každý volebný obvod.
Po rokoch doslova finančnej „podvyživenosti“ sa tak zjavilo len touto cestou v mestských
obvodoch 12 miliónov za rok. A už je to poznať. Poslanci rozhodli o tom, na čo majú byť
v prvom rade peniaze pridelené do obvodov použité. Na staré „boľačky“ ich ani nemôže byť
dosť, ale je to vec novozavedeného systému prideľovania prostriedkov do jednotlivých
mestských častí, vďaka ktorému sa krok za krokom každý rok vzhľad a technický stav nášho
mesta vylepší.
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Niekoľko príkladov: v roku 1999 boli do volebných obvodov vydelené peniaze len na doslova
havarijné opravy komunikácií, chodníkov a mosta na Čerešňovej, dokopy za celé mesto len
3 875,44 tis. Sk.
V roku 2000 bola situácia podobná, havarijný stav si vynútil konkrétne niektoré opravy
osvetlenia, celkovo bolo zase za celé mesto investovaných len 3 254,86 tis. Sk.
Rok 2001 už doniesol každému volebnému obvodu 1 mil. Sk a asi od polroka sa už začali
robiť malé investičné programy v sídliskách, na celkovú sumu 12 158,24 tis. Sk. Na druhej
strane zase tento rok bol poznačený haváriami po povodni, na ktoré bolo treba vyčleniť, napr.
: na rekoštrukciu komunikácie Jesenského 1 411,57 tis. Sk, na provizórne premostenie Hrona
v Iliaši 3 665, 49 tis. Sk, na komunikácie v Skubíne po povodni 1 065,25 tis. Sk a i. V rámci
prostriedkov, určených na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa urobili akcie v 6 volebných
obvodoch spolu na sumu 4 892,25 tis. Sk. Rok 2002 tiež počítal s 12 miliónmi korún do
volebných obvodov. Z nich sa urobili a robia rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v 10
volebných obvodoch, verejného osvetlenia v 4 obvodoch, kanalizácie vo VO č.3, rozšírenie
miestnych plynovodov vo VO č. 10, rekonštrukcia mosta v Kremničke, či oporný múr vo Vo
č.8. Ku koncu septembra tohto roka okrem čerpania uvedených súm boli naviac zabezpečené
práce: parkovacia plocha pri Kine Urpín, rekonštrukcia chodníka pred Národným domom,
oprava komunikácie a nám. Š. Moysesa, oprava chodníka a autobusovej zastávky MHD na
Huštáku. Tieto malé investičné akcie boli možné len vďaka tomu, že sa mesto dostalo
z finančnej krízy. Každý opravený kus chodníka, či každé nové svietidlo mesto spríjemňujú a
skrášľujú.

POVODEŇ 2002
1. stupeň povodňovej aktivity bol v Banskej Bystrici zaznamenaný v auguste. Odborníci
nepretržite monitorovali rieky Povodia Hrona . Dňa 8.8. 2002 nariadil OZ Povodie Hrona
Banská Bystrica, správca tokov a povodí Hron, Rimavy a Slanej, vzhľadom na situáciu na
vodných tokoch, nepretržitý monitoring vodných tokov aj v povodňami postihnutých
územiach. V Banskej Bystrici spravuje Hron, potok Bystrica a Selčiansky potok. Na Hrone
namerali v 7 . augusta popoludní 231 cm, čo je prekročenie I. stupňa povodňovej aktivity o
11 cm. Ak rieka dosiahne 270 cm, správca vydá návrh na vyhlásenie II. Stupňa.
Odstraňovanie

následkov

povodní si vyžiada veľké náklady, ktoré bez pomoci štátu

postihnuté obce finančne nezvládnu. V závere prvého augustového týždňa bola na
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postihnutých územiach okresu Brezno vyhlásená v súvislosti s povodňami mimoriadna
situácia. Stupne pohotovosti platili na rieke Hron v Polomke, Brezne, Hronci a v Banskej
Bystrici. Nielen táto rieka však v predchádzajúcich dňoch nahnala strachu miestnym
obyvateľom. V okrese Detva sa nadmieru naplnilo koryto Slatiny a jej vody ohrozovali
obyvateľov Detvy, Kriváňa, Korytárky, Hriňovej, Stožka a Vígľaša. Je až neuveriteľné, ako
sa z neveľkého potoka, alebo riečky odrazu stal živel, ničiaci všetko čo stálo v ceste veľkej
a prudkej vody. V Čiernom Balogu to po prvý raz zažili 18 júla. Po tri dni sa v hornej časti
obce vylievali z brehov miestne potoky. Ďalšia vlna a možno ešte ničivejšia, prišla 7.augusta a
obyvateľov Čierneho Balogu držala v napätí a pohotovosti až do nedele. Postarala sa o to aj
riečka Čierny Hron. Prednosta obecného úradu Peter Kovalčík odhadol škody z prvej povodne
na 10 mil. Sk a augustová povodeň vytvorila ďalšie, teda neboli škody o nič miernejšie.
Poškodené boli miestne komunikácie a brehy regulovaných potokov v správe odštepného
Lesného závodu. Voda zobrala lavičky a mostíky, poškodila verejné osvetlenie a zaliala
mnohé príbytky. Záplavami bolo postihnutých 56 domov. Voda sa dostala do pivníc a
obytných priestorov, ktoré boli pod úrovňou hladín tokov. Do odstraňovania následkov sa
zapojili miestni obyvatelia, pomoc prišla aj zo Žiliny a Brezna. Prednosta obecného úradu
ocenil pomoc požiarnikov a miestneho Lesného závodu. Obec má vlastný podnik verejnoprospešných služieb a aj keď je technikou vybavený skromnejšie, odviedol veľa práce na
odstraňovaní následkov povodne. V Čiernom Balogu sa hrozbou stali aj zosuvy pôdy.
Geologická firma EnviGeo Banská Bystrica v tejto súvislosti urobila odborné posudky
v častiach Frúdle a Pusté. Odborníci síce konštatovali, že momentálne nie sú rodinné domy
ohrozené zosuvom pôdy, do budúcnosti však bude potrebné svah stabilizovať. V súčasnosti
treba obnoviť najmä komunikácie a prístupy do rodinných domov. Obec nemá na to dostatok
finančných prostriedkov a preto sa spolieha aj na pomoc štátu. Ľubietová povyše Banskej
Bystrice čelila povodni niekoľko dní od konca júla. Náhla búrka a voda z vyliateho potoka
Hutná poškodila v obci 69 domov. Z nich 14 domov posúdili odborníci ako značne poškodené
a zničené, vyžadujúce si väčšiu rekonštrukciu. Povodňou bolo postihnutých 207 občanov. Na
majetku občanov vyčíslili škody na vyše 4 mil. Sk. Vodné toky v správe štátnych lesov boli
poškodené v rozsahu asi 25,6 mil. Sk a Povodia Hrona za 51,4 mil. Sk. Povodie Hrona
pracovalo na stabilizácii brehov a úprave zničeného koryta potoka, ktorý dokonca miestami
zmenil svoju trasu.
Banskú Bystricu koniec leta postihol tiež

mimoriadnym nárastom vôd v riekach a

potokoch regiónu. Voda sa stala nebezpečným živlom. Po prudkých dažďoch sa zdvihol Hron
a vyliali sa tri banskobystrické potoky – Tajovský, Malachovský a Kremnička. O škodách zo
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záplav mohli podať svedectvo najmä obyvatelia Podlavíc a Skubína. Škody pre mesto boli
vyčíslené na 3,2 mil. Sk.
Politické strany SDĽ, SOP a SDSS vyčlenili zo svojho spoločného volebného fondu
prostriedky pre povodňami postihnuté mestá a obce: Banská Bystrica, Brezno, Čierny Balog,
Ľubietová a Mýto pod Ďumbierom. Za mesto Banská Bystrica prevzal dar v podobe veľkého
symbolického šeku na sumu 100 000.- Sk, osobne primátor mesta. Peniaze boli účelovo
určené na pomoc pri odstraňovaní povodňových škôd. O prevzatí šeku na 100 000.- Sk
primátor informoval zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal poslancov, aby
v komisiách Mestského zastupiteľstva rozhodli o konkrétnom použití tohto daru.
dar na odstánenie škôd
Ďalší dar dostalo Mesto Banská Bystrica darovacou zmluvou od spoločnosti Orange
Slovensko a.s. finančný dar vo výške 161.538,50 Sk, ktorý bol určený na odstraňovanie
povodňových škôd v meste. Jeho presné použitie bolo vymedzené zmluvou na rekonštrukciu
zariadení a priestranstiev určených pre širokú verejnosť. Mesto Banská Bystrica vyjadrilo
spoločnosti Orange Slovensko a.s. svoje úprimné poďakovanie aj prostredníctvom tlačového
vyjadrenia. Banskú Bystricu poriadne potrápila voda a muselo si mesto merať sily
s prírodnými živlami Po dažďoch sa zdvihol Hron a vybrežili sa tri potoky – Tajovský,
Malachovský a Kremnička. O škodách zo záplav do svedčili najmä obyvatelia Podlavíc a
Skubína. Škody pre mesto boli odhadované na sumu 3,2 mil. Sk. O to cennejšia bola každá
pomoc. Politické strany SDĽ, SOP a SDSS vyčlenili zo svojho spoločného volebného fondu
prostriedky pre povodňami postihnuté mestá a obce: Banská Bystrica, Brezno, Čierny Balog,
Ľubietová a Mýto pod Ďumbierom. Za mesto Banská Bystrica prevzal dar v podobe veľkého
symbolického šeku na sumu 100 000.- Sk, osobne primátor mesta. Peniaze sú určené na
pomoc pri odstraňovaní povodňových škôd. O prevzatí šeku na 100 000.- Sk primátor
informoval zasadnutie MsZ a požiadal poslancov, aby v komisiách MsZ rozhodli o
konkrétnom použití tohto daru.

Iniciatíva občanov Sásovej
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Starohorská 6-16 pozvalo primátora
mesta k sebe na besedu. Ako primátora informoval predseda, Ing. D. Konder, toto
spoločenstvo existuje od roku 1997 v obytnom dome, kde žije 84 rodín. Výkonný výbor
spoločenstva patrí k tým, ktorým nie je ľahostajné, ako prostredie, v ktorom žijeme, vyzerá. A
to je práve hlavný zmysel toto, prečo by podobné spoločenstvá vôbec mali existovať. Veď ak
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nám záleží na kvalite vlastného života, života našich najbližších a cez nich aj na života celého
sídliska, či mesta, musíme sa nielen zaujímať o svoje okolie, ale treba aj priložiť ruku k dielu.
Spoločenstvo zo Starohorskej 6-16 je doslova ukážkou toho, čo dokážu občania pre seba - a
tým aj pre nás ostatných - urobiť vlastnými silami. Kúpili si, napríklad, vlastnú kosačku a nie
sú tak odkázaní na to, koľkokrát ročne sa budú z rozpočtu mesta upravovať zelené plochy
okolo ich domu. Tento rok si ich sami pokosili už 8 x. Vysadili si stromčeky, zabezpečili si
dva odpadové koše, vybudovali si aj prístrešky nad vchody. V spolupráci s Mestským úradom
sa im podarilo dosiahnuť vyriešenie mnohých otázok, ktoré ich trápili, či to bola oprava
osvetlenia, alebo chodníka, alebo vybudovanie schodov. Ocenili aj spoluprácu s niektorými
poslancami Mestského zastupiteľstva, ktorí im tiež boli nápomocní. V tomto vecnom - a
veľmi užitočnom pre obe strany - rozhovore členovia výboru primátorovi tlmočili aj svoje
ďalšie pripomienky, napr., potrebu rozšíriť parkovacie plochy, doriešiť problém chovu psov a
pod. Besedovalo sa podrobne aj o veciach, ktoré sa už netýkajú len ich domu, ale celého
sídliska Sásová-Rudlová, či dokonca mesta. Práca výboru spoločenstva na Starohorskej ul. 616 je krásnym príkladom nového občianskeho prístupu k spoločenských problémom. Primátor
poďakoval občanom za ich záujem o veci verejné a vyjadril presvedčenie, že práve takéto
skĺbenie miestnej samosprávnej aktivity s možnosťami mestského manažmentu je
najschodnejšou cestou riešenia problémov a priblíženia sa k spokojnosti občanov.

Nový zákon o odpadoch
Mesto Banská Bystrica je prirodzeným urbanistickým stredom Slovenska a zároveň sídlom
kraja aj vyššieho samosprávneho celku. Žije v ňom viac ako 82 tisíc obyvateľov, čím sa
zaraďuje do štvorice naších najľudnatejších miest.

Ako centrum regiónu je miestom

pracovných a štúdijných povinností, alebo rekreačných aktivít, pre ďalšie tisíce ľudí. Všetci
spoločne posudzujú a hodnotia mesto ako vyzerá a zároveň všetci spoločne sa aj podieľajú na
jeho podobe. Týka sa to aj tvorby odpadov. Pri každej ľudskej činnosti vo výrobnej i
spotrebiteľskej sfére vznikajú odpady. Ich vznik hromadenie a likvidácia predstavuje výrazný
zásah do životného prostredia. Obsahujú látky, ktoré často ohrozujú všetky zložky životného
prostredia t.j. kvalitu vôd, ovzdušia aj pôdy a predstavujú závažné potencionálne riziko pre
zdravie obyvateľov. Preto pri riešení ekologických problémov zaujímajú prioritné postavenie.
Jedným z najvážnejších problémov mesta do roku 1998 bola likvidácia tuhých komunálnych
odpadov. Skládka pod obcou Horné Pršany bola vybudovaná podľa platnej legislatívy 80-tich
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rokov a jej životnosť končila. Okrem toho prevádzku skládky podmieňovali tzv. osobitné
ekologické opatrenia a jej technická nedokonalosť podľa platnej legislatívy bola aj finančne
spoplatnená odvodmi do fondu Životného prostredia. Pre doriešenie uvedeného problému
začalo Mesto už v roku 1992 s prípravou výstavby novej skládky tuhého komunálneho
odpadu. Nová regionálna skládka 3. stavebnej triedy pre región Banská Bystrica bola
vybudovaná v lokalite Škradno spoločnosťou IPODEC ONYX KROH Banská Bystrica a
uvedená do prevádzky v rolu 1998.

V roku 2001 bol schválený jeden z najväčších

legislatívnych projektov v oblasti životného prostredia – zákon o odpadoch č. 223/2001, ktorý
je významnou zmenou aj z hľadiska prístupového procesu k EÚ. V novom zákone o
odpadoch sa oproti doterajšiemu stavu venuje zvýšená pozornosť nakladaniu s komunálnym
odpadom, za ktoré zodpovedá obec, pričom pôvodcom komunálneho odpadu je priamo občan
/fyzická osoba/, ktorý je zodpovedný za jeho tvorbu. Zákon však ukladá občanom a všetkým
ďalším pôvodcom komunálneho odpadu: zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu
v obci, používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci, komunálny odpad alebo
jeho oddelené zložky ukladať na miesta určené obcou. Zodpovednosť obce sa rozšírila aj na
odpad z bežných prác zabezpečovaných fyzickými osobami – na tzv. drobný stavebný odpad.
Najmenej dvakrát do roka je obec povinná zabezpečiť zber objemného odpadu, vytriedenie
domového odpadu s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov a odvoz tohto
odpadu. Na zabezpečenie týchto činností dostala obec do rúk významné nástroje, a to
oprávnenie regulovať nakladanie s komunálnym odpadom vydaním všeobecne záväzného
nariadenia obce a oprávnenie vyberať nový miestny poplatok za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Tento poplatok sa
zavádza ako priama novela zákona č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch. Obce sú
oprávnené prerokúvať aj priestupky vo veciach nakladania s komunálnym odpadom.

Pre

obce je zákon dôležitý preto, lebo ním získali všetky kompetencie na nakladanie
s komunálnym odpadom od určenia spôsobu zberu až po priestupkové konanie za porušenie
príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Od 1.januára t.r., teda od nadobudnutia
účinnosti zákona v oblasti komunálneho odpadu platí jednoznačne, že čistota a poriadok
v meste je závislá len od mesta samotného. Zákon č.223/2001 o odpadoch znamenal zásadnú
zmenu v právnej úprave odpadového hospodárstva aj v meste Banská Bystrica, v ktorom sa
vyprodukuje ročne približne 18 700 ton komunálneho odpadu. V prepočte na jedného
obyvateľa je to cca 226 kg ročne t.j. 0,62 kg denne. Z toho vyplýva, že každý deň sa musí
v meste zvládnuť nakladanie s niekoľko sto tonami komunálneho odpadu. Pritom
producentom odpadu je každý obyvateľ mesta počas celého života. ak ako doteraz aj v zmysle
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nového zákona o odpadoch podmienky nakladania s komunálnym odpadom Mesto Banská
Bystrica upravilo vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Bystrica č.96/2001 o
zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Banská Bystrica, ktoré
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici dňa 27.11.2001 s účinnosťou
od 1.1.2002. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie /ďalej VZN o odpadoch/ definuje
základné pojmy, ako pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, pojem komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a množstvový zber komunálnych odpadov. Významná zmena je už
v definícii pôvodca odpadu, ktorý sa rozširuje o fyzickú osobu – občana. Pojem komunálny
odpad je rozšírený o odpad vznikajúci činnosťou mesta pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov. Novou je tiež definícia množstvového zberu komunálnych odpadov, pri ktorom je
preukázateľné množstvo vzniknutého odpadu. Hlavným účelom odpadového hospodárstva je
predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby, zhodnocovanie odpadov
recykláciou, ich využívanie získaním druhotných surovín a zneškodňovanie. Povinnosti
pôvodcu a držiteľa odpadu zakomponované vo VZN o odpadoch vyplývajú priamo zo zákona
o odpadoch všeobecne. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta zodpovedá Mesto Banská Bystrica. Pôvodca
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s odpadmi
v súlade s uvedeným nariadením. Taktiež je povinný zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v meste Banská Bystrica,ktorý sa zatiaľ velmi nezmenil, užívať zberné
nádoby zodpovedajúce zavedenému systému a ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené
zložky na účely ich zberu na miesta určené Mestom Banská Bystrica. Obyvatelia rodinných
domov odkladajú odpad z domácností do 110 – 240 litrových nádob podľa počtu členov
v domácnosti/. V deň zvozu komunálneho odpadu je vlastník rodinného domu povinný
sprístupniť zbernú nádobu v max. vzdialenosti 10 m od zvozovej trasy. Zberné nádoby
zabezpečuje a ich počet určuje v zmysle VZN Mesto Banská Bystrica. Prijatím nového VZN
o odpadoch a zavedením miestneho poplatku by sa mal vyriešiť problém vytvárania
nelegálnych skládok na verejnom priestranstve tými obyvateľmi rodinných domov, ktorí si
v minulosti nádobu a odvoz odpadu nezabezpečili a vzniknutý odpad odkladali do cudzích
kontajnerov v blízkosti hromadnej bytovej zástavby alebo odpad odhadzovali na cudzie
pozemky, či verejné priestranstvo. Obyvatelia bytových domov odkladajú odpad do 1 100
litrových nádob – kontajnerov. Tieto sú umiestnené prevažne na verejnom priestranstve na
stanovištiach príslušných k jednotlivým bytovým domom, alebo voľne na cestách,
chodníkoch a parkoviskách. Stanovištia sú zdrojom permanetných nelegálnych skládok
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odpadu. Vzhľadom na to, že stanovištia kontajnerov nie sú súčasťou technickej vybavenosti
bytových domov, neprešli ich predajom do vlastníctva fyzických osôb /SVB/ ostala táto
nevyhnutná súčasť prevádzky bytových domov na okraji záujmu ich vlastníkov, nájomcov –
užívateľov. Odvoz komunálneho odpadu na území mesta Banská Bystrica vykonávajú
dopravcovia, ktorí majú na túto činnosť s Mestom Banská Bystrica uzatvorénú zmluvu
v zmysle zákona o odpadoch. V meste Banská Bystrica sú to firmy ICEKO-ONYX s.r.o,
PUFEKO a GANZ, všetky so sídlom v Banskej Bystrici. Interval odvozu komunálneho
odpadu je max. 7 dní. Harmonogram odvozu komunálneho odpadu od občanov tvorí prílohu
zmlúv uzatvorených s odvozcami. Každý mesiac bežného roku je aktualizovaný na základe
mestom schválených požiadaviek občanov. Cyklus odvozu je 1x týždenne v zástavbe
rodinných domov a 1-3x týždenne pri bytových domoch. Objemný odpad z domácnosti a
drobný stavebný odpad je občan povinný odviesť do zberne triedeného odpadu „Dechetteries“
v Radvani /pri želez. stanici/. Zberňa bola zriadená Mestom Banská Bystrica už v roku 1996 a
prevádzkuje ju IPODEC-ONYX KROH Banská Bystrica s.r.o z rozpočtu mesta Banská
Bystrica. Okrem uvedeného aj tento rok Mesto Banská Bystrica v spolupráci s firmami
ZARES B.Bystrica, ICEKO-ONYX s.r.o a GANZ B.Bystrica a aktívnym zapojením
obyvateľov mesta, mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív organizovalo
celomestskú akciu jarného čistenia verejnej zelene spojenú s odvozom nadrozmerného
odpadu z domácností pod názvom „Za krajšie mesto“.Zavedenie separácie komunálneho
odpadu /zatiaľ v komoditách sklo a papier/ Mesto Banská Bystrica stanovilo na apríl t.r.
prostredníctvom spoločnosti K.R.O.H., s.r.o Banská Bystrica. Kontajnery na zber
separovaného odpadu druhotných surovín sú priradené k najbližším existujúcim kontajnerom
na komunálny odpad a na plochy vyhradené na tieto účely podľa spracovaného grafického
návrhu /cca 200 stanovíšť/.Zber komunálneho a nadrozmerného odpadu zo 48 záhradkárskych
osád na území mesta bude realizovaný pristavením veľkoobjemových kontajnerov 2x ročne
v jarných a jesenných mesiacoch po dobu jedného týždňa. Termíny a miesto pristavenia
VOK-ov, vyhovujúce členom budú dohodnuté s predsedami /zástupcami/ jednotlivých
záhradkárskych osád. Za účelom zavedenia systému vytriedenia, zberu a zneškodnenia
nebezpečných látok z komunálneho odpadu uzatvorilo Mesto Banská Bystrica zmluvu so
spoločnosťou DETOX s.r.o Banská Bystrica. VZN o odpadoch ukladá občanovi vytriediť
nebezpečné látky z komunálneho odpadu a tieto odovzdať v „Centre fyzikálno-chemických
úprav odpadov“ na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici, prípadne v rámci mobilného
zberu nebezpečných látok, ktorý sa v meste Banská Bystrica organizuje 2x do roka (t.r.
v mesiacoch marec a september).

V budúcnosti Mesto Banská Bystrica bude vytvárať
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podmienky pre kompostovanie bioodpadu, ktorý tvorí podľa dostupných štatistík jednu
z najväčších zložiek tuhého komunálneho odpadu. Vybudovanie kompostárne v Banskej
Bystrici značne prispeje k zníženiu tvorby odpadu určeného na zneškodnenie skládkovaním,
čo znamená zníženie znečisťovania a ohrozovania životného prostredia a zdravia ľudí. Aj
v našom meste sa produkuje veľké množstvo kompostovateľného odpadu, ktorý vzniká
z mestskej zelene. Ročná produkcia odpadu na 1 hektár je cca 15 ton. Podľa údajov zo
spracovaného pasportu zelene /aktualizácia k 31.12.1999/ je na území mesta celkom 211 ha
udržiavaných plôch zelene. Z uvedenej plochy sa ročne produkuje cca 3165 ton zeleného
odpadu vhodného na kompostovanie. Vybudovaním kompostárne v meste Banská Bystrica by
sa ekonomicky , ale hlavne ekologicky, vyriešil problém s likvidáciou a spracovávaním
odpadu zo zelene. Zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bol zmenený zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zmien a
doplnkov tým, že stanovil nový druh miestneho poplatku a to poplatok za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce a drobných stavebných
odpadov. Poplatok sa nevyberá za činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií a
verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov
a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

Zavedenie nového

miestneho poplatku je jedným z hlavných nosných pilierov zvýšenia autority a zodpovednosti
obcí za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. V zmysle
zákona o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia č. 97/2001, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Mesta Banská Bystrica č.33/95 o miestnych poplatkoch v znení Dodatku VZN č.
81/2000 a Dodatku VZN č. 91/2001 schváleným Mestským zastupiteľstvom v Banskej
Bystrici dňa 18.12.2001 s účinnosťou od 2. januára 2002 /ďalej VZN o poplatkoch/ bola aj
pre občanov -fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby určená výška
poplatku. Poplatok vo výške 500,- Sk na osobu / rok platí každá fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom a má v meste trvalý alebo prechodný pobyt. Spôsob rozúčtovania nákladov je
robený podľa počtu osôb na princípe predpokladu, že odpad tvoria osoby, pričom sa
potvrdzuje súvislosť medzi množstvom odpadu na osobu a počtom osôb v domácnosti.
Poplatok je nezávislý od počtu, objemu alebo frekvencie vyprázdňovania zberných nádob.
Platiteľom poplatku v rodinných domoch je vlastník rodinného domu. Platitelia poplatku,
ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území mesta, sú
povinní sa prihlásiť na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, aby im mohli byť zabezpečené
potrebné zberné nádoby. V bytových domoch je v zmysle VZN o poplatkoch platiteľom
poplatku vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru. Ak
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je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých, je platiteľom
zástupca alebo správca. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ platí pri
nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore sadzbu 1200,- Sk na osobu / rok podľa
priemerného počtu zamestnancov v prípade, že nevyužíva množstvový zber /nemá uzatvorenú
zmluvu o zbere a zneškodnení odpadu s jedným s povolených dopravcov na území mesta/.
V prípade, že poplatník (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) preukáže že
využíva množstvový zber, je sadzba poplatku v zmysle VZN o poplatkoch 80,-Sk na osobu /
rok. Za rekreačné chaty, chalupy, pozemky užívané ako záhrada je sadzba poplatku 200,- Sk
ročne. Pri nehnuteľnosti slúžiacej na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb je
sadzba 200,- Sk za lôžko a 200,- Sk za zamestnanca zariadenia v prípade, že nevyužíva
množstvový zber. Za účelom registrácie poplatníkov

Mesto Banská Bystrica pripravilo

tlačivá „Priznanie k poplatku“, ktoré sú od 1.1.2002 k dispozícii v prijímacej kancelárii
primátora Mesta a MsÚ v Banskej Bystrici. Vybrané poplatky môže Mesto Banská Bystrica
použiť len účelovo na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu.

V prípade, že výška vybraných poplatkov Mestom Banská Bystrica

bude v tomto roku na pokrytie nákladov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu nedostatočná, chýbajúce zdroje bude musieť Mesto
pokryť z vlastného rozpočtu. Mesto Banská Bystrica tak, ako väčšina miest a obcí na
Slovensku, má záujem o zdravé životné prostredie, vrátane zneškodňovania odpadu v mysle
platnej legislatívy

Pre rozvoj cestovného ruchu
V decembri sa uskutočnilovo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici zasadnutie,
venované oponentskému konaniu k úlohe pilotnej grantovej schémy „Marketingová stretégia
cestovného ruchu mesta Banská Bystrica a jeho okolia“, ktorú riešilo Mesto Banská Bystrica
za pomoci prostriedkov PHARE. Zišli sa tu zástupcovia štátnej správy – OÚ, KÚ,
Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu, zástupcovia Univerzity
Mateja Bela a podnikateľských subjektov, ktorí na úlohe spolupracovali. Hlavným cieľom
stretnutia bolo zhodnotenie výsledkov prác, ako aj návrh ďalšieho postupu. Výsledkom, ktorý
by sa mal realizovať, je založenie združenia cestovného ruchu v meste a pokračovanie
v dosiahnutí cieľov, vytýčených stratégiou. Vznikol tak prvý významný dokument, ktorého
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súčasťou je publikácia Sprievodca po meste, obsahujúca aktuálne informácie pre
návštevníkov vo viacerých jazykoch.

IROMAR
Banská Bystrica bola jednou zpomedzi ôsmich samospráv, ktoré sa zapojili do projektu
IROMAR-u „Vybrané problémy public relations v samospráve“. My sme sa zamerali na
skvalitnenie komunikácie s občanmi. Banskobystrický projekt, ktorý má názov „Informačná
brožúra mestského úradu v Banskej Bystrici“ Niekoľko úvodných východiskových faktov :
Banská Bystrica je mesto, ktoré svoje mestské výsady získalo už v roku 1255. Nachádza
uprostred Slovenska, v nadmorskej výške 342-362 metrov a má rozlohu 407 hektárov.
Preslávila sa v stredoveku ťažbou a vývozom najmä medi

do nemeckých, poľských,

talianskych a holandských miest. Už pred 400 rokmi sa tu tlačili knihy, v 1577 vznikla v
meste jedna z prvých tlačiarní na Slovensku. Banskobystrická textilka z 1725 patrí
k začiatkom manufaktúr na Slovensku. V Banskej Bystrici si dlhé stáročia udržiavali vysokú
úroveň cirkevné školstvo, kultúra a osveta. K ďalšiemu postupnému rozmachu mesta došlo
po vzniku Československa. Medzi dvomi svetovými vojnami Banská Bystrica mala povesť
jedného z najkrajších československých miest. Strategická poloha a vhodné zázemie
predurčili mesto v období II. svetovej vojny k úlohe centra protifašistického odboja a
národnooslobodzovacieho hnutia. 29. augusta 1944 tu bolo vyhlásené Slovenské národné
povstanie. Po vojne sa mesto ako sídlo kraja značne rozrástlo, počet obyvateľov vzrástol
šesťnásobne a Banská Bystrica sa stala administratívnym, kultúrnym, školským a
spoločenským centrom stredoslovenského regiónu. Je sídlom Regionálnej kancelárie
prezidenta SR, vyššieho územného celku, riaditeľstva Slovenskej pošty, sídlo tu má Úrad
priemysleného vlastníctva SR, expozitúra najvyššieho kontrolného úradu SR. Hospodárska
základňa mesta sa už tradične orientuje na drevospracujúci a textilný priemysel. Nemalý
význam

v hospodárstve

mesta

má

aj

výroba

spotrebného

tovaru,

lesníctvo

a

poľnohospodárstvo, obchod, doprava a spoje. Mimoriadne perspektívnym odvetvím sa javí
bankovníctvo a finančníctvo, stále dynamickejšie sa rozvíja cestovný ruch a výstavníctvo. V
Banskej Bystrici sa nachádza Štátna Opera, profesionálne bábkové Divadlo na rázcestí, je tu
Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum a jedinečné Literárno - hudobné múzeum .Banská
Bystrica je aj významným slovenským centrom športu a turistiky. V celom okolí mesta sú
k dispozícii lyžiarske vleky, bežecké dráhy a mostíky. Mesto Banská Bystrica rastie aj dnes
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do krásy a s nádejou do nového tisícročia bude napĺňať svojej staré heslo : „Za živa
v Bystrici, po smrti v nebi“.V súčasnosti má Banská Bystrica viac ako 83 tisíc obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo má 56 poslancov a odteraz 12 volebných obvodov, čiže mestských
častí. Keďže je Banská Bystrica krajským a okresným sídlom, narastala vďaka prílevu ľudí,
ktorí sem prišli za prácou či vzdelaním. Zároveň vystupuje ako centrum regiónu, ktorý
ovplyvňuje a pre ktorý plní viaceré úlohy „nadmestského“ charakteru. Patrí do štvorice
najľudnatejších miest Slovenska. Práve číslená početnosť obyvateľstva spôsobuje nárast istej
anonymity. Vo veľkom meste sa viac prejavuje individualizmus, ľudia sa môžu nepoznať
dokonca v jednom vchode paneláku, nájsť spôsob ako zapojiť obyvateľov do spoločných
akcií je ťažší ako v menších sídlach. Toto ovpylvnilo pred časom aj našu voľbu cieľa, ktorým
sa v rámci projektu

IROMAR-u stalo zdokonalenie komunikácie s verejnosťou,

s obyvateľstvom. Existujúca komunikácia s verejnosťou na území mesta Banská Bystrica sa
dá rozdeliť do niekoľkých foriem.
Stretnutia s občanmi.
Počas súčasného volebného obdobia sa zaužívala prax pravidelných stretnutí v jednotlivých
volebných obvodoch mesta, ktorých sa zúčastňoval primátor mesta, poslanci za daný obvod a
kompetentní pracovníci odborných útrvarov mestského úradu a mestskej polície. Zámerom
bolo vytvoriť systém bezprostrednej komunikácie, podrobnejšie vysvetlenie celomestských
úloh a situácie a odpovedanie na otázky, týkajúce sa problémov konkrétnej mestskej časti. Zo
stretnutí sa robil záznam a vyhodnocovali sa problémy, označené občanmi, ako aj plnenie
prisľúbených riešení v rámci malých investičných programov.

(účasť z hľadiska počtu

občanov podľa jednotlivých obvodov veľmi rozdielna, od 20 do 140 osôb)
stretnutia len poslacov s občanmi svojich obvodov, napr. každú prvú stredu v mesiaci
stretnutia zamerané na úzko špecifikované segmenty, napríklad mládež (práca s mestským
mládežníckym parlamentom), športovcov, alebo dôchodcov (7 klubov).
verejné masové podujatia, organizované mestom

Kancelária prvého príjmu
Naše mesto patrilo k priekopníkom myšlienky vytvorenia Kancelárie prvého príjmu primátora
a mestského úradu. Je zriadená na prízemí budovy mestského úradu. Poskytuje občanom
možnosť získať informácie, týkajúce sa

činnosti mestského úradu, sprostredkúva napr.

písomný kontakt s poslancami, sú tam k dispozícii všetky tlačivá, potrebné na vybavovanie
vecí občanov na úrade, poskytuje informácie občanovi u koho, kde a ako svoju záležitosť na
mestskom úrade môže vyriešiť, sú tu k dispozícii dôležité dokumenty, napríklad VZN mesta
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k nahliadnutiu pre občanov. Do začiatku tohto roka v nej bolo aj špecializované počítačové
pracovisko pre verejnosť.

Mestské noviny
Mesto vydáva dvojmesačník Spravodajca Mestského úradu v Banskej Bystrici. Tu sa
podpísala najmä náročná ekonomická situácia nášho mesta v predchádzajúcich rokoch, kedy
sme zápasili s uvalenou exekúciou a dlhmi zdedenými z minulého volebného bodobia. Na
častejšie vydávanie novín, resp. na rozšírenie ich obsahu sme jednoducho nemali dosť
prostriedkov. Spravodajca sa distribuuje zadarmo do domácich poštových schránok. Prvé
nulté číslo vyšlo v lete roku 1999 a vyše roka náklad predstavoval 20 000.Tento náklad
nepokrýval celé mesto, čo vyvolávalo nespokojnosť občanov. V súvislosti so snahou zlepšiť
túto formu poskytovania informácií o dianí v meste, a čiastočne aj s ohľadom na nový zákon
NR SR č. 211/2000 Z.z. sme od 1.1.2001 prešli na náklad 32 300 kusov, čo je zaokrúhlene
počet Slovenskou poštou evidovaných súkromných poštových schránok. Slovenská pošta je
zároveň doručovateľom týchto novín občanom.
Redakčná rada je tovrená z pracovníkov MsÚ

Kultúrno- spoločenský spravodajca
Okrem tohto Park kultúry a oddychu, čo je mestská príspevková organizácia, vydáva
mesačník Kultúrno- spoločenský spravodajca, ktorý poskytuje informácie najmä z kultúrneho
a spoločenského diania v meste, programy divadiel, opery, kín, výstav a podobne. Pre
všeobecné informácie v ňom nie je veľmi priestor, v súčasnosti, napr., na jednej strane je
zaradené okienko „2 otázky pre primátora“.

Sociálny sprievodca
Už skôr (1996 a 1998) v mestský úrad vydal špecializovanú brožúru Sociálny sprievodca,
venovanú výhradne sociálnym službám a dávkam sociálnej pomoci, na ktorú boli získané
prostriedky od Americkej medzinárodnej zdravotníckej aliancie AIHA, poporovanej
Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID a čiastočne aj z fondov PHARE.

Zmluvné možnosti v médiách
- Na doplnenie možností, ktoré mesto má v oblasti médií (napr. poskytovanie informácií pre
verejnosť sprostredkovane cez médiá, t.j. poskytovanie informácií na tlačových besedách a vo
forme tlačových správ)
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Zmluva s RTV
Na základe aktivity poslancov sa tri mestá – Banská Bystrica, Zvolen a Sliač –dohodli, že
vytvoria „Metropolitné centrum“. Tento zámer mal mať tri etapy : 1/ kabelizáciu daného
priestoru, 2/ internetizáciu daného priestoru a 3/ vytváranie investičných podmienok v tomto
regióne.

Pre prvú etapu bolo rozhodnuté o výbere dodávateľa (RTV) na platené

spravodajstvo z týchto miest, pretože v nich chýbajú vlastné mestské TV – štúdiá.
Zmluva bola uzavretá prvýkrát minulý rok. Na jej základe RTV dodávala spravodajstvo a
publicistiku v dohodnutej minutáži pre sieť GLOBAL. V tomto roku platí nová zmluva,
ovšem sieť GLOBAL prevzala spoločnosť TV JOJ a v súčasnej dobe prebieha rokvoanie
zászupcov miest s RTV o plnení či znemách pôvodného obsahu zmluvy.
Výhodou tejto zmluvy boli aktuálne vstupy samospráv podľa zváženia ich potrieb a predstáv,
nevýhodou obmedzený počet TV-prípojok v mestách, ktorý sa s časom mal vylepšovať.

Zmluva s týždenníkom SMER- Magazín
podľa platnej zmluvy už druhý rok využívame možnosť v podobe inzercie a každý posledený
utorok v mesiaci v tomto týždenníku je jedna strana vyhradená pre „Noviny mesta Banská
Bystrica“.
Výhoda : keďže vlastný Spravodajca MsÚ vychádza len raz za dva mesiace, pomáha nám táto
možnosť aktuálnejšie poskytovať informácie čiateľskému okruhu.
Nevýhoda : na to, aby občan získal takto poskytované informácie, si musí kúpiť noviny, teda
nie sú bezplatné.
Informačné tabule sú úradné vývesné miesta len pri budove Mestského úradu. Informačné
tabuľe

v podobe

zasklenných

uzamkýnateľných

skriniek,

ktoré

sú

rozmiestnené

v jednotlivých volebných obvodoch. Pôvodne ich bolo viac, no v roku 2000 ich zostalo kvôli
vandalizmu len 32 a z nich len 7 bolo v úplnom poriadku. Ekonomický prepočet na údržbu
informačných tabúľ podľa fakturácie za rok 1997 predstavoval 2300-2500,- Sk na zasklenie,
nákup hobry, vlastnú prácu a dopravu. Oprava riadne zasklených tabúľ s univerzálnym
kľúčom na náklady mesta v roku 1998 a opakovane poškodené a znovu opravované tabule
v roku 1999 nás stála 30 000 Sk. V terajších ekonomických prepočtoch je nová oprava drahšia
v priemere o 500 Sk na jednu tabuľu. V súvislosti s nákladnou opravou poškodených tabúľ
mesto hľadalo aj iné riešenie. Na základe písomnej dohody o ich využívaní pre tretí sektor a
Konzervatórium J. L. Bellu tieto inštitúcie vo vlastnej réžií niektoré ponúknuté tabule opravia
a okrem propagácie svojich podujatí v nich zostane vyhradený priestor aj pre úradné oznamy
.
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Otvorenie Medzinárodného roka hôr 2002
privítal primátor mesta slovami : „Vážený pán minister,vážené dámy, vážení páni,milí hostia !
Ako primátorovi tohto mesta je mi skutočným potešením privítať Vás všetkých na tomto
slávnostnom otvorení Medzinárodného roka hôr práve tu u nás, v Banskej Bystrici. Naše
mesto je celým svojím životom späté s okolitým regiónom a okolitým horským prostredím.
Ekologické problémy sme nikdy neignorovali a vedenie mesta je zástancom presadzovania
myšlienky trvalo udržateľného rozvoja. Preto si myslím, že nielen snahy organizátorov, ale
iste aj toto zohralo svoju úlohu v tom, že sme sa spoločne zišli práve tu u nás. Hoci téma
trvalo udržateľného rozvoja, či konkrétne medzinárodný rok hôr, je dôležitá všeobecne
teoreticky, pre nás má aj skutočne vysoko praktický význam. Okolité horské prostredie pre
naše mesto a tento región veľa znamená. Ekonomicky je to prostredie, v ktorom sa realizuje
ekonomická činnosť obyvateľstva. V historickom vývoji najmä z hľadiska lesnícko–
poľnohospodárskych foriem. V súčasnosti je to priestor, do ktorého sa vkladá veľká nádej
z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, prinášajúceho so sebou aj vstup kapitálu, či
zhodnocovanie služieb a poskytovaných produktov pre potenciálnych klientov.

V oblasti,

ktorej sa venuje medzinárodný rok hôr, je veľké pole možností. Ale sú tu aj rôzne ťažkosti a
skryté problémy. Medzi ne patria z jednej strany aj problémy spojené s rôznymi formami
vlastníctva a mierou zodpovednosti za niečo, čo má aj širší spoločenský význam, z druhej
strany sú to aj problémy spojené s myslením človeka. So spôsobom, ako sa k svoju životnému
prostrediu stavia, aké sú jeho hodnoty, ako premieňa tézy o ochrane prostredia na drobné
v obyčajných prejavoch, napríklad, z pohľadu zachovávania čistoty prírody. Človek svojou
činnosťou vždy zasahuje do prírodného prostredia, v ktorom žije, bez ohľadu na to, či si to
uvedomuje alebo nie, alebo či má vedome dobré alebo zlé zámery. Naším spoločným
poslaním, a v tom vidím veľké pole možnej spolupráce vysoko odborných organizácií a
pracovísk so samosprávou, je to, aby sme spoločným úsilím a dopĺňaním sa rôznych
spôsobov zvýšili samo vedomie obyvateľstva v enviromentálnej oblasti, aby sme sa spoločne
pokúsili presadiť všetkými formami ideu trvalo udržateľného rozvoja. Z tohto aspektu
chcem popriať nájm všetkým veľa úspechov, veľa trpezlivosti a veľa dobrých nápadov pri
presadzovaní správnej veci.“
.
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2. Hospodársky život

PODNIKY V Banskej Bystrici
V meste pôsobilo málo silných podnikov. Veď ziskových organizácií s počtom nad 500
zamestnancov je tu len 6 : SAD BBDS, Smrečina Holding I., a.s., Lesy SR, š.p., StVaK, š.p.,
Slovenská pošta š.p. a Slovenka a.s.

DETOX a ISA 14001
Pred rokom ukončili vo firme proces implementácie systému environmentálneho
manažérstva, ktorý ukončila certifikácia podľa ISO 14001. Spoločnosť sa tak stala prvou
odpadárskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala tento prestížny medzinárodne
uznávaný certifikát. Ten znamená aj istú konkurenčnú výhodu v obchodných rokovaniach
s potenciálnymi klientami, ktorí chcú maximálnu kvalitu služieb. Stabilné miesto Detoxu na
trhu s odpadmi bolo dôkazom, že firma získala príležitosti doma i v strednej Európe. Trh
s nebezpečnými odpadmi sa na Slovensku formoval od roku 1991 a banskobystrická firma
Detox na tomto trhu pôsobila od jeho vzniku. Minulý rok, bol podľa riaditeľa spoločnosti Ing.
Romana Forgáča, poznamenaný stále rastúcou konkurenciou medzi najvýznamnejšími
firmami v tomto odvetví a zároveň stagnujúcou ekonomikou priemyselných subjektov.
Napriek takémuto trendu si firma dokázala udržať trhy a dôveru väčšiny najdôležitejších
klientov. Vyzbierala 10 172 ton priemyselných odpadov, čo 11 % medziročný rast. Výnosy
dosiahli 65 mil. Sk, čo je 30 % nárast. Tieto obchodné výsledky sa dosiahli pri realizácii
náročného investičného a marketingového programu. Rok 2001 bol zároveň druhým rokom
intenzívnych investícií. Výstavba závodu v Rimavskej Sobote je vôbec najväčšou investíciou
v histórii Detoxu. V roku 2001 sa preinvestovalo takmer 45 mil. Sk, z toho 80 % sa týkalo
spomínaného závodu. Zároveň firma rozvíjala zahraničné aktivity a vyhľadávala
podnikateľské príležitosti v stredoeurópskych krajinách, pričom niektoré z nich sa ukazujú
sľubné. Aj o poradenské a inžinierske služby divízie environmentálnych projektov, ktorá
vznikla v roku 1999, je veľký záujem. Hoci takéto poradenstvo, ako uviedol Ing. Forgáč,
predstavuje len malú časť príjmov, má dynamický rast a manažment verí, že tento trend sa
zachová aj v ďalších rokoch. Jednou z najdôležitejších udalostí bolo prijatie Zákona o
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odpadoch. Recyklácia, spaľovanie a fyzikálno-chemické úpravy odpadov dostali väčší
priestor na rozvoj. Dopady zákona na podnikanie sa, podľa riaditeľa spoločnosti, prejavia
v tejto sfére najskôr o 3-4 roky, už to však dokumentuje správnu orientáciu banskobystrickej
firmy.

Vojenský kartografický ústav
ˇustav patril dlhé roky k popredným predstaviteľom výroby máp na Slovensku. Výroba máp
v Banskej Bystrici sa stala majetkom súkromnej spoločnosti. Stopercentným vlastníkom
zrušeného štátneho podniku Vojenský kartografický ústavu v Harmanci sa stala privátna
obchodná spoločnosť VKÚ. Proces privatizácie ústavu bol ukončený začiatkom tohto roka,
kedy bol ústav zrušený bez likvidácie a v zmysle uzavretej kúpno-predajnej zmluvy o predaji
podniku prešiel na nového nadobúdateľa. Akcionárom novej spoločnosti, ktorá prebrala celé
podnikateľské a výrobné portfólio štátneho podniku, sú členovia jeho predchádzajúceho
manažmentu. Ambíciou podniku je zostať dominantným výrobcom máp pre verejnosť a
potreby Armády SR, ako aj rozvoj aktivít v oblasti informačných technológií a poskytovanie
digitálnych kartografických údajov. Naďalej chce ponúkať používateľom máp nové atraktívne
a užitočné mapové tituly. VKÚ v tejto oblasti nadviazal na 54-ročnú tradíciu, pričom tvorba
máp zostáva hlavnou úlohou. Jeho privatizácia nepriniesla so sebou žiadne zásadné
personálne zmeny. Ústav zamestnáva asi 180 pracovníkov a v budúcnosti chce ich počet
zvýšiť v súlade s rozvojom nových aktivít. Splnené má už všetky povinnosti voči FNM SR,
ktoré súvisia s prechodom štátneho podniku na súkromnú spoločnosť a vyplývajú zo zmluvy
o jeho predaji. Nová firma zaplatila celú kúpnu cenu v sume 75 mil. Sk úverom z komerčnej
banky. Jednou z podmienok bolo uhradiť ju jedinou splátkou a tak sa aj stalo. Ich zákazníkom
je aj armáda. Kartografický ústav dosiahol v minulom roku výnosy za 160 mil. Sk a jeho
tržby boli na úrovni146 miliónov korún. Hospodársky výsledok pred zdanením vyšiel firme
na vyše 9 miliónov a po zdanení na viac ako 4,5 mil. Sk. Priemerná mesačná mzda
zamestnanca za rok 2001 dosiahla čiastku 15 344 Sk. Produktivita práce na jedného
pracovníka z pridanej hodnoty sa medziročne zvýšila o 19,9 percenta. Za päť mesiacov tohto
roka nová spoločnosť dosiahla tržby za vlastné výrobky vo výške 68 mil. Sk, čo je oproti
rovnakému obdobiu minulého roka zvýšenie o 20 mil. Sk. Celkové výnosy boli za päť
mesiacov 74 mil. Sk a hospodársky výsledok pred zdanením prekročil očakávania, keď na
stanovený plán 10,4 mil. Sk dosiahol hodnotu 12 miliónov korún. Produktivita práce
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z pridanej hodnoty zaznamenala ďalšie zvýšenie a priemerná mzda vzrástla v hodnotenom
období na 16 245 Sk. Privatizačná zmluva stanovila tri podmienky. Naďalej vyrábať mapy aj
pre potreby Armády SR, zostať subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečiť
zamestnanosť. Firma by uvítala, keby armáda dokázala vyťažiť jej kapacity naplno, na druhej
strane by to však mohlo byť pre podnikanie aj trocha nebezpečné. Z toho hľadiska, že
absolútna orientácia na jedného partnera nie je dlhodobo výhodná. Také požiadavky však
zrejme zo strany armády nikdy nenastanú, pretože v posledných rokoch bol trend vývoja
opačný. Aj keď armáda slovne proklamovala svoje potreby, na konkrétnu realizáciu mala
takmer nulové požiadavky. Reálne síce požiadavky armády sú, ale nedostatkom zdrojov, či
koncepčných a možno i nesprávnych rozhodnutí, smerovali k tomu, že sa skôr uplatňovali až
v posledných dňoch roka. Vydavateľská činnosť firmy predstavuje priemerne 28 až 30
percent celkových tržieb. Zvyšok predstavuje zákazková výroba, kde patrí aj výroba pre
potreby Armády SR, ktorá z toho predstavuje asi desatinu. Firma vidí potrebu úzko
spolupracovať s inými kartografickými spoločnosťami, pričom proces privatizácie bol
v tomto smere prvým krokom. Európsky trh je kartografickými výrobkami dosť preplnený,
preto ako jednu z možností pre budúce obdobie vidí firma expanziu tam, kde je situácia
podnikateľsky menej konfrontovaná. Jej manažéri absolvovali niekoľko sondážnych ciest do
ázijských a afrických krajín, vyžiada si to však ešte niektoré ďalšie rokovania a možno aj
zmenu myslenia, či vytvorenia väčšej spoločnosti holdingového typu. Nie je totiž problémom
mapu vyrobiť, ale získať potrebné informácie a dostať ich napríklad v arabskom svete nie je
vôbec jednoduché.

Všetky mapy sa v súčasnosti spracúvajú výhradne digitálnou

technológiou. Tam došlo k najzásadnejšiemu obratu, keď ručnú prácu plne nahradila
obrazovka grafickej stanice. Do tejto oblasti už štátny podnik vložil už milióny korún, vrátane
nákupu špeciálneho kartografického softvéru nemeckej produkcie. V tomto roku firma
plánuje investície vo výške 12 mil. Sk, kde rozhodujúcu časť chce venovať na rozvoj
informačných technológií, zabezpečenie hardvéru a softvéru potrebného na vytvorenie
digitálnych údajov, ktoré budú podporovať rozvoj digitálnych technológií. Chce si zabezpečiť
najmä také prostriedky, ktoré umožnia vytvoriť tzv. bezošvú mapu digitálnych údajov
z väčších regiónov, vrátanie celého územia repiubliky. Ak je v súčasnosti k dispozícii 58
turistických máp z územia Slovenska a údaje v aktuálnom stave sa udržiavajú v jednotlivých
mapách, firma chce dosiahnuť toho, aby ich mohla z celého územia Slovenska získať a
udržiavať na jeden raz. Ak sa zmena vykoná na jednom mieste, jednoducho sa prenesie do
všetkých nasledujúcich titulov, ktoré sa z daného územia budú zhotovovať. K tomu je
potrebné veľké hardvérové a softvérové prostredie a k tomu vedie aj prvá veľká investícia
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tohto roku, ktorú zrealizujú ešte do polovice júla. Ďalšie smerovanie investícií ide do
podnikového informačného systému, od zberu údajov, príjmu zákazky, cez technologické
operácie až po výstupy v príslušnom účtovníctve. Treťou je oblasť dokončujúceho
polygrafického spracovania, kde zatiaľ nie je kompletne vyriešená otázka jednoduchších
väzieb a špirálovania titulov.
Najväčším problémom polygrafických i kartografických podnikov je tvorba tržieb v prvom
štvrťroku, prípadne ešte aj v apríli, kedy ponuka štátnych zákaziek obyčajne stagnuje. Preto
sú tržby v tomto období vo väčšine prípadov nízke. Tento rok sa však firme podarilo skladbu
štátnych zákaziek zabezpečiť už v prvom štvrťroku, a to jej

dopomohlo aj k lepším

výsledkom. V tomto roku vydalo vydavateľstvo VKÚ k dispozícii takmer 250 titulov a
niekoľko noviniek každoročne pripraví ešte pred rozbiehajúcou sa letnou turistickou sezónou.
Turistickými mapami pokrýva celé Slovensko a mimoriadny záujem je o ne aj zo strany
poľských turistov. Preto dve tohtoročné novinky sú aj z tejto prihraničnej oblasti. Mapy miest
VKÚ spracúva aj pre menšie sídla v menšom formáte. Tento mesiac je to Holíč a Hlohovec.
Zmapovaných je už 50 slovenských miest. Od februára tohto roku je v predaji veľký
Autoatlas Európy. Po prvý raz v ňom zobrazili celú Európu od severu na juh v rovnakej
mierke a v rovnakom značkovom kľúči, čo uľahčí motoristom orientáciu na mape. Obsahuje
aj 75 máp stredov európskych miest a prejazdné mapy 30 najväčších miest. Dôležitou
súčasťou autoatlasu sú informácie o povolených rýchlostiach v jednotlivých krajinách a
významnejšie telefónne čisla. Novinkou je aj atlas Bratislavy do vrecka, pútavý titul Hrady,
zámky a kaštiele a 444 turistických zaujímavostí Slovenska. Tento titul obsahuje i prejazdné
mapy krajských miest a tabuľku vzdialeností. Školský program obohatí v poradí už siedmy
atlas, Dejiny 20.storočia. Výjde aj politická mapa sveta, ktorú kvôli veľkému formátu tlačia
v Anglicku. V tomto roku firma vydala, alebo ešte vydá 17 nových titulov. Vyrába aj mapy
pre potreby štátu a veľké spoločnosti, ako je napríklad dnešný Orange. Do zahraničia ide asi
56 percent produktov, pričom v Českej republike firma obhospodaruje celú edíciu turistických
máp. Všetky doterajšie aktivity novej spoločnosti svedčia len o tom, že je úspešnou
nástupkyňou bývalého štátneho podniku a že vďaka pokračujúcej mapovej edícii Slovensko
nezostane turisticky nepoznanou krajinou.

VENTA , s.r.o.
Venta ponúka 30 druhov hlavolamov z dreva i drôtu, ktoré putujú za zákazníkmi aj za more.
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Banskobystrická firma VENTA, s.r.o., vznikla v roku 1996 a venuje sa zaujímavej výrobe
hlavolamov. Keďže ide o výrobky, ktorých sa nevyrába sériovo tisíce, spotrebujú na drevené
hračky ročne len niekoľko kubíkov dreva ako i ovocných drevín. Záujem je o dub, buk, agát,
ale najviac letí čerešňa, hruška a slivka. Veľký boom, podľa manažérky Markéty Vanečkovej,
zaznamenali hlavolamy v 80-tych rokoch a Venta sa snaží o ich návrat na tuzemský trh.
Vyrába ich z dreva a drôtu.V súčasnosti majú v ponuke 20 druhov hlavolamov z dreva a 12
druhov z drôtu. Z noviniek chystajú hlavolamy z drôtu v podobe znamení zverokruhu. Zatiaľ
vyrábajú vodnára, ryby, blížence, váhy a strelca a do Vianoc bude séria kompletná. Firma
začala aj s ekologickým balením výrobkov, časť z nich balí do vreciek z recyklovaného
papiera. Začali aj s výrobou veľmi zložitých skladačiek v základnom tvare kocky aj kvádra.
Hlavolamy z Banskej Bystrice objavil náhodou na internete americký lektor zo City
Univerzity, ktorý ich ukázal kolegovi z univerzity v Berkeley a v súčasnosti im už odoslali
prvé vzorky. V auguste sa objavia na prezentačnej výstave aj v Seatli. V júli sa predstavia
v Kremnici, v septembri na špecializovanej výstave hlavolamov aj na výstave hračiek v Prahe.
Firma zakúpila aj kováčsku vyhňu a mieni sa venovať aj kovaným hlavolamom. Pripravuje i
zmenu webových stránok, okrem slovenskej pribudne aj anglická mutácia.

Investičné fórum podnikateľov
Krytý Aquapark, jedna z ojedinelých investícií v SR, bola jednou z tém Mestského
investičného fóra podnikateľov regiónu, ktoré sa konalo v septembri v Banskej Bystrici.
Podnikateľský zámer zahŕňa bazénový komplex atrakcií Aquaarény, hotelu a konferečného
centra, pričom je určený pre domácich obyvateľov spádového územia, zahraničných turistov,
podnikateľov ako hlavná či doplnková atrakcia mesta pod Urpínom i celého
stredoslovenského regiónu. Zárukou komerčnej úspešnosti a návratnosti sú gastroslužby,
obchody, 4000m2 doplnkových služieb ako sú sauny, fitnes, soláriá, masážne, kozmetické,
kadernícke salóny, reštaurácie, bary, VIP klub. Investičné náklady na komplex, navrhnutý
podľa fínskeho modelu, sa splatia do 10 rokov z výnosov komplexu. Reálna miera rentability
by bola už pri 35 až 45 % vyťaženosti. Počas prvých 5 rokov sa predpokladá zvýšenie
návštevnosti Aquaarény na 70 %, vyťaženosti hotela zo 40 na 60 % a vyťaženosti
konferenčného centra z 20 na 25 %. V súčasnosti v SR nie sú efektívne finančné zdroje a
preto sa na projekt využívajú zahraničné investície (podstatnú časť garantuje fínsky štátny
fond) a know-how. Generálnym dodávateľom technológií je firma Lemminkainen.
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Firma KUSTER
Frma Küster vo Vlkanovej patrí k úspešným podnikom na Slovensku. Významný slovenský
subdodávateľ automobilového priemyslu – firma Küster - automobilová technika, s.r.o., so
sídlom vo Vlkanovej, dosiahla vlani 6 % medziročný nárast výroby. Výrobca ovládacích
tiahel, podľa konateľa firmy Jána Kostúra, dosiahol obrat 557 mil. Sk. Tieto výsledky radia
firmu medzi najúspešnejšie podniky, čo sa týka obratu, zisku a produktivity práce na jedného
pracovníka. Firma bola ocenená „Veľkou cenou SOPK“ za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní a viackrát hodnotená ako „Najlepší exportér SR“. V tomto roku budú musieť na
takéto ocenenie vo Vlkanovej zabudnúť. Aj keď absolútna čiastka exportu vzrastie, za prvý
polrok zaznamenala firma percentuálny pokles exportu z 95 na 78 %. Zapríčinila to
skutočnosť, že firma úspešne zaviedla výrobky ovládania okien a dverí na nové VW POLO
pre Volkswagen Bratislava cez sesterskú firmu v rámci holdingu Küster - SDC v Devínskej
Novej Vsi. Začiatkom roka nabehla na nové výroby pre Renault, VW, Daimler Chrysler a
SDC. Získavanie nových klientov, zaradenie nových výrobkov, postupné budovanie vlastného
vývojového zázemia a priama orientácia na zákazníka predpokladá zvýšenie objemu výroby o
20 %. Oproti vlaňajšku si to vyžiadalo prijať 80 nových zamestnancov a tak firma
v súčasnosti dáva prácu vyše 350 pracovníkom a patrí k ojedinelým stabilizovaným
strojárskym podnikom v kraji. Vlani Küster ako jeden z prvých na Slovensku získal
certifikáciu podľa normy ISO/TS 16949, potrebnú pre automobilový priemysel v Európe i vo
svete. Zákazky žičia novým pracovným miestam, ktoré sú tak veľmi potrené.

Úrad priemyselného vlastníctva
ADMINISTRÁTOR EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU v Mníchove, Andrew
Czajkowski, navštívil 30.7.2002 pracovne Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej
Bystrici. S predsedníčkou úradu Ing. Darinou Kyliánovou rokoval o možnostiach spolupráce
pri vzdelávaní, vytváraní databázy aurópskych patentov a v technickej pomoci. Témou
rozhovorov bola aj pomoc pri praktickom riešení najmä sotvérových potrieb výmeny dát
súvisiacich s realizáciou Európskeho patentového dohovoru. Slovensko je členom EPD od
1.júla 2002.
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Slovenská pošta, š.p. v Banskej Bystrici
Pošta začala rok s pozitívnou päťmesačnou bilanciou. Ako pozitívny, vzhľadom k rovnakému
odbobiu minulého roka, hodnotí Slovenská pošta , š.p., hospodársky výsledok za prvých päť
mesiacov tohto roka. Predstavuje vyše 380 mil. Sk a vyššie plnenie oproti časovému plánu o
viac ako 188 mil. Sk. Hospodársky výsledok priaznivo ovplyvnilo prekročenie plánovaných
výnosov o 98,7 mil. Sk a nedočerpanie nákladov približne o 90 miliónov korún. Najvýraznejší
nárast výnosov dosiahla pošta v premiestňovacej činnosti, preprave balíkov, listov a
poštových poukážok. Plnenie časového plánu je v tomto smere na 103,99 percenta a nárast
oproti rovnakému obdobiu vlaňajška predstavuje viac ako 104 mil. Sk. K nedočerpaniu došlo
najmä v oblasti osobných nákladov, spotrebovaných nákupov a odpisov a pošta ich dočerpá
do konca tohto roka. Najvýnosnejšia bola premiestňovacia činnosť .

Lesy Slovenskej republiky
Banská Bystrica

ako sídlo riaditeľstva

štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky

vyjadrilo 12.9. 2002 podporu podmienenú záujmom o rozvoj odvetvia. Zväz spracovateľov
dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) má záujem o urýchlené dobudovanie transparentných
trhových ekonomických vzťahov, uvádza sa vo vyhlásení zväzu adresovanom politickým
stranám v období pred nastávajúcimi voľbami. Svoju podporu preto vyjadruje tým stranám,
ktoré sa pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR, ak budú súčasťou vládnej koalície,
zaviažu presadzovať podstatné zlepšenie podnikateľského prostredia. S tým podľa vyhlásenia
neoddeliteľne súvisí aj odstránenie korupcie, fungovanie efektívnej a funkčnej štátnej správy
a moderný, spravodlivý daňový a odvodový systém. Svoju podporu adresujú tým, ktorí budú
presadzovať rozvoj priemyselných odvetví využívajúcich domáce suroviny, najmä rozvoj
drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Zásadným predpokladom naplnenia tohoto cieľa je
podľa neho transformácia štátneho podniku Lesy SR na štátnu akciovú spoločnosť. S tým
cieľom, aby vznikol lesnícko-drevársky komplex ako budúca záruka dynamického rozvoja
hospodárstva SR. ZSD SR sa zasadzuje za také hospodárenie v slovenských lesoch, ktoré
zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj s plnením všetkých ekologických a environmentálnych
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funkcií. Vyhlásenie zväzu spracovateľov dreva chce chrániť jedno z hlavných surovinových
bohatstiev štátu.

Výzva

Združenia

spracovateľov

dreva

SR

ministrovi

pôdohospodárstva
Pri riešení problémov hospodárenia a obchodu s drevom "alfou a omegou nie sú personálne,
ale systémové zmeny", vyhlásil 9.januára v rozhovore pre médiá

prezident Združenia

spracovateľov dreva SR Peter Lispuch. Podľa neho odvolanie obchodného riaditeľa a zrušenie
obchodného úseku Štátnych lesov SR, š.p., potvrdilo opodstatnenosť kritiky zo strany ZDS,
ale aj napriek tomu Združenie očakáva o ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša reakciu
na decembrové vyhlásenie ZSD k odborným problémom hospodárenia s drevom. ZSD preto
vo svojej výzve žiada ministra, aby čo najskôr zverejnil svoje stanovisko k problematike
hospodárenia a obchodu s drevnou surovinou. Prezident ocenil zmeny v ŠL SR a avízované
personálne zmeny na lesníckej sekcii ministerstva ako aktivity správnym smerom, ale
poznamenal, že zainteresované osoby len využili jestvujúce pomery a správali sa trhovo. Aby
sa už pri obchodovaní s drevom verejne nekradlo ako inde v štáte, je potrebné systém
hospodárenia a obchodu stransparentniť. P. Lispuch upozornil na skúsenosť z prvých dvoch
burzových predajov dreva, kedy sa dosiahlo vyššie finančné zhodnotenie v porovnaní s
dovtedajšími predaji podľa cenníkov. Vyslovil nádej, že rezort naštartuje transformáciu a
postupne ju v priebehu niekoľkých rokov - nie náhlymi kotrmelcami - uskutoční.

Smrečina Banská Bystrica
Smrečina sa podujala na znovuoobjavovanie energetického potenciálu biomasy. Slovensko
disponuje významným a zatiaľ nedoceneným potenciálom drevnej biomasy využiteľnej vo
výrobe energie. Reálny odhad hovorí o produkcii 1,3 miliónoch ton ročne, z čoho však krajina
využíva len jednu pätinu. Biomasa sa väčšinou spracúva na drevné brikety a pelety s ročnou
výrobou vyše 20 tisíc ton. Je to málo v porovnaní s jej potenciálom a ani to málo väčšinou
neskončí v kotolniach doma, ale v zahraničí. Nezáujem domácich podnikov o energetické
využívanie biomasy pramení z viacerých protikladov. Mnohí výrobcovia zotrvačne podliehajú
predstave, že zemný plyn bude ešte dlho najlacnejším a najdostupnejším ekologickým
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palivom. Tejto ilúzii podľahli aj mnohí majitelia rodinných domov, pre ktorých sa plyn sa
stal plošne preferovaným médiom. Ako je známe, pretrvávajúca deformácia cien klasických
palív a plynu tomu len dopomohla. Sú však firmy, kde pri úvahách o energetickom
hospodárstve sú už o niečo ďalej. Patrí sem aj spracovateľ ihličnatého dreva, banskobystrická
Smrečina, kde je v štádiu realizácie už druhý kotol na spaľovanie drevnej biomasy. Vedenie
spoločnosti sa preň rozhodlo na základe dôkladnej analýzy výskytu tohto zdroja energie.
firma využíva vlastný odpad zo štyroch pätín, pričom vlani premenila na energiu celkove 28
tisíc ton biomasy. Tamojší energetici si zrátali, že 2,5 kg dreva nahradí zhruba meter kubický
zemného plynum pri cene, ktorá stojí za povšimnutie. Do uvedenia prevádzky kotla
s výkonom 10 MW mali v Smrečine Holding spotrebu 14,5 mil. metrov kubických zemného
plynu a vlani pri výraznom zvýšení výroby bola dokonca nižšia o 7 miliónov kubíkov.
Využitím drevného paliva udržali náklady na výrobu technologického tepla nezávisle na tom,
že ceny zemného plynu sa zvýšili. Odrazu sa odrezky z výroby a drevný prach, s ktorým si
predtým takmer nevedeli poradiť, stali cenným palivom. Podobne však rozmýšľajú aj
v Bučine Zvolen a iní spracovatelia dreva. Aj keď ich zatiaľ nie je veľa, vlastným príkladom
dláždia cestu tejto u nás ešte novej myšlienke. A to aj napriek nedostatku zdrojov na nákup
náročných technológií, nedostatočnej podpory legislatívy a chýbajúcej prepracovanejšej
stratégii energetického využívania biomasy.

Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica
ako príspevková organizácia zabezpečujú úlohy v oblasti starostlivosti o vegetačné kryty
(údržba zelene) a vytvárajú podmienky na

rehabilitáciu a rekreáciu

občanov ako aj

návštevníkov mesta a to prevádzkovaním krytej plavárne a plážového kúpaliska. Na rok
2002 Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na údržbu zelene, ktorý sa v súčinnosti
s odd. životného prostredia MsÚ premietol do jednotlivých pracovných operácii tak, aby boli
poriešené najnutnejšie

operácie v oblasti starostlivosti o zeleň. Rozhodujúce operácie

smerujú ku koseniu, čo predstavuje min. 2 kosby na sídliskách a 6 kosieb v centre mesta.
Vplyvom mimoriadneho počasia počet schválených kultivačných operácii bol v priebehu
roku nepostačujúci . Na rozšírenie najnutnejších prác organizácia využívala aj program
Národného útradu práce a zamestnávala aj pracovníkov na verejnoprospešné práce.
O Mestskom parku sa pripravovali projekty na rekonštrukciu parku. Jedna z plánovaných
prípravných prác na rekonštrukciu je aj realizácia projektu „Revitalizácia Mestského
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parku“, čo predstavuje ošetrenie, prípadne odstránenie stromov, úpravu jednotlivých korún,
odstránenie malých a napadnutých častí. V roku 2002 prebehla prvá časť týchto prác
v objeme 500 tis. Sk. V prácach by sa malo pokračovať aj v roku 2003.
Občania boli kritickí ale i pozorní a záležalo im , aby mesto bolo pekné. Organizácia
ZARES aj v roku 2002 vysadila množstvo letničiek ( 55. 000 ks) a založila trvalkové
záhony v centre mesta. Je žiadúce na nasledujúce roky zahrnúť do rozpočtu aj požiadavku
občanov so sídlisk na vytvorenie kvetinových záhonov a tým tieto vegetačne fádnejšie
oblasti spestriť. Do konca roku 2002 aj s pomocou pracovníkov VPP bol vytýčený cieľ
– opraviť všetky detské zariadenia na území mesta a zabezpečiť ich ochranným náterom.
Pre ďalší rok 2003 si organizácia vytýčila cieľ v oblasti údržby zelene :
– pokračovať v rekonštrukcii Mestského parku,
- zrealizovať nové aleje z vybratých vzrastlých stromov na vstupoch do nášho mesta.
V oblasti rekreácie a športu bola zabezpečená nepretržitá prevádzka krytej plavárne pre
verejnosť ako aj pre jednotlivé školy a športové kluby. Dôkazom kvalitnej práce je aj
program odstraňovania plaveckej negramotnosti na školách a škôlkach. Aj tento program
má za následok zvýšený záujem o plavecký šport v našom meste. Potvrdzujú to aj slová
zástupcov Slovenskej plaveckej federácie na zrealizovaných Majstrovstvách Slovenskej
republiky, kde sa naši plavci prezentovali dobrými výsledkami a organizátori dobrou
prípravou a realizačnou prácou ( nositeľom týchto úloh bolo aj Mesto Banská Bystrica a
naša organizácia). Krytá plaváreň bola od 28. 07. – do 11. 08. 2002 zatvorená z dôvodu
letnej technologickej odstávky, kontroly zariadení, hygienickej údržby.
V auguste 2001 mestská plaváreň krátkym pripomenutím oslávila 25 rokov od uvedenia do
prevádzky. Pracovníci tejto náročnej

prevádzky, že stále

poskytovali

kvalitné služby

obyvateľom.
Obyvatelia radi navštevujú aj

plážové kúpalisko, ktoré

má aj

svoje problémy, ale

pracovníci tohoto zariadenia urobili veľmi veľa v oblasti technologických prác v období
pred jeho otvorením. Išlo o opravy čerpadiel, čerpacie skúšky vodných zdrojov, ich
zdravotné vyhodnotenie, odstránenie škôd spôsobených Radvanským jarmokom v roku
2001.
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O krajských rozvojových fondoch
Z časti výnosov privatizácie teraz privatizovaných podnikov by sa mali založiť krajské
rozvojové fondy, ktoré by spravovali novovzniknuté krajské samosprávy, navrhol na tlačovej
besede 3.januára v Banskej Bystrici poslanec NR SR a podpredseda SNS Viliam Oberhauser.
Zdôraznil, že ide o celoštátne podniky, a preto by úžitok z ich predaja mali mať všetky kraje.
Ako jedno z kritérií určenia veľkosti fondu v konkrétnom kraji by mala byť miera
nezamestnanosti, dodal. Podľa podpredsedu by celoštátny a krajské fondy rozvoja mohli
poskytovať garancie, bonifikovať úroky, zaisťovať odklad splátok úverov, kupovať časti
emisií podnikových obligácií ap. Zásadne by mali konať cez bankové inštitúcie a cez verejné
súťaže, aby sa zaistila odbornosť pri poskytovaní úverových výhod a transparentnosť pri
výberu podporovaných projektov. SNS sa nazdáva, že došlo k zneužitiu právomocí

Ústredné daňové riaditeľstvo
6.2.2002 sa v Banskej Bystrici uskutočnila zaujímavá informatívna tlačová konferencia.
Predmetom konferencie boli daňové nedoplatky, ktoré sa v priebehu minulého roka zvýšili o
5,738 mld. Sk na 68,634 mld. Sk., podarilo sa zastaviť dynamiku rastu, pretože v roku 2000
došlo ku zvýšeniu o 11 mld. Sk. Ako na tlačovej besede 6.2.2002 v Banskej Bystrici
vyzdvihol generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz objem nevymožiteľných
nedoplatkov sa odhaduje na 39,9 mld. Sk, t.j. asi 60 % celku. Z nich je 27,7 mld. Sk
predmetom konkurzov, 350 mil. Sk je v likvidovaných fimách, desať mld. Sk je
odpísateľných. Najvyšší objem nedoplatkov je na DPH, ktoré narástli o 3,66 mld. Sk. O 1,43
mld. Sk narástli nedoplatky na dani z príjmov právnických osôb. Najvyššiu sumu nedoplatkov
evudujú DÚ Košického kraja - 11,76 mld. Sk, čo je 17,14 % z celkovej hodnoty. DÚ v
Bratislavskom kraji registrujú nedoplatky za 11,75 mld. Sk, v Prešovskom za 10,01 mld. Sk,
naopak v Trnavskom len za 5,42 mld. Sk. najviac v minulom roku vymohli DÚ v
Bratislavskom kraji - 4,9 mld. Sk, najmenej v Prešovskom - 1,2 mld. Sk. Na daniach sa
prejavilo oživenie ekonomiky, ale aj nízke úroky. Riziká rozpočtu pre r.2002 sú najmä u
nepriamych daní . Rok 2001 bol z hľadiska výberu daní, realizácie daňovej reformy daňovej
správy a vývoja nedoplatkov veľmi pozitívny. Na výberu daní sa kladne prejavilo oživenie
ekonomiky a prekročili sa plánované príjmy z daní z príjmov, z DPH a z majetkových daní.
Naopak za predpokladmi ostali príjmy z daní z medzinárodného obchodu, zo spotrebných
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daní a najmä z daní vyberaných zrážkou, kde sa odzrkadlili nízke bankové úroky. Ako na
tlačovej besede v Banskej Bystrici uviedol generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR
Ondrej Mráz daňové príjmy za daňové a colné úrady za rok 2001 predstavovali 165,013 mld.
Sk, čo bolo o 4,38 % nad rozpočtovanou sumou 158,082 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2000
bol výber kvôli úpravám sadzieb o 8,8 mld Sk nižší: päť mld. Sk bol pokles na daniach z
príjmov právnických firiem a 9,3 mld. Sk na daniach z medzinárodného obchodu, nárast o tri
mld. Sk sa dosiahol na DPH a 2,2 mld. Sk na daniach z príjmov fyzických osôb. Plných 53 %
z celkových príjmov získali DÚ v kraji Bratislavskom, naopak len 2,8 % v Trenčianskom.
Príjmy z daní z príjmov fyzických osôb dosiahli 27,74 mld. Sk, o 0,49 % viac ako sa
plánovalo. Pritom o 230 mil. Sk boli nad plánom príjmy z daní zo závislej činnosť a o 95 mil.
Sk zaostali príjmy od osôb samostatne zárobkovo činných, čo riaditeľ vysvetlil rastom ich
nákladov a tendenciou investovať. Príjmy z daní z príjmov právnických osôb dosiahli 20,21
mld. Sk, čo bolo o 8,66 % viac ako rozpočet. DPH priniesla 73,57 mld. Sk, o 13,27 % viac
ako sa rátalo. Riaditeľ pripomenul kritiku misie MMF za vysoký objem vratkov z
nadmerných odpočtov: daňové úrady vybrali 58 mld. Sk a vrátili 92 mld. Sk. K preplneniu
došlo len vďaka colným úradom, ktoré sumou 107,9 mld. Sk prekročili plán o 25,4 mld. Sk. Z
majetkových daní sa získalo 1,64 mld. Sk - o 2,43 % viac, ako sa očakávalo. Na spotrebných
daniach s výnosom 28,4 mld. Sk chýbalo do plánu 1,21 %, na daniach z medzinárodného
obchodu bol schodok 3,85 %, lebo sa získalo len 3,92 mld. Sk. Príjmy z daní vyberaných
zrážkou zaostali za rozpočtom o 23,72 % - odviedlo sa len 9,54 mld. Sk. Pri plnení
tohtoročných rozpočtových príjmov vo výške 180,698 mld. Sk, kde rastú všetky drhy daní
okrem zrážkových a majetkových, vidí O. Mráz riziká najmä u nepriamych daní. Príjmy z
DPH sú totiž o desať mld. Sk - o viac ako 11 % - vyššie ako minuloročná realita. Tomu
odpovedajúci odhad oživenia ekonomiky SR považuje námestník pre dane Vasil Paňko za
veľmi optimistický, aj keď zasa upozornil, že vďaka minuloročným hodnotám narastú daňové
preddavky. Daňoví kontrolóri vyrúbali 2,8 mld. Sk, zaplatili im ale len polovičku Najčastejšie
sa podvádzalo zmenami vo firme, výrobou daňových dokladov, na službách a pri vývoze.
Dorub z daňových kontrol predstavoval v minulom roku sumu 2,766 mld. Sk, skutočne však
daňovníci zaplatili len polovičku. Podobne zo sankcií vo výške 4,58 mld. Sk bol skutočný
príjem len 1,6 mld. Sk. Dorub daní bol v porovnaní s rokom 2000 nižší o 1,6 mld. Sk a
sankcie o 1,72 mld. Sk, čo riaditeľ vysvetlil úsilím daňovej správy ísť cestou podpory
dobrovoľného platenia daní. Daňová správa uskutočnila za minulý rok 47.086 kontrol, z toho
napr. 28.931 na DPH, 11.446 na daň z príjmov fyzických osôb, 2150 komplexných kontrol.
Okrem toho bolo uskutočnených 31.459 miestnych zisťovaní, kedy sa preveruje dodržiavanie
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rôznych vyhlášok, napr. o elektronických pokladniciach, kolkovaní cigariet či balení liehu, pri
ktorých boli uložené pokuty v úhrnnej sume 10,5 mil. Sk.
Zistené daňové úniky majú najčastejšie podobu zmeny sídla, konateľov a názvu
spoločnosti. ďalej ide o výrobu daňových dokladov pre nadmerné odpočty DPH
organizovanou sieťou osôb, kedy najmä v prípade sprostredkovacích služieb, reklamy či
prieskumov trhu je dokazovanie zdaniteľného plnenia obtiažne. Tiež sa praktikujú úhrady v
hotovosti, pričom vyššiu ako limitnú sumu 200.000 Sk rozpíšu na viacero dokladov. Inou
formou je v tuzemsku urobená prefakturácia podradného tovaru na vyššiu sumu za účelom
nadmerného odpočtu a vývoz tovaru, ktorý je od dane oslobodený. Najnovším druhom úniku
je vývoz software, ktorý ako iné služby je horšie dokázateľný, kedy si však firmy z
dodávateľského reťazca uplatnia odpočet. Daňová správa podala za rok 2001 vyše tisíc
podnetov na prokuratúru a pol tisícky na políciu. Z nich je 473 v riešení, odložených bolo
251, uložené tri, 16 prerušených, 34 zastavených atď.

Daňové riaditeľstvo
Minuloročné príjmy štátneho rozpočtu prevýšili plánovanú hodnotu o sedem až osem mld. Sk.
Prvé predbežné výsledky plnenia rozpočtu za daňové a colné úrady na tlačovej besede
Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici vyhlásil 7.1. jeho generálny riaditeľ Ondrej
Mráz. Príjmy z DPH dosiahli 73,5 mld. Sk a prekročili plánovanú úroveň o 13,2 percenta,
príjmy zo spotrebných daní predstavovali 28,4 mld. Sk, čo je 98,8 % plánu, a príjmy z daní z
príjmov fyzických a právnických osôb boli zaznamenané vo výške 57,6 mld. Sk, čo značí 1,9
% pod rozpočtovaným objemom. Ministerka financií Brigita Schmögnerová uviedla, že
príjmy z DPH fakticky pochádzajú z výberu colníc, pretože v tuzemsku uplatnené nadmerné
odpočty prevýšili výber daňovými úradmi. Daňovú správu treba posilniť o 500 pracovníkov
MMF spokojný s autonómiou daňovej správy a stratégiou vymáhania nedoplatkov, rezervy sú
v kontrole a pracovných postupoch
Daňovú správu treba posíliť v najbližších dvoch či troch rokoch najmenej o 500 pracovníkov
a do roku 2003 sa musí ako podmienka vstupu SR do EÚ zosúladiť daňový informačný
systém v SR s EÚ. Dňa 7. januára to na tlačovej besede v Banskej Bystrici vyhlásila
ministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorá prišla na odbornú pracovnú návštevu do
Banskej Bystrice. V súčasnosti pripadá na každého z 5700 pracovníkov daňových úradov 953
obyvateľov SR, zatiaľ čo napr. v ČR je to 694, Veľkej Británii 772, Maďarsku 777 a vo
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Fínsku 811. Ročne náklady daňovej správy dosahujú asi 2,3 mld. Sk, z ktorých dve mld.
pochádza z rozpočtu a zvyšok z mimorozpočtových zdrojov a z prostriedkov štátneho dozoru.
Porovnanie nákladov daňovej správy a daňových príjmov štátu v okolitých krajinách
ministerka v danom okamihu nevedela poskytnúť. Ministerka informovala o výsledkoch
nedávnej misie Medzinárodného menového fondu na MF SR. MMF vraj ocenil autonómiu
daňovej správy, jej funkčnú líniu, metodiku, vzdelávanie, dostatočné právomoci v oblasti
vzniku a rušenia daňových úradov, stratégiu vymáhania nedoplatkov a motiváciu pre
dobrovoľné platenie daní. Jeho odporúčania smerovali ku kontrole - napr. tipovanie
rizikových skupín, informačný systém (prepojenie na colnice), časové rady kontrol - a k
pracovným postupom. Najviac kritizoval objem nadmerných odpočtov DPH, kde odporúča
skvalitniť správu DPH a odpočtov a legislatívne úpravy. Ministerka pripomenula plánovaný
vznik Úradu daňového preverovania a Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, ktoré
čakajú na prijatie zákona o daňových orgánoch. Vyslovila nádej, že zákon čakajúci v NR SR
na 2.čítanie nevyvolá kvôli veľkému zníženiu počtu DÚ (zmenia sa v detašované pracoviská)
boje poslancov. Ohľadom ich morálnych kvalít konštatovala, že ide o proces a že ich platy
budú vyššie ako na iných DÚ. Dodala, že odhalovanie korupcie sa podarilo zlepšiť v colnej
správe - ocenila pritom nové použitie odpočúvania - a analogicky ho chce zlepšiť aj v
daňovej. Podotkla, že na hranici s Ukrajinou, kde najviac "zlyháva ľudský faktor", budú
colníci každý mesiac rotovať, aby sa zmenšila šanca ich prepojenia na pašerákov.
Z troch doterajších kampaní majetkových priznaní v rokoch 1993, 1995 a 1998 získali daňové
úrady na základe kontrol spolu len 164.000 Sk a kvôli konštrukcii vtedajších priznaní, ktoré
majetok neohodnocovali, ostatne prakticky neskontrolovateľné nadobudnutie majetku do
1.9.1999. Uvedenie nepravdivých údajov však ostáva nepostižiteľné aj pri terajšej kampani,
lebo pôvodcom po porovnaní s daňovými priznaniami k dani z príjmov hrozí len dorub dane
na správnu úroveň, ale už žiadne penále. Odznelo to 14.januára v priebehu tlačovej besedy
Daňového riaditeľstva SR v B.Bystrici, kde vystúpili námestník generálneho riaditeľa Vasil
Paňko a riaditeľka sekcie daňového práva a služieb Katarína Mrázová.V.Paňko sa odmietol
vyjadriť, či novela je "generálnym pardónom za kradnutie majetku do roku 1999" a zdôraznil,
že novelu pripravil rezort financí, prerokovali ju poslanci NR SR a podpísal prezident. DR
očakáva od daňovníkov 300 až 400 tisíc majetkových priznaní a 3,5 až 3,8 mil. vyhlásení, že
sa na občana povinnosť priznanie odovzdať nevzťahuje. Odovzdanie vyhlásenia, ktoré má
rovnakú vypovedacú hodnotu a je rovnakým východiskom pre budúcnosť ako nepodanie
priznania, je produktom Ministerstva financií. Ďalšími problematickými ustanoveniami
novely sa ukázali: vykazovanie majetku v nadobúdacej cene, ktorá môže byť napr. pri nákupu
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podhodnotená, precenenie dnešného majetku pre potrebu budúceho nezdanenia príjmov či
prevod majetku na nekontrolovanú eseróčku. K.Mrázová konštatovala prerušenie kontinuity v
štruktúre majetkového priznania a nevylučuje ich ďalšiu úpravu v budúcnosti, porovnanie
terajšieho s nasledovným a s priznaniami za dane z príjmov sa uskutoční v r.2004. Náklady,
ktoré stáli minulé kampane, ako aj náklady terajšej, V.Paňko nepozná. Údaje z prvých
kampaní sa vraj budú naďalej využívať ku kontrolám a napr. aj pri exekúciach. Zo 164.000
Sk, ktoré sa doteraz z majetkových priznaní vyťažili, bol dorub daní 60.000 Sk, penále za
omeškania 52.000 Sk a pokuty za nepodanie priznania tiež 52.000 Sk.
V.Paňko uviedol, že daňové priznania sú nielen na DÚ, ale distribuovali ich aj na OÚ,
do domovov dôchodcov či väzníc. Získať ich možno z webových stránok DR SR a MF SR či
Finančného spravodaja. Odovzdať ich možno osobne, poštou alebo aj faxom - v takom
prípade však treba do piatich dní ich doručiť aj osobne či poštou. Na DÚ budú konzultačné
miesta a predĺžené stránkové hodiny. Ochrana dát je zaručená výberom pracovníkov,
trezorovou archiváciou, individuálnym preberaním priznaní v osobitých priestoroch.
Námestník pripomenul, že povinnosť odovzdať majetkové priznanie sa týka
nehnutelného majetku v hodnote nad 1,5 mil. Sk nadobudnutého od 1.9.1999 do 31.12.2000 a
hnuteľného majetku v hodnote nad 1,5 mil. Sk k 31.12.2000 - v tomto prípade však už termín
nadobudnutia nie je rozhodujúci. Ak limit presahuje len jeden druh majetku, uvádza sa len
tento druh. V prípade bezpodielového manželstva je limitom pre podanie priznania hodnota
3,0 mil. Sk.

Daňová správa odmietala obvinenia kvôli BMG Invest
Daňová správa kontroluje správnosť daní, nie podnikania, ale napriek tomu upozorňovalo
Ministerstvo financií SR občanov. Daňová správa nie je oprávnená kontrolovať správnosť
podnikania a riešiť jeho trestnoprávnu rovinu, ale len otázku správnosti určenia a zaplatenia
dane, a preto nenesie zodpovednosť za situáciu okolo spoločností BMG Invest a Horizont
Slovakia, uvádza sa vo vyhlásení Daňového riaditeľstva SR, ktoré 13.februára zverejnil jeho
tlačový tajomník Miroslav Veselovský. Dokument zdôrazňuje, že daňové orgány riešia
vzťahy subjektov k štátnemu rozpočtu a otázky nedovolenej činnosti, jej dokazovania a
trestnoprávnej zodpovednosti sú v právomoci orgánov činných v trestnom konaní. S ohľadom
na to, že finančná polícia má na zdokumentovanie trestnej činnosti rad metód - napr.
výpovede, považuje DR SR viazanie trestného stíhania na vykonanie daňových kontrol za
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nerelevantné. Vo vyhlásení sa konštatuje, že problematika tzv. nebankových subjektov je
známa daňovej správe viac rokov a že s ohľadom na to, že pri daňovom konaní sa vždy berie
do úvahy skutočný obsah právneho úkonu, boli uzatvárané zmluvy o tichom spoločenstve
považované za ekonomickú kategóriu úrokov. DR SR dokladá, že DÚ nečinne neprizerali,
ako tvrdia politici a média, ale reagovali daňovými kotrolami, informovali Ministerstvo
financí a poukazovali na riziko "prania špinavých peňazí", neexistenciu záruk pre klientov a
nepodchytenosť finančných tokov NBS. V septembri 1998 vraj vtedajšie Ústredné daňové
riaditeľstvo žiadalo MF SR o stanovisko k otázke vysporiadania dane z príjmov fyzických
osôb pri neoprávnene zrazenej dane z úrokov poskytovaných nebankovýcmi subjektmi. V júni
2000 opäť DR SR žiadalo MF SR o usmernenie z hľadiska výkonu správy a kontroly
nebankových subjektov s tým, že môže ísť o podnikanie s charakterom pyramidovej hry.
Daňová správa od r.1997 do augusta 2001 viackrát kontrolovala BMG Invest a Horizonst
Slovakia, ale ukončené kontroly boli bez nálezu. V súčasnosti ešte v obidvoch prebiehajú
kontroly na DPH rozpracované koncom minulého roka. Vyhlásenie uzatvára tvrdenie, že
slová, že DÚ nesú za súčasnú situáciu v BMG Invest a Horizont Slovakia zodpovednosť,
pretože päť rokov nekonali, sú neznalé veci, problematiky a činnosti daňovej správy a hrubo
osočujú a urážajú prácu zamestnancov daňovej správy.

Daňová správa sa chce modernizovať
Kľúčovými úlohami daňovej správy v roku 2002 bola jej modernizácia, zabezpečenie
efektívnejšieho výberu daní a posilnenie právomocí. Išlo predovšetkým o zabezpečenie
spracovania daňových dokumentov skenovaním, o vypracovanie stratégie daňovej kontroly,
aktualizáciu smerníc pre služby verejnosti, komplexné vzdelávanie zamestnancov správy,
vypracovanie stratégie výberu daní, zabezpečenie vymáhania nedoplatkov, prepojenie
informačných systémov daňových a colných úradov, vytvorenie sofware pre výber
kontrolovaných subjektov, zriadenia Úradu daňového preverovania a Daňového úradu pre
vybrané daňové subjekty. Celkový rozpočet daňovej správy predstavoval v roku 2001 2,38
mld. Sk, z ktorých bolo 1,9 mld. Sk zo štátneho rozpočtu, 357 mil. Sk na štátny dozor atď.
Najväčším výdavkom boli mzdy - 1,12 mld. Sk, keď priemerná mzda dosiahla 14.816 Sk, čo
predstavovalo nárast o 693 Sk. V daňovej správe vlani pracovalo 5655 zamestnancov, z toho
344 na Daňovom riaditeľstve (110 je kontrolórmi) a 402 na pracoviskách DR SR. Zo 4909
pracovníkov DÚ bolo 1623 kontrolórov, 1701 správcov daní, 257 exekútorov, 234
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pracovníkov štátneho dozoru, 144 registračných pracovníkov a 150 účtovníkov. Počas roka
odišlo 373 pracovníkov, z toho 197 dohodou, 43 bolo vyplatené

Regionálna kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory
Preveriť možnosti, ako cez dokončovacie fáze výroby v Mexiku vniknúť do oblasti združenia
NAFTA a tak bezcolne aj na trhy USA a Kanady, sa ponúklo účastníkom februárovej
obchodnej misie banskobystrickej Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory do Mexika. Ako pre médiá 9. januára uviedol Július Masarik z RK SOPK v Banskej
Bystrici, misia je výsledkom dvojročných kontaktov národných komôr a pôsobenia
slovenského obchodného radcu v Mexiku Borisa Michala. Podľa údajov z Mexika majú vraj
šancu na založenie spoločných slovensko-mexických firiem a využitie efektu dodania
pridanej hodnoty na území NAFTA a tak fakticky bezcolného vývozu najmä strojárske firmy
a tiež výrobcovia chemikálií a elektrických strojov. Priamy vývoz si však tiež žiada vlastného
človeka v Mexiku alebo vytvorenie distribučnej siete. Tradičným dovozným artiklom sú v
Mexiku výrobky zo železa, obrábacie a tvárniace stroje, ložiská, automobilové časti,
pneumatiky, elektrické zariadenia, chemické a plastové výrobky, dátové zariadenia a
potraviny. Mexiko samotné ponúka stomiliónový trh, pričom štvrtina obyvateľov krajiny býva
v metropoli. Cez NAFTA sa otvára trh USA a Kanady a cez dominantnú úlohu Mexika
medzi španielsky hovoriacimi stredoamerickými štáty aj do celej Strednej Ameriky. Pre
účastníkov misie pripravili mexickí hostitelia stretnutie v Mexiko City na pôde komory a s
predstaviteľmi Zväzu podnikateľov CANACO, ale aj zájazd do Acapulca a k blízkym
pyramídam. Misia, ktorá bola pôvodne plánovaná ako mexicko-kubánska už na minulý rok,
sa uskutočnila od 16. do 22. februára 2002. Dodaním pridanej hodnoty na území Mexika sa
výhodne otvárali trhy NAFTA a stredoamerické trhy. Cieľom je preniknúť cez Mexiko na
trhy USA a Kanady.

Opel na Šachtičkách
Nový Opel Vectra dominoval v známom prmestskom horskom rekreačnom stredisku
Šachtičky neďaleko Banskej Bystrice v dňoch 15.-16. júna. Víkendovým testovacím jazdám
128

vozidiel tejto značky sa prizeralo mnoho záujemcov i turistov. Účastníkmi podujatia boli noví
a stáli klienti bratislavského predajcu vozidiel Opel, spoločnosti Autotrend, ktorá je druhým
najväčším dílerom týchto automobilom na slovenskom trhu. Nový Opel Vectra je
predstaviteľom

nastupujúcej

generácie

vozidiel,

navrhnutých

v súlade

s najvyššími

kvalitatívnymi a bezpečnostnými normami. Vyrábajú ho v najmodernejšom a súčasne
najdrahšom závode automobilov na svete, v nemeckom Rüselheime, kde využívajú
najmodernejšie technológie a súčasne i najprísnejšie kvalitatívne postupy.
Spoločnosť na slovenskom trhu ponúka operatívny nájom vozidiel a tohto času má za
sebou štyri roky práce. V súčasnosti spravuje 1002 vozidiel a klientami sú najmä firmy
zvučného mena. Na sklonku minulého roka uzatvorili kontrakt s najväčším klientom,
bratislavským Slovnaftom, ktorí od minulého roka „lízuje“ zhruba 300 vozidiel.Kone pod
kapotou neboli však na Sachtičkách jedinou atrakciou predchádzajúceho víkendu. Už
dávnejšie k hotelu rovnomenného názvu patrí i stajňa skutočných koní, na ktorých si možno
zajazdiť aj po horských terénoch. Ich opatrovateľka Oľga Forroová motorizovanej verejnosti
odporúča skúsiť si aj tento spôsob „dopravy“. Človeka na najcitlivejšom mieste chytí
prinajmenšom tak, ako motoristu jazda s vetrom opreteky na novom aute. Horský hotel
Šachtička pri Banskej Bystrici predstavujú veľmi kvalitný servis pre podobné podujatia
rekreačné, ale i náučné služby.

129

IRIS Slovakia proti krádežiam automobilov
Presadiť v legislatíve SR modernú povinnú identifikáciu originality vozidiel ako účinný
nástroj obmedzenia krádeží vozidiel navrhol na tlačovej besede v Banskej Bystrici riaditeľ
Iris Slovakia Róbert Zrubák. Nedeštruktívnym elektromagnetickým a chemickým meraním
pnutia materiálu a hrúbky povlakovaj vrstvy je možné zistit zaplnenie vyrazenia znaku,
prerazenie pôvodného znaku, stopy tepelného spracovania, napr. zvárania, a iné mechanické
faktory ako rozdielnu hrúbku plechu či pridanie prispôsobeného materiálu. Súčasne je možné
mikrokamerou snímať zábery z ťažko prístupných miest na videokartu a všetky tieto údaje a
zábery centrálne archivovať a využívať na stovkách kontrolných staníc. R. Zrubák zdôraznil,
že súčasné metódy falšovania identifikátorov vozidla sú bežným okom alebo aj lupou
nezistiteľné a občanom a poisťovniam unikajú značné čiastky. Riziko odhalenia manipulácie s
identifikátory však obmedzuje šance uplatniť ukradnuté vozidlo na domácom trhu a
postupným vytvorením európskej siete, na ktorej IRIS spolupracuje, by sa obchody s
ukradnutými vozidlami Zmenšovali. Ako dňa 10.januára 2002 konštatoval R. Zrubák, v SR
by možnosť uzákoniť povinnú identifikáciu originality mohla priniesť novela zákona o
prevádzke na cestných komunikáciach, ktorá je plánovaná na rok 2004. Účinnosť modernej
identifikácie originality doložil na príklade Maďarska. V prvej polovici 90-tych rokov tam
bolo ročne ukradnutých 15 až 20 tisíc vozidiel a objasnenosť krádeží nepresahovala desať
percent. V r.1997 bolo tendrom vybratých päť spoločností a od roku 1999 sa originality
povinne overuje pri každej zmene majiteľa - ročne asi v 600.000 prípadoch. Počet krádeží v
r.2000 tak klesol na 9000 prípadov. Spoľahlivosť identifikácie súvisí s ľudským faktorom. V
prípade technológie Vintest, ktorú používa partnerská firma Irisu, zaznamenali asi 20
reklamácií pri 300.000 vykonaných kontrolách automobilov, z ktorých bola polovička
oprávnená.

CENA TREND Hotelu LUX v Banskej Bystrici
Toalety sú naďalej prvým, najjednoduchším sitom pri hodnotení kvality reštauračného
zariadenia, konštatoval šéfredaktor časopisu Trend Oliver Brunovský v rozhovore pre pri
príležitosti odovzdávania Certifikátu Trendu hotelovej reštaurácii Lux 17.januára v Banskej
Bystrici. Kvalita toaliet ako celku naďalej zaostáva za kvalitami jedál, obsluhy či prostredia
ako celku, lebo tie za ostatných desať rokov výrazne postúpili, ale toalety sa od
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prednovembrových zmenili len málo.Šéfredaktor Oliver Brunovský na základe hodnotenia
234 reštaurácií, hotelových reštaurácií, motorestov a motelov konštatoval, že nie je rozdiel v
kvalite na základe regiónov či veku personálu. Prekvapujúce bolo pre neho toto zistenie
najmä v prípade východného Slovenska, kde členovia hodnotiacej skupiny našli niekoľko
vynikajúcich zariadení, často s mladým vedením. Vyšší výskyt kvalitných zariadení je
prirodzene v hlavnom meste, kde pomáha zahraničný cestovný ruch, konkurencia a väčšia
možnosť získať inšpiráciu v zahraničí. Zdôraznil, že každá reštaurácia by si mala interiérom a
kuchyňou zvoliť určitý štýl, aby nebola uniformná. Snahu vedenia zariadenia však musí
podporiť majiteľ a investovať. Problémom ostáva niekde nábytok - ťažké a nepohodlné
stoličky. Jednotné oblečenie je bežné vo veľkých podnikoch, nie v rodinných. Ponuka jedál
by mala štandardne obsahovať 15 až 20 jedál, nemali by to byť len ale minútky. Značne
problematická ostáva ponuka jedál podľa zásad zdravej výživy a, ako poznamenal, ponuka
národného jedla by sa nemala obmedzovať na halušky. Lepšia ako ponuka jedál bola zistená
ponuka nápojov. Problémom už nie sú malé, ale skôr veľké porcie. Ako podotkla Lenka
Kmeťová z marketingu Trendu, pomerne najvyšší zisk sa získava nie na jedlách či alkoholu,
ale na káve. Výkonný riaditeľ hotelu Lux Patrik Bočkay k udeleniu certifikátu za 3. až 4.
miesto v SR a 2. medzi hotelovými reštauráciami uviedol, že má z cien radosť a potešenie.
Pripomenul, že Lux zvíťazil v prvých ročníkoch hodnotenia Zväzu hotelov a reštaurácií v
rokoch 1997/8. Pochválil hodnotenia, ktoré reštaurácia získala za servis a cenu úžitnej
hodnoty, a uviedol, že nižšie hodnotenie za prostredie vychádza z obmedzení architektúry
budovy hotela z konca 60.rokov. V kategórii hodnotení jedál považuje hodnotenia za najviac
ovplyvniteľné subjektívnymi pocitmi.

DRUKOS
Klienti Drukos - výnos by mali prevodom ich vkladov u BDV družstva na akcie Drukos, a.s.,
získať asi 74 % akcií firmy. Zvyšok z terajšieho základného imania Drukos, a.s., ktoré má
hodnotu 5,3 mld. Sk, by mal ostať pod kontrolou Spoločnosti pre podporu chudobných a
chorých. Aktíva Drukosu, a.s., o 127 mil. Sk prevyšujú cudzie zdroje a sú medzi nimi 911
mil. Sk z leasingov, 50-miliónová pohľadávka vôči štátu, 300-miliónová vôči Košiciam,
polmiliardová hodnota dcérskych firiem, za vyše 200 mil. Sk zásob a iný majetok. na tlačovej
besede v B.Bystrici povedal 25.februára generálny riaditeľ Drukosu František Mojžiš, že ak
sa nepodarí získať zdroje pre priame finančné vyrovnanie - chce Drukos podklady k prevodu
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akcií rozosielať všetkým klientom, nielen s vkladom nad 200.000 Sk, v najbližších týždňoch a
valné zhromaždenie s novými vlastníkmi uskutočniť o mesiac. Pre dodal, že výročné valné
zhromaždenie koncom polroka + rozhodovať o použití mimuloročného zisku, ktorý podľa
januárových predbežných údajov dosiahol 90 mil. Sk. Riaditeľ zdôraznil, že ak sa budú klienti
BDV družstva - akcionári Drukosu správať zodpovedne, neodpredajú akcie "žralokom",
združia sa a budú jednotne vystupovať, získajú akcie fungujúcej firmy s aktivitami v predaji
automobilov a elektrotechniky, leasingu, poisťovníctve, katalógovom a internetovom predaji
či stavebníctve. Tvrdil, že trhová cena tisíckorunových akcií Drukosu bola na prelomu roka
odhadovaná na 1280 až 1320 Sk. Za dôležité považuje riaditeľ udržanie jednotlivých firiem v
chodu, aby sa cena akcií rástla a tvoril sa zisk na dividendy. Ponukol tiež občanom
poradenstvo pre ich združovanie a podčiarkol, že netrvá na svojej funkcii, aj keď priznal
záujem na neskoršom odkupovaní akcií od akcionárov.Podľa F.Mojžiša je súčasný stav
Drukosu výsledkom ekonomických vplyvov mimoekonomických síl. Podotkol, že pre určité
sily bol pred voľbami podnikateľským symbolom, ale "po voľbách bol odkopnutý ako
špinavý pes ako prvý". Vyhlásil, že od rôznych subjektov za ostatné tri týždne mal ponuky na
finančne zaistený odchod zo SR, ale kvôli nevyrovnaniu záväzkov vôči klientom BDV
družstva to odmietol. Vyzval Martina Krúpu v All Finance Group, ktorý sa na verejnosti z
pozície experta vyjadroval k Drukosu, na stretnutie a rokovanie o východisku pre klientov
BDV družstva. Ako

informovala podpredsedníčka KS v B.Bystrici Jana Prístavková, v

podaní návrhu na konkurz Drukosu, a.s., z polovice februára nie je nič nové, lebo príslušná
sudkyňa bola na školení. Petícia vláde za prijatie projektu odškodnenia ZPO. Zo zabaveného
majetku a z daní nebankových subjektov by sa mohla získať asi pätina hodnoty vkladov. Dňa
8.marca 600 občanov podpísalo v Banskej Bystrici petíciu žiadajúcu vládu, aby si uvedomila
svoju zodpovednosť za situáciu klientov nebankových a bankových subjektov

a prijala

projekt na odškodnenie vypracovaný Združením poškodených občanov a predsedom
predstavenstva Drukosu Františkom Mojžišom. Ďalšie desiatky ľudí sa pridali k rezolúcii,
žiadajúcu NR SR novelizovať zákon o cenných papieroch a investičných spoločnostiach, v
priebehu roka uviesť štatút nebankových subjektov do súladu s novým zákonom a odvolať
ministra financií. Demonštrácii prizeralo asi 200 občanov, ktorí žiadali vrátenie peňazí,
vysvetlenie toho, kto zaplatil krach bánk, vyšetrenie pôvodu majetku predstaviteľov
nebankových subjektov a ich rodinných príslušníkov, ako aj odchod "cigáňov a Judášov z
vlády". Kritika sa zniesla na vládu za tolerovanie ohurujúcej reklamy, za neskorú reakciu na
signály o podvodnom princípe subjektov, za farizejský postoj po ich pádu, ale aj za malú
vymožiteľnosť práva, neplnenie predvolebných sľubov o zmene, kvalitných zákonoch a
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vyvodzovaní zodpovednosti. Niektorí chceli obesiť šéfa Horizontu Fruniho, iní tvrdili, že keď
v televízii vidia premiéra, klopia oči, lebo sa zaňho hanbia. Vyslovili názory, že nebankové
firmy financovali politické kruhy a reklama vykrývali dlžoby STV. Prehovoril tiež poslanec
NR SR Marián Mesiarik, ktorý konštatoval, že za vzniknutý stav nesú zodpovednosť všetky
ponovembrové vlády, najväčšiu ale súčasná, ako aj poslanci vrátane neho, lebo mali konať.
Zopakoval návrh ihneď zablokovať majetok podvodných firiem a spolu z daniami z nekalej
činnosti ho určiť na náhradu vkladov. Tá by mala zohľadniť aj už vyplatené výnosy klientov a
ich sociálnu situáciu. Odhadol, že by sa mohla zhromaždiť suma vo výške asi pätiny vkladov;
vraj len z Horizontu získal štátny rozpočet viac ako 1,2 mld. Sk. Vrátenie daní vyrúbených z
trestnej činnosti poškodenej strane by sa podľa neho malo stať všeobecným pravidlom.
Napadnúť však treba aj STV a ďalšie média za reklamnú činnosť.

!!! SKONTROLOVAŤneviem či to nie je 2003 ? SOPK
Obavu z kontraproduktívneho tlaku NATO a EÚ na SR, lebo tá sa vie zachovať svojhlavo a
opačne ako jej všetci odporúčajú, vyjadril 11.marca aj predseda regionálnej komory SOPK
Ján Bočkay. Varoval pritom pred situáciou, kedy by sa SR dostala mimo ekonomické a
záujmové štruktúry EÚ a NATO. Priznal, že päťmiliónový trh nemôže ovplyvňovať veľkú
politiku, ale považuje za vhodnejšie posunúť vystúpenia zahraničných politikov vôči SR do
formu rady silnejšieho ako k diktátu. Predseda RK SOPK P.Mihók tiež upozornil na potrebu
obhajoby ekonomických záujmov SR uznanými nástrojmi ako je napr. antidumpingové
konanie. Poukázal na príklad terajšej colnej bariéry USA, aj keď treba rešpektovať, že SR
nemôže voliť rovnako razantné nástroje. Poznamenal, že liberalismus si môžu dovoliť len
silné ekonomiky, aj tie, vrátane USA, však v problémových stavoch siahajú po štátnych
nástrojoch. Predseda SOPK vyslovil údiv nad množstvom odhadov ceny SPP označovaných
ako fundovaných, aj keď k takým treba značné množstvo informácií. Podľa neho ide z
hľadiska SR o unikátny prípad, ktorý má inú hodnotu podľa nákladov na obstaranie svojho
majetku a inú pre svojho vlastníka a uživateľa. Podčiarkol význam rozdelenia právomocí
vlastníkov a tiež na otvorenú otázku hodnoty tzv. Duckého zmeniek, ktoré môže konečnú
cenu pre SR výrazne znížiť. Prioritou RK SOPK je sprístupnenie Banskobystrického kraja pre
investorov. Staronovýcm predsedom bankobystrickej RK SOPK bol zvolený Ján Bočkay
Prioritou staronového predsedu banskobystrickej Regionálnej komory SOPK Jána Bočkaya
bude sprístupnenie Banskobystrického kraja budovaním rýchlostnej cestnej komunikácie a
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sprevádzkovania letiska Sliač. Vyhlásil to médiám na tlačovej besede v Banskej Bystrici po
zasadnutí zhromaždenia RK SOPK, ktoré ho zvolilo na ďalších päť rokov do svojho čela.
J.Bočkay vyzdvihol tiež význam budovania regionálneho centra B.Bystrica - Zvolen pre
rozvoj kraja, koncentráciu výrobných faktorov a prílev kapitálu, zakladanie bezcolných zón a
priemyselných parkov. Uviedol, že RK SOPK bude sledovať vývoj ekonomickej legislatívy,
najmä daňovej a odvodovej, chce podporovať cestovný ruch, venovať sa cezhraničnej
spolupráci rovnako ako rozvoji vidieka, poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva.
Predseda zdôraznil, potrebu využívať efektívne podporné fondy EÚ, preto uvažuje o projektu
projektových poradcov, ktorí by pomáhali podnikateľom projekty spracovávať a prekonávať
tak značnú byrokraciu EÚ. Predseda SOPK Peter Mihók označil opätovnú voľbu Jána
Bočkaya za výsledok doterajšieho dobrého smerovania RK a

kandidátskeho programu.

Uviedol, že okrem Banskej Bystrice sa uskutočnili zasadnutia zhromaždení delegátov v
Prešove, Košiciach a Nitre a v piatich RK sa pripravujú. Upozornil na ich význam, lebo volia
nové orgány SOPK, ktoré počas piatich funkčných rokov zažijú tri vlády. Dodal, že s chce
opäť uchádzať o post predsedu SOPK. Ján Bočkay nemal protikandidáta. Podpredsedami boli
zvolení Branislav Matušek (Essel Slovenská Ľupča) a Ján Maťaš (Petrochema Dubová).

VIII. Slovenské výrobky - naše pracovné miesta
Dňa 12. marca sa po ôsmy raz sa uskutočnili a nákupné trhy predajná výstava s úspechom
v našom meste. Prezentačno-predajná akcia 858 - Slovenské výrobky - naše pracovné miesta
začala 12.marca , už po ôsmy raz, v banskobystrickom Dome kultúry. Zúčastnilo sa jej 60
výrobcov a remeselníkov predovšetkým zo stredného Slovenska, ale nechýbalo zastúpenie aj
z iných krajov ako napr. tradičný učastníci - Tatrasvit Svit, Tatraľan Kežmarok alebo naopak
nováčikovia Fytos, Trajan, Roxana a IQ Sarah z Piešťan. Návštevníkom sa ponúkali odevy,
textil, potraviny, koberce, príbory, kožené výrobky, keramika, drogéria a iné. Podujatie,
ktorého sa zúčastnilo o polovicu viac subjektov ako pred rokom malo u občanov úspešnú
odozvu. Prieskumom sa zistilo, že len 30 % slovenských spotrebiteľov prihliada pri nákupoch
na krajinu pôvodu, prioritná je pre nich cena a akosť výrobku.
Na otvorení prednosta KÚ v B.Bystrici Pavol Sečkár a primátor B.Bystrice Ján Králik
zdôraznili potrebu podobných podujatí pre rast slovenského povedomia slovenských občanov
a pre propagáciu slovenských rúk a domácich kvalitných výrobkov. Ján Králik poďakoval
odborárom za vytrvalosť v organizovaní akcie a naopak označil za hanbu, že značná časť
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slovenských manažérov nevie propagovať svoj tovar. Milan Kodaj zo spoločnosti Remark,
ktorá zvíťazila v tendri Ministerstva hospodárstva na logo slovenských výrobkov, uviedol, že
od 20.marca začne mediálna kampaň na propagáciu tohto označenia. Zatiaľ sa prihlásilo 70
firiem, z ktorých každá zaplatí za možnosť používania loga vstupný poplatok 75.000 Sk a
nasledovne 0,05 % z obratu za predaj označeného výrobku. Upozornil, že slovenské výrobky
nemajú v zahraničí dobré meno, lebo málo ľudí pozná túto krajinu. Ťažká situácia je však aj
na domácom trhu, lebo vraj len 30 % občanov SR pri nákupoch prihliada na krajinu pôvodu.
A to je málo. Konštatoval, že podporné programy na predaj domáceho tovaru fungujú "od
USA po Nigériu" a napr. v Rakúsku sa po rozbehu projektu zvýšil odbyt domáceho tovaru o
17 až 40 %.

Repoobochod s pozemkami
Ako absolútne nevýhodný pre mesto, ale súdne nenapadnuteľný, charakterizoval na tlačovej
besede v Banskej Bystrici dňa 27.marca primátor Ján Králik repoobchod, ktorý uzatvoril jeho
predchodca Igor Presperín s pozemkami pre bytovú výstavbu v polyfunkčnej zóne Belveder.
Ako dodal, kvôli "dehonestujúcemu riešeniu" od Investorského útvaru mesta (IÚM) prišlo
mesto o 35 mil. Sk. Súčasne vyslovil nespokojnosť s postojom členov Mestskej rady a
poslancov, ktorí najskôr vzniknutý prípad kritizovali, ale s predstaviteľmi IKM Investu na
zasadnutí MR nekomunikovali a na MsZ neprijali iné kroky ako pokračovať v rokovaní.
V r.1997 sa IÚM a stavebná firma IKM Invest dohodli na spoluinvestorstve pri
výstavbe bytov na Belvedéri, podpísali zmluvu o budúcej zmluve o majetkovej účasti a
prevode pozemkov a mesto zastúpené IÚM poskytlo firme IKM Invest zálohu 35 mil. Sk. Na
mesto sa malo neskôr previesť po 3000 Sk/meter štvorcový najmenej 12.000 metrov
štvorcových častí parciel zastavaných plôch, kde IKM Invest mal vybudovať inžinierske siete,
komunikácie a spevnené plochy. IKM Invest, resp. IÚM teraz mestu ponúkol 9620
štvorcových metrov pozemkov v cene 28,86 mil. Sk - komunikácií a ciest so zámkovou
dlažbou, 264 m kanalizácie, 142 m vodovodu a 174 m plynovodu. Pozemky s vystavanými
domy z pôvodných parciel odčlenil a podľa zákona o katastri nehnuteľností už nie je možné
vrátiť stav do pôvodného stavu. Základné ceny pozemkov v meste podľa cenovej mapy MÚ
sa však teraz pohybujú od 850 do 2975 Sk podľa pásma, druhu pozemku, rôznych zrážok a
prirážok. Primátor Ján Králik upozornil, že repoobchod bol uskutečniteľný len kvôli vtedajšej
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legislatíve, lebo v súčasnosti sú už rozhodnutia primátorov o nakladaní s cennejším majetkom
a väčšími financiami už obmedzené.

NOVÁ BANKA na sídlisku Sásová -Rudlová
slávnostné otvorenie expozitúry VUB v Sásovej sa uskutočnilo dňa 19.8.2002 v Banskej
Bystrici. Do kroniky uvádzame príhovor primátora zo slávnostného otvorenia expozitúry:
„Sásová je malým mestom v meste, v ktorom sa roky kládol dôraz v prvom rade na bytovú
výstavbu, ostatná občianska vybavenosť vždy zaostávala cieľom mesta a aj mojím osobným
cieľom bolo dobudovať sídlisko tak, aby bolo skutočne malým mestom a nie, ako sa zvyklo
predtým hovoriť, len miestom na nocovanie. Roky túto časť a najmä túto ulicu špatila
rozostavaná poliklinika, predstavujúca aj isté nebezpečenstvo pre deti a mládež z okolia.
Urobili sme čo sa dalo, od mojích osobných rokovaní na ministerstvách a s členmi vlády až
po zadanie na preprojektovanie a je tento problém v princípe už odstránený a pribudlo
v tomto objekte 64 nových bytov dokončili a odovzdali sa ďalšie byty na Kráľovohoľskej
ulici. Veľa úsilia nás stálo aj zaistenie finančných prostriedkov na dokončenie Základnej
školy na Pieninskej ulici, postupne sa dobudováva cesta, ktorá zlepší dopravnú situáciu v tejto
časti mesta tu na Rudohorskej roky prekážala aj táto nedobudovaná časť. Som hrdý na to, že
sa nám aj v tejto veľmi náročnej ekonomickej situácii podarilo získať podporu 23,7 mil. Sk
od Európskej únie a spolu s firmou BIC podarilo vybudovať podnikateľský inkubátor, prvý
v meste. Jeho slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok septembra.- avšak doteraz tu
nebola žiadna banka či expozitúra a ľudia boli odkázaní len na bankomaty. Dnešným dňom sa
dopĺňa aj táto veľmi dôležitá časť služieb pre obyvateľstvo. Všeobecná úverová banka ako
prvý peňažný ústav využila nové možnosti, ktoré vznikli dostavbou dlho rozostavaných
objektov a otvára tu svoju expozitúru.- ďakujem vedeniu VUB za snahu, vďaka ktorej sa
priblížili občanom Sásovej a prajem jej pracovníkom, aby sa im tu dobre pracovalo

a

občanom sídliska, aby boli so službami novej expozitúry spokojní a aby sa postupne celá
mestská štvrť dobudovala pre úžitok a potešenie jej obyvateľov“.
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Výstavba

podnikateľského

inkubátora

a

technologického

centra v Banskej Bystrici
V januári 2002 sa aj napriek nepriaznivému počasiu začali práce na výstavbe Podnikateľského
inkubátora a technologického centra v Banskej Bystrici.
Na tento účel vyčlenilo Mesto Banská Bystrica priestory občianskej vybavenosti, ktoré už
veľa rokov boli nedokončené a ktoré nereprezentovali mestskú časť Sásová. Zároveň
nechránené stavenisko bolo hrozbou pre deti a stávalo sa miestom, kde prespávali
bezdomovci. Mesto Banská Bystrica sa preto rozhodlo definitívne skoncovať z týmto stavom
a sprevádzkovať v priestoroch zariadenie, ktoré by malo napomôcť rozvoju inovatívneho
malého a stredného podnikania v Banskej Bystrici a okolí. Z tohto dôvodu Mesto Banská
Bystrica a BIC Banská Bystrica, s.r.o. vytvorili neziskovú organizáciu Podnikateľský
inkubátor a technologické centrum (BIaTC).
Mesto dalo ako vklad do spoločnosti spomínaný nedokončený objekt a BIC Banská Bystrica
s.r.o. finančné prostriedky z grantu programu PHARE na celkovú rekonštrukciu a vybavenie
priestorov. Okamžite bola spracovaná projektová dokumentácia a podmienky na výber
generálneho dodávateľa stavby.
V decembri minulého roku prebehli výberové konania na generálneho dodávateľa stavebnej
časti a vybavenia a v januári sa zahájili rekonštrukčné práce.
Termín ukončenia a odovzdania stavby do užívania je plánovaný už na jún 2002 a po tomto
termíne bude možné začať zo spustením prevádzky BIaTC.
V centre bude pre podnikateľov k dispozícii približne 750 m2 kancelárskych priestorov, 150
m2 skladových a výrobných a 100m2 obchodných priestorov. Zároveň tu + k dispozícii
prednášková miestnosť do 20 ľudí a kongresová miestnosť do 50ľudí.
Všetky priestory budú vybavené počítačovou sieťou, telefónom a internetom. V rámci
inkubátora + k dispozícii spoločná recepcia, informačný a zabezpečovací systém a mnohé
ďalšie služby. Na začiatku sa uvažuje o zaradení do inkubátora 10, maximálne 15 firiem
s inovačným potenciálom. Starostlivosť o tieto firmy + vykonávať odborný tím poradcov
BIC Banská Bystrica, s.r.o. tak, aby firma po dvoch až troch rokoch fungovania v inkubátore
bola schopná prežiť v trhových podmienkach a aby jej produkty boli konkurencieschopné aj
na zahraničných trhoch. Pre umiestnenie firmy v inkubátore nie je rozhodujúce odvetvie, ale
skôr jej inovačný potenciál v danom odvetví. Ako najperspektívnejšie odvetvia, ktoré by sme
radi umiestnili v inkubátore sú

informačné a komunikačné technológie, energetika -

netradičné a obnoviteľné zdroje energie, ekológia, HW a SW, biotechnológie a iné. V týchto
137

dňoch BIC Banská Bystrica zahajuje selekčný proces zameraný na výber vhodných firiem,
ktoré by mohli byť umiestnené v inkubátore. Na túto činnosť BIC Banská Bystrica získala
ďalší grant z PHARE v rámci ktorého je možné vykonávať aj poradenské a školiace aktivity
v oblasti podnikateľských a finančných plánov, manažmentu, marketingu či systémov
riadenia kvality.
K tomu, aby sa s firmou mohol začať robiť selekčný proces musí predložiť stručný
podnikateľský zámer, ktorý je základom pre zostavenie podnikateľského plánu a zaradenie
firmy do inkubátora.
Následne sa uskutočnia stretnutia podnikateľa s manažmentom BIaTC a BIC Banská Bystrica
a výberová komisia rozhodne o uzatvorení dohody o inkubátorovej starostlivosti a prípadne
nájomnej zmluvy s podnikateľom.
Tento proces, ktorý je v podnikateľských inkubátoroch krajín Európskej únie už štandard,
zaručuje vysokú úroveň vyselektovaných firiem. Je dôležité, aby bolo v Banskej Bystrici
dostatok šikovných ľudí a firiem s inovačným potenciálom, ktoré by pri umiestnení
v inkubátore a správnom vedení dokázali vyvíjať produkty, ktoré by boli zaujímavé pre
domáce ale i zahraničné spoločnosti.

Otvorenie Podnikateľského inkubátora v Banskej Bystrici
Podnikateľský inkubátor a technologické centrum otvorili 10.septembra 2002 na
banskobystrickom sídlisku v mestskej časti Sásová. Mesto vyčlenilo pre tento objekt
nedokončené a chátrajúce priestory občianskej vybavenosti s cieľom vytvoriť zariadenie,
ktoré napomôže rozvoju inovatívneho malého a stredného podnikania v regióne. Mesto a BIC,
s.r.o., preto začiatkom roka 2002 vytvorili neziskovú organizáciu Podnikateľský inkubátor a
technologické centrum (PIaTC). Mesto vložilo nehnuteľnosť a BIC finančné prostriedky
z grantu PHARE na rekonštrukciu a vybavenie v sume 23,7 mil. Sk. V súčasnosti v objekte už
otvorila svoje priestory VÚB, ktorá vyhovela žiadostiam obyvateľov sídliska a vyplnila tak
vákuum chýbajúcej komerčnej banky. Prvou oficiálnou firmou v inkubátore je MKDiamant,
s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou brúsnych kotúčov na báze diamantu a je jediným výrobcom
v SR. zamestnáva 6 ľudí z úradu práce a neskôr sa rozšíri na 10 členný kolektív, ktorý mieni
v budúcnosti exportovať i do zahraničia. Sú schopní už v priebehu dňa uspokojiť záujem o
výrobu kotúčov podľa predstáv zákazníka. V súčasnosti sa do inkubátora vyberá ďalších 5
firiem a ostáva voľný priestor aj pre technologické centrum. V objekte je k dispozícii 750 m2
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kancelárií, 150 m2 skladových a 100 m2 obchodných priestorov. Firma by mala byť po 2-3
rokoch v inkubátore už schopná prežiť sama v trhových podmienkach a pri správnom vedení
vyvinúť zaujímavé produkty, nielen pre domáce ale aj zahraničné trhy. Mesto Banská
Bystrica v súlade s rozvojovým programom tak dalo priestor pre firmy s inovačným
potenciálom .

Separovaný zber v meste
Mesto Banská Bystrica začalo v dňoch 8.-9. 4. 2002 postupne zavádzať separovaný zber
druhotných surovín rozmiestňovaním kontajnerov na zber papiera a skla v lokalitách
Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Podháj, Kráľová, Radvaň a už aj časť Fončordy: Zatiaľ sú
zberné nádoby rozmiestnené asi na 50 miestach. Záujem občanov o ne je dobrý, čo sa
prejavuje už aj plnením - najmä nádob na sklo.
Od občanov v obciach až po poslancov NR SR ľudia diskutovali o potrebe separovaného
zberu z ekologických a ekonomických hľadísk. Nikto sa však nevenuje tomu, že potenciálni
odberatelia vyzbieraných surovín často radšej dajú prednosť dovozu zo zahraničia ako
domácemu výkupu. Podľa niektorých zdrojov tak domáci odberatelia prvé tri mesiace v tomto
roku vôbec neodoberali starý papier, ale dovážali ho z Nemecka. Preto nie vždy je to len
vecou obce, či sa podarí vytvoriť a udržať systém separovaného zberu. Dúfame, že v našom
meste sa tento - už nie prvý - pokus o zavedenie separovaného zberu definitívne udomácni.
Mesto Banská Bystrica zatiaľ organizuje separovaný zber len na dva druhy surovín.
Vyzbierané sklo bude odoberať Skloobal Nemšová, vyzbieraný papier podnik v Ružomberku
a čiastočne aj v Harmanci. Predpokladané výnosy sa približne rovnajú nevyhnutným
nákladom z tohto zberu, prípadne + treba na separovaný zber aj čiastočne prispievať. Aký má
teda separovaný zber zmysel? Občania mali často pripomienky k stanovenému poplatku za
odvoz a likvidáciu odpadu v našom meste, ktorý je 500.- Sk na osobu a rok. Viac ako
polovica nákladov, spojených s odpadom, je potrebná práve na uloženie a likvidáciu odpadu
na skládke. Sklo v komunálnom odpade tvorí až 15-20 % objemu, papier asi 10 %. Za
predpokladu, že občania sa zapoja do separovaného zberu uvedomele a disciplinovane, podarí
sa celkovo za mesto znížiť váhu odpadu idúceho na skládku o 20-30 %, čo zníži poplatky na
skládke a uvoľní prostriedky na ostatné úlohy mesta, vyplývajúce z nového zákona o
odpadoch, napríklad likvidáciu nelegálnych skládok.
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Separovaný zber nie je celkom ejdnoduchá záležitosť. Technicky ho pre Banskú Bystricu
zaisťuje firma ICEKO-ONYX. Jej pracovníci budú všetku zvezenú hmotu ešte dotriedovať.
Dotrieďovaním odpadu sa musia zaistiť jeho kvalitatívne parametre, stanovené odberateľom,
ktorý by inak vyzbierané suroviny neodobral.

Zber nadrozmerného odpadu
Zákonnou povinnosťou mesta je odvážať 2x ročne nadrozmerný odpad. Keďže realita
ukázala, že sa ho hromadí oveľa viac, napriek tomu, že občania ho môžu sami odovzdávať
v Radvani, v zberni Dechetteries, Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo výjsť v ústrety občanom
a odvážať nadrozmerný odpad častejšie. Bol vypracovaný harmonogram odvozov do konca
roku 2002. Kvôli tomu, aby sme mali pekné a čisté sídliská, Vás súčasne prosíme vykladať
nadrozmerné odpady ku kontajnerom najviac jeden deň pred stanoveným termínom. Nerobme
si skládky pri domoch už deň, či dva po odvoze, veď vy sami sa na ne budete potom celé
týždne pozerať. Preto venujte pozornosť nasledovným termínom :
Centrum, Majer, Senica, Šalková - 9.8., 6.9., 4.10., 31. 10., 29.11.
Kráľová, Iliaš, Kremnička, Rakytovce - 16.8., 13.9., 11.10., 8.11., 6.12.
Radvaň, Fončorda, Podlavice, Skubín - 23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.
Ru-Sá, Kostiviarska, Jakub, Uľanka - 30.8., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12.,

Nové nájomné byty
Presne podľa plánu sa v apríli uskutočnila kolaudácia 64 nových nájomných bytov na
Rudohorskej ulici. Pre nájomníkov bolo k dispozícii je 13 garsóniek, 37 jednoizbových bytov,
z toho 4 pre imobilných, 10 dvojizbových a 4 trojizbové byty. Záujemcovia mohli
primátorovi mesta podať písomnú, odôvodnenú a vlastnoručne podpísanu žiadosť o byty na
Rudohorskej (a budúce na Kráľovohoľskej ul.). Po jej zaevidovaní príslušný referát MsÚ
oboznámil žiadateľa s ďalším postupom. Žiadateľ bol povinný preukázať schopnosť platiť
nájomné a služby spojené s užívaním bytu.

140

Polyfunkčný dom v Sásovej
Na Rudohorskej ulici v polyfunkčnom dome v Sásovej v Banskej Bystrici 10. júna 2002
skolaudovali 64 bytových jednotiek. Investorom dostavby bytov v bývalej rozostavanej
poliklinike po 5. podlažie bolo Mesto Banská Bystrica. Projektovú dokumentáciu a prípravu
stavby zabezpečilo MBB, a.s. Suma dostavby, ktorú zrealizovali za necelý rok, sa vyšplhala
na vyše 48 mil. Sk. Úver poskytol Štátny fond rozvoja bývania SR 29,7 miliónov korún,
nenávratný príspevok 240 tisíc Sk smeroval na úpravy v bytoch inmobilných občanov, 14,5
mil. Sk poskytlo MVaRR SR a vlastné zdroje stavebníkov dosiahli 2,8 mil. Nájomné byty sa
stali v Banskej Bystrici realitou . Doteraz zaregistrovali vyše 240 záujemcov o pridelenie bytu
Sk. Na komplexné ukončenie vybavenosti je potrebných ešte vyše 36 miliónov korún, pričom
ide o ambulancie lekárov a obchodnú vybavenosť. V prízemí domu okrem lekárne,
rehabilitácie a spoločných priestorov je možné podľa štúdie umiestniť 15 ambulancií a zhruba
33 miestností na poskytovanie služieb. Na nájomné byty bolo zaregistrovaných k 7. júnu 2002
246 uchádzačov a sedem s preukazom ZŤP. Všetci dostali list s podmienkami pridelenia
bytu, nie všetci naň zatiaľ reagovali. Požadované doklady predložilo 81 záujemcov, situáciu
ktorých posúdila sociálno-bytová komisia MsZ. Z nich spĺňa požadované kritériá 46
žiadateľov a 35 záujemcov podmienkam nevyhovelo. Zo 46 žiadateľov zmluvu o finančnej
zábezpeke podpísalo 33 a 17 ju aj uhradilo.

Bystriciensis - nové občianske združenie
Mesto Banská Bystrica spolu s ďalšími podnikateľskými subjektami založilo v roku 2002
Občianske združenie na podporu rozvoja cestovného ruchu v Banskej Bystrici zaregistrované
pod

názvom

„BYSTRICIENSIS

–

združenie

cestovného

ruchu

BANSKÁ

BYSTRICA“Združenie má nasledovné ciele: koordinovať svojich členov pri tvorbe a
realizácii politiky cestovného ruchu v meste a jeho okolí, tvoriť a realizovať marketing
turizmu pre mesto, propagovať svojich členov v tuzemsku a v zahraničí, presadzovať
spoločné miestne záujmy a spolupracovať pri tvorbe miestnych a regionálnych predpisov
cestovného ruchu, spolupracovať pri starostlivosti o vybrané zariadenia cestovného ruchu
v meste a jeho okolí (napr. cyklotrasy, sieť turistických chodníkov, vodné trasy apod.),
zabezpečovať spoluprácu mesta Banská Bystrica v cestovnom ruchu s jeho partnerskými
mestami v zahraničí. Členmi sa môžu stať obce, združenia cestovného ruchu, podnikateľské
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subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu, ako aj iné fyzické a právnické osoby a občania, ak
svojim zameraním majú vzťah k cestovnému ruchu. Členstvo v združení je možné získať na
základe písomnej žiadosti obsahujúcej súhlas so stanovami združenia, zaplatením členského
príspevku a rozhodnutím valného zhromaždenia o prijatí záujemcu za člena Združenia.
Sídlo Združenia na adrese: Námestie slobody 3, Banská Bystrica (Dom kultúry SKC).

Bilancia úspechov mesta
Na čo by Banskobystričania mali byť hrdí, sa dá pre názornosť nasledovne rozčleniť :
Iné stavby :

Zeleň :
-

Mestský park

-

zeleň

-

detské ihriská a

O čom by sme všetci
mali vedieť

-

ZŠ na Pieninskej ulici v Sásovej

-

Centrum sociálnej starostlivosti

-

Materská

škola

Sásová

Rudlová

nenáročné športoviská
-

Cintoríny

STAVBY
K dopravným stavbám :
Mosty : z dôvodu havarijného stavu po povodniach bolo nutné núdzové premostenie cez
rieku Hron v časti Iliaš a cez potok Tajovka v Podlaviciach.
v Iliaši boli prestavané náklady v objeme 3,2 mil. Sk
v Podlaviciach náklady 695 tis. Sk.
Komunikácie : rekonštrukcia Surovskej ulice a Ul. profesora.Sáru
1. etapa Surovskej v roku 2001 stála 250 tis. Sk
rekonštrukcia Ul. profesora Sáru za posledné roky 2,12 mil. Sk
z rozpočtu úseku dopravy za roky 1999 – 2000 boli opravované ulice : ul. ČSA, Dolná,
Partizánska, Wolkerova, Švermova, Hrušková, Bottova, Janka Kráľa, Karpatská
sem sa zahrňujú aj opravy komunikácií v rámci 1 milióna Sk, prideleného vlani a tento rok
do všetkých volebných obvodov v meste, teda týka sa to ulíc : Graniar, Tr. SNP, Tulská,
Poľná, Mládežnícka, Slnečná, Lipová, Ružová, Rudohorská, Starohorská, F. Kráľa, Brezová,
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–

Rakytovce, čerešňová, Skubín, Jesenského, Kollárova, Bernolákova, Gorkého, Oremburská,
Stránska, Na Dolinky, Tatranská, Poľovnícka, Smreková, Harmanecká a i.
Chodníky :
rekonštrukcia chodníkov v rokoch 1999 –2000 z rozpočtu referátu dopravy na uliciach :
Kukučínova, Horná Strieborná, Kremnička, Bakossova, Hrušková a iné, na sumu viac ako
650 tis. Sk , rekonštrukcia z prostriedkov 1 milióna Sk, pridelených do volebných obvodov
vlani a tento rok : Graniar, Majer, Sládkovičova, Rudohorská –Starohorská, Rakytovce,
Jakub, Švantnerova, Internátna, schody na chodníku od Internátnej 69 na Tulskú a Havranskú,
ČSA, Magurská, Starohorská, Tatranská, Uľanka za celkovú sumu viac ako 3,5 mi. SK ,
Prístrešky MHD :
len čisto z rozpočtu IUM boli vybudované 2 prístrešky MHD v starej Sásovej (Hlboká a na
vstupe od Kostiviarskej) za cenu 64,3 tis. Sk
postupne sa budujú nové presklenené prístrešky MHD po celom meste, základná cena jedného
(závisí to od plochy zastávky) je asi 200 tis. Sk
K zeleni :
revitalizácia Mestského parku stála v 1. etape 0,5 mil. Sk, ďalšie etapy si vyžiadajú ďalšie
náklady
údržba zelene : vlani bola v rozpočte schválená čiastka na verejnú zeleň vo výške 8 110 000
Sk pre podnik ZARES Banská Bystrica a 500 tis. Sk pre EKO-PLANT Banská Bystrica,
ktorá sa stará o niektoré časti, napr. Námestie slobody či Jelšový hájik v Sásovej. Údržba
verejnej zelene v predchádzajúcich rokoch bola poznačená nepriaznivou ekonomickou
situáciou, ktorú spôsobilo ešte predchádzajúce vedenie mesta a dlhy voči ZARES-u boli viac
ako 20 mil. Sk. Toto sa prejavilo najmä na počte kosení. Po vyriešení dlhov mohlo už mesto
vlani vysadiť 45 350 kusov letničiek, 25 650 kusov dvojročiek a 21 100 kusov tulipánov.
Ošetrovanie drevín v minulom roku pozostávalo len z najnutnejších rezov alejových stromov
a živých plotov. Na tento rok má mesto vo svojom rozpočte schválenú na údržbu zelene
položku vo výške 14 640 000 Sk, z toho 13 640 000 pre ZARES a 1 mil. Sk pre firmu EKOPLANT. Najväčšiu položku opätovne zaberá starostlivosť o trávniky, ktorým tohtoročné
počasie mimoriadne žičilo.
detské ihriská: od roku 1994 sa nevykonávala údržba detských nenáročných ihrísk pre
nedostatok prostriedkov v rozpočte, robili sa len nanevyhnutnejšie výmeny piesku či opravy
lavičiek. Vlani bolo na údržbu ihrísk vyčlenených len 100 tisíc korún, no niektoré opravy sa
podarilo urobiť z milióna korún, prideleného do obvodov, napr. na sídlisku Fončorda,
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Podlavice a Sásová, pracovníci verejno-prospešných prác pomohli pri opravách na Triede
SNP.
Podľa urobenej inventarizácie by bolo na komplexnú obnovu ihrísk potrebná asi 3,5 milióna
Sk. Pre tento rok na ne bolo v rozpočte 764 tis. Sk, najmä na výmenu piesku v pieskoviskách
(161 m3), ale aj na lavičky a nátery.
V Sásovej poslanci na opravy lavičiek a detských ihrísk vyčlenenili na tento rok 150 tisíc
korún.
Druhou časťou zariadení sú nenáročné športové ihriská, ktorých je v 9 mestských obvodoch
19 a ide najmä o plochy na volejbal, basketbalové koše, tenisové kurty či priestor pre hokej
alebo “skejbord“.
Vlani sa dobudovali ihriská na Mládežníckej, Tatranskej, Gaštanovej, Ďumbierskej a na
Rudohorskej v spoluprácu s občianskou iniciatívou Náš domov Sásová bola urobená
bezpečnostná zábrana športového ihriska. Všetky práce boli zrealizované na športoviskách
v hodnote približne pol milóna korún.
Dva roky za sebou sa nám podarilo vyhrať po 100 000 Sk od firmy CocaCola a obe výhry
boli investované práve do opravy športových ihrísk.
Na tento rok bolo v rozpočte na ne vyčlenených 300 tis. Sk a už sa z nich urobilo: antuka na
volejbalových ihriskách na Hurbanovej ulici, nové oplotenie na Kalinčiakovej, Magurskej a
Rudohorskej ulici, tribúnky na „skejbordovom“ ihrisku na Uhlisku a plocha a mantinely pre
hokejbalové ihrisko na Rudohorskej.

K iným stavbám :
Dokončila sa po etapách Základná škola na Pieninskej ulici: 1999 -telocvičňa, 2000 -kuchyňa
a jedáleň, 2001 –športový areál. Finančné prostriedky dané z MŠ SR, prestavané náklady
celkom : 27, 8 mil. Sk
Centrum sociálnej starostlivosti na Ul. 9. mája 74 : prestavba bývalých detských jaslí na
zariadenie s denným a týždenným pobytom pre dôchodcov a priestory pre klub dôchodcov.
Prostriedky z osobitného účtu Mesta Banská Bystrica, prestavané 1,04 mil. Sk
Materská škola Rudlová – záhradný altánok za 67,6 tis. Sk a Materská škola Sásová –
chodníky a altánok za 35 tis. Sk
Cintoríny : vlani sa z prostriedkov prideleného milióna Sk vybudovali chodníky a betónová
dlažba v cintoríne Sásová, tento rok boli použité na rozšírenie kapacity cintorína
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Podnikateľský inkubátor a technologické centrum : zmyslom je pomoc začínajúcim firmám.
Združenie Mesto Banská Bystrica a firma BIC Banská Bystrica získalo prostriedky s fondov
PHARE v objeme 23,7 mil. Sk
Prepojenie dvoch budov Domu opatrovateľskej služby na Krivánskej 16-26 : zmyslom bolo
zaistiť krytou bezbariérovou chodbou prístup k službám pre imobilných občanov, oficiálne
otvorenie stavby sa + konať počas Dní seniorov (23.-25.10.02) . Investičný náklad : 1,23
mil.Sk.
Pozornosť si zaslúži aj Mestský informačný systém, ktorého prvé časti sa už zjavili v uliciach
nášho mesta. Budú ho tvoriť informačné tabule, dotykové panely, 8 rotačných valcov,
označenia ulíc a najdôležitejších objektov, resp. napr. fakúlt univerzity. Zjednotí v sebe
predtým rozdelené funkcie všeobecných informácií a komerčných (reklama). V súlade
s podmienkami zmluvy ho buduje firma ARD z vlastných prostriedkov.
Čistiaci uzol – stará skládka odpadu na Pršanoch : vytekajúce kontaminované vody z telesa
skládky si vyžiadali rekonštrukciu čistiaceho uzla v celkovom náklade 231 tis. Sk.
Naviac sú rozpracované vo fáze prípravy ďalšie úlohy :
individuálna bytová výstavba na Pršanoch
rozšírenie plynovodov v Šalkovej
prepojenie Sládkovičovej ulice a areálu Tesco
sanácaia a rekultivácia skládky na Pršanoch
revitalizácia územia na Rudohorskej ulici

Príležitostvé trhy - Vianoce 2002
Mesto Banská Bystrica pripravilo pri príležitosti vianočných sviatkov a príchodu Nového
roka Príležitostný trh VIANOCE 2002

sa

konal na Námestí Štefana Moysesa pred

Barbakanom v dňoch 13. – 21. decembra 2002 od 9,00 do 18.00 hodiny. Druh tovarov ľudovo
–umelecké výrobky, ozdobné predmety, adventné vence, sviečky. Vianočné trhy s
Betlehemom s iluminácou a vianočnou

výzdobou

sa stretli

s priaznivou odozvou

a úspechom u občanov.
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Občianske združenie poškodených občanov
poškodených činnosťou nebankových a bankových subjektov sa v Banskej Bystrici rozhodli
založiť 27.2.2002 zástupcovia klientov spoločností BMG Invest, Horizont Slovakia, AGW,
Drukos a ďalších uzatvorených nebankových spoločností. Prípravný výbor združenia už
navrhol vedeniu firmy BMG Invest a Horizont Slovakia stretnutie, ktoré by sa malo
uskutočniť koncom týždňa. Od 1. do 10.marca plánuje prípravný výbor organizovať stretnutia
v jednotlivých mestách SR na podporu požiadaviek poškodených klientov. Ako pre uviedol
hovorca päťčlenného prípravného výboru Ján Garai, dnešného stretnutia sa zúčastnilo asi 25
zástupcov už jestvujúcich miestnych iniciatív z celej SR.
Združenie chce vykonať všetky možné legálne kroky smerujúce k zachovaniu
celistvosti majetku spoločností a zabezpečení práv ich klientov. Podľa J.Garaia polovičnú
zodpovednosť za vzniknuté prípady nebankových a bankových subjektov a situáciu drobných
investorov má vláda, lebo je hlavným predkladateľom návrhov zákonov. Zdôraznil, že treba
brať na zodpovednosť komepentných, lebo musia v právnom štáte akceptovať právo a nie
arogantne a cynicky ho ignorovať. Ako poznamenal, spôsob zabezpečenia prostriedkov
klientov - kedy sa poskytuje v bankách len čiastočné vyrovnanie a v prípade nebankových
subjektov už vôbec žiadne - priamo navádza na tunelovanie. Dodal, že preto poškodeným
klientom treba zaistiť plnú náhradu vložených prostriedkov.

O Štátnych lesoch
Dňa 3. januára navštívil naše mesto Viliam Oberhauser, podpredseda Slovenskej národnej
strany Slovenska. Podľa V. Oberhausera by sa mali hydroelektrárne odčleniť od Slovenských
elektrární a ich akcionárom by mal byť Vodohospodársky podnik. Pri využívaní prírodného
bohatstva je potrebné vlastnícky prepojiť technologické reťazce, aby sa maximalizovala
tvorbe pridanej hodnoty v SR a zvýšila zamestnanosť, vyhlásil na tlačovej besede v Banskej
Bystrici podpredseda SNS Viliam Oberhauser. Preto by sa mali Štátne lesy SR (ŠLSR) stať
akcionármi nábytkárskych a iných drevospracujúcich firiem, aby sa zainteresovali na
domácom zužitkovaní a nie na vývoze. Podpredseda kritizoval rezortizmus v hospodárskej
politike a odporúčal komplexný, národohospodársky prístup, v rámci ktorého by lesné, vodné
a iné prírodné hospodárstvo malo prejsť pod Ministerstvo životného prostredia a zlúčili by sa
rezorty hospodárstva, dopravy a výstavby. V. Oberhauser pripomenul, že z ročnej ťažby 5.0
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až 6,0 mil. kubíkov dreva sa štvrtina exportuje a že ročná produkcia drevospracujúceho
priemyslu v SR dosahuje asi 40 mld Sk. Pri zužitkovaní len vyváženého dreva by produkcia
stúpla o 20 mld. Sk a zamestnanosť o päť až desať tis. pracovných miest. Pri zužitkovaní celej
ťažby na úrovni Rakúska by ročná tvorba HDP narástla na 100 miliárd Sk a pri zužitkovaní na
úrovni SRN na 150 mld. Sk, tzn. osminu až pätinu súčasného HDP SR. Podľa podpredsedu
minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš škodí štátu - doteraz nezverejnil zoznam najväčších
dlžníkov ŠLSR (pohľadávky po lehote splatnosti dosiahli 1,2 mld. Sk) a zoznam žiadateľov o
300.000 ha neštátnych lesov v správe ŠLSR a lesné cesty neboli odovzdané vlastníkom. K
hospodárení ŠLSR dodal, že ich tržby v 90. rokoch vzrástli z 2,6 na 7,0 mld Sk, ale aj tak
poberajú dotácie a stratové. Podľa neho ale ŠLSR na juhu SR prenajali 860-hektárový revír za
12.000 Sk ročne - "zisk z jednej zahraničnej poľovačky", aj keď ponuky boli na 200.000 Sk.
Odporučil tiež odčleniť od Slovenských elektrární vodné elektrárne, pričom ich
spoluakcionárom by sa mal stať Vodohospodársky podnik (VHP). Ten by sa mal podieľať aj
na privatizácii Slovenských plavieb a prístavov. Zabezpečilo by sa tak financovanie výstavby
a údržba vodných diel a vodných ciest z výnosov elektrární a prístavov. Preto by SLSR a
VHP mali získať nové kompetencie, ale súčasne by sa mali obmedziť v priamom výkone
svojich činností, ktoré by na základe verejných súťaží zadávali súkromným firmám.

Tradičná prímestská priemyselná zóna mesta
Vznikol Holding Harmanec. V roku 2002 Harmaneckým papierňam narástli krídla, pretože
v záujme získania trhov spájajú výrobný potenciál. Najbližšiu stratégiu Harmaneckých
papierní predstavil 7. júna 2002 generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Vajs. Súvisí
s vytvorením nadnárodného holdingu SHP Group, ktorého cieľom je presadiť sa na širšom
trhu v strednej a východnej Európe. Novovytvorená skupina začala svoju činnosť koncom
minulého roka a na uvedenom teritóriu chce získať 15-percentný podiel s produkciou a
spotrebou

hygienických

výrobkov.

Do

holdingu,

ktorého

prirodzenou

materskou

spoločnosťou sú Harmanecké papierne, patria tiež Slavošovské papierne a v závere minulého
roka získala firma 65-percentný podiel v závode Celex Banja Luka v Bosne – Hercegovine.
Súčasťou skupiny je aj SHP Bohemia, obchodná spoločnosť v Českej republike, ktorá je
najväčším vývozným teritóriom Harmanca. V závode Celex v prvom polroku začali
s rekonštrukčnými prácami, aby sa fabrika dostala na technickú úroveň porovnateľnú
s Harmaneckými papierňami. K I.aprílu nabehli v nej prvé spracovateľské linky na toaletný
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papier a hygienické vreckovky, obrúskový automat a v týchto dňoch sa pripravujú komplexné
skúšky na nábeh papierenského stroja a ostatných spracovateľských liniek. Holding uvažuje aj
o nových spracovateľských možnostiach v Rumunsku, ktorých filozofiou je zvýšenie
finalizácie hygienickej výroby podľa požiadaviek trhu a v budúcnosti sa nevylučuje ani
možnosť výstavby papierenského stroja. Ďalším záujmom holdingu je závod v slovinskej
Palome, kde sa vedú príslušné rokovania. V materskej spoločnosti v Harmanci chcú ešte
v tomto a budúcom roku zrekonštruovať papierenský stroj a zvýšením jeho rýchlosti
dosiahnuť ročnú kapacitu okolo 50 tisíc ton s vytvorením vhodných podmienok na ďalšiu
finalizáciu. Jej výsledkom bude aj nová linka na výrobu kuchynských utierok s ročnou
kapacitou10 tisíc ton, čím výrobca zároveň rozšíri sortiment hygienických výrobkov.
Avizované aktivity holdingu na stredoeurópskom a východoeurópskom teritóriu nie sú
náhodné, ale vyplývajú z potenciálneho rastu spotreby hygienických papierových výrobkov.
Vo svete sa v minulom roku použilo viac ako 20 mil. ton tohto tovaru, pričom Európa
vykázala spotrebu na úrovni 6 mil. ton. Stredná a východná Európa spotrebovala z toho menej
ako 700 tisíc ton, čo je len o niečo viac ako jedna desatina. Kým však trh v západnej Európe
je už pomerne saturovaný a jeho medziročný nárast dosahuje 3,3 percenta, vo východnej
Európe sa očakáva na úrovni 7 percent. V tomto desaťročí sa na tomto území predpokladá
nárast spotreby asi 2,1 mil. ton hygienických papierov. V rámci skupiny SHP Group
v minulom roku vyrobili 56 tisíc ton papiera a do výrobkov finalizovali vyše 41 tisíc ton.
Cieľom je do roku 2006 zvýšiť túto výrobu na 115 tisíc ton a finalizáciu na približne 95 tisíc
ton ročne. V oblasti predaja rok 2001 uzatvorili s objemom takmer 2,2 mld. Sk a v cieľovom
roku 2006 sú očakávania skupiny okolo 4,6 mld. Sk. Na dosiahnutie 15-percentného podielu
na trhu strednej a východnej Európy budú však musieť zúčastnené firmy preinvestovať
v najbližších rokoch takmer 2 miliardy korún. Tržby Harmaneckých papierní, a.s., Harmanec
dosiahli v minulom roku 1,580 mld. Sk a sú o 5 percent vyššie ako vlani. Vyplýva to
z hodnotenia hospodárskych výsledkov, ktoré spoločnosť predstavila v týchto dňoch a má ich
potvrdené aj od zahraničného audítora. Na domácom trhu zrealizovala vyše 504 mil. Sk tržieb
a zvyšok v zahraničí, predovšetkým v Českej republike. Nosným výrobkom je toaletný
papier, ktorého podiel predaja na celkových tržbách predstavuje 48,8 percenta. Papierové
vreckovky tvorili na nich 19, poštové obálky 8,5 a predaj dublírovaných kotúčov 7,5 percenta.
Rok 2001 bol pre Harmanecké papierne charakteristický pokračovaním transformácie
v obchodnej sfére, čo je dané vstupom zahraničných obchodných reťazcov na Slovensku a
v ČR. Zmena štruktúry odberateľov postupne zvyšuje podiel predaja priamo do obchodných
sietí. V ekonomike dosiahla spoločnosť zníženie celkovej zadĺženosti na 44,8 percenta a k jej
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stabilizácii v oblasti financovania prispela najmä emisia dlhopisov vo výške 250 mil. Sk.
Úverové zaťaženie firmy sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížilo takmer o 130 mil.
Sk. V priebehu roka došlo aj k reštrukturalizácii úverov a vo väzbe na bankový trh tiež
k zníženiu úrokových sadzieb. Priaznivé speňaženie, ako aj zniženie spotreby materiálu,
energie a nákladov vo výrobnej spotrebe prispelo k nárastu pridanej hodnoty o vyše 76 mil.
Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok je lepší o 15,3 percenta a dosiahol hodnotu viac ako
100 mil. Sk. V hodnotenom období mala spoločnosť 891 zamestnancov s priemerným
mesačným zárobkom vo výške 13 689 korún. Náklady na ich vzdelanie zvýšila v roku 2001 o
962 tisíc Sk. Vyššie tržby znamenajú menšiu zadĺženosť.
Dôraz aj na jazykovú prípravu zamestnancov kládlo vedenie do rozvojového programu. Popri
zvyšovaniu odbornej spôsobilosti kladie dôraz aj na prípravu zamestnancov v anglickom
jazyku.

9. krát „Kupujte slovenské výrobky“
V Banskej Bystrici sa začala 25.júna. v poradí už 9. predajno - prezentačná akcia Kupujte
slovenské výrobky. V Dome kultúry trvala tri dni a organizátori KR KOZ oslovili 80
slovenských výrobcov, pričom z nich prišlo 42 producentov, prevažne malých a stredných
podnikateľov. Veľké firmy neprejavili záujem. Podľa organizátorov, nižšia účasť nie je pre
nich sklamaním, je charakteristická pre toto letné obdobie. Najviac firiem prišlo
z Banskobystrického kraja a to z oblasti textilu, koženej galantérie, obuvi, hračiek. K verným
a stabilným partnerom patrí Ligarex Liptovský Mikuláš, Tatrasvit Svit, Slovena Žilina, Vanda
Tisovec, SOU strojárske Hliník nad Hronom. Podobné aktivity sa plánovali vo všetkých
krajoch, avšak najväčším problémom sú ceny za prenájmy priestorov. Žilinská organizácia
EAN, ktorá podporuje domácich výrobcov, vyhlásila súťaž na zmenu označenia výrobkov,
pričom uzávierka bola koncom mája. V polovici júna sa vybralo 5 symbolov, ktoré sa
prerokúvajú na Úrade priemyselného vlastníctva. Nové označenie by malo nahradiť kód 858.
Veľké firmy zrejme o tieto prezentácie nemajú záujem. Podľa predstaviteľov EANu treba
naďalej pôsobiť na povedomie našich spotrebiteľov, podobne, ako v Írsku, kde po podpornej
akcii sa zvýšila predajnosť domáceho tovaru o 11 %. Jubilejný desiaty ročník sa uskutočnil 4.
až 6. decembra 2002 v predvianočnom čase v budove Domu kultúry v Banskej Bystrici.
Vystavovateľské a predávajúce firmy boli tie isté.
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Syndikát malých a stredných podnikateľov
Na ustanovujúcom sneme Syndikátu malých a stredných podnikateľov a živnostníkov
12.7.2002 vo Zvolene zvolili jeho riadiace orgány. Prezidentom syndikátu sa stal
Banskobystričan Peter Novotný. Ako vyhlásil, táto organizácia sa rodila od minuloročnej
jesene. Prípravný výbor zisťoval klímu v podnikateľskej sfére a jej záujem združovať sa.
Potreba zjednotenia malého stavu si vyžiadala stavovskú organizáciu. Rôznych profesijných
organizácií je na Slovensku už veľa, ale ani jedna podľa neho nepôsobí výraznejšie, aby to
podnikatelia aj cítili. Na základe prieskumov pozitívne reagovalo viac podnikateľov a
živnostníkov, že je potrebné niečo urobiť pre zjednotenie malého a stredného stavu. Ako
povedal, oficiálne štatistiky za minulý rok hovoria, že viac ako 62 percent hrubého domáceho
produktu tvoria malí a strední podnikatelia a živnostníci a vyše 68 percent zamestnanosti
v tejto krajine. „Zhodli sme sa na tom, že máme legitímne právo svoje vlastné veci riešiť vo
vzťahu k vláde a parlamentu a k rôznym inštitúciám štátnej exekutívy“, povedal novozvolený
prezident syndikátu. Už pri zrode myšlienky o jeho založení zakladatelia syndikátu vylúčili,
aby budúci členovia, ktorí sa uchádzajú o vedenie v tejto organizácii, figurovali na
kandidátkach politických strán do parlamentu. Túto zásadu podporili najmä živnostníci
z východného Slovenska. Na otázku Hospodárskeho denníka, čo je podľa neho treba urobiť
pre pozdvihnutie malého a stredného stavu odpovedal, že v prvom rade je potrebné upokojiť a
skultúrniť podnikateľské prostredie. Syndikát bude proti snahám o budovanie „karpatského
kapitalizmu“ a má záujem o ten, ktorý je bežný v západnej Európe, prípadne v USA. V tomto
smere treba urobiť veľa zmien v legislatíve, v systéme registrácie podnikateľov v záujme
zjednodušenia agendy a účtovníctva pre živnostníctvo. Syndikát má záujem aj na znížení
daní, pritom však nechce zasahovať do oblastí, ktoré sa až tak podnikateľskej sféry
nedotýkajú. Inou vecou je však napríklad oblasť licencií, ktorá by sa mohla presunúť na
profesijné organizácie a podobne aj obchodný register. Syndikát chce zároveň vplývať aj na
klímu v oblasti úverovania malého a stredného podnikania. Pokiaľ ide o štruktúru organizácie,
v kolégiu prezidenta budú zástupcovia všetkých 8 krajov a najnižším článkom bude
prezídium, ktorého členmi budú zástupcovia jednotlivých okresov.
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Prímestská rekreačná oblasť Špania dolina
Začala podnikať v cestovnom ruchu a oprášila zašlú slávu medi. Špania dolina je stará banská

obec uprostred hôr na sever od Banskej Bystrice. Banská činnosť tu bola definitívne utlmená
prijatím útlmového programu ešte federálnou vládou a sa obec rozhoduje o ďalšom rozvoji,
ktorý chce postaviť na cestovnom ruchu. Ako pamiatková rezervácia ľudovej architektúry má
na to tie najlepšie podmienky. „V Španej doline otvoríte dvere a ste v lese, hovorí starosta
obce Milan Peter Pokrievka a každý návštevník to môže len potvrdiť. V dávnej minulosti bola
obec najvýznamnejším strediskom ťažby medi. Ako tvrdí starosta, celá Európa v 14. až
16.storočí nevyťažila toľko medi ako Špania dolina. Tým, že obsahovala aj veľa striebra, bola
o to vzácnejšia a radi ju preto kupovali najmä Benátčania a poľské kniežatá, ktorí vedeli
oddeliť meď od striebra, čo sa v tom čase rentovalo. Údajne povestné zrkadlá z Benátok by
mali mať strieborný povlak zo Španej doliny. Povráva sa, aj keď to miestni obyvatelia
nevedia dokladovať, že Krištof Kolumbus pri objavení Ameriky mal so sebou meď z tohto
zdroja. Pred časom vylovili z mora na severe vrak lode, ktorá viezla náklad medených tabúľ a
prútov. Punc na nich sice hovoril o banskobystrickom pôvode, ale meď vyťažili v Španej
doline. Tam sa podľa starostu vyrobilo aj niekoľko desiatok zlatých pohárov, ktoré sa
nachádzajú vo svetových múzeách. Jeden jediný je uschovaný v biskupskom úrade v Banskej
Bystrici a má nesmiernu hodnotu.
Históriu obce a jej možnosti v oblasti cestovného ruchu popularizujú tri občianske združenia,
hoci Špania dolina má len 184 trvalých obyvateľov. Súkromná iniciatíva baníkov sa zaoberá
spracúvaním histórie obce a združenie Permon jej zviditeľnením cez informačné publikácie a
tabule. Združenie Kumšt si zasa zobralo za svoje zviditeľniť turistickej verejnosti unikátnu
prastarú technickú pamiatku, Špaňodolinský historický vodovod. Kedysi privádzal vodu až
spod Prašivej, pričom niektoré zdroje tvrdia, že jeho vetvy merali 34 až 42 km. Pitnej vody
vždy bolo v obci dostatok, ale chýbala na priemyselný rozvoj. Tomu poslúžil starý vodovod,
ktorý priviedol vodu na pohon možno prvých banských mechanizmov svojho druhu. Vodných
kolies na spúšťanie baníkov do šachty a spracúvanie medi. Pred časom navštívil obec
významný univerzitný profesor zo zahraničia. Pôvodne si na návštevu vyhradil dvadsať
minút, nakoniec však v Španej doline prespal do ďalšieho dňa. Tak ho história obce zaujala,
že obetoval jej podstatne viac svojho času. Prirodzene, že spolu s peknou horskou prírodou
láka aj turistov z domova a zahraničia. Na malom námestí, v miestnom žargóne, podaní na
Pľaci, zaregistrovali už odrazu aj 5 autobusov z rôznych európskych krajín. Prichádzajú
Rakúšania, Nemci, Francúzi, Belgičania, Švédi a samozrejme, turisti zo susedných krajín.
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„Sme radi keď prídu“, hovorí starosta. „Na svoje si vtedy prídu aj naše zručné čipkárky, ktoré
im predajú svoje práce a prilepšia si tak trochou k dôchodku“. Agroturistika, ako vraví
starosta, tu nemá podmienky, lesná turistika však áno. Niektorí obyvatelia začali svoje
chalupy prenajímať. Je tu aj reštaurácia, v penzióne Klopačka, kde poskytujú aj ubytovanie,
momentálne pre 25 ľudí. V súčasnosti modernizuje kuchyňu na európske parametre. Turistom
môžu ponúknuť aj zaujímavé cyklotrasy, ktoré využívajú bývalé zvážnice dreva. Jeden okruh
meria 9, ďalší 15 a najdlhší 26 km. Povyše na Šachtičkách je aj niekoľko lyžiarskych vlekov,
preto ani zima nie je v Španej doline obdobím bez turistickej verejnosti.
Na pohľad by sa zdalo, že dedina žije bez problémov. Skutočnosť je však trocha iná. Jej
ťažkosti súvisia aj s tým, že v obci, ktorá má 218 popisných čísiel domov, je len 184 trvale
prihlásených občanov. Teda väčšinu tvoria chaty a chalupy, na ktoré je obec stratová. Malé
dotácie od štátu idú len na trvalého obyvateľa, kým však dedina musí komplexný servis
zabezpečiť aj chatárom a chalupárom a pri dosť vysokej réžii. Napríklad pre 184 trvale
prihlásených občanov potrebuje na odvoz domového odpadu 150 tisíc Sk. Poplatok na občana
v zmysle zákona stanovili na člena domácnosti vo výške 250 Sk. Domácim to nijako
nevadilo, ozvali sa však chatári a chalupári a najviac proti tomu protestujú bratislavskí.
Mentalita niektorých ľudí je taká, že neplatiaci na úkor platiacich napĺňajú odpadom z povál a
pivníc kontajnery pod rúškom tmy. Ak poplatky za odvoz nevystačia, obec ich jednoducho
bude musieť zvýšiť. Z podobných príčin má starosta výhrady aj v súvislosti s prevodom akcií
Stredoslovenských vodární a kanalizácií Banská Bystrica. Aj keď vodovod je v každom z 220
domov, počíta sa len 184 prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt. Taký je však zákon a
podobne sú na tom aj ďalšie obce v Starohorskej doline. „Sú tu veľmi staré domy, staré domy
i novšie a nevkusné barabizne, ktoré sa stavali v 50 rokoch“, hovorí starosta. Špania dolina je
pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a hlava obce je proti tomu, aby sa strechy
pokrývali plechom. V dvoch prípadoch sa vraj urobili načierno a bol z toho problém. Sú tu
však ľudia, ktorí majú sami záujem na dodržaní pôvodnej architektúry a tradície. už nie sú
opodstatnené ani obavy zo starnutia obce a z odlevu ľudí do blízkeho mesta. Naopak, mnohí
sa vracajú a dedina sa omladzuje. V súčasnosti má už vyše 20 detí do 16 rokov. Práve vlani
zásluhou starostu a učiteľky Danice Glosovej otvorili po 30 rokoch jednotriedku. Tým, že je
v nej menej detí, učiteľka sa im môže venovať naplno. „Je tu pekne a keby boli aj peniaze,
mohlo by byť ešte krajšie“, tvrdí starosta. „Nájdite mi však na Slovensku obec, ktorá má len
184 obyvateľov a do roka 26 kultúrnych akcií“, dodáva. Jeho snom je vybudovať ešte
rezervoár s pitnou vodou, aby dedina mala dostatok vody aj keby mala tisíc obyvateľov. Na
námestí chce postaviť informačnú kanceláriu pre turistov, nový poštový úrad, peknú
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autobusovú zastávku a sociálne zariadenie. Na splnenie tohto cieľa však bude potrebné ešte
jedno volebné obdobie a starosta chce vo voľbách na tento post znova kandidovať.

SARIO –Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
otvorenie v Banskej Bystrici
V dôsledku nehomogénnosti

teritoriálnej štruktúry prílevu zahraničných investícií do

jednotlivých regiónov Slovenska sa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
rozhodla pre spustenie programu činnosti regionálnych zastúpení. Hlavnou ideou ich
vytvorenia je zvýšenie prílevu priamych zahraničných investícií do SR na základe regionálne
pôsobiacich podporných činností realizovaných regionálnymi zástupcami SARIO.
Dňa 3. 9.2002 sa SARIO pri príležitosti otvorenia v poradí už piateho zastúpenia
v Banskej Bystrici, predstavitelia agentúry priblížili jej súčasné a budúce aktivity v regiónoch.
Činnosť regionálnych zástupcov umožní agentúre

SARIO flexibilnejšie

reagovať na

požiadavky potenciálnych investorov a zvýšiť kvalitu regionálnych informácií. To umožní
zvýšiť pripravenosť regiónov pre vstup zahraničných investícií a rovnako aj exportné
možnosti podnikov. Cieľom SARIO je umiestniť mimo regiónu Bratislavy a okolia tri štvrtiny
všetkých investícií. Regionálne kancelárie boli vytvorené

integráciou do existujúcich

regionálnych štruktúr (SOPK, BIC) a na tento účel sa z rozpočtovej kapitoly MH SR počas
tohto a budúceho roka vynaloží 5 mil. Sk. V roku 2003 sa predpokladá vytvorenie ďalších
troch zastúpení na východnom Slovensku, v Košiciach, Humennom a Spišskej Novej Vsi.
vytvára regionálne zastúpenia

SARIO sa rozhodla lepšie reagovať na požiadavky

potenciálnych investorov. SARIO chce najmenej tri štvrtiny investícií dostať do regiónov. O
zahraničných investoroch a investíciách sa u nás vedú už dlho rôzne diskusie a ich spoločným
menovateľom je snaha o ich zintenzívnenie. V porovnaní s našimi susedmi má v tomto
krajina stále výraznejšie zaostávanie, ktoré však chce vyrovnať vyššími aktivitami
zainteresovaných inštitúcií. Jednou z nich je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a
obchodu (SARIO), ktorá ako štátna príspevková organizácia tvorí mostík medzi potenciálnym
investorom a domácim podnikateľským prostredím. V súčasnosti zintenzívňuje svoju činnosť
v oblasti podpory prílevu investícií a zároveň aj malého a stredného podnikania z hľadiska
jeho exportnej výkonnosti. Kompletne zrekonštruovala divíziu prílevu zahraničných investícií
a jej cieľom je poskytnúť služby aj investorom, ktorí sa na Slovensku už etablovali. Vytvoril
sa nový odbor priameho marketingu, jeho úlohou je analýzou faktov a informácií, vyhľadávať
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nových investorov a vyvolať u nich záujem o stretnutie. Následne prichádzajú na rad
projektoví manažéri, ktorí sa zaujímajú o jednotlivé investičné prípady a po nich nastupuje
ďalší nový útvar, podpora začínajúcich podnikov. Pre zahraničných podnikateľov je trpkou
skúsenosťou byrokratická mašinéria okolo vybavovania pobytov, licencií a podobne. SARIO
v súčasnosti eviduje vyše 70 živých investičných príležitostí, projektov. Sú to investície
v objeme od 100 tisíc EUR po milióny a v jednom prípade sa merajú v miliardách. Investične
skromnejším obdobím býva leto, čas dovoleniek, už v najbližšom čase však SARIO očakáva
niekoľko zaujímavých rozhodnutí. Jeho pracovníci sú presvedčení, že ak chceme dosiahnuť
na Slovensku väčšiu frekvenciu návštev, je potrebné ísť za investormi tam, kde žijú.
Všeobecne pritom platí, že najviac investorov prichádza z USA, Japonska, Nemecka a
Anglicka a je nemysliteľné, aby Slovensko na nich čakalo doma. Preto SARIO vytvára
zahraničné zastúpenia. Začiatkom októbra tohto roku je pripravované otvorenie zastúpenia
v meste Bologni v Taliansku. Je tam silné podnikateľské prostredie a dobré spojenie. Koncom
októbra otvoria zastúpenie v Paríži a v novembri v Londýne, New Yorku a Amsterdame.
SARIO má vo vienku aj podporu obchodu a v tejto súvislosti sa orientuje prostredníctvom
štátnych príspevkových programov na podporu exportnej výkonnosti malých a stredných
podnikov. Agentúra má k dispozícii 154,5 mil. Sk. V zhode s rezortom hospodárstva
pripravila transformáciu štátnych príspevkových programov na tzv. grantovú schému. Po jej
schválení bude možné začať s prideľovaním prostriedkov na základe zmysluplných projektov,
ktoré prospejú zvýšeniu exportnej výkonnosti a konkurencie schopnosti podnikov.
Zvýšením prílevu zahraničných investícií sa bude zaoberať projekt národnej stratégie podpory
zahraničných investícií. Ide o rozsiahly dokument, v ktorom agentúra prevzala úlohu
zjednocovateľa so zainteresovanými inštitúciami na Slovensku. Dokument vypracuje
v spolupráci s írskymi konzultantmi v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte a
predloží vláde hneď po jej ustanovení. Zvýrazní skutočnosť, prečo sú zahraničné investície
tak dôležité pre Slovensko a akým spôsobom sa dajú prilákať. Druhá časť dokumentu sa
venuje starostlivosti o už etablovaných investorov. Zo strategických cieľov je z dlhodobého
hľadiska dôležité zaradenie sa Slovenska medzi krajiny V4, ktoré majú v príleve investícií
niekoľkoročný náskok. Ďalším cieľom je orientácia na investície s vyššou pridanou hodnotou,
ktoré by dokázali pozdvihnúť životnú úroveň a vytvoriť konkurenčné prostredie aj voči
krajinám EÚ. Medzi priority patrí vytvorenie

priemyselných parkov, pričom dokument

navrhuje strategické priemyselné zóny v každom vyššom územnom celku. Z krátkodobého
hľadiska sa navrhuje aj revidovanie investičných stimulov so záujmom zatraktívniť Slovensko
zatiaľ aspoň na úroveň susedných krajín. Zaoberá sa tiež administratívnymi bariérami, ktoré
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sú zbytočnou prekážkou vstupu zahraničných investorov a často aj dôvodom k ich odchodu
k našim susedom. SARIO chce ďalej iniciovať kontakty už etablovaných investorov so
zástupcami škôl, aby sa podarilo uspokojiť ich predstavy o kvalifikovanosti pracovnej sily. Je
nevyhnutné, zdôrazňujú zástupcovia agentúry, aby sme si investorov udržali aj po niekoľkých
rokoch, aby pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nakoniec neodišli napríklad
k susedom. Veľký význam prikladá agentúra regionálnym dimenziám, čoho dôkazom je
vytvorenie regionálnych zastúpení v Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove. Od
začiatku budúceho roka by sa malo posilniť východné Slovensko, otvorením ďalších troch
zastúpení v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Humennom. Na zriadenie regionálnych
zastúpení je z kapitoly MH SR vyčlenených 5 mil. Sk, pričom 3,9 mil. Sk je možné čerpať
v tomto roku. Regionálne zastúpenia vznikajú ako reakcia na nehomogénnosť vstupu
zahraničných investícií do jednotlivých regiónov. Interným plánom agentúry je, aby sa viac
ako tri štvrtiny všetkých zahraničných investícií etablovali mimo regiónu Bratislavy a jej
blízkeho okolia. Zodpovední pracovníci agentúry sú toho názoru, že aktívnou účasťou
v regiónoch SARIO dokáže odpovedať na požiadavky potenciálnych investorov, domácich
podnikateľov a podporiť exportnú výkonnosť podnikateľských subjektov. Cieľom je zvýšiť
pripravenosť regiónov na vstup zahraničných subjektov a v záujme toho chce agentúra oživiť
profesionálnu komunikáciu medzi ňou a regionálnymi štruktúrami. Prostredníctvom tohto
komunikačného prepojenia mieni sprístupňovať informácie o aktivitách a produktoch SARIO.
Jednou z úloh bude dopĺňanie databázy voľných hál a pozemkov, ktoré by mohli byť
k dispozícii potenciálnym investorom. Dôležitou činnosťou bude aj podpora spolupráce
investorov s domácimi firmami, ktoré sa orientujú na export. O smerovaní investícií aj mimo
Bratislavy už svedčia niektoré vcelku nádejné projekty. Je ním príklad anglického investora,
ktorý chce svoju výrobnú jednotku otvoriť v Košiciach. Iná spoločnosť z Belgicka tam už
vyrába pre koncern Agfa a čaká na dobudovanie výrobnej haly v priemyselnom parku.
Slovensko si vybral aj jeden z vedúcich výrobcov konektorov pre automobilový a
elektrotechnický priemysel a začne konať, len čo sa z bánk potvrdí financovanie investície.
Zdá sa, že záujem potenciálnych investorov možno presmerovať do regiónov aj napriek tomu,
že v mnohých neexistuje diaľničné prepojenie. Ponúkajú však kvalifikovaný personál a
lákavé prostredie s prijateľnou nákladovou efektívnosťou. Viacero zahraničných firiem sa
pozerá na západné Slovensko mimo Bratislavy a taktiež do jeho stredu. Južné Slovensko je
zaujímavé najmä pre tých, ktorí majú rozbehnuté aktivity v Maďarsku a pri svojej expanzii sa
im ako výhodné javí toto teritórium Takým príkladom je investícia koncernu Samsung.
Dôležité je, že na seba viažu aj subdodávateľov. Na strednom Slovensku je niekoľko
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záujemcov o výrobu v PPS Detva, brzdou sú však nevysporiadané majetkové pomery. Tak
trochu netypickým je banskobystrický región ojedinelou investíciou v oblasti biotechnológií.
Týka sa spoločnosti Fermas v Slovenskej Ľupči, ktorá by sa mohla stať základňou pre
vybudovanie biotechnologického parku. Ako je známe, biotechnológie sú odvetvím
budúcnosti. Nie SARIO však rozhoduje o tom, kde dá investor svoje peniaze. Jeho poslaním
je ponúknuť mu riešenie, ktoré ho uspokojí a pokiaľ investor nemá jasné podmienky vstupu,
sotva sa rozhodne riskovať v neistom obchode. To by si mali uvedomiť všetci, ktorí sa
zaujímajú o investície a bez ohľadu na to, či sú domáce, alebo zahraničné.

Dvestotisícová ochranná známka v Banskej Bystrici
Úrad priemyselného vlastníctva SR odovzdal 11. septembra 2002 osvedčenie o zápise do
registra dvestotisícej ochrannej známky. Z rúk predsedníčky úradu Ing. Dariny Kyliánovej ho
prevzal riaditeľ a majiteľ banskobystrickej spoločnosti Alfa Bio Ing. Ján Lunter. Ochranná
známka Alfa bio chuť a zdravie sa vzťahuje na širokú paletu potravín. Keďže sa v číslovaní
ochranných známok pokračuje nadväzne na zápisy Federálneho úradu pre vynálezy v Prahe,
je to podľa Ing. Beaty Puobišovej z útvaru vonkajších vzťahov kancelárie predsedníčky
v poradí 28 045 zapísaná ochranná známka. Prvú zapísali 24.mája 1993 ako Istrochem a má
číslo 171 956. Takzvanou národnou cestou prišlo do ÚPV SR doteraz 34 072 žiadostí o zápis
ochrannej známky a do registra zapísali 28 449 ochranných známok. Zo Slovenska je z toho
približne 54 percent. Na základe národného zápisu je na Slovensku platných 36 926
ochranných známok, z toho 28 805 zahraničných. Zároveň platí u nás vyše 93 tisíc
medzinárodných ochranných známok. Úrad priemyselného vlastníctva SR od svojho
konštituovania dňom vzniku SR rozhoduje o žiadostiach na všetky druhy ochrany predmetov
priemyselných práv a práv na označenie. Priemyselnoprávna ochrana je však všeobecne
nedoceňovaná a ÚPV SR chce preto podniknúť kroky pre zviditeľnenie v tejto oblasti.
V tomto smere si veľa sľubuje od jesennej informačnej kampane na domácich vysokých
školách a v krajských a ústredných knižniciach.

156

Rozvojové smery Banskej Bystrice
Hlavné rozvojové smery Banskej Bystrice sú zamerané na lokalizáciu priemyslu, vytvorenie
polyfunkčného prostredia a zóny bývania. Z hľadiska dostavby je vhodný priestor v okolí
pamätníka SNP a Hušták, v ktorom sa uvažuje s vybavením polyfunkčného domu, hotelového
komplexu a garáží, (ide o približne 7000 m2 úžitkovej plochy). Až vyše 25 000 m2 plochy
poskytuje lokalita Trosky, kde sa tiež ráta s polyfunkčným centrom, obchodnými aktivitami,
bývaním aj spoločensko-kultúrnymi zariadeniami. Ukončiť centrálnu zónu by mal nový
priestor okolo Námestia Ľudovíta Štúra. Bytová výstavba sa predpokladá v 30 lokalitách,
pričom medzi významné patria Rakytovce, kde sa ráta s 1500 bytovými jednotkami, prevažne
rodinných domov a nízkopodlažných bytoviek. V Kremničke sa uvažuje s vyše 100
rodinnými domami a najväčšia koncepcia zahŕňa Pršiansku terasu, kde bude ťažisko na
rodinnej zástavbe. Plán priemyselných parkov sa odvíja od už existujúcich podmienok, ktoré
ponúkajú okrajové lokality v Šalkovej, Majeri a Slovenskej Ľupče s dobrým napojením na
spádové územie, či už dopravné alebo železničné. Celková kapacita parku je 70 ha, ale
uvažuje sa s ďalšími 50-mi. Nemenej dôležité je formovanie dopravy. Toto všetko by malo
v budúcnosti napomôcť využívať viac investičný kapitál mesta. Ťažisko by malo byť na
rodinnej zástavbe bude tiež potrebné viac využívať investičný kapitál mesta
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3. Školstvo, výchova

Mesto prebralo školy
K 1. júlu 2002 prešli základné a materské školy zo štátnej správy, presnejšie z Okresného
úradu v Banskej Bystrici, na Mesto Banská Bystrica. Pod správu mesta sa tak dostalo 15
základných škôl, 1 centrum voľného času, 27 materských škôl a 27 zariadení školského
stravovania. Ako všetci vieme, štát zanedbával oblasť školstva viac rokov, a preto technický
stav budov a zariadení je dosť žalostný. Za prvý polrok tohto roka školy ani škôlky zatiaľ
nemajú ani uhradené záväzky, napríklad, len voči dodávateľom energií vo výške cca 10 mil.
Sk. Aj keď budeme predpokladať - v súlade s prísľubom od štátnej správy, že dlhy z prvého
polroka ešte uhradí štát, vzniká závažná otázka riešenia podobnej situácie za druhý polrok,
kedy už za tieto úhrady zodpovedá aj mesto. V médiách sa objavovali články, ktoré
prorokovali dokonca ohrozenie začiatku vyučovania v novom školskom roku. Napriek tomu,
že situácia je veľmi zložitá, občania Banskej Bystrice nepocítili nijakú zmenu a školský rok sa
začal napriek všetkému celkom normálne. Problémom zostáva okrem zatiaľ zdedených dlhov
aj to, že, napriek zákonným termínom, zo strany Okresného úradu do dnešného dňa nie sú
primerane zákonu spracované všetky protokoly, súvisiace s prechodom kompetencií na
samosprávu. Pri fyzickom preberení majetku škôl, práv a záväzkov, sa ukázalo, že či
materské, či základné školy, nie sú ešte majetkovo vysporiadané a to znamená, že vznikla
súčasne aj potreba ďalších finančných prostriedkov, potrebných na majetkoprávne
vysporiadanie týchto budov, stavieb a pozemkov, o čom boli informovaní aj poslanci mesta
na augustovom zasadnutí. Ďalším veľkým problémom zostáva to, že okamžite vznikla potreba
nutných opráv, napríklad podláh, maľoviek, osvetlenia, okien, ale aj striech, vodoinštalácie,
elektroinštalácie, hygienických zariadení, výmena radiátorov, plynového kotla a oprava
fasády. Takto, podľa spracovaného a poslancom predloženého ocenenia, si základné školy
vyžadujú 37,4 milióna korún a materské školy ďalších 11 mil. korún, čo dokopy tvorí čiastku
48,4 miliónov korún. Veľa nedokonalosti a nepresnosti sa ukázalo vo vzťahu k štátnej správe
aj vo vedení dokumentácie. O týchto problémoch vedenie mesta hovorilo aj s riaditeľmi škôl,
nielen na slávnostnom odovzdaní menovacích dekrétov, ale aj na ďalších pracovných
poradách. V záujme nás všetkých je v prvom rade pokojná práca učiteľov, ale sme si aj
vedomí, že je treba presné vyhodnotenie potrieb škôl, škôlok a stravovacích zariadení, pretože
už budú uhrádzané cez rozpočet mesta. Mesto prebralo školy v súvislosti s reformou verejnej
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Riaditeľia MŠ
1

Riaditeľka MŠ
Veronika Hrašnová

Adresa MŠ
MŠ Buková ul. 22

Telefón

2

Viera Dočkalová

MŠ Cesta k nemocnici

4113118

3

Katarína Cimermanová

MŠ ul. Družby 3

4135263

4

Danica Roháčová

MŠ Horná ul. 22

4154714

5

Janka Žúborová

MŠ Jakubská cesta 77

4285228

6

Helena Machalíková

MŠ Jilemnického ul. 8

4135120

7

Viera Šagátová

MŠ Jaseňová ul. 48, Podlavice

8

Viera Moštenická

MŠ Karpatská ul. 3

4173761

9

Zdenka Tkáčiková

MŠ Kremnička 22

4101895

10

Viera Rimóciová

MŠ ul. Ladislava Sáru 3

4143542

11

Mgr. Lesanka Mičevová

MŠ Magurská ul. 14

4173781

12

Júlia Neubergová

MŠ Nová ul. 5

4230065

13

Božena Horničáková

MŠ Rudlová, Odbojárov 9

4116912

14

Mária Kečkešová

MŠ Radvanská ul. 28

4162774

15

Monika Herdová

MŠ Radvanská ul. 26

4101055

16

Viera Očenášová

MŠ Senická cesta 82

4142508

17

Mgr. Tatiana Vajdová

MŠ Strážovská ul.

4174637

18

Milada Ursínyová

MŠ Sásovská cesta 22

4177293

19

Ivana Navrátilová

MŠ Stará Tehelňa 7

4145554

20

Mgr. Iveta Mokryšová

MŠ Šalgotarjánska ul. 5

4136436

21

Libuša Šnajdrová

MŠ Tatranská ul. 63

4174841
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22

Emília Kukulová

MŠ Tr. SNP 77

4144817

23

Viera Chladná

MŠ Tulská ul. 25

4139267

24

Alžbeta Vránska

MŠ Ul. 29. augusta 14

4141172

25

Mgr. Iveta Sujová

MŠ Ul. 9. mája 26

4112436

26

Andrea Morongová

MŠ Hronská ul. 18, Šalková

4186191

27

Mgr. Jana Kasperová

MŠ Lazovná 32

4155103

28

Ján Strmeň

Stredisko služieb

4198200

Základné školy v Banskej Bystrici
Meno riaditeľa
Adresa školy
Hronská
18,
1 PaedDr. Elena Babicová ZŠ
Šalková
ZŠ Tatranská ul. 10
2 Mgr. Otília Dobošová
3 Mgr. Ján Chmelík

ZŠ Spojová ul. 14

Tajomník

Telefón
4186253
4171726
4230390

4 Mgr. Katarína Príbojová ZŠ Radvanská ul. 1

4161927

5 Mgr. Marian Lehotský

ZŠ Pieninská ul. 27

4173258

6 PaedDr. Ján Kubovčík

ZŠ Okružná ul. 2

4135627

7 Mgr. Michal Vasiľko

ZŠ Moysesova 23

4123763

8 Mgr. Emília Harťanská

ZŠ Moskovská ul. 2

4231834

9 Mgr. Mária Šreinerová

ZŠ Magurská ul. 16

4174145

10 Mgr. Stanislav Kútik

ZŠ Golianova ul. 8

4145385

11 Mgr. Pavol Lehoťan

ZŠ Gaštanová ul. 12

4131573

12 Mgr. Eva Žuravová

ZŠ Ďumbierska ul. 17

4141587

13 Mgr. Milan Bakša

ZŠ Bakossova ul. 5

4183301

14 Mgr. Daniela Kováčová ZŠ Tr. SNP 20

4141723
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15 RNDr.

Dana ZŠ Sitnianska ul. 32

4172877

Edlingerová
16 Mgr. František Gyure

CVČ Havranské nám.
9

4131590

Mimoriadna Cena primátora města k desiatemu výročiu UMB
10. septembra sa vo Veľkej sieni Mestského úradu konalo slávnostné prijatie zástupcov
Univerzity Mateja Bela pri príležitosti 10. výročia jej založenia.Primátor vysoko vyzdvihol
podiel Univerzity Mateja Bela na dotváraní podoby nášho mesta, ocenil jej vklad nielen vo
vzdelávaco-výchovnej sfére, ale aj v oblasti rozvoja vedy, v kultúrnom živote mesta a
v športe. Zásluhy univerzity sa premietajú aj do každoročného udeľovania Ceny primátora
mesta. Od roku 1995, kedy bolo takéto ocenenie zriadené, sa nositeľmi Ceny primátora mesta
stalo už 9 pedagógov. Pri príležitosti 10. výročia založenia univerzity primátor mesta
Ing. Ján Králik, CSc., udelil Cenu primátora mesta ďalším štyrom jednotlivcom a
Pamätný list Mesta Banská Bystrica trom kolektívom. Najnovšími nositeľmi Ceny
primátora mesta, udelenej za výrazný rozvoj vysokého školstva a obohatenie spoločenského
života v meste Banská Bystrica sa stali : Doc. Ing. Jozef Medveď, PhD., Doc. Ing. Milota
Vetráková, PhD.,Prof. PhDr. Peter Kulašík, PhD., Univer.prof. Dr.h.c., PhDr. Július Alberty,
CSc.. Za výrazný rozvoj vysokého školstva a obohatenie spoločenského života v meste
Banská Bystrica bol zároveň Pamätný list Mesta Banská Bystrica udelený kolektívom: Inštitút
rozvoj obcí, miest a regiónu, Športový klub Univerzity Mateja Bela, Inštitút sociálnych a
kultúrnych štúdií. Za kolektívy prevzali ocenenie ich vedúci. Ocenené osobnosti Doc. Ing.
Jozef Medveď, PhD.; Doc. Ing. Milota Vetráková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Kulašík,
PhD.; Univer.prof. Dr.h.c., PhDr. Július Alberty, CSc. Vyjadrili verejné poďakovanie za
poctu ocenenia.

5-ročné jubileum - Deň otvorených dverí na Filologickej fakulte
UMB
Oboznámiť verejnosť s päťročnou činnosťou fakulty mal za cieľ Deň otvorených dverí
Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý organizátori pripravili v
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dňoch 1. a 2. februára 2002. Fakulta prezentovala svoju pedagogickú, vedecko-výskumnú a
publikačnú činnosť, priestory a zariadenia. Ako v rozhovore pre médiá uviedol prodekan pre
vedu a výskum František Aladár, banskobystrická fakulta je v SR jediná špecializovaná na
tlmočníctvo, prekladateľstvo a jazykovú a literárnu vedu. Na fakulte so siedmimi katedrami v
16 študijných odboroch študuje 500 interných a 300 externých študentov. Vďaka kreditnému
systému sa rozšírili možnosti ich štúdia v zahraničí, napr. v Maďarsku, Poľsku, Rusku či na
Ukrajine, a možnosti študijných kombinácií. V minulom roku rozbehli program študentskej
vedecko-odbornej činnosti a organizáciu študentských vedeckých konferencií. Zásadnou
úlohou je teraz získanie akreditácie; vo februári s očakáva návšteva pracovnej komise
Akreditačnej komisie. Potenciál na uplatnenie absolventov sa v najbližších rokoch očakáva
najmä na pôde EÚ, v súkromných firmách a verejnej sfére. Fakulta pravidelne organizuje tri
medzinárodné konferencie: o teórii prekladu a tlmočníctva, o slovanskom romantizme a o
jazykových a literárnych interpretáciach. Dosiaľ vydala vyše 40 monografií, učebných textov
a vedeckých štúdií a je vydavateľom Filologickej revue.

5. výročie AU
piate výročie svojho založenia oslávila Akadémia umení ako prvá vysoká škola umeleckého
zamerania v Banskej Bystrici. Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce sa prihovoril
primátor mesta Ján Králik týmito slovami: „ Som veľmi rád, že sme sa tu spoločne stretli.
Piate výročie vzniku Akadémie umení je sviatkom nielen pre vašu školu, ale aj pre Mesto
Banská Bystrica. Napriek mnohým ťažkostiam, s ktorými sa Akadémia umení borila od
samého začiatku, nielen Mesto Banská Bystrica, ale aj ja osobne som vždy bojoval za
uznanie a stabilizáciu tejto školy v našom meste. Existencia Akadémie umení nie je len o
tom, či mladí ľudia obdarovaní talentom a umeleckými schopnosťami majú možnosť
zdokonaľovať sa vo zvolených špecializáciách aj niekde inde, ako v Bratislave. Je to zároveň
aj o tom, a to práve ako primátor mesta neustále obhajujem a presadzujem, že prítomnosť
školy – ďalšej vysokej školy v našom meste okrem Univerzity Mateja Bela - nielen dopĺňa
systém vzdelávania, ale zároveň vytvára pracovné miesta, stabilizuje nadaných ľudí v našom
meste, vylepšuje koniec-koncov aj imidž mesta voči okoliu, a to nielen v rámci Slovenska, ale
aj vo vzťahu k zahraničiu. Určite odznie dosť slov poďakovania tím, ktorí sa o sám vznik a
fungovanie Akadémiu umení zaslúžili. S potešením sa k nim pridávam aj ja a súčasne želám
škole, pedagogickému zboru, všetkým pracovníkom, ale najmä jej študentov veľa ďalších
úspešných a plodných rokov. Som presvedčený, a súčasne Vám to aj želám - že raz bude
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známkou dobrej kvality

v profesionálnych umeleckých kruhoch sám fakt, že niekto

absolvoval práve Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Vtedy to bude definitívna vizitka
všetkých predchádzajúcich snáh a viacročnej práce, na úžitok spoločnosti, mestu Banská
Bystrica a každému z Vás, ale najmä na úžitok a chválu

talentu, kráse, dokonalosti,

duševného a estetického obohatenia sa navzájom. Nech sa Múzy natrvalo usalašia vo vašej
škole, nech sa vám všetkým darí, nech je stále viac tých, ktorých ťahá ku kráse, porozumeniu
a všeľudským kultúrnym hodnotám. „

Problém akreditácie nových fakúlt :
Filologická fakulta UMB
Dekan Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ján Vilikovský
23.januára pre médiá uviedol, že očakáva úspešný priebeh priebeh akreditácie fakulty.
Konštatoval, že , akreditačný spis fakulta odovzdala s predstihom v decembri a dekan je
presvedčený, že formálne závady boli odstránené. Teraz sa už rozhoduje o zložení pracovnej
skupiny Akreditačnej komisie a do konca marca by mala AK vydať rozhodnutie. Fakulta
opravila chybne uvádené údaje a získala nových garantov pre niektoré jazyky - v minulosti
akreditácia kritizovala obsadenie neslovanských jazykov. V tomto roku budú fakultu,
založenú na konci vlády Vladimíra Mečiara, absolvovať prví študenti.

Akreditácie výtvarníkov a dramatikov AU
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici chce podstúpiť akreditáciu do
konca marca, Fakulta dramatických umení do leta. Dňa 25.januára to v rozhovore pre médiá
povedala hovorkyňa AU Dr.Mária Glocková. Na FVU vraj prišla pracovná skupina
Akreditačnej komisie v prvý februárový týždeň, aby overila už v minulom roku doplnený,
aktualizovaný a odovzdaný akreditačný spis. Nového dekana FDU, mnohoročného
televizního pracovníka a režiséra Ivana Stadtruckera, ktorý v decembrových voľbách zvíťazil
nad doterajšou dekankou Božidarou Turzonovovou, však ešte len čaká úprava akreditačného
spisu. Snahou fakulty je odovzdať ho na jar, aby Akreditačná komisia mohla vydať
rozhodnutie ešte do leta. Inak by sa totiž komplikoval odchod prvých absolventov AU. V
záverečných ročníkoch sú na FVU dve desiatky študentov a na FDU necelé dve desiatky. Z
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troch fakúlt AU, ktorá vznikla v druhej polovičke 90.rokov a ktorej prvé snahy o akreditáciu
boli pred dvomi rokmi neúspešné, získala akreditáciu zatiaľ len Fakulta múzických umení.

Dlhy v Školstve
Školstvo v Banskobystrickom kraji sa z dlhov čoskoro nepreberie, pretože z minulého roka si
prenieslo dlh 82 mil. Sk a tohtoročné zvýšenie o 205 mil. Sk sa spotrebuje najmä na mzdy a
odvody a na tovary a služby ostane len o 18 mil. Sk viac ako v minulom roku. Vyplynulo to z
vystúpenia prednostu KÚ v Banskej Bystrici Pavla Sečkára na dnešnej tlačovej besede 4.
februára v Banskej Bystrici. Kapitola banskobystrického KÚ sa zvýšila na 7,69 mld. Sk, ale
napätie sa očakáva okrem tradičných energií aj v kapitole služieb a tovarov. Vedúci odboru
školstva Pavol Szabo uviedol, že tohtoročné zdroje pre základné a stredné školy a SOU budú
nedostatočný aj pre budúce roky, kedy bude školstvo riadiť Banskobystrický samosprávny
kraj a školy a SOU nevyprodukujú v 2.polroku 2002 pod samosprávou také dlhy, ako v roku
2001. Druhý polrok je totiž kvôli prázdninám a splatnosti faktúr za energie menej nákladný,
ale peniaze budú uvolňované kvartálne po štvrtinách. Pritom sa naviac očakáva, že školy a
SOU sa pred delimitáciou pod BBSK budú snažiť v 1.polroku zásobiť materiálom a uhradiť
dlhy. P.Sabo najťažšiu situáciu očakáva v SOU a obáva sa, že údržba sa bude opäť riešiť na
úkor platieb za energie. Dodal, že sľubované spravodlivejšie rozdelenie medzi školami sa
okrem súkromných odkladá o štvrťrok, lebo rezortné ministerstvo nespracovalo normatívy.
Celkové výdavky kapitoly KÚ sa v tomto roku navýšili v porovnaní so schváleným
rozpočtom o 928 mil. Sk na 7,691 mld. Sk. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2001
narástli mzdové prostriedky o 351 mil. Sk a výdavky na tovary a služby o 39 mil. Sk a naopak
sa znížili transfery o 312 mil. Sk a kapitálové výdavky o 47 mil. Sk. Prednosta vyzdvihol, že
kedysi KÚ zdedil vyše 200 rozostavaných stavieb, postúpi ich ale už len 21. Od r.1999 do
r.2001 sa dokončilo 294 stavieb; z rozpočtu KÚ sa na to vynaložilo 750 mil. Sk a ďaľšie mld.
z iných zdrojov. Tohto roku sa začne 46 stavieb, z ktorých sa plánuje dokončiť 33, plus sa má
dokončiť 34 rozostavaných v minulosti. P.Sabo dodal, že v prípade škol sa podarilo masívnou
plynofikáciou riešiť havarijné stavy uholných kotolní, ale zasa už nezostalo na zateplovanie
striech a okien.
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Prvenstvo - prvá marketingová stratégia
vznikla v roku 2002 na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako prvá univerzita
na Slovensku, prerokovala UMB v Banskej Bystrici 5.júna 2002

na kolégiu rektora

marketingovú koncepciu, typickú skôr pre podnikateľské prostredie, pričom túto otázku
nastolila vôbec po prvýkrát. Medzi najzávažnejšie dôvody, podľa kancelárky Jany Novej,
ktorá je koordinátorkou koncepcie, na ktorej zainteresovaní pracovali zhruba pol roka, patrí
hrozba poklesu populačných ročníkov, ktorá sa začne prejavovať už v roku 2008. Očakávaný
úbytok 18 - ročných bude v roku 2009 nižší o 26 % ako v roku 1995. Ďalším je nový zákon o
vysokých školách, ktorý hovorí o novom financovaní a ráta s prestavbou študijných odborov.
To, ako sa UMB vyrovná s týmito atribútmi, založí kvalitu jej existencie na minimálne 15
rokov, pričom prioritou bude určiť, ktoré študijné odbory sa budú rozvíjať. Vzdelávanie vo
svete

je celoživotným trendom. Indikátorom úspešnosti študijných odborov a tým

vysokoškolských absolventov, sú úrady práce. Napríklad ku koncu marca 2001 z celkového
počtu nezamestnaných vysokoškolákov v SR, ktorých bolo v tom čase 2912, bol ich podiel za
UMB 2,47 %, čo je pomerne dobrá pozícia. Najviac sa tento problém dotýkal regiónov
Banská Bystrica, Krupina, Poltár, Zvolen. S ťažkosťami sa stretávajú absolventi napríklad
historickej či geografickej vedy. Realizácia marketingovej stratégie, ako všeobecnej dohody,
umožní prestavbu odborov aj na základe prieskumu, ako sa vyvíjajú študijné odbory
v Európe. Cieľom je ponúknuť študentom to, čo ich zamestná na európskom trhu. Zmeny
orientujú aj do oblasti ubytovania či stravovania. Pre študentov sa stáva atraktívnym štúdium
v meste, ktoré im ponúka možnosť zarobiť si popri škole a v tomto smere mieni univerzita
urobiť viac, tak, aby to bolo jednou z jej konkurenčných výhod. V roku 2000/2001
poskytovala UMB záujemcom štúdium v 86 študijných odboroch, z toho 37 odborov
poskytovali ako jediní v SR. V súčasnosti ponúka 74 odborov a 32 má ako jediná na
Slovensku, odbory ako napríklad etiku či verejnú ekonomiku a správu. V SR existuje 1600
študijných odborov, ktoré by sa mali postupne zúžiť na približne 300. Pre UMB, ako podotkol
rektor Milan Murgaš, je to istá výzva pre vytváranie tzv. univerzitných študijných odborov,
keďže konkurenčný boj sa bude neustále zosilňovať. Pre vedenie univerzity je pozitívom, že
po dva roky im patrí prvá priečka v počte externých študentov. V roku 2001 patrilo UMB
v počte zahraničných študentov 10. miesto, v tomto roku už piate a aj oslovovanie
zahraničných študentov je jednou z ciest v marketingovej stratégii. Kvalita výučby je
porovnateľná so západnými univerzitami a atraktívnymi sú nepochybne len 40 % náklady na
štúdium v porovnaní s cudzinou. Tento cieľ mieni vedenie podčiarknuť aj jazykovo zdatnými
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vyučujúcimi, čo bude podmienkou pre ich prijatie do pracovného pomeru. Na slovenskom
trhu vysokoškolského vzdelávania zatiaľ zaručená bezplatnosť vzdelania a limitované
rozpočtové zdroje nevytvárajú viditeľnú rivalitu medzi univerzitami. Časy sa menia a po
realizáci všetkých zmien, ktoré prinesie ich nové postavenie ako aj očakávaný vstup do EÚ,
bude prax iná a v konkurenčnom boji prežijú len tí najlepší.

Rada vysokých škôl
Rada vysokých škôl s pripomienkami podporila novú metodiku rozdeľovania rozpočtu
vysokým školám. Každá škola obdrží určité garantované minimálne prostriedky a časť podľa
svojej výkonnosti. Bez výkonnostných zdrojov ostanú - na rozdiel od minulosti neakreditované štúdijné odbory. Novinkou tiež je, že dotácia na stravovanie sa nebude
určovať podľa celkového počtu študentov školy, ale podľa vydaných jedál. O výsledkoch
zasadnutia RVŠ v Banskej Bystrici informoval 24.januára jej predseda Libor Vozár.
K novinkám podporeným RVŠ patrí tiež spôsob prideľovania prostriedkov na
vedecko-výskumnú činnosť, ktorým sa bude prispievať najmä tým, ktorí získajú domáce a
zahraničné vedecké granty. V príspevkoch na vedu a nýskum sa odzrkadlí aj kvalitatívny
stupeň, ktorý fakulta získa pri evaluácii. Novum je aj v dotovaní ubytovania, lebo rovnaké
príspevky ako vlastné školské internáty získajú zmluvné ubytovacie zariadenia, napr.
stredoškolské zariadenia. Metodika ako celok je založená na ohodnotení škôl podľa počtu
študentov, náročnosti odborov či kvalifikačnej skladby pedagógov. RVŠ diskutovala najmä o
napočítaní hodnotiacich prvkov vedecko-výskumnej činnosti a o miere garantovaného
minima, ktoré má zistiť bezproblémový základný chod školy. Ako na tlačovej besede
podotkol minister školstva Milan Ftáčnik, nová metodika súčasne potláča historicky
vzniknuté rozdiely v pridelovaní prostriedkov. RVŠ podporila novú metodiku rozdelovania
rozpočtu vysokým školám, ktorá zohľadňuje akreditáciu, evalváciu, grantovú úspešnosť a
dotuje jedálniam vydané jedlá a ubytovanie u zmluvných ubytovateľov
Vysoké školy na rok 2002 dostali celkom 7,4 mld. Sk. Je to o 1,2 mld. Sk viac ako vlani, čo
zvýšilo pomer prostriedkov vysokých škol vôči HDP z 0,6 na 0,71 %. Naďalej sú to však len
necelé 3/4 podielu vo vyspelých štátoch. Z celkovej sumy je 6,8 mld. Sk je na výúčbu a
vedecko-výskumnú činnosť a 600 mil. Sk na sociálnu podporu študentov. Napr. na kapitálové
výdavky ako výstavba budov a nákup zariadení je jedna mld. Sk, na rozvojové programy 320
mil. Sk, na stravovanie je o desatinu viac ako vlani ap.
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25 rokov Ekonomickej fakulty UMB
Do kroniky uvádzame

hodnotiaci príhovor primátora mesta na slávnostnom podujatí

k 25.výročiu Ekonomickej fakulty :
„Narodeniny sú krásnou príležitosťou na chvíľku oddychu a hodnotenia. Týka sa to
človeka rovnako, ako aj fakulty. Dnešné slávnostné zasadnutie vedeckej rady, za účasti
širokého okruhu pozvaných hostí, je práve takouto chvíľou. Ako primátor mesta Banská
Bystrica som hrdý, že v našom meste sídli táto Ekonomická fakulta, ako súčasť Univerzity
Mateja Bela. Dlhoročná história fakulty a jej pedagogických a vedeckých úspechov je zároveň
aj kapitolou v dejinách nášho mesta. Pretože fakulta nežije len sama pre seba, ale svojou
pôsobnosťou formuje aj podobu mesta. Ovplyvňuje profil významu mesta a jeho postavenia
v rámci Slovenska, ovplyvňuje vzdelanostnú úroveň v ňom, ovplyvňuje ekonomickú sféru na
ňu naviazanú. Ale aby som nezostal len pri teórii. Mesto Banská Bystrica dlhé roky úspešne
spolupracuje s Ekonomickou fakultou a výsledky tejto spolupráce už prinášajú aj reálny
úžitok pre našich obyvateľov. Za všetky spomeniem dva pre nás mimoriadne významné
projekty. Prvým je spolupráca s Inštitútom rozvoja miest a obcí regiónu Ekonomickej fakulty
na projekte „Public relations v miestnej samospráve“, vďaka ktorej uzrela vlani svetlo sveta
Informačná brožúra Mestského úradu. Táto brožúra je prvým doslova rukolapným výstupom
a zároveň prvou metodickou pomôckou pre občanov nášho mesta, pretože v kocke poskytuje
základné informácie o tom, ako a čo občania mesta môžu pre seba vybaviť na mestskom
úrade. Nič podobné sme pred tým v meste nemali. Druhým príkladom je zase aktuálna
spolupráca mesta Banská Bystrica s Ekonomickou fakultou a ďalšími zainteresovanými
subjektami na projekte „Marketingová stratégia cestovného ruchu Mesta Banská Bystrica a
jeho okolia“, ktorý sa rozpracúva ako pilotná grantová schéma za pomoci prostriedkov
PHARE od roku 2001. V decembri minulého roka sa uskutočnilo oponentské konanie, cieľom
ktorého bolo zhodnotenie výsledkov prác a návrh ďalšieho postupu. To, čo si ceníme znova
ako úplne praktický a použiteľný výstup pre mesto, je nielen na tento rok plánované založenie
združenia cestovného ruchu v meste, či internetová stránka mesta o cestovnom ruchu, ale
najmä publikácia „Sprievodca po meste“, obsahujúca aktuálne informácie pre návštevníkov
mesta vo viacerých jazykových mutáciách. Z pozície primátora mesta mi preto dovoľte v tejto
chvíli zablahoželať Ekonomickej fakulte k jej krásnym narodeninám, poďakovať sa celému
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kolektívu za spoluprácu s Mestom Banská Bystrica a zároveň popriať do budúcich rokov
všetkým veľa nových úspechov vo výchovno-pedagogickej a vedeckej činnosti na blaho
mesta aj celej našej spoločnosti. „

10. rokov UMB 2002
Univerzita Mateja Bela oslávila decénium svojej existencie. Oslavy výročia univerzity v
Banskej Bystrici sa konali v septembri 2002 za účasti akademických funkcionárov UMB,
predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, cirkevných hodnostárov, poslancov NR, rektorov a
dekanov ostatných univerzít a zahraničných hostí.
Z histórie vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici do kroniky vyberáme :
V školskom roku 1949/50 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri
Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954.
Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.
V roku 1973 sa v Banskej Bystrici zriadilo detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej
školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a
cestovného ruchu. 1. júla 1992 fakulta prijala názov Ekonomická fakulta, ktorý výstižnejšie
charakterizuje jej orientáciu. Obidve uvedené fakulty vytvorili základ novej univerzity –
Univerzity Mateja Bela, ktorá bola zriadená zákonom NR SR č. 139 z 27. februára 1992.
Na základe vedeckej, umeleckej a kultúrnej činnosti univerzita vychováva a vzdeláva
študentov a umožňuje aj celoživotné vzdelávanie. Prispieva k rozširovaniu poznatkov
pedagogickým, vedeckým, umeleckým, kultúrnym, zdravotníckym, hospodárskym, výrobným
inštitúciám a inštitúciám verejnej správy. Univerzita pozostáva z ôsmych fakúlt, ponúkajúcich
široké spektrum možností vzdelávania v rôznych stupňoch. Univerzita zamestnáva viac ako
1300 pedagogických aj

nepedagogických zamestnancov a patrí medzi najväčších

zamestnávateľov v meste a okrese

Banská Bystrica. Na univerzite pôsobí viac ako 700

tvorivých pedagógov, vedeckých a umeleckých pracovníkov, mnoho hosťujúcich pedagógov
a zahraničných lektorov, ktorí participujú na vzdelávacom procese a rozvíjajú vedecký
výskum. Univerzita poskytuje štúdium v súčasnosti 15 184 študentom. Z toho je 6008
denných a 8 872 externých študentov, 304 doktorandov a 57 zahraničných študentov.
Ako mladá dynamická a tretia najväčšia univerzita na Slovensku má dobré výhľady pre
vlastný rozvoj na princípoch demokracie.
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Od 1. septembra 2001 sa na UMB začal uplatňovať študijný a skúšobný poriadok kreditového
systému štúdia, ktorý

je založený na princípoch Európskeho systému prenosu kreditov

(ECTS) a je kľúčom k tomu, aby sme sa stali rovnocenným partnerom európskym
vzdelávacím inštitúciám. Podľa slov rektora, cieľom Univerzity Mateja Bela

je

vysokoškolské vzdelávanie rovnocenných, vzdelaných partnerov, ktorí majú čo ponúknuť.
Šance sú v príprave špičkových odborníkov, ktorí budú mať po skončení štúdia na univerzite
otvorené dvere dokorán nielen doma, ale tiež v krajinách Európskej únie. Na slávnostnom
zasadnutí akademickej obce Univerzity Mateja Bela pri príležitosti 10. výročia založenia
UMB vystúpil aj primátor mesta so slávnostným príhovorom :
"Pre mňa ako primátora mesta Banská Bystrica je veľkou cťou za všetkých spoluobčanov
zablahoželať Univerzite Mateja Bela ku krásnemu 10. výročiu jej vzniku. Dlhé a bohaté
dejiny nášho mesta vždy boli spojené s rozvojom školstva a vzdelanosti. Celé stáročia si tu
udržiavalo vysokú úroveň školstvo, kultúra i osveta. V moderných dejinách mesta štafetu
šírenia vzdelávania prevzal štátom garantovaný systém základných, stredných a vysokých
škôl. Z niekdajšieho Pedagogického inštitútu sa vyvinula jedna z prvých fakúlt dnešnej
univerzity. Meno mesta roky zviditeľňovala aj Fakulta ekonomiky služieb a cestovného
ruchu. Bolo len otázkou času, kedy sa v duchu súčasných vývojových tendencií aj v našom
meste oficiálne sformuje univerzita, čo sa stalo práve pred desiatimi rokmi. Stará múdrosť
hovorí, že aj sedemmíľová cesta sa začína prvým krokom. Dnes môžeme konštatovať, že naša
banskobystrická univerzita má za sebou nielen prvé kroky, ale už aj solídny časový úsek a
mnohé skúsenosti. Univerzita Mateja Bela bola, je, a verím, že vždy aj bude, prínosom pre
mesto Banská Bystrica a pre celú našu spoločnosť. Prejavuje sa to najmä v pedagogickej a
vedeckej oblasti, ale nemalou mierou aj v kultúrnom, spoločenskom či športovom živote
mesta. Za posledných desať rokov vychovala veľa kvalitných odborníkov v rôznych
odboroch. Nedávna porovnávacia tabuľka úspešnosti absolventov slovenských vysokých škôl
ukázala, že absolventi Univerzity Mateja Bela si v 85-tich percentách nachádzajú uplatnenie
v praxi, čo je dôkazom ich kvalitnej prípravy a čo tiež prispieva k dobrému menu nášho
mesta. Univerzita sa presadila v povedomí ľudí aj mnohými ďalšími podobami svojej
činnosti, napríklad pôsobením súboru Mladosť v oblasti zborového spevu, folklórnych tradícií
a ďalšími literárnymi a výtvarnými aktivitami. Významná je aj športová reprezentácia mesta
v basketbale, karate, ľahkej atletike alebo športovej gymnastike. Celkovo sa Univerzita
Mateja Bela stala neodmysliteľnou súčasťou Banskej Bystrice a významne dotvára jej
podobu. Dáva prácu mnohým obyvateľom a sústredením študentov citeľne naše mesto
omladzuje. Mesto Banská Bystrica podporuje univerzitu dostupnými prostriedkami. Okrem
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pozitívnej prezentácie univerzity pri všetkých oficiálnych príležitostiach a návštevách sa snaží
zaisťovať základné podmienky života a práce v meste nielen súčasným pracovníkom, ale aj
budúcim absolventom. Preto pri rokovaniach na najvyšších úrovniach vždy podporuje ďalší
rozvoj univerzity ako aj ostatného školstva v meste, vynakladá

úsilie a prostriedky na

výstavbu nájomných bytov, snaží sa získať zahraničných investorov, ktorí by priniesli do
mesta a regiónu nové pracovné priležitosti a možnosti uplatnenia našich odborníkov. Mesto
Banská Bystrica podporuje vytváranie nových kontaktov UMB s inými školami v rámci
existujúcich partnerských vzťahov so zahraničnými mestami, o čom svedčí aj účasť zástupcov
univerzity pri zahraničných cestách predstaviteľov mesta, napríklad, do nemeckého
Halberstadtu. Verejne a slávnostne sa poslanie a význam Univerzity Mateja Bela pre naše
mesto vyzdvihuje aj pri udeľovaní každoročnej Ceny primátora mesta. Od roku 1995, kedy
bolo takéto ocenenie zriadené, sa nositeľmi Ceny primátora mesta stali doc. PhDr. Róbert
Rozim, CSc., prof. PhDr. Ivan Plintovič, CSc., doc. PaedDr. Stanislav Tropp, doc. Milan
Sokol, PaedDr. Ján Husár, prof. RNDr. Otto Tomeček, PhD., prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,
CSc., prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., doc. PhDr. Tibor Sedlický, CSc. Univerzita Mateja Bela
patrí k tomu najlepšiemu, čo v našom meste máme. Tým, že vychováva študentov z celého
Slovenska, sa podstatne pričiňuje o šírenie dobrého mena Banskej Bystrice, za čo jej z pozície
primátora mesta úprimne ďakujem. Do ďalších rokov želám všetkým pracovníkom a
študentom Univerzity Mateja Bela veľa pracovných a osobných úspechov a dúfam, že Banská
Bystrica zostane pre nich navždy ich mestom. "

Program osláv 10. výročia UMB
Program osláv
10. výročia založenia UMB
6. 9. 2002
1500

Tlačová konferencia
( Rektorát UMB , Národná 12 )

8. 9. 2002
1400

Položenie kytice k pomníku Mateja Bela v Očovej

9. 9. 2002
170

1000-1300

Slávnostné otvorenie akademického roka a slávnostné zasadnutie Vedeckej

rady UMB a Vedeckých rád fakúlt
1530-1630

Vernisáž výstavy prác študentov a pedagógov UMB

10. 9. 2002
Prijatie

akademických

funkcionárov

UMB,

vedúcich

pracovníkov

a študentov UMB primátorom mesta Banská Bystrica
1800

Slávnostný koncert univerzitných speváckych zborov

Účinkovali

spevácke zbory UMB , laureáti a víťazi tuzemských aj zahraničných

festivalov :
Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera vznikol ako nástupnícke teleso
speváckeho zboru CANTICA PAEDAGOGICA (1987-1995). Dramaturgia telesa je
orientovaná na zborovú literatúru širokého spektra umeleckých slohov a štýlov svetovej a
slovenskej vokálno-zborovej tvorby, s dôrazom na naštudovanie zborových skladieb á
cappella majstra Jána Cikkera. Umelecký vedúci: Mgr. Štefan Sedlický
Miešaný spevácky zbor Mladosť pri Pedagogickej fakulte bol založený v roku 1969 na
pôvodnej Pedagogickej fakulte, kde do roku 1976 pôsobil ako miešaný zbor. Spevácky zbor
získal mnohé ocenenia na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sú jeho členmi študenti
Pedagogickej fakulty. Umelecký vedúci: Doc. PaedDr. Milan Pazúrik , CSc.
11. 9. 2002
1800

Slávnostný galavečer
(aula, Tajovského 40)

Vstup voľný .
V rámci Galavečera UMB

vystúpili absolventi a pracovníci UMB , ktorí sa stali

osobnosťami kultúrneho a spoločenského života . Zastúpené boli rôzne umelecké žánre.
Dramaturgiou večera bol poverený hudobný skladateľ a pedagóg UMB Mgr. Jevgenij Iršay
12. 9. 2002
Športová univerzitná akadémia
Hodinový program telovýchovných a tanečných ukážok absolventov i súčasných študentov
UMB a ich mládežníckych skupín so zameranín na gymnastiku, aerobic, ľudový a športový
tanec, karate. Súčasťou programu boli minirozhovory hostí akadémie, absolventov UMB
olympionikov a reprezentantov Slovenska. Konferencierom bol Ladislav Matinka, kultúrny
program zabezpečovala spevácka skupina Maduár,
15. 9. 2002
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1000

Ekumenická pobožnosť
(aula, Tajovského 40)

1200

Slávnostné ukončenie osláv

Rektor univerzity Milan Murgaš bilancoval
Globálna vízia modernej vysokej školy, ktorá bude pripravovať odborníkov, ktorí sa uplatnia
na trhu práce, nielen na Slovensku, ale najmä na trhoch v krajinách EÚ, je stratégiou UMB
v Banskej Bystrici, ktorá si v septembri 2002 pripomenula 10. rokov svojho vzniku. Cieľom
univerzity, podľa rektora Milana Murgaša je, aby univerzita mala uzatvorené zmluvy
s krajinami európskej 15-tky. Výhodou je zabehnutý kreditný systém štúdia, ktorý tu funguje
už druhý rok. Pred desiatimi rokmi Univerzita Mateja Bela začínala začínala s tromi fakultami
a s pár tisíc študentami. V minulom školskom roku na 8 fakultách študovalo 14 870 mladých
ľudí. Až o týždeň skôr, ako po minulé roky, otvorili v Banskej Bystrici , 9.9. 2002, nový
akademický rok. Zo zaslaných vyše 7000 prihlášok sa na prijímačkách zúčastnilo 5596
záujemcov, čo je asi 80 % z prihlásených. Prijatých bolo 1980 študentov. V rámci mobility
študentov na fakultách evidujú 346 zahraničných študentov. K najstarším fakultám patria
pedagogická a ekonomická. Napríklad na filologickej fakulte je možné študovať 16 jazykov,
o štúdium humanitných vied je 5 až 6 krát väčší záujem, ako môžu uskopojiť. Poklesol však
záujem o štúdium práva vzhľadom na požiadavku certifikátu z anglického jazyka. V štyroch
študentských domovoch je ubytovaných 2 332 študentov. Študentský pôžičkový fond UMB
vlani využilo 22 študentov. Prioritou univerzity je pripraviť pre európsky trh práce
fundovaných odborníkov

Európske financie – teória, politika a prax
Konferencia bol a oslavou 10. výročia študijného odboru. financie. Na konferencii „Európske
financie- teória, politika, prax bola založená nová tradícia medzinárodnej spolupráce pri
príležitosti 10. výročia vzniku študijného odboru financie na Univerzite Mateja Bela dňa 10.13.septembra .2002 v Banskej Bystrici. Európske financie boli témou trojdňovej
medzinárodnej konferencie, ktorá mala vysokú obsahovú a odbornú úroveň. Fakulta financií
a bankovníctva UMB v Banskej Bystrici pozvala na konferenciu celebrity z oblasti
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bankovníctva, účtovníctva a financií z domova, Českej republiky, Francúzska, Veľkej
Británie, USA a z ďalších krajín Európy. Na konferencii, ktorou univerzita zakladá novú
tradíciu s dvojročnou periodicitou, odznelo 37 príspevkov, z nich 22 zo zahraničia. V prvý
deň výstúpil viceprezident Slovenskej asociácie finančníkov Ing. Andreja Révay. Hovoril o
akčnom pláne SR na posilnenie národných kapacít v oblasti účtovníctva, bankovníctva,
financií a audítorstva. V piatich sekciách sa odborníci zaoberali kolektívnym investovaním
v EÚ, reštrukturalizáciou bankového sektora, menovou politikou a ďalšími aktuálnymi
témami. Konferencia bola aj príležitosťou na založenie stavovského združenia – Finančného
klubu, ktorého členmi by mali byť absolventi fakulty a finančníci z praxe. Vznikol
prirodzeným spôsobom a podľa očakávania vytvoril priestor na výmenu skúseností.
Univerzita Mateja Bela si v tomto roku pripomenula 10.výročie od svojho založenia

a

v rovnakom čase vznikol na Ekonomickej fakulte i študijný a vedný odbor Financie. Katedra
financií sa stala základom projektu pre vznik Fakulty financií v roku 1995. Konferenciu chce
fakulta využiť nielen na výmenu vedeckých a odborných poznatkov, ale aj na rozšírenie
inštitucionálnych a osobných kontaktov. Pozitívom bolo, že finančníci sa stretli v Banskej
Bystrici a vytvorili priestor na založenie stavovského Finančného klubu.

10. výročie Konzervatória J. L . Bellu
Prvé desaťročie existencie prinieslo Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v B.Bystrici desiatky
najvyšších ocenení z domácich a medzinárodných súťaží a jeho študenti a absolventi získali
rad angažmánov, čo novej škole pomohlo k získaniu uznania od zavedených umeleckých škôl
a k vytvorení podmienok pre overovanie vlastných námetov pre rast kvality absolventov. sa
tak v B.Bystrici na tlačovej besede 30.apríla ,pri príležitosti osláv desaťročia školy, vyjadril
jej riaditeľ a spoluzakladateľ Mgr. Tibor Sedlický. Škola získala na domácich súťažiach 12 a
na zahraničných 11 prvých miest a dovedna 73 prvých až tretích miest. Z študentov a
absolventov riaditeľ vyzdvihol organistku Zuzanu Ferjenčíkovú, cimbalistu Martina
Budínskeho, lútnistku Denisu Benčovú, akordeonistu Michala Červinku či huslistu Milana
Paľu. Absolventi sú medzi warchalovcami, v súboru Musica Eterna, v Štúdiu tanca, študujú
na VŠMU, Akadémii umení, v Brémach. Počtom nezamestnaných absolventov zaujíma v SR
tretie najlepšie miesto. Terajších asi 150 žiakov je v starostlivosti 107 pedagógov, z ktorých
tretina je na plný úväzok. Učia na všetky dychové nástroje, všetky strunné okrem harfy, spev
a tanec. Osobitosťou je výuka církevnej hudby pre všetky církvi, nielen katolícku, výuka
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tanca nielen klasického a ľudového, ale aj moderného. Experimentálne rozširuje matematické
obory akustiku, logiku a hudobnú informatiku (programovanie), pretože umelcom vraj chýba
exaktné prírodovedecké vzdelanie, technické myslenie, ovládanie počítačov, ktoré pomáhajú
pohybovať sa v súčasnom svete a obohacujú myslenie. Zo ZUŠ riaditeľ vyzdvihol školy v
Prievidzi, Handlovej, B.Bystrici a Lučenci. Záujem o štúdium prevyšuje možnosti o 200 %,
pritom rovnaký počet záujemcov, ale menej nádejných, vraj ešte odhovoria počas dní
otvorených dverí. Uplatnenie nového zákonníka práce uprostred školského roka označil
riaditeľ za nepatričné. Proti dôsledkom, ktoré by z procesu vzdelávania vylúčilo kvalitných, aj
keď starých či bez kvalifikácie, sa škola bráni výnimkami, prácou na dohodu, aj keď
poznačilo jej rozpočet. T.Sedlický dodal, že nový zákonník

v tomto prípade nerieši

nezamestnanosť, lebo odborníkov si nik nepustí, pretože roky by žiaci boli postihnutí.
Zákonník práce nepatrične zasiahol školy a žiakov uprostred školského roka a
nezamestnanosť nevyriešil, lebo za kvalitnýhc odborníkov nie je vždy plnohodnotná náhrada.

10. rokov British councilu v Banskej Bystrici
Film sa ukázal ako jednoduchý spôsob nadobúdania jazykových zručností a filmotéka s vyše
400 snímkami je veľmi využívaná, uviedla na tlačovej besede 3.mája k desaťročiu British
Council v Banskej Bystrici jeho riaditeľka Alica Frűhwaldová. Vyššie účinky jazykovej
edukácie sa dosahujú prostredníctvom

filmov na CVD-nosičoch, ktoré sú doplnené aj

anglickými titulkami. Najvyťaženejším médiom v Banskej.Bystrici je sedem počítačov v
British councile pripojených na internet. BC v B.Bystrici po otvorení sa širokej verejnosti
pred dvomi rokmi zvýšil svojich počet z 300 na 600. K pôvodným pedagógom angličtiny
pribudli najmä študenti a mladí - teda ľudia do 35 rokov, ktorí tvoria 45 % členov. Využívaný
je aj detský kútik. Návštevníci sa pri prehlbovaní svojich jazykových znalostí v poslednej
dobe sústreďujú na využívanie referenčných materiálov, významových a synonymických
slovníkov, ale hľadajú aj informácie o Veľkej Británii, krajinách Britského spoločenstva či
USA, chodia sa právnici, lekári, ekonómovia a manažéri, získané podklady využívajú
maturanti a diplomanti. Riaditeľ British Council v Slovenskej republike SR Jim McGrath
konštatoval, že BC nezaznamenal počas svojho pôsobenia v SR žiadne dramatické zmeny, iba
upravil služby pre verejnosť. Vyzdvihol účasť BC, resp. jeho odborníkov na reforme maturity
z angličtiny v SR, sprostedkúvanie širokého spektra jazykových kurzov vo V.Británii podľa
potrieb záujemcov a možnosť internetových jazykových kurzov a distančného štúdia na
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Londýnskej univerzite. Britský veľvyslanec Ric Todd podčiakol dôležitosť schopnosti
komunikovať anglicky v orgánoch EÚ, kde 70 % písomností je práve v angličtine. Zdôraznil,
že ale vo svojej funkcii považuje za najlepšie komunikovať po slovensky, aby jazykové
znalosti partnerov ich neobmedzovali pri vyjadrovaní podstaty diskutovaných tém. Ocenil
angličtinu štátneho tajomníka Jána Fígeľa a dodal, že BC po rokoch individuálnej pomoci
poslancom NR SR a ministrom ponúkol pred niekoľkými mesiacmi jazykové kurzy NR SR
ako celku. Film sa ukázal ako obľúbená forma nadobúdania jazykových zručností.
Banskobystrický British Council má 600 členov.

UMB Kauza neudelených diplomov
V roku 2002 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici objasňovala kauzu neudelených
diplomov. Hladinu verejnosti rozvírila kauza okolo podpísania diplomov absolventov štúdia.
Medzinárodné právo a vzťahy na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 39 študentov
nemalo v do konca mája podpísané diplomy, hoci bakalárske štúdium absolovovali a zaplatili
zaň na základe dohody medzi fakultou a Agroinštitútom v Nitre celkove okolo 2,5 mil. Sk.
Ako 6. júna uviedol rektor UMB Milan Murgaš, vinu nenesie univerzita, ale fakulta, keď jej
už bývalý dekan Pavol Kandráč podpísal dohodu na neexistujúci študijný odbor, ktorý fakulta
ani nikdy nemala a oficiálne bakalárske štúdium nikdy neuvádzala. O tomto neštandardnom
spôsobe sa dozvedelo vedenie univerzity v apríli, po vstúpení do platnosti nového
vysokoškolského zákona, kedy sa začala kontrola externých štúdií, ktorá potrvá do septembra.
Dovtedy bola PF samostatným právnym subjektom. Poškodený je teda študent, ktorý
nedostane diplom. Rektor odporúča študentom, ktorí zaplatili nitrianskemu Agroinštitútu, aby
sa obrátili na kompetentných, ktorí podpísali dohodu. Ak majú právne povedomie, budú si
peniaze vymáhať. Majú aj ďalšie možnosti, stať sa opäť študentami na študijnom odbore
Právo, ktorý je na PF akreditovaný, alebo Právnická fakulta v Banskej Bystrici požiada o
akreditáciu diskutovaného odboru. V roku 2002 mala UMB všetky odbory akreditované
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Regionálne vzdelávacie centrum v ŠVK - december 2002
Štátna vedecká knižnica je jedným z oporných pilierov kultúrneho života v našom meste. A to
nemyslím teraz len na bohaté knižné či iné fondy, ale na celú Vašu ďalšiu činnosť,
organizovanie besied, výstav, vydávanie publikácií a podiel na spoločenskom živote mesta.
V decembri 2002 bolo otvorené Regionálne vzdelávacie centrum pre rozvíjanie nemeckého
jazyka a kultúry. Riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr.Oľga Lauková vyjadrila na
otvorení centra veľkú spokojnosť so záujmom verejnosti o tento projekt. Primátor mesta Ján
Králik v príhovore povedal : : "Viem, že je to jedna z prvých lastovičiek v rámci tohto nového
projektu, a preto ma teší, že táto lastovička je práve zase tu, u nás. Význam Štátnej vedeckej
knižnice nielen pre naše mesto, ale aj pre región sa každým takýmto činom opäť posilňuje a
umocňuje. Z pozície primátora mesta ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto
projektu a prajem všetkým zainteresovaným jeho úspešné naplnenie. Dúfam, že sa náš hosť,
pani lektorka z Nemecka, bude v Banskej Bystrici dobre cítiť, a bude sa jej tu s našími
záujemcami o nemecký jazyk dobre pracovať. Prajem veľa úspechov nielen Regionálnemu
vzdelávaciemu centru pre rozvíjanie nemeckého jazyka a kultúry, ktoré má narodeniny, ale
veľa úspechov želám všetkým pracovníkom Štátnej vedeckej knižnice a súčasne Vám
všetkým ďakujem za Vašu trpezlivú, svedomitú, aj keď často nenápadnú, prácu, ktorú si
veľmi vážim. Keďže sa toto nové centrum otvára v decembri, nech nielen centrum, ale
všetkých nás spoločne čaká úspešný vstup do blížiaceho sa nového roka."
.

Deň učiteľov
27. marca sa pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov stretli vo Veľkej sieni MsÚ
zástupcovia pedagógov všetkých stupňov škôl z mesta. Stretnutia sa zúčastnil aj minister
školstva Milan Ftáčnik, ktorý vyzdvihil tradične vyspelé banskobystrické tradície školstva a
vysokú úroveň banskobystrického vzdelávania. Zdôraznil, že osobnosť učiteľa je prioritnou
pri výchove a vzdelávaní mladých.

50. výročie - Centrum voľného času – JUNIOR
Už 50 rokov píše mimoškolské zariadenie Centrum voľného času- Junior v Banskej Bystrici
svoju históriu a súčasnosť. Za tie roky prešlo bránami nášho centra nespočetné množstvo detí
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a mladých ľudí, ktorí sa chceli naučiť niečo nové, zaujímavé, alebo zabaviť sa a stretnúť
priateľov. Pri príležitosti 50. výročia založenia Centra voľného času – Junior sa uskutoční dňa
18. decembra 2002 o 14.00 hod. na Gymnáziu A. Sládkoviča, Komenského ulica 18
v Banskej Bystrici slávnostná akadémia. V programe predstavia svoje nadanie a schopnosti
členovia záujmových útvarov, krúžkov a klubov, ktoré pracujú v CVČ-Junior. V programe
vystúpia deti z folklórneho súboru Radosť a mládežníci zo súboru Spievanky. Deti z krúžku
Modelingu predvedú svoje modely a tanečníci ukážky spoločenských a moderných tancov.
Svoju zdatnosť predvedú malé gymnastky a členovia Zú Karate. Do ďalšej 50-ky želáme
všetkým deťom, pedagógom a priaznivcom CVČ-Junior veľa zdravia, tvorivých nápadov a
elánu.

Prvý rok Rady mládeže
Prvý rok svojho vzniku si pripomenula Rada mládeže banskobystrického kraja. Vznikla dňa
9. októbra 2001. Na ustanovujúcom stretnutí sa zišli zástupcovia detských a mládežníckych
organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti aktivít a záujmov detí a mládeže (Združenia
kresťanských spoločenstiev mládeže,OC Zvolen, ODM, Pafnfider, OZ Vydra, YMCA BB a
Lučenec, CeNeVAP Revúca, Slovenský skauting 102. zbor Brezno, DOMKA Brezno a BB,
Kresťanské centrum pre nepočujúcich, Mestský mládežnícky parlament). Stretnutie sa
uskutočnilo v priestoroch a za podpory Mestského Úradu v Banskej Bystrici. Rada mládeže
Banskobystrického kraja vznikla ako združenie detských a mládežníckych organizácií
pôsobiacich na území Banskobystrického kraja s vlastnou právnou subjektivitou. Rada
v dohľadnom čase pripravuje svoju registráciu na MV SR za účelom nadobudnutia právnej
subjektivity v súvislosti so začatím činnosti. Medzi prvé úlohy patrí predovšetkým príprava I.
Valného zhromaždenia Rady a vypracovanie plánu činnosti, organizačnej štruktúry a
prezentačných materiálov a príprava na otvorenie našej kancelárie.
Základným cieľom Rady mládeže Banskobystrického kraja je reprezentovať záujmy členov a
pozorovateľov rady, detí a mládeže, spolupodieľať sa na príprave projektov pre všestranný a
slobodný rozvoj detí a mládeže, koordinovať činnosť organizácií detí a mládeže a podporovať
ich, spolupracovať so štátnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi a občianskymi
združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov rady, poskytovať poradenské,
metodické a informačné služby, pomáhať rozvoju regiónu a občianskej spoločnosti. Rada
nadväzuje rôzne domáce i zahraničné kontakty, ktoré chce využívať pre naplnenie svojich
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cieľov. Občianske združenie detí a mládeže predstavuje popri školách a školských
zariadeniach dôležitý prvok pri vytváraní ponúk na aktívne využívanie voľného času detí a
mládeže. Občianske združenia detí a mládeže sú najlepšou školou demokracie. Posilnenie
účasti detí a mládeže na spolurozhodovaní je zároveň posilnením ich participácie na
spoločenskom živote. Účasťou na živote miest a obcí sa vytvára možnosť občiansky sa s nim
identifikovať a nezostať len ich pasívnymi obyvateľmi. Mladi ľudia sa tak môžu stať
aktívnymi účastnikmi sociálnych zmien vo svojom okolí. Mimovládne neziskové občianske
združenia svojou činnosťou významnou mierou dopĺňajú a obohacujú výchovnú úlohu rodiny
a vzdelávaciu funkciu školy. Umožňujú deťom a mládeži rozvíjať prirodzeným spôsobom ich
schopnosti, talent a popri tom ich pripravujú na budúci život. Svojou činnosťou tiež zásadným
spôsobom participujú na vytváraní občianskej spoločnosti v Slovenskej republike. Cieľmi
rady je podpora rozvoja neštátneho neziskového sektora v oblasti práce s deťmi a mládežou,
podpora vytvárania podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s deťmi a
mládežou, podpora neformálneho vzdelávania, dobrovoľnej práce s deťmi a mládežou,
vrátane vytvárania podmienok na ich uskutočňovanie v občianskych združeniach. Sídlo Rady
mládeže BB kraja je na adrese Mestského mládežníckeho parlamentu, Kollárova 48, Banská
Bystrica.

JUNIOR centrum voľného času detí a mládeže v Banskej
Bystrici
zabezpečovalo prázdninový program nielen v Slovenskej republike, ale i v cudzine. Pre
technikov bol pripravený tábor v Tajove, kde sa uskutočnil aj tanečno-relaxačný a jazykový
kurz zameraný na anglický jazyk. Prírodovedecká expedícia bola zameraná na faunu, flóru a
geografiu Makarskej riviéry, Istriu, deti mohli vycestovať k moru do Talianska a Poľska. Pre
menšie bol pripravený bohatý program prímestského denného tábora. V letných táboroch
získali banskobystrické deti aj moho nových

kamarátov zo zahraničia a prehĺbili tým

poznanie o našom meste. Veľmi dobrá je spolupráca s poľskýmmestom Tarnobrzeg, odkiaľ
ročne prichádza do Banskej Bystrice vyše 50 detí .
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Študentský servis v Banskej Bystrici
Prácu pre študujúcu mládež poskytuje celoslovensky etablovaný Študenstký servis.
Krátkodobú brigádnickú prácu ponúka na základe objednávok firiem študentom vo veku nad
18 rokov a mladším len určité a nenáročné druhy práce. Podľa vedúcej banskobystrickej
pobočky Mgr. Eriky Mihályovej, väčšinou ide o pomocné práce, ktoré príliš neoslovujú
trvalých zamestnancov. Pobočka je v prevádzke od roku 1997 a za tento čas je už zapísaná
v povedomí firiem, ktoré veľmi často prichádzajú s ponukou už samé. Servis dokázal
uspokojiť objednávateľov aj počas tohtoročných letných prázdnin a po prechodnom poklese
dopytu študentov, vyvolanom nástupom nového školského roka, sa opäť očakáva vytvorenie
rovnovážneho stavu. Služby Študenstského servisu využívajú napríklad prevádzky
drevárskeho a papierenského priemyslu, firmy na sťahovanie a dopyt je aj zo strany
súkromných osôb. Predovšetkým na upratovanie bytov pred sviatkami a práce v záhradách.
Ako ukazujú skúsenosti, najmä dlhodobí klienti servisu, ktorí požadujú študentov opakovane,
poukazujú mzdu za vykonanú prácu dochvíľne. Banskobystrická pobočka dostáva ponuky aj
od firiem zo vzdialenejších miest Banskobystrického kraja. V databáze eviduje v súčasnosti
asi 2 tisíc študentov a otvorením nového školského roka sa tento zoznam potenciálnych
pracovných síl ešte rozšíri. Vďaka mobilnej telefónnej sieti sa servis s nimi dokáže
nakontaktovať v ktoromkoľvek dennom čase. Študenti na pracoviskách sa osvedčili. Ponuka
na ich prácu prichádzala aj zo vzdialenejších firiem od mesta.

Výstava mladý módny tvorca
Cit predovšetkým pre oblečenie pre mladých a pre deti priniesol 12.ročník celoslovenskej
súťaže žiakov a učňov stredných škôl a učilíšť Mladý módny tvorca, ktorý sa konal 7.júna v
Banskej Bystrici. Tretiaci a štvrtáci z 19 škôl a SOU z celej SR - okrem Bratislavy predstavili v deviatich kategóriach dovedna 482 modelov. Z hodnotenia medzinárodnej poroty
vedenej šéfredaktorkou časopisu Eva Katarínou Patvarošovou vyšlo najúspešnejšie SOU
odevné Námestovo, ktorého žiaci získali vavríny v kategóriach spoločenské oblečenie a
kožené a kožušinové oblečenie a výrobky. Mladý módny tvorca sa predstavil najmä s
nápadmi najmä pre mladých a deti.
Organizátori však vyzdvihli vysokú úroveň tohto ročníka a nápadité kolekcie a
jednotlivé modely, ktoré sa nezviazali žiadnymi limitmi a priniesli pestrú škálu nápadov,
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strihov a farieb. Väčšie zastúpenie porota registrovala v čiernobielych kombináciach a v
použití farieb zeme, ale veľký bol aj podiel farieb živých, pestrých a boli aj kriklavé. Zaujala
napr. víťazná kolekcia v kategórii detského oblečenia na téma indiánskej rodiny z SOU
Bardejov. Spomínali sa tiež víťazné kolekcie z kategórie voľnej tvorby - svadobné šaty
umeleckého, historizujúceho ponímania zo ZSŠ odevnej a textilnej Košice a gastrokolekcia
pre kuchárov v kategórii pracovného oblečenia zo ZSŠ hotelových služieb Michalovce. V
najpočetnejšej kategórii vycházkového oblečenia zpomedzi 31 súťažiacich zvíťazila jedna z
kolekcii ZSŚ odevnej z Púchova, oblečenie pre voľný čas vytorili najlepšie na SOU textilnom
vo Vranove nad Topľou, zimná kolekcia SOU textilného zo Svitu zvíťazila v športovom
oblečení a v lenoška z banskoštiavnickej SPŠ S.Stankovianského bola najlepšia medzi
módnymi y bytovými doplnky.
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4. Veda a technika

15. výročie - Školské výpočtové stredisko
Pätnásť rokov od svojho založenia si v 15.7. 2002 pripomenulo Školské výpočtové stredisko
v Banskej Bystrici. Vo svojich začiatkoch slúžilo na počítačovú výučbu žiakov stredných škôl
a po vzniku školských správ participovalo aj na spracovávaní účtovníctva, kde sa stredisko
stalo garantom pre celý kraj. Do internetu bolo banskobystrické ŠVS pripojené ako jedna
z prvých organizácií školstva na Slovensku. V súčasnosti je cez jeho uzol napojených
približne 50 škôl. Po rozdelení pôsobnosti

krajov

sa výpočtové stredisko stalo

spracovateľom a odborným garantom prijímacieho pokračovania na stredné školy v regióne.
Začiatkom júla ŠVS v Banskej Bystrici prešlo pod priame riadenie Ministerstva školstva SR a
stalo sa školiacim strediskom Infoveku. Jeho odchovancom je aj študent Ján Oravec, víťaz
celoslovenských olympiád

v oblasti informatiky, ktorý sa stal svetovým odborníkom

v problematike IPV 6, znamenajúcej veľký prevrat v oblasti internetu. Ako organizátor súťaží
v oblasti výpočtovej techniky sa v tomto roku stredisko podujalo zastrešiť prvý ročník
Robocup, ktorého víťazi postupujú na celosvetové finále do Japonska. Prednosta Krajského
úradu Pavol Sečkár pri príležitosti 15.výročia založenia Školského výpočtového strediska
ocenil jeho prínos plaketou Za rozvoj Banskobystrického kraja. Inkubátor budúcich
počítačových odborníkov je vstupnou devízou do Európskej únie. Internetové spojenie pre
niekoľko desiatok škôl je začiatkom novej éry techniky v banskobystrických školách.

Medinárodná vedecká konferencia aj o municipálnom majetku
Nárast pôdneho majetku v priemere o sto, niekedy až o 250 percent, môžu očakávať obce a
mestá po dokončení revízie obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Už podľa priebežných
výsledkov, kedy ROEP preveril asi 40 % pôdneho fondu SR, sa doterajší municipálny
majetok o výmere 75,2 tis. ha rozrastie v r.2005 o ďalších 52,4 tis. ha. Vyplývalo to z
výskumu Gabriely Korimovej z UMB v Banskej Bystrici, ktorý prezentovala 11.februára na
medzinárodnej vedeckej konferencii. ROEP do konca septembra 2001spracovala 2,96 mil. ha
pôdy (podľa okresov 30 až 80 %), ktoré boli vo vlastníctve 9,2 mil. subjektov. Napr. 344.336
vlastníkov, ktorí sú známi, ale miesto ich pobytu už nie, vlastnia 51.734 ha, a zatiaľ len na
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991parcelách o výmere 711 ha nebol zistený žiaden vlastník. G.Korimová podčiarkla, že
municipálny manažment by sa mal pripraviť na zvládnutie efektívneho hospodárenia s
veľkým majetkom. Najmä v prvých rokoch sa vyvarovať jeho odpredaju, pretože v súčasnosti
sú ceny pôdy v priemere len tretinové vôči EÚ, ale po ukončení prechodových období zhruba o desať, 15 rokov - sa ceny v SR a EÚ budú vyrovnávať. Odporúča starostom a
primátorom hospodáriť na pôde a spracúvať suroviny s čo najvyššou pridanou hodnotou. Ak
nebudú pôdu využivať sami, uprednostniť by mali prenájmy, pretože odpredaj je len
jednorazovým príjmom. Súčasne konštatovala minimálny záujem občanov o overenie
vlastníctva pôdy, aj keď cena hektára lesa sa pohybuje okolo 100.000 Sk. Upozornila, že
dedické konania v posledných desaťročiach boli fakticky neúplné, lebo ľudia z ľahostajnosti,
nevedomosti či iných dôvodov do nich nezahŕňali podiely svojich rodičov a prarodičov na
pôde a v lesoch. Občania by preto mali navštíviť katastre (ROEP) v mieste bydliska svojich
predkov a overiť si, či sa tam nenachádzajú ich mená. Pripomenula, že napr. v USA
nejestvuje pôda bez majiteľa, vyhľadávajú sa desaťročia a dedické konania sa neuzatvárajú,
kým sa nenájde, resp. jeho potomkovia. Podotkla, že v SR naopak kvôli konštrukcii zákona
hrozí zoštátnenie pôdy neznámych vlastníkov, a preto teraz bude čeliť v Štrasburgu žalobe
združenia vlastníkov malých ideálnych podielov.

Ženy sú rovnako dobré manažérky ako muži, ale riadia inak
Muži viac rozumejú technike, ale viac "blufujú", ženy sú lepšie v sociálnych a
psychologických záležitostiach, ale trocha horšie pracujú s časom –tieto závery boli
výsledkom vedeckého výskumu. V efektivite a kvalite manažérskej práce nie sú rozdiely
medzi mužmi a ženami. Každé z pohlaví má v riadení iné prednosti a nedostatky a manžérské
tímy by mali vznikať ako celistvé orgány osobnostne orientované na spoluprácu. Vyplynulo
to z výskumu medzi 193 manažérmi a 78 manažérkami 22 moravských firiem, ktorý v
uplynulých dvoch rokoch uskutočnil Milan Mikuláštík zo zlínskej Univerzity Tomáše Bati a o
ktorom referoval sa 11.februára na medzinárodnej konferencii na UMB v B. Bystrici.
Štatisticky sa preukázalo, že muži majú lepšie technické porozumenie, sústreďujú sa
viac na seba, na obhajovanie svojej pozície a na výkon ako na dobré vzťahy na pracovisku.
Majú tendenciu prejavovať svoju silu a prevahu názorov, horšie prežívajú prehry a odhalenia
svojich nedostatkov a viac "blufujú".

Ženy majú väčšiu citlivosť, najmä pre sociálne a
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psychologické veci, sú intuitívnejšie, komunikatívnejšie, lepšie vnímajú reč tela a vedia si
uvedomiť, prečo niekedy komunikácia viazne. Najskôr sú menej dôverčivé, ale keď začnú
veriť, tak až priveľa. Vedia byť empatické, a poreto vedia pochopiť iných, nereagujú pri
sklamaní z druhých hneď obviňovaním, vyhýbajú sa stretom a útočnému správaniu. Často sa
v manažérskej roli správajú ako matky - počúvajú, chápu, riešia konflikty a organizujú - a
firmu ponímajú ako svoju rodinu, čo môže prinášať vyšší efekt v riadení tímu a obchodnom
rokovaní. Viac uplatňujú motivačné, neautoritatívne riadenie. Sú ochotnejšie niest viac ako
muži odpovednosť za dobré a zlé výsledky. Štatisticky nepreukazné rozdiely sa zaznamenali
ohľadom tvrdohlavosti, ktorú prejavili ženy väčšiu, práce s časom (časovou organizáciou),
kde boli ženy horšie, neformálnej autority, ktorú majú muži väčšiu, praktičnosti, kde boli opäť
ženy lepšie. Ukázalo sa, že nadriadený muž môže ženu diskriminovať, ale aj podporovať.
Pritom môže využívať jej kompetencie pre svoj vlastný rozvoj, žena zasa identifikácou s
úkoly nadriadeného znesnadňuje rozlíšenie toho, čo vykonal šéf a čo ona. To ju môže rôzne
stresovať.
Ako autor dodal, ženy sú napr. lepšie vo funkciach, kde formujú súdržnosť tímu a kde
uplatnia svou pečlivosť či dôslednosť pri dodržiavaní termínov, muži sú lepší ako špecialisté
či "finišéri".

Topografický ústav
V Banskej Bystrici máme Múzeum SNP, ktoré sa viaže i k histórii armády Slovenskej
republiky, máme tu Štátnu Operu, profesionálne bábkové Divadlo na rázcestí,
Stredoslovenské múzeum a jedinečné Literárno - hudobné múzeum. Zdravotníctvu v meste
dominuje jedna z najväčších nemocníc na Slovensku - Nemocnica F.D. Roosevelta. Dlhé roky
v meste sídlilo vojenské gymnázium a k neodmysliteľným charakteristikám patrila
prítomnosť vojenskej posádky a činnosť armádneho športového klubu Dukla. Časy sa však
menia a tak vojenské gymnázium je už len minulosťou a o osude kasární je tiež už
rozhodnuté. Armáda bola vždy pýchou mesta a preto ako primátor som veľmi rád, že je tu
sídlo takej významnej inštitúcie, akou je Topografický ústav Armády Slovenskej republiky,
ktorý má plnú podporu nášho mesta. Banská Bystrica je sídlom Univerzity Mateja Bela s 8
fakultami, Akadémie umení s 3 fakultami, je sídlom viacerých stredných škôl a učilíšť.
Vysoké školy v meste sú zdrojom nových prístupov v teórii i v praxi. Som rád, že aj vaša
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konferencia sa koná v našom meste a svojím obsahom tiež podporuje tieto nové prístupy a
aktivity.
Verím, že konferencia, na ktorú ste prišli do Banskej Bystrice, vám umožní nielen podeliť sa
vzájomne o nové pohľady na teóriu a prax vojenského informačného systému o území, ale
súčasne vám umožní pozrieť si aj naše mesto.
Dúfam, že váš pobyt u nás + užitočný a príjemný natoľko, aby ste sa vždy radi k nám vracali.
Veď o našom meste celé stáročia platilo heslo : „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi!“

KONFERENCIA O EKONOMICKEJ TEÓRII A PRAXI
Dňa 7. februára 2002 sa uskutočnila v Banskej Bystrici vedecká konferencia pod názvom
Ekonomická teória a prax . Jej výsledky ukázali, že slovenskí politici nerešpektujú
ekonomickú vedu a experimentujú. Povojnové úspešné modely riadenia národných ekonomík
vo svete vychádzali z poznatkov ekonomickej teórie, terajšie zakolísanie svetovej ekonomiky
je aj odrazom chýbajúcich odpovedí teórie na nedávny vývoj a možné perspektívy. Slovenskí
politici v ponovembrovej epoche nerešpektovali poznatky ekonomickej vedy, objektívne
ekonomické zákony a skúsenosti z iných štátov a SR sa stala príkladom, ako záujmy politické
prevyšujú ekonomické a ako vláda vykonáva na spoločnosti nevydarené experimenty. V
úvodnom referáte dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická teória a prax
- a zajtra na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa tak vyjadrila
Mária Uramová z UMB. Ako zdôraznila, liberálne myslenie ešte neznačí ekonomické
myslenie a poukázala na stav v západnej Európe a USA, kde ekonómia poskytuje politikom
národohospodárske odporúčania a oni od nej očakávajú poznatky o možnostiach
zdokonalovania, perspektív a limitov použitia.
Podľa Mária Uramovej má transformácia zatiaľ viac záporov ako plusov, zmeny sú
pomalé a ekonomika nevýkonná. Za najväčšiu bariéru označila zotrvačnosť myslenia, ktorá sa
v riadení podnikov - ak nemajú zahraničných vlastníkov či osvietených manažérov - a štátu
prejavuje sústredením rozhodovania do úzkeho kruhu a voluntarismom. Upozornila na
rozmach korupcie, bezohľadnosti, preferovanie úzkych skupinových záujmov, priorizáciu
krátkodobých cieľov a na nesúlad záujmov riadiacej skupiny a záujmami jedinca, resp.
celospoločenskými záujmami. Poukázala na význam vysokoškolskej vedy a na devastáciu
vysokoškolského vzdelávania konzervovaním princípov financovania. Zdôraznila význam
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vzdelávania mladej generácie ku kompetentnému riadeniu firiem, štátu a rešpektovaniu
záujmov a determinatov rozvoja spoločnosti.
Eduard Mikelka z UMB v koreferáte priblížil dejiny vedeckej hospodárskej politiky,
inšpiráciu keynesiánstva v sovietských modeloch plánovanej ekonomiky, monetaristickú a
súčasnú kombinovanú odpoveď na otázky poslednej tretiny 20.storočia. Podľa neho terajšie
kolísanie americkej a svetovej ekonomiky súvisí s neexistenciou teoretických odpovedí o
príčinách ich vývoja v ostatných rokoch, tobôž odpovedí o perspektivách a nástrojoch
realizácie. Zdôraznil, že polovičku svetového HDP vytvárajú nadnárodné spoločnosti, a
poukázal na úvahy o nedostatočnej inštitucionálnej architektúre globalizácie.
Na konferenciu prišlo 300 hostí z 11 krajín Európy a Afriky. Pracovali v deviatich
sekciach zameraných na teóriu, ľudský faktor, verejný sektor, regionalismus, malé a stredné
podniky, turistiku . Verejná správa si musí vymedzovať jasné, hodnotiteľné ciele
Ekonómia musí rozoberať otázky internacionalizácie, globalizácie, europeizácie, ľudského
kapitálu, hospodárskej etiky a zhodnotiť tranformáciu
Verejný sektor si musí vymedzovať explicitné ciele verejnej politiky, ktoré sú predpokladom
zhodnotiteľnosti efektivity použitých riešení, a musí si stanovovať úžitky v podobe
komplexných dopadov na človenka a spoločnosť. Svoje zdroje musí alokovať na subjekty s
najvyššou informovanosťou, ktoré však súčasne musí konfrontovať s omezenými verejnými
zdrojmi a tak zabraňovať nárokovosti subjektov a ich morálnemu hazardu. Za organickú
súčasť verejného sektora treba tiež už považovať neziskové organizácie, ktoré sú
komplementárne a subtitučné k verejným inštitúciam, a zahrnúť ich do optimalizácie
daňového zaťaženia občana. Uvádza sa tak v záveroch jednej zo sekcií dvojdňovej
medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická teória a prax - a zajtra, ktorá skončila na
Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na konferencii pred vyše 300 účastníkmi z 11 štátov bolo v deviatich sekciach a v
pléne prezentovaných vyše štvrť tisícky príspevkov na téma rozvoja ekonomickej teórie,
interkulturálnej komunikácie, poznatkov vied o človeku ako faktorov efektívnosti ekonomiky,
verejného sektora, regionálneho rozvoja, malého a stredného podnikania, marketingu a
matematických metód.
V ekonomickej teórii sa javí nutnosť skúmať problematiku internacionalizácie,
globalizácie a europeizácie, ale aj konfrontácie teoretických predpokladov transformácie z
počiatku 90.rokov s realitou. Ekonómovia zdôrazňujú rastúcu dynamiku významu ľudského
kapitálu, demografie, kvalitného ekonomického vzdelania, interdisciplinárneho prístupu a
etického rozmeru podnikania a oceňovania pracovníkov. Upozornili, že inštitucionálna
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nepripravenosť pre čerpanie štrukturálnych fondov je nielen na úrovni centra, ale aj regiónov.
Ako absurdné charakterizovali vylúčenie vysokých škôl z možnosti čerpania prostredkov cez
zákon o verejnom obstarávaní a zdôraznili, že pre školy je nemožné sa zúčastniť projektov
rátajúcich z ich strany s väčším spolufinancovaním. Veci z reklamy už sklamali viac ako
polovičku detí
Päť šestín detí túži po veciach z reklám, dve tretiny používajú výrazy z reklám, tretina verí, že
budú kvôli veciam z reklamy v očiach rovesníkov zaujímavejší
Celkom 83 % detí vo veku od desiatich do 15 rokov túži po veciach z reklám, ale už 53 % už
bolo sklamaných po kúpe alebo obdržaní nejakej veci z reklamy, lebo nebola taká dobrá, ako
čakali. Pritom sklamanie s narastajúcim vekom s zvyšuje a medzi deviatakmi majú negatívne
skúsenosti už dve tretiny z nich. O výsledkoch výskumu na 500-člennom výberovom súbore
detí navštevujúcich piaty až deviaty ročník základnej školy v SR na medzinárodnej
konferencii Ekoknomická teória a prax -

a zajtra referovali Jaroslav Ďaďo a Martina

Ondrušová z UMB v Banskej Bystrici. Ako autori výskumu uviedli, 64 % detí používalo
výrazy, ktoré počuli v reklame, a 46 % by chcelo robiť to, čo ľudia v reklame. Viac ako 36 %
detí verí, že vlastníctvo vecí z reklamy ich urobí v očiach druhých zaujímavejšími, 45 % detí
sa cití spokojenejších s vlastnením vecí z reklamy, ktorú iné deti nemajú, a 17 % detí sa po
pozeraní reklám cíti nespokojenými so svojím spôsobom života či výzorom. Autori
upozorňujú, že skúmaná generácia je veľmi manipulovateľná, nie je si vedomá svojich potrieb
a realizuje ich cez reklamný tovar, napr. 36 % detí si chcelo kúpiť nejaký výrobok najmä
kvôli obalu. Pritom ide však o významnú spotrebiteľskú silu s vreckovým a s vplyvom na
rodičov - ovlyvňujú 60 % všetkých výdavkov domácnosti, vyberajú 42 % miest letných
dovoleniek a často lepšie ovládajú vlastnosti neiktorých tovarov ako rodičia.Z prieskumu
vyplynulo, že 31 % detí minie väčšinu vreckového na sladkosti, najobľúbenejšími sú preto
medzi nimi reklamy na Pepsi, Sprite a Coca-colu. Práve slogan "Imidž je nanič. Počúvaj
smäd!" jasne oslovil túto skupinu. Autori konštatujú, že naivná, spravodlivá, vtipná a o svojej
pravde presvedčená mládež prežíva najmä posolstvá reklám ako sloboda, šťastie, radosť,
túžba a nádej, priame, ironizujúce a humorné. Súčasne pripomínajú, že reklama je tak
spoluzodpovedná za výchovu dieťaťa, aj keď správny postoj k peniazom a nástrahám
konzumnej spoločnosti musia deťom vštepovať rodičia. Od autorov reklamy očakávajú, že by
mali viac presadzovať priateľstvo, láskavosť, čestnosť, spravodlivosť ap., od rodičov, že
povedú deti viac k sporivosti, k časovaniu a regulácii spotreby a k menšiemu vysedávaniu
pred televíziou.
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Medzinárodná konferencia cestovného ruchu
Slabinami cestovného ruchu v SR je nedôsledne presadzovaná stratégia, nízke zapojenie štátu
do jeho podpory, malá orientácia na cieľové skupiny, trhy a produkty, nízka kvalita služieb,
nekomplexnosť produktov, zlý vzťah cena - hodnota, slabá aktivita cestoviek a ich
obmedzené marketingové aktivity a nízka informovanosť o SR. Silnými stránkami je
rozmanitá a zachovalá príroda, zachovalé mestá a historické miesta a objety bez vplyvu
komercionalizácie, rozvinuté kúpeľníctvo, ľudové umenie a sčasti živý folklór, národná
gastronómia, hustá sieť značených turistických chodníkov, kvalifikovaná pracovná sila a
modernizácia turistických zariadení. Vyplýva to z hodnotenia Mariána Gúčika, ktoré
dlhoročný odborník UMB v B.Bystrici prezentoval 13.februára na medzinárodnej konferencii
v Banskej Bystrici.

Zdôraznil, že SR sa podiela na cestovnom ruchu sveta 2,4 % a na

príjmoch z neho 0,22 %, z nocujúcich hostí v SR je 40 % z ČR, Poľska a Maďarska, 25 % zo
SRN, 8,1 % z RF a Ukrajiny, 9,3 % z Rakúska, Talianska, Nizozemska, Francúzska a
V.Británie. Na tie, USA a Izrael preto treba zamerať marketing. Zdôraznil nutnosť
marketingovej spolupráce verejného a súkromného sektora, spolupráce V4 a tvorby
zahraničných zastúpení - MR ich má 18, ČR 12 a PR 11, ale SR jedno - prípadne vyčlenenia
pracovníkov na velvyslanectvách.Jiří Šíp z Juhočeskej univerzity v Tábore porovnal, že ČR
ročne zaznamenáva na jedného obyvateľa viac ako desať príjazdov cudzincov a z nich príjmy
300 až 400 USD, ale SR necelých päť príjazdov a príjmy okolo 100 USD. Zahraničných
výjazdov ale podnikajú Česi od r.1998 menej - okolo štyroch ročne s úhrnnými výdavkami
okolo 150 USD, zatiaľčo Slováci asi o 0,3 výjazdu viac, ale s útratou do 100 USD.Rozvoj
turistiky v SR musí podľa expertov rešpektovať, že medzinárodného cestovného ruchu sa
účastní len 3,5 % populácie sveta, že dynamika jeho rastu v Európe klesá, ale v jej rámci
najvyššia bude v strede a na východe, že v desiatke najnavštevovanejších krajín by mala v r.
2020 byť ČR a že ČLR a RF budú medzi štátmi, z ktorých vycestuje najviac ľudí. Václav
Lednický z Technickej univerzity v Ostrave upozornil v tej súvislosti nielen na tradičné české
historické pamiatky (prístupná je desatina z 2000 hradov a kaštielov) a kúpele, 38.500 km
turistických trás s najlepším značením v Európe, ale aj na potenciál tisícky technických
pamiatok, už využitých v Liberci, Mladej Boleslavi, v Ostrave a na moravsko-slováckej
vodnej ceste.Mínusmi cestovného ruchu stratégia a pasivita štátu a nekvalita služieb. Slovácia
chodia do zahraničia viac ako Česi, ale míňajú tam menej
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Hospodárska etika
Na vedeckej konferencii Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 14.februára odzneli
aj príspevky o hospodárskej etike.Z nich vyplynulo, že najobávanejším problémom v
podnikoch je nedbalosť. Nepoctivosť označila ako najčastejší etický problém hospodárskej
etiky náhodne vybratá stovka zamesntávateľov a zamestnancov v piatich rôznych podnikoch
ČR, kde Radka Vaníčková z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach v roku 2001
skúmala postavenie hospodárkej etiky pri tvorbe podnikových strategií. Nepoctivosť bola
hlavným problémov pre dve pätiny respondentov a pre ďalšiu tretinu nepravdivosť informácií
a sedmina opýtaných označovala neuspokojivý výkon. Prieskum R.Vaníčková prezentovala
na medzinárodnej konferencii Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici. Za
najobávanejší problém podniku označili takmer dve pätiny nedbalosť, štvrtina klamanie
zákazníkov, 15 % nekalé spôsoby a 14 % neúplnosť informácií, tzn. viac ako polovička prvky
súvisiace so zákonmi na ochranu spotrebiteľa. Podľa autorky podnikovú etiku najčastejšie
respondenti chápali ako určité pravidlo správania vo firme. Chceli by sa vyvarovať najmä
manipulácii s fakty a skresľovaniu skutočnosti, ktorými sa ospravedlňujú učelová
rozhodnutia, falšovanie dokumentov či úplatky. Za udržaním bezpečnosti pri práci a za
kultúrou práce je snaha uchovať určité pracovné uspokojenie a ochotu k vyššímu nasadeniu,
ktoré by inak bolo treba neprimerane motivovať. Kľúčom k efektívnemu pôsobeniu etického
kodexu medzi pracvoníkmi je pritom viac ako dvomi pätinami opýtaných považovaná
informovanosť - komunikácia ako nástroj posilňovania vnútornej integrity firmy a pocitu
spätosti zamestnancov k firme a naopak. Milan Šulek z UMB doplnil, že základ v budovaní
etickej infraštruktúry môžu vytvárať už vysoké školy. Poukázal na príklad ČR, kde
nedostatočnú etiku a občianstvo odhalili ako jedny z bŕzd zdravého hospodárskeho rozvoja
firiem a verejných inštitúcií a predmet Hospodárska etika, ako uviedla Jolana Volejníková z
Univerzty Pardubice, bol ako nástroj humanizácie ekonomických vied zavedený na rad
vysokých škôl.

Medzinárodný rok hôr
Chrániť prírodné bohatstvo je potrebné, ale vo veľkej miere si to môžu dovoliť len bohaté
štáty, pretože obyvateľom na chránených územiach treba kompenzovať straty z obmedzení
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hospodárskej činnosti, vyhlásil

pri slávnostnom otvorení Medzinárodného roka hôr

15.februára predseda ZMOS a starosta Štrby (okres Poprad) Michal Sýkora. Pripomenul, že
až sedem rokov po schválení zákona o chránených územiach sa začína črtať vyhláška o
ekonomických kompenzáciach, pritom napr. pri vyhlásení TANAPu v roku 1949 boli
kompenzácie schválené súčasne. Poľnohospodári, lesníci, ochranári a ekológovia musia
nachádzať kompromisy.Upozornil, že horské a podhorské obce sú zatiaľ odkázané na príjmy
z daní z majetku, ale napr. bonita pôdy, ktorá ovplyvňuje sadzbu daní, je rádovo nižšia (bežne
20-násobne) ako v nížinných obciach. Pritom príjmy obmedzuje tiež fakt, že pôdu, ktorú kvôli
umiestneniu v chránených oblastich - a na Slovensku sú predovšetkým v horách - nemožno
tak obhospodarovať. Túto stratu by mohli v budúcnosti vyrovnávať príjmy z cestovného
ruchu, ale zatiaľ obce nemajú žiaden podiel na daniach z príjmov podnikateľských subjektov.
Generálny riaditel sekcie ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia
Ján Kadlečík konštatoval, že celosvetový problém hôr sa netýka len prírody, vody, vzduchu,
ale aj obyvateľstva. Vyzval k prekonávaní bariér medzi lesníkmi a poľnohospodármi na
jednej a ochranármi a ekológy na druhej strane. Spolu s ďalšími rečníkmi upozornil na
ekologickú, ekonomickú a sociálnu rovinu trvalej udržateľnosti a nutné hľadanie
kompromisov v záujme horskej prírody, ktorá je nenahraditeľnou v svojej biodiverzite, a
obyvateľov, ktorí sú v priemere chudobnejší ako v nížinách a upadajú ich tradičné vedomosti.

Konferencia k Medzinárodnému roku hôr
SR by mala spracovať mapy ohrozenia eróziou a inými prírodnými katastrófami a ľudskou
činnosťou, ktoré by po príklade Švajčiarska boli jedným zo základov pre stanovenie
zaťažiteľnosti územia ľudskými aktivitami, vyhlásil 15.februára v B.Bystrici na konferencii
pri príležitosti otvorenia Medzinárodného roku hôr Rudolf Midriak z Fakulty ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Zdôraznil, že záväzné medze
pôsobenia, ktoré ešte nenarúša pôvodný, udržateľný stav, by pomohli územnému plánovaniu a
eliminovali problémy s nedostatočnou a premenlivou politickou vôľou pri rozhodovaní o
otázkach hospodárskeho rozvoja, cestovného ruchu, športovania, stavebnej činnosti či
ochrany životného prostredia v danom území. Dodal, že experti majú poznatkov o
ekosystémoch hôr a lesov SR dostatok, ale problém je ich transformovať bežným občanom a
kompetentným orgánom. Pripomenul, že vrchoviny zaberajú 56 % pevniny, obýva ich
desatina ľudstva a na zdrojích z nich sú závislé 3/4 populácie. V SR tvoria hory a podhorské
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oblasti 59 % územia, priamo horské oblasti nad 800 m 13,5 %. Z horských oblastí je 84 %
zalesnených a horské lesy predstavujú 28 % lesov SR. Varoval, že 87 % hôr je ohrozených
eróziou: ročne priemerne ubúda 5,3 mm pôdy a tvorí sa len 0,02 mm novej. Pri zvyčajnej
vrstve 60 až 80 cm môže pôda za jedno až dve stáročia na miestach bez vegetácie zmiznúť
úplne. Uviedol, že v SR je 13.000 ha lavínových polí, 1800 lavínových dráh, kde zíde
minimálne jedna lavína za desať rokov, a ďalších vyše 7000 dráh, kde zíde počas 30 rokov.
Ďalej tu je 900 sutinových prúdov, kde dochádza k posuvu priemerne raz za 3,5 roka.
Pastevectvo pritom znížilo prirodzenú hornú hranicu lesa o 150 až 200 m nižšie a
protilavínový potenciál lesa je v 61 % nízky alebo priemerný. Úplne zdravých je len 15 %
stromov, zvyšok je rôzne poškodený imísiami, aj keď poškodenie po r.1990 už nenarastá.
Najviac je poškodený pás od 900 do 1150 m n.m. - v obvyklej výške spodnej základne
mrakov, kde dochádza k najintenzívnejšiemu, kontaktnému prenosu škodlivín z mrakov
priamo na vegetáciu. Drevoprodukčný potenciál polovičky lesov je vysoký, rovnako ako
protierózny potenciál horských lesov a lúk, ale zo sumarizácie rôznych čiastkových
potenciálov vychádza, že 88 % má veľmi obmedzený ekonomický potrencial, a preto treba
obozretne

postupovať

pri

osídlovaní,

stavebno-technickej

činnosti,

rozvoji

poľnohospodárstva, lesníctva či cestovného ruchu. Chrániť prírodu treba, ale treba aj
kompenzovať ekonomické straty.

KONFERENCIA SPOTREBITEĽOV
Dňa 16.februára sa uskutočnila na Ekonomickej fakulte konferencia, ktorá vedecky
zhodnotila problémy spotrebiteľov v ekonomickom prostredí. Zo záverov vyplynulo, že
zákazníkov pri nákupe mäsových výrobkov najviac - asi z 95 % - ovplyvňuje ich čerstvosť,
potom chuť - vyše 90 %, sortiment - 85 %, cena - 80 % a kvalita personálu - viac ako 3/4,
zatiaľčo obal na 6. mieste poradia ovplyvňuje už len dve pätiny.Vedeckým prieskumom
medzi 188 spotrebiteľmi to zistili Ladislav Skokřepa a Zdeněk Kučera z Juhočeskej univerzity
v Tábore, ktorí o svojom výskume referovali 16. februára na medzinárodnej konferencii
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici. Mäsové, drobné a nadštandardné
predajne môžu koexistovať, proti reťazcom pôsobia nákupné aliancie, prvovýrobcovia v EÚ
sa zasa úspešne združujú do odbytových združení. Čerstvosť

rozhoduje

aj

pri

výbere

predajne, spolu so sortimentom a prostredím - všetko s vplyvom nad 90 %. Za nimi nasledujú
ochotný personál - pre vyše 4/5 klientov a cena - takmer 4/5. Pod 2/3 sú faktory ako
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vzdialenosť, otváracia doba, parkovanie, jednorazové zľavy (menej ako 50 %) a reklamné
akcie (tretina). Zistili tiež, že 85 % mužov najradšej kupuje párky, obľúbujú aj údené mäso
(70 %), mladí do 29 rokov sú na mäkké salámy, špeciality sú pre vyššie príjmové skupiny.
Rozdiely sa vyskytovali podľa veku a príjmu, menej podľa profesie a veľkosti sídla. Podľa
autorov sa ukázalo, že masový, drobný a nadštandardný predaj môžu koexistovať, každý typ
má svojich klientov a môže uplatniť rôzne prednosti. Eva Poliačiková z UMB, skúmajúc
zahraničné obchodné reťazce v SR poukázala na obranu malých predajcov vo forme
nákupných aliancií. Doložila, že štvorica najväčších aliancií zvýšila v r. 2000 obrat o 40 % na
17,25 mld. Sk a predajnú plochu o 104.000 metrov štvorcových. Upozornila na model cien
40-20-40, kedy obchodník 40 % tovaru predáva za rovnakú cenu ako konkurencia, pätinu
lacnejšie a dve pätiny drahšie. Uviedla, že od r.1998 do r.2000 sa počet spotrebiteľov
využívajúcich k nákupu automobil, zvýšil z 18,5 na 24,4 %. V obchodných domoch nakupujú
skôr ženy od 30 do 40 rokov, v supermarketoch ženy od 35 do 45 rokov, v OD sa zdržia do 80
minút, v supermarketoch dve až tri hodiny. Kateřina Krčová a Přemysl Nováček z
Mendelovej univerzity v Brne upozornili na prvovýrobcov potravín v EÚ, ktorí sa bránia
spojovaním do odbytových združení. Najrozšírenejšie sú pre predaj mlieka - v priemere
odbytujú 70 % z celkového objemu (v Škandinávii nad 96 %). Obilia predajú 50 % (vo
Francúzsku 70 %), bravčového a ovocia 40 % (v Dánsku 96 %, resp. v Nizozemsku 85 %),
tretinu zeleniny (v Belgicku 80 %) a viac ako štvrtinu hovädzieho (vo Švédsku 74 %).

5. ročník FOR ARCH v Banskej Bystrici
Už po piaty krát otvoril v Banskej Bystrici svoje brány FOR ARCH Slovakia - druhý najväčší
stavebný veľtrh na Slovensku. Na ploche vyše 4000 m2 sa v dňoch 14. až 17. mája predstavil
245 vystavovateľov, pričom v porovnaní s rokom 2001 výstavná plocha vzrástla o 10 %.
Garantom podujatia bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej

republiky. Tematicky sa orientuje na individuálnu bytovú výstavbu, rekonštrukcie a obnovu
súčaného bytového fondu. Medzi vystavovateľmi nechýbajú výrobcovia a dodávatelia
stavebných materiálov a služieb: Ytong, Ipeľské tehelne, Bramac, Izomat a ďalší, ktorí
súťažili o cenu Grand Prix. Medzi účastníkmi boli banky a sporiteľne, poskytujúce
hypotekárne úvery.
Hlavnú cenu Grand Prix za najlepší exponát zo 14 prihlásených získala na 5. ročníku
medzinárodnej výstavy FOR ARCH v Banskej Bystrici firma AS Styrex z mesta pod
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Urpínom za variabilný kompletný tpelno-izolačný systém – novinku na slovenskom trhu.
Odborná porota udelila 14.mája čestné uznania firme Stavomont, českej firme Satjan za
strešnú krytinu za nový spôsob úpravy plechovej strešnej krytiny v trvácnom hliníku, pričom
túto novinku po ČR videli po prvýkrát aj záujemcovia zo SR. Ďalšie čestné uznanie si
prevzali firmy Terranova a Stomix. S najkrajšou epozíciou prišla firma Bramac .Nosnými
témami výstavy boli rekonštrukcie a obnova bytového fondu . Súčasťou veľtrhu bol aj 1.
ročník odborného podujatia FOR Region, na ktorom boli prezentácie o možnostiach
technickej infraštruktúry a aktivity na zveľadenie životného prostredia. Nechýbali semináre o
súčasných možnostiach podpory rozvoja regiónov SR zo zdrojov EÚ a domácich zdrojov,
nástroje rozvoja regiónov, napríklad cez rozvoj mikroregiónu a vidiecke aktivity a iné.
Súčasne prebehol aj tretí ročník výstavy bývania a služieb pre domácnosť FOR HABITAT.
K sprievodným podujatiam patrila aj súťaž učňov stavebných odborov v profesii murár a
obkladač a výstavy „Interiér roka“ a „Progresívne, cenovo dostupné bývanie.“ Stavebníctvu
chýba solventný občan, skonštatoval riaditeľ výstavy Dušan Kováč. Počtom vystavovateľov a
plochou sa zaradil medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH, za bratislavské CONECO.
Tematicky sa orientuje na individuálnu bytovú výstavbu, rekonštrukcie a obnovu fondu, ako i
skvalitnenie obytných zón v mestách. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže mnohé
panelákové byty aj v Banskej Bystrci sú pomaly na hranici svojej životnosti a v blízkej
budúcnosti otvoria veľký problém. Do roku 2000 zaznamenal stavebný sektor prepad v SR až
o 26 % a vlaňajší rast bol oproti očakávaniam príliš pomalý – dosiahol 0,8 %. V tomto roku sa
odhad pohybuje okolo 1,3 -1,5 %. Stavebníctvo bolo vždy indikátorom rozvoja spoločnosti.
S doterajším tempom nemožno byť spokojní, na druhej strane však pokročila podpora bytovej
výstavby, je dostatok úverov, avšak chýba solventný občan. Absentujú financie na
rozostavené stavby, nepokročilo sa v diaľniciach a zahraničný kapitál sa do investícií nehrnie
podľa deklarovaných vízií. Po 12 rokoch sa konečne rozbieha výstavba nájomných bytov.
Vlani sa v SR postavilo 3600 obecných bytov, za 3 mesiace je to 1800. Hostiteľské mesto
Banská Bystrica na veľtrhu, ktorý potrvá do piatku, prezentovalo aj možnosti získania
nájomného bytu, spôsoby podania žiadostí, kritériá, tlačivá a podobne.

Európske informačné centrum
V Banskej Bystrici 22.5. 2002 oficiálne otvorili Európske dokumentačné centrum. Je
výsledkom dohody medzi Európskou komisiou a Univeritou Mateja Bela, z ktorej vyplýva, že
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Centrum získava jeden exemplár všetkých periodických a neperiodických publikácií,
vydávaných vydavateľstvom EÚ v Luxemburdgu. Jeho poslaním je podporovať výskum,
výučbu a štúdium otázok integrácie na vysokých školách sprístupňovaním dokumentov
vydávaných inštitúciami EÚ. Má za cieľ informovať nielen akademikov, ale i verejnosť a
podporiť členstvo SR aj cez Európske dokumentačné centrum. Význam Centra spočíva
vzhľadom k rastúcej potrebe informácií, vyplývajúcich z perspektívy SR stať sa členom EÚ,
v sprístupnení informačných tokov a služieb aj mimoakademickej obci. K hlavným
užívateľom budú patriť nielen pedagógovia a študenti, ale i laická verejnosť, výskumníci,
finančníci, priemyselníci a najmä podnikateľská sféra, ktorá exportuje a sú pre ňu mimoriadne
dôležité napríklad platné právne či colné predpisy, vyžadujúce štátmi západnej Európy. Vo
fondoch sa nachádzajú dokumenty zo

sociálnej praxe, energetiky, regionálnej politiky,

dopravy, štastistiky a podobne. Nechýbajú časopisy, dokumenty - navrhované právne
predpisy, programy, biele či zelené knihy, stanoviská, legislatíva, ako i súdne prípady.
Databáza zatiaľ zahŕňa 85 000 strána ročne by malo do jej pribudnúť priemerne ďalších 50
tisíc strán. Podobné centrum otvorili pred 10 rokmi v Bratislave.

Absolventi kurzu Duševné vlastníctvo
V Inštitúte úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici skončilo 27.6.2002
záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác 31 frekventantov vzdelávanie v 4modulovom kurze Duševné vlastníctvo. Desať z nich pochádzalo z praxe. Počas dvoch rokov
absolvovali 342 hodín prednášok, cvičení, seminárov a tréningov. Vyše 40 lektorov,
vysokoškolských pedagógov, patentových zástupcov a vedúcich pracovníkov úradu ich
oboznámilo s autorským a priemyselným právom v širších súvislostiach, vrátane metód a
manažovania tvorivosti. Absolventom kurzu slávnostne odovzdala v pondelok 1.júla.
osvedčenia predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Ing. Darina Kyliánová V tento
deň sa Slovenská republika stala plnohodnotným členom Európskeho patentového dohohoru.
Stali sme sa sa členmi Európskeho patentového dohovoru. Podľa Ing. Beaty Puobišovej
z útvaru vonkajších vzťahov úradu, z tohto okrem iného vyplynie, že jednou patentovou
prihláškou bude môcť aj slovenský subjekt prihlasovať svoj nový technický produkt do 24
európskych štátov.
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ENEF 2002 - piata medzinárodná konferencia o energetike
Energetika v pohybe bola ústrednou témou trojdňovej 5.medzinárodnej konferencie
energetickej efektívnosti, ktorú 10. septembra 2002 otvorili v Banskej Bystrici. Asociácia
energetických manažérov, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady WEC a Slovenská
energetická agentúra pozvali na ňu 85 prednášateľov z 20 krajín sveta. Medzi zahraničnými
prednášateľmi bol aj nestor doterajších konferencií ENEF prof. Klaus Brendow zo Svetovej
energetickej rady a Ria Kemper z generálneho riaditeľstva pre dopravu a energiu EK
v Bruseli. V 6 sekciách odborníci rokovali o obnoviteľných energetických zdrojoch,
liberalizácii trhu s energiou, o biomase a jej využití, regionálnej energetickej politike,
energetickej efektívnosti budov a moderných technológiách. ENEF má dvojročnú periodicitu
a novinkou tohtoročného podujatia bol zámer usporiadateľov oceniť pred odbornou
verejnosťou progresívne energetické riešenia. Cenu pre víťazov jednotlivých kategórií nazvali
vyhlasovatelia súťaže NEGAWAT a je označením usporenej energie v Európe a zámorí. Jej
cieľom je propagovať aktivity tohto druhu, motivovať riešiteľov a podnietiť záujem
odberateľov o ich využitie. Vyhlasovateľmi súťaže boli Slovenská energetická agentúra
banky, Slovenský zväz výrobcov tepla a ďalšie inštitúcie. Mediálnym partnerom podujatia bol
Hospodársky denník. Cena NEGAWAT má stimulovať progresívne riešenia energetickej
efektívnosti a s medzinárodným presahom a spoluprácou.
Vystúpením zahraničných hostí z Francúzska, Holandska a Belgicka v Banskej Bystrici
5.medzinárodná konferencia ENEF 2002 bola navodená atmosféra strategického významu
medzinárodnej

spolupráce.Ako

povedal

v úvodnom

vystúpení

prezident

Asociácie

energetických manažérov Slovenska Ivan Bobák, táto konferencia sa ako jediná zaoberá
energetikou komplexne, od získavania primárnych energetických zdrojov až po ich využitie.
Ústredným heslom tohtoročného podujatia je Energetika v pohybe, čo vystihuje jej zmeny
v technologickom, organizačnom, politickom a ekonomickom poňatí. Účastníci konferencie
sa počas troch dní budú zaoberať napríklad problematikou vytvárania kvalitného
podnikateľského prostredia, znižovaním zainteresovanosti štátu, liberalizáciou trhu na strane
výroby, medzinárodným postavením dovozcov a
výrobcov energie a podobne. Ria Kemper, generálna sekretárka Sekretariátu Energetickej
charty z Belgicka, hovorila o zabezpečení dlhodobej dodávky energie v Európe. Vo svojej
prednáške objasnila prínos Energetickej charty a medzivládneho procesu energetickej
spolupráce, zjednocujúceho 51 európskych a ázijských štátov. Okrem iného uviedla, že
neúmerná energetická spotreba a škodlivé environmentálne postupy v energetickom sektore
sú otázky, ktoré je potrebné adresovať všetkým vládam v kontexte potreby trvalo
udržateľného ekonomického rozvoja. Nie je to len otázka zavádzania nových efektívnych
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technológií, ale tiež vytvorenie zodpovedajúceho politického rámca podpory energetickej
efektívnosti. Úplne prvou krajinou s podrobnou kontrolou jej politiky energetickej
efektívnosti zo strany Energetickej charty od r. 1999 bolo Slovensko. Hodnotenie sa skončilo
radom odporúčaní slovenskej vláde, medzi ktorými hodno spomenúť potrebu stanovenia
merateľných cieľov a nezávislého sledovania vládnej politiky energetickej efektívnosti. Tiež
potrebu ďalších krokov, ktorými by sa podľa nej znížili cenové dotácie pre konečných
spotrebiteľov energie a zaviedli sa vhodné rozvojové programy pre zvýšenie energetickej
efektívnosti pri budovaní verejného sektora, doplnila Ria Kemper. Do vzájomnej výmeny
názorov a skúseností sa zapojili aj výrobcovia tepelnej energie, združení v Slovenskom zväze
výrobcov tepla. Vznik združenia privítali najmä malí výrobcovia a dodávatelia, pôsobiaci
v bytovo-komunálnej sfére. Zväz má 68 členov a dodáva viac ako 50 percent tepla pre bytovú
a komunálnu sféru s ročným obratom asi 8,25 mld. Sk. V súčasnosti dochádza na Slovensku
k vstupu zahraničných spoločností aj do oblasti výroby a dodávky tepelnej energie. Mestá vo
všeobecnosti vyjadrujú obavy k vstupu zahraničného kapitálu najmä z toho dôvodu, že sa
obávajú zvyšovania cien tepelnej energie pre obyvateľstvo. Na Slovensku je už kapitál
z Francúzska a Rakúska, a vstupom Slovenska do EÚ + prichádzať v čoraz väčšej miere.
Energetické zariadenia vo vlastníctve miest a obcí na druhej strane vyžadujú značné finančné
zdroje na zefektívnenie výroby tepla, zníženia nákladov a strát. Súčasné energetické podniky
a ani mestá však voľné finančné zdroje nemajú a teda sú viac-menej nútené za určitých
prijateľných podmienok hľadať strategického partnera. Prichádzajúci kapitál obyčajne
požaduje založenie spoločných firiem s mestami, pričom mestá vkladajú do nich majetok a
zahraničný partner navyšuje svoj podiel finančnými zdrojmi. Podľa niektorých hlasov sa tým
mestá dostávajú do úlohy pasívneho spoločníka a nebudú môcť ovplyvňovať ďalší vývoj
tepelného hospodárstva na svojom územím, teda ani cenu tepla. Podľa názoru Zväzu
výrobcov tepla sú takéto problémy poväčšine zapríčinené uzatvorením zlých zmlúv a stanov
spoločnosti. V rámci konferencie po prvý raz vyhodnotili a pred odbornou verejnosťou ocenili
progresívne energetické riešenia z oblasti spotrebičov energie, prevádzky tepelných zariadení
a odborných prác orientovaných na racionálne využitie energie. Zlatý negawatt, čo je obvyklé
označenie usporenej energie, získal medzi prevádzkovateľmi sústavy tepelných zariadení
Emkobel Spišská Nová vec, strieborný negawatt udelili Mestskému podniku bytového
hospodárstva Zvolen a bronzový spoločnosti Bytterm Bánovce nad Bebravou. V kategórii
diplomových prác nominovaných do súťaže získali najvyššie ocenenie Ing. Silvia Šárgová za
tému „Návrh zariadenia na spracovanie biomasy na bioplyn a jeho využitie na energetické
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zásobovanie obce“ a Ing. Martin Fejfár za „Výber variantov efektívnej spotreby elektrickej
energie“.
Záverečnému dňu konferencie dominovali vývojové trendy a energetické technológie pre
zajtrajšok. Moderné energetické technológie a Energetická efektívnosť budov boli 12.9
záverečnými témami trojdňovej medzinárodnej konferencie ENEF 2002 v Banskej Bystrici.
Ako uviedol predseda sekcie energetických technológií, Ing. Ľubomír Jurika (Siemens, s.r.o.),
hovorilo sa napríklad o nových trendoch a smerovaní v oblasti plynových turbín a
paroplynových cyklov. Na rokovaní odzneli aj prednášky, ktoré sa zaoberali využívaním
iných médií, napríklad biomasy a odpadového tepla. Slovenská energetika bola podľa neho
budovaná premyslene. Problematickou je však výroba tepla v malých mestách, čo do istej
miery súvisí s rozpadom bytových podnikov a ich transformáciou. Je potrebné, aby každé
zariadenie malo svojho majiteľa a zrejme neuplynie dlhý čas, kým sa to všetko podarí
usporiadať. Výroba energie predpokladá trvalý trh, ktorý pri vyrovnaní cien môže byť
stabilným biznisom. Čo sa týka technickej úrovne technológií domácej výroby, sme podľa
neho porovnateľnými so zahraničím, výrobcom by však prospelo, keby sa razantnejšie
presadzovavali na trhu. V sekcii energetická efektívnosť budov si odborníci vymenili
skúsenosti o možnostiach znižovania spotreby energie. Ako povedala predsedkyňa sekcie
Doc. Ing. Zuzana Sternová (VVÚPS – Nova), budovy u nás sú energeticky náročné, ale vieme
ako možno bežnými prostriedkami znížiť v nich spotrebu energie a nákladov na vykurovanie.
Zatiaľ však absentuje program, ktorý by sa výraznejšie venoval bývaniu a problematike jeho
obnovy. Hlavní usporiadatelia

3-dňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa v Banskej

Bystrici uskutočňuje v dvojročnom cykle, Asociácia energetických manažérov, Slovenský
výbor Svetovej energetickej rady WEC a Slovenská energetická agentúra, vyjadrili
s priebehom a podmienkami rokovania v Banskej Bystrici spokojnosť. Na margo
medzinárodnej konferencie ENEF 2002 odznelo, že výmena poznatkov a skúseností by mala
dominovať. Piaty ročník medzinárodnej konferencie Energetická efektívnosť ENEF 2002 sa
uskutočnil po dvoch rokoch. Do Banskej Bystrice sa po dvoch rokoch opäť zišli výrobcovia
a dodávatelia energie, energetických zariadení, vzdelávací a výskumní pracovníci a
spotrebitelia na vrcholnom podujatí, ktoré má vždy čo ponúknuť svojim účastníkom. Ako
povedal zástupca jedného z hlavných organizátorov, generálny riaditeľ Slovenskej
energetickej agentúry Ing. Miroslav Kučera, na konferenciu sa podarilo získať kvalitných
lektorov. Pozvanie prijalo aj 80 prednášateľov z 20 krajín sveta, ktorí hovorili o skúsenostiach
z energetického trhu u nich doma. Transfer poznatkov pomáha vyvarovať sa zbytočných chýb
a dáva priestor odskúšaným technológiám. Slovensko smeruje naspäť do Európy a v tejto
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súvislosti postupne prijíma pravidlá a normy, ktoré sa aplikujú v energetickej politike EÚ.
Tejto téme sa venovali viacerí prednášatelia a rovnako sa zaoberali aj možnosťami využívania
štrukturálnych fondov EÚ. Heslom tohtoročnej konferencie sa stala Energetika v pohybe a
týmto

smerom

sa

uberali

aj

prezentácie

a

diskusie

odborníkov.

Výnimočnosť

banskobystrického podujatia je aj v tom, že pod jednou strechou sa stretávajú zástupcovia
veľkej i malej energetiky. Tej, ktorá je ťažkým priemyslom hospodárstva a hýbe krajinou a
tej, ktorá má za sebou nesmelé kroky, alo čoraz razantnejšie sa dožaduje svojho uznania. Je to
energia z obnoviteľných zdrojov, ktorej organizátori konferencie venovali opodstatnene
značný priestor. A je tu ešte niečo, čo ocenili účastníci ENEF. Skutočnosť, že konferencia sa
energetikou zaoberá naozaj komplexne, od získavania energetických zdrojov až po ich
využitie.Vo výrobe
elektrickej energie a tepla nemožno očakávať, že na tomto podujatí zaznie niečo úplne
prevratn, odpovedal na otázku našich novín predseda sekcie Moderné energetické technológie
Ľubomír Jurika. Dodal však, že sa hovorilo predovšetkým o nových trendoch v smerovaní do
budúcnosti, ako sú napríklad paroplynové cykly, ale aj využívanie iných médií ako je
biomasa, odpadové teplo a podobne. Na ďalšiu otázku, v akom stave je domáca energetika
odpovedal, že ako systém bola zo strategického hľadiska vybudovaná premyslene a precízne.
Je však potrebné, aby každé zariadenie malo svojho majiteľa, aby bolo jasné, kto je
dodávateľom a kto partnerom. Pripomenul, že kto sa venuje výrobe elektrickej energie a tepla
vie, že ide o trvalý trh, ktorý pri vyrovnaní cien energie, mimochodom ešte stále
deformovaných, môže byť stabilným podnikateľským prostredím. Transformácia energetiky a
liberalizácia tohto trhu je témou, ktorá zaujíma možno povedať celú spoločnosť. Verejnosť sa
obáva prudkéhu nárastu cien energie a energetici vidia v tomto procese najmä otváranie sa
trhu. Zdôrazňujú, že Slovensko by sa malo v tomto riadiť v zahraničí overenými
skúsenosťami, čo sa podľa ich názoru nerobí. Myslia si tiež, že krajine chýba vedecky a
odborne podložená energetická stratégia. Slovenské elektrárne, ako to tlmočili ich
zástupcovia, sú na otváranie trhu pripravené, ale musia byť na to aj technické pravidlá.
Nevyhnutnou podmienkou je jasná a jednoznačná legislatíva. Zatiaľ sa však jednotný trh
v elektroenergetike nepodarilo ustanoviť ani v najvyspelejšej časti Európy.
Rokovanie v sekciách umožnilo účastníkom konferencie sústrediť sa na problémy podľa ich
záujmu. Značný odborný potenciál sústredili tematicky príbuzné sekcie o obnoviteľných
energetických zdrojoch, biomase a jej využití. Zúčastnili sa na nich zástupcovia výskumnovývojovej základne, výrobcovia technológií, ako aj predstavitelia národnej a regionálnej
administratívy. Slovensko sa vo využívaní obnoviteľných zdrojov nachádza kdesi v pozadí,
197

ale je snahou postúpiť o nejakú priečku dopredu. Zatiaľ obnoviteľné zdroje tvoria len asi tri
percentá primárnych energetických zdrojov a je záujmom tento podiel aspoň zdvojnásobiť.
Bez podpory štátu to však zostane len púhym želaním. Odborníci sa zhodujú na tom, že
presvedčiť treba o tom aj verejnosť. Kým však bude tradičné získavanie energie lacnejšie,
oživenie tohto trhu nenastane. Za tých podmienok nie je jednoduché presvedčiť ľudí, aby sa
v regiónoch zaujímali o vlastnú výrobu energie. Cena je a zostane motivujúcou.
Z obnoviteľných zdrojov najďalej pokročilo získavanie energie z malých vodných elektrární.
Aj napriek tomu má však Slovensko vo využívaní malých vodných tokov zaostávanie
v porovnaní s väčšinou západoeuropskych krajín. O skúsenostiach s výstavou elektrární na
malých vodách hovoril majiteľ zvolenskej firmy Jozef Lahký. Podľa neho malé vodné diela
sa dajú do krajiny zakomponovať bez vážnejších zásahov do životného prostredia a bez
väčších vyvolaných investícií. Využitie vodnej energie, ako na to upozorňuje svetová komisia
pre životné prostredie a rozvoj, je potrebné dať na prvé miesto v národných energetických
programoch. Skúsenosti však ukázali, že investícia do malej vodnej elektrárne je u nás
investíciou s dlhou dobou návratnosti, desať a viac rokov, a to aj vtedy, keď je vybudovaná na
najvhodnejšej lokalite. Ukázali aj to, že v domácich bankách prakticky neexistuje možnosť
získania dlhodobého investičného úveru do obnoviteľných zdrojov energie. Úroky sa navyše
pohybujú nad 10 percent. To znamená, že bez strategického investora, ktorý poskytne aspoň
25 percent a podporných programov, vrátane finančnej pomoci a grantov, je výstavba malej
elektrárne skutočne náročnou úlohou. Súčasné nízke výkupné ceny energie pritom možnosti
ninvestovania do tejto sféry len odsúvajú. Jozef Lahký priblížil svoje poznatky o výstavbe
malých vodných elektrární aj na konkrétnych príkladoch, elektrárne Remata, ktorú
vybudovali na vodovodnom privádzači a v Jasení. Tá patrí Železiarnam Podbrezová.
Zahraničného účastníka v tejto súvislosti zaujímalo, či je problematické získať na ich
výstavbu všetky povolenia. Ako potvrdil, problémy s tým sú, ale nie sú neprekonateľné.
Súvisia najmä s odsúhlasením rybovodov a s výstavbou na tokoch v národných parkoch.
Tepelná energia sa na konferencii skloňovala tiež pomerne často. Témou rokovania bola jej
výroba a rovnako aj spotreba. Osobitne sa odborníci zaoberali problematikou energetickej
efektívnosti budov. Výstavbu u nás v minulosti ovplyvnila nízka cena energie a možno
konštatovať, že naše budovy sú energeticky náročné. Ako uviedla predsedníčka sekcie a
výkonná riaditeľka Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb v Bratislave Ing.
Zuzana Sternová, PhD., dominantne možno energitickú náročnosť znižovať v oblasti
znižovania potreby tepla na vykurovanie. Významnou technológiou je zatepľovanie, ktoré tak
nie je len „maliarom“ fasád. Nie všetci sú však rovnako solventní a to je prekážka
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výraznejšieho investovania v tomto smere. Spotrebu tepelnej energie je možné obmedziť aj
odstránením nežiadúceho prekurovania budov, najmä administratívnych, ale aj školských a
zdravotníckych zariadení. Mnohí správcovia pritom nepoznajú nočný a víkendový útlm.
Ušetrené prostriedky by sa pritom mohli investovať spätne do obnovy. A ak už hovoríme o
obnove budov, význam tohto procesu nie je stále docenený. Upozornila na to, že pokiaľ je
vlastníctvo bytov rozdrobené, vykonávanie obnovy sa predlžuje a v mnohých prípadoch sa
robí nekompetentne. Podľa rozhodnutia vlastníkov, čo sa im práve páči. Riaditeľ Slovenskej
energetickej agentúry Ing. Miroslav Kučera pri jednom z rozhovorov poznamenal, že
informácie o energetickej efektívnosti sú potrebné a je o ne veľký záujem. Predovšetkým však
verí tomu, že o dva roky bude znova príležitosť pohovoriť si v Banskej Bystrici o nových
poznatkoch a skúsenostiach v tejto už preferovanej oblasti.
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5. Kultúra a umenie

Dni mesta Banská Bystrica
V ponuke septembrových osláv Dní mesta si mohli vybrať skutočne všetci. Mládež uvítala
voľný vstup na plaváreň a na ľad Zimného štadiónu, návštevníkov pritiahol aj

deň

otvorených dverí múzeí a galérií. Tradičný 345. Radvanský jarmok primátor mesta po
prvýkrát otváral v nových priestoroch Obchodného domu CITY SHOP. Presťahovanie
jarmoku si návštevníci pochvaľovali. Na Námestí SNP sa zase konal Trh tradičných remesiel,
ktorý si už tiež získal sympatie Banskobystričanov a návštevníkov mesta. Pestrý historický
sprievod zaplnil ulicu z Huštáku na námestie. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo kostýmových
skupín, na ktoré sa dobre pozeralo. Sprievod dokonca v istej chvíli prepadli zbojníci, ale
šermiari a mušketieri primátora a vzácnych hostí ubránili. Dolnou ulicou kráčali aj bosí kati,
aj tradične zaujímaví mušketieri a sokoliari. Hosťami osláv boli aj delegácie partnerských
miest z českého mesta Hradec Králové, maďarských miest Dabaš a Šalgotarján a poľských
miest Radom a Tarnobrzeg. Na pracovných stretnutiach s vedením mesta boli počas Dní
mesta prerokované otázky vzájomnej spolupráce a boli oficiálne podpísané dodatky k
vzájomným zmluvám, konkretizujúce spoluprácu na najbližšie obdobie. Dni mesta zahrňovali
aj ďalšie podujatia. Veľvyslanec Európskej únie, Eric Van der Linden, otvoril spolu
s primátorom mesta prvý Podnikateľský inkubátor v tomto regióne pre začínajúce firmy, na
vybudovanie ktorého sa Banskej Bystrici podarilo získať príspevok z fondov Európskej únie
vo výške 23,7 milióna Sk. Uskutočnilo sa rokovanie podnikateľov a odborníkov v rámci
Mestského informačného fóra o rozvojových zámeroch Banskej Bystrice a možnostiach
investovania.

Mesto si ctí pamiatku predchodcov
Už po štvrtýkrát v predvečer Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých predstavitelia
mesta navštívili jednotlivé mestské cintoríny, na ktorých položili za Mesto Banská Bystrica
symbolické kvety na hroby významným predchodcom a dejateľom Banskej Bystrice. Banská
Bystrica má bohatú históriu, vytvorenú ľuďmi, ktorí v nej žili a pracovali. Nezabúdame na
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tých, ktorí vložili svoj podiel do jej dnešnej podoby a ctíme si ich pamiatku. PaedDr. Jana
Borguľová, zástupkyňa primátora, pri hrobe spisovateľky Terézie Vansovej.

Park kultúry a oddychu
Činnosť Parku kultúry a oddychu v roku v roku 2002 vychádzala z plánu činnosti na rok
2002, ako aj

zo základného dramaturgického plánu pri rešpektovaní priorít dlhodobej

koncepcie hlavných kultúrnych podujatí, ktoré sa darí realizovať už viac rokov. Pri činnosti
našej organizácie sme dávali dôraz na zachovanie podielu PKO na tvorbe a realizácii
neziskovej kultúry i zriaďovateľskej funkcie pre súbory záujmovej umeleckej činnosti pre
obyvateľov mesta. Veľmi podstatným faktom pre činnosť organizácie bola aj zmena
organizačného poriadku, pracovného poriadku, pracovných náplní a zaradení pracovníkov
vyplývajúcich z novelizácie Zákonníka práce a Zákona o verejnej službe.
Programová činnosť PKO v roku 2002 - najvýznamnejšie podujatia

Oblasť vážnej hudby
Tvorí tradične významnú súčasť činnosti PKO, najmä XXIV. Festival zborového spevu
Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou. Tento festival je najstarší, každoročne
sa opakujúcim festivalom na Slovensku, ktorý ovplyvnil kvalitatívne i kvantitatívne rozvoj
zborového spevu v Banskej Bystrici i na Slovensku. V tomto roku sme festival obohatili
o odborný seminár venovaný tvorbe Igora Bázlika spojený s besedou s hudobným
skladateľom Zdenkom Mikulom. Po prvýkrát sme festival rozšírili aj na festivalové koncerty
uskutočnené v mestách Zvolen a Brezna a zorganizovali sme súťaž mužských speváckych
zborov. Pri príležitosti festivalu sme vydali zborník referátov zo seminára venovanému
Vilamovi Figušovi-Bystrému, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka
festivalu. Na koncertoch účinkovalo 21 speváckych zborov. Vyvrcholenie festivalu tvoril
galakoncert v kine Urpín, kde vystúpil aj mužský spevácky zbor z Montany, partnerského
mesta Banskej Bystrice z Bulharska. Na festivale sa zúčastnili mnohí známi hudobní
skladatelia, dirigenti, odborníci. 24. ročník festivalu sme zabezpečili aj vďaka podpore
a finančnému príspevku z fondu Pro Slovakia.
PKO pokračuje v príprave a organizovaní výchovných koncertov. Pripravili 26 výchovných
hudobných koncertov pre základné a stredné školy s priemernou účasťou 360 žiakov. PKO
je aj zriaďovateľom Detského speváckeho zboru Zvonček, ktorý má už 28-ročnú tradíciu
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a venuje sa deťom od 3 do 7 rokov. Činnosť zboru sa zamerala najmä na nácvik nových
pesničiek (15) a prípravu programu na vianočné koncerty. Zvonček navštevovalo 42 detí
a v roku 2002 uskutočnili 7 koncertných vystúpení. So zborom pracovali p. Eva Lauková a sl.
Zuzana Repová.
Tradičnou súčasťou činnosti PKO je organizovanie koncertov Hudobnej jari a Hudobnej
jesene. V roku 2002 sme zorganizovali

XLII. ročník hudobnej jari, kde vystúpili také

osobnosti ako Marian Lapšanský, Zdenek Hnát, Eva Sendreiová, Hyperion quartet.
Obohatením bola spolupráca s Akadémiou umení a zakomponovanie absolventského koncertu
jej študentov do programu Hudobnej jari.

Oblasť populárnej hudby
Vzhľadom k záujmu verejnosti a popularite, ako aj k podstatnému ekonomickému efektu,
mala táto oblasť kultúry významný podiel na programovej činnosti PKO aj v roku 2002.
Agentúrnu činnosť PKO sme rozvíjali zorganizovaním a spoluprácou na organizácii
koncertov

hudobných skupín NO NAME, H. Nedvěda, Čechomor, TATU, Veľký

humanitný program pri príležitosti MDD, vystúpením hudobných skupín Schody (15.
výročie vzniku skupina oslávila samostatným koncertom na Námestí SNP), VZNCH, A je
to!, Dolly Booster, Love 4 money, Horkýže slíže, Jej družina, Hekate, Fest 2002,
a ďalších.
Medzi najvýznamnejšie podujatia PKO s celoslovenským, ba zahraničným významom,
tradične patrí jediný Medzinárodný dixielandový festival na Slovensku, ktorého 7. ročník
sme zorganizovali v máji v priestoroch Domu kultúry a na námestí SNP. Pokračovali sme
v koncepcii májového termínu festivalu a spolupráce s partnermi z krajín Visegrádskej
štvorky. Podarilo sa nám zorganizovať spoluprácu štyroch dixielandových festivalov pod
spoločným projektom Dixielandový most. Vďaka tomu okrem tradičnej účasti všetkých
slovenských dixielandových kapiel sme banskobystrickej verejnosti ponúkli mimoriadne
inšpiratívne osobnosti jazzu Jean Shy z USA Joe Murányi z USA, Jerzy Bozyk – Pl, Ladislav
Kerndla – ČR, ako aj vinikajúcej skupiny Jazz Band Ball – PL, Story Ville jazz band Szeged
– HU, Barell House jazz band – SRN. Obohatením festivalu bolo aj vystúpenie slovenských
jazzových špičiek Jany Kocianovej a Traditional Revival jazz bandu. Tento rozsiahly projekt
sa podarilo uskutočniť aj vďaka podpore a finančnému príspevku z fondu Pro Slovakia.
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Oblasť ľudovej kultúry
Tradične veľkú pozornosť sme venovali oblasti ľudovej kultúry, kde sme v októbri
zorganizovali IV. prehliadku detských a mládežníckych folklórnych súborov a okolia,
viacero samostatných vystúpení folklórnych súborov počas celého roka, počas kultúrneho
leta, Dní mesta, Banskobystrických Vianoc a pod.
V spolupráci so Slovenským rozhlasom pokračujeme v organizácii verejných nahrávok
interpretov ľudových piesní a tradícií regiónov s programom Hrajte, že mi, hrajte
uskutočnením

štyroch

verejných

nahrávok

venovaných

spevákom

hlavne

zo

stredoslovenského regiónu. Jeden z týchto programov bol venovaný 75. výročiu Slovenského
rozhlasu. Mimoriadny ohlas mala účasť maďarských Slovákov na Vianočnom koncerte, ktorú
sme zorganizovali v spolupráci so Zväzom Slovákov žijúcich v Maďarsku. Toto podujatie je
mimoriadne obľúbené u obyvateľov mesta a širokého okolia a stalo sa súčasťou kultúrneho
života mesta.
Pri PKO pracuje folklórny súbor Bystrina. Pretože v roku 2002 ukončilo svoje pôsobenie
viacero tanečníkov činnosť súboru sa sústredila na prípravu a nácvik nových členov. Z toho
dôvodu súbor uskutočnil 16 vystúpení a dve sústredenia v Lome nad Rimavicou, kde
doštudovali celovečerný program. Súbor pravidelne vystupuje na kultúrnych programoch
pripravovaných PKO ako sú Radvanský jarmok a Dni mesta, Kultúrne leto a pod. Bystrina
vystúpila aj na benefičných koncertoch organizovanými Nadáciou Úsmev ako dar,
i v programe na podporu Onkologického oddelenia Nemocnice F. D. Roosevelta. Členovia
súboru sa zúčastnili Košických dní spevu a tanca, kde v súťaži tančných variácií získali tretie
miesto a tanečníčka Romana Homolková sa dokonca umiestnila na prvom mieste. Súbor
pravidelne 2 x týždenne nacvičuje v priestoroch Gymnázia A. Sládkoviča pod vedením
umeleckého vedúceho a choreografa Jána Pivolusku za spolupráce organizačnej vedúcej Bc.
Stely Vrábelovej.

Oblasť spoločenského tanca
V januári sme zorganizovali XI. mestský festival tanca za účasti všetkých mestských
tanečných klubov, súborov a sólistov. Táto akcia je už tradičným podujatím s mimoriadne
vďačnou atmosférou a možnosťou prezentácie sa všetkých nefolklórnych tanečných súborov.
Klub tanečného športu K Dance PKO B. Bystrica mal okolo 60 členov, ktorí sa venujú
spoločenským tancom. Vo svojej činnosti sa zameriava na výchovnú, propagačnú a športovú
oblasť. Uskutočnil veľké množstvo vystúpení, ako sú výchovné koncerty pre školy,
mládežnícke podujatia, akcie dôchodcov, prehliadky, plesy a pod. V mesiaci jún 2002 klub
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zorganizoval Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v tanečnom športe pre všetkých za účasti
približne 200 tanečníkov. Tanečný klub pracuje pod vedením Ing. Igora Kšenzuliaka a jeho
členovia dosiahli viaceré významné úspechy, pričom má klub 3 páry medzinárodnej úrovne v
latinskoamerických tancoch a po prvýkrát v histórii Banskej Bystrice aj jeden pár
v štandardných tancoch.
Pri PKO pracuje súbor moderného tanca Blesk, ktorý pracuje v dvoch zoskupeniach „dospelí“
a Junior Blesk. Súbory sa zameriavajú na základy tanečného umenia, moderný a klasický
tanec ako aj na tanečný prejav i javiskovú prax. Dospelý Blesk mal 16 vystúpení a získal
viaceré ocenenia na celoštátnych podujatiach, majstrovstvách Slovenska (okrem iných, najmä
jedno prvé a jedno druhé miesto) i majstrovstvách Európy a sveta (7. a 12. miesto ). Junior
Blesk uskutočnil 6 vystúpení. Oba súbory pracujú pod vedením Tatiany Janošovej.
PKO je tiež zriaďovateľom tanečného country súboru Pegas, ktorý sa v roku 2002 zameral na
naštudovanie nového tanečného programu pozostávajúceho z 3 choreografií a jednak príprave
nových členov pre vystupovanie a zlepšenie celkového prejavu pri tancovaní Square dance.
Tradičnou súčasťou činnosti v tejto oblasti je už štandardne januárové medzinárodné
stretnutie tanečníkov Square dance a Round dance v priestoroch Robotníckeho domu, za
účasti špičkových učiteľov. V roku 2002 sa konal už 10 ročník. Súčasťou činnosti klubu je
letné sústredenie, ktoré sa tradične uskutočňuje v KD Bzovská Lehôtka, na ktorom sa
zúčastňujú aj tanečníci z iných slovenských klubov. V mesiaci november sme zorganizovali
Special Dance – stretnutie country clubov z celého Slovenska. Pegas klub, ktorý je členom
Európskej asociácie SQUARE DANCE EASD, pracuje pod vedením Ing. Miroslava Škorupu.
Paletu tanečných klubov pri PKO završuje Step klub, ktorý je jediným klubom tohto
zamerania v meste. V roku 2002 zorganizoval Kurz základov stepu pre záujemcov z mesta
a okolia. Step klub pracuje pod vedením Zuzany Repovej.

Oblasť divadelníctva
V mesiaci december sme pre základné školy zorganizovali predstavenie divadla Maškrta:
Dať a v láske uchovať. Toto predstavenie sme realizovali formou výchovných podujatí pre
školy v meste.
Divadelný súbor DIMAFO, zriadený pri PKO, pripravil ako každý rok novú divadelnú hru
od J. Vysušila – Zlaté srdiečko, ktorej premiéra bola v januári 2002. Súbor sa pravidelne
zúčastňuje osláv Dní mesta, mal 5 vystúpení pre základné školy a 1 vystúpenia pre
dôchodcov. Činnosť súboru ochromilo úmrtie dlhoročného vedúceho a režiséra Edmuda
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Kleina. Súbor však ďalej pokračuje vo svojej činnosti pod vedením nového vedúceho
a režiséra Michala Styka.
V priestoroch Robotníckeho domu pravidelne (2 x týždenne) nacvičuje TK Tlačiarik, kde sa
29 detí pravidelne venuje prípravke muzikálu pod vedením pp. Mgr. Kataríny Cholvádovej
a Mgr. Danuši Ľalíkovej. Súbor vystúpil na 1. prehliadke ZUČ PKO.

Niektoré ďalšie významné podujatia PKO v roku 2002
K nosným podujatiam činnosti PKO patria Dni mesta spojené s Trhom remesiel
a Radvanským jarmokom. V roku 2002 sa pokračovalo v koncepcii spoločných osláv Dní
mesta a Radvanského jarmoku. Tento rok sa prvýkrát trh remesiel konal priamo na Námestí
SNP. Zorganizovali sme alegorický sprievod mestom, rôzne kultúrne programy a trh remesiel,
kde sa prezentovalo viac ako 170 remeselníkov so širokou paletou ľudových výrobkov
a remesiel, kde boli zastúpení aj remeselníci z partnerských miest mesta Banská Bystrica. Dni
mesta spestrila nekonvenčná obrazovo-výtvarná kompozícia na Námestí Š. Moysesa,
vystúpenia materských škôlok s programom Školy bavia mesto, vystúpenie koncertného
orchestra GOMEĽ z Bieloruska, ako aj vystúpenia zástupcov banských miest z Novej Bane
a Kremnice. Aj toto podujatie sme uskutočnili vďaka podpore a finančnej pomoci štátneho
fondu Pro Slovakia. Zabezpečovali sme Banskobystrické Vianoce, komplexný program od
Mikuláša na námestí až po Silvester 2002, vrátane programu na sídlisku Sásová.
V mesiaci novembri sme uskutočnili I. prehliadku súborov záujmovej umeleckej činnosti
Parku kultlúry a oddychu, s cieľom prezentovať verejnosti šírku palety ponuky a kultúrnovýchovnej činnosti našej organizácii. Na niekoľkohodinovej prehliadke účinkovali skoro
všetky súbory nášho podniku a ako hosť Dychová hudba Železiarne Podbrezová. Cieľom
tohto podujatia je vytvoriť tradíciu prezentácie PKO na verejnosti s cieľom získať ďalších
záujemcov pre činnosť v súboroch, ako aj prezentovať súbory ZUČ a ich činnosť verejnosti.
Z ďalších podujatí zaujali Chlapec mesta, Miss a Boy, (v spolupráci s Junior centrom –
okresné i krajské kolo), Deň detí, Veteráni, uskutočnilo sa viacero diskoték pre
stredoškolskú mládež, niekoľko detských karnevalov, Mikulášske večierky, Country bál
na Hrone a pod. Zaujímavé boli prednášky v KaSS o drogovej závislosti, zdravej výžive,
súťaž stredných škôl - Študentský trojboj, Majstrovstvá majstrov vo varení a jedení
halušiek, II. ročník Súťaže v pree poézie a prózy, previdelné súťaže v jarnom, jesennom
i vianočnom aranžovaní a pod.
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Spolupráca s Domovom sociálnych služieb v Lazovnej ulici
Už tradičnou súčasťou našej činnosti sú podujatia organizované v spolupráci so zväzom
telesne postihnutej mládeže a programy pre deti dlhodobo ležiace na Detskom oddelení
Rooseveltovej nemocnice. Spolupracovali sme pri IX. Plese Domu sociálnych služieb pre
telesne a mentálne postihnutých, zorganizovali sme 3. ročník výstavy prác chovancov Domu
sociálnych služieb v Hodinovej veži počas letnej sezóny a Mikuláš pre telesne postihnuté deti.
Pokračujeme vo výučbe country tancov v Domove sociálnych služieb, kde country klub Pegas
zobral patronát nad novo vzniknutým súborom country klub Zuzana a spoločne s pracovníkmi
ústavu sa podieľa na nácviku mentálne postihnutých chovancov. V súčasnosti má súbor 10
členov a stal sa už pravidelnou súčasťou Mestského festivalu tanca.

Oblasť vzdelávania
V roku

2002

činnosť

strediska

zamerali

dvoma

smermi

a to

na

organizovanie

rekvalifikačných kurzov v spolupráci s okresnými úradmi práce a na služby pre verejnosť.
V súvislosti s novou vyhláškou MŠ SR sme museli vypracovať nové projekty vzdelávacích
kurzov a získať nové akreditácie pre rekvalifikačné kurzy, čo je predpokladom pre činnosť
strediska. V spolupráci s Úradom práce sa zamerali na zapojenie do projektov
rekvalifikačných kurzov pre dlhodobo nezamestnaných, PISZ-OBCE a Projektu mladých.
V rámci spolupráce s Úradmi práce v Banskej Bystrici, vo Zvolene a Brezne zorganizovali
rekvalifikačné kurzy jednoduché a podvojné účtovníctvo, komunikačné zručnosti, klasická
masáž, aplikácia masáže v športe, kurz kuričov. Pre verejnosť sme zorganizovali kurzy
klasickej a športovej masáže, jednoduchého a podvojného účtovníctva, kuričov, hudobné
kurzy – klavír, akordeón, gitaru a organ. Tradičnou súčasťou hudobných kurzov sú koncerty
organizované pri príležitosti Dňa matiek a Vianoc. Celkove stredisko vzdelávania absolvovalo
spomínané kurzy 458 frekventantov.

Oblasť informatiky - Kultúrne a informačné stredisko
V rámci pravidelnej činnosti stredisko zabezpečilo okrem pravidelnej činnosti - zbieranie,
spracovanie, dopĺňanie a podávanie informácií, predpredaj vstupeniek, výlepnú služba,
redakčné spracovávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka mesta, predaj máp, časopisov,
suvenírov a pod., zabezpečili sprievodcovskú službu pre 52 subjektov v celkovom počte 76
hodín, spolupracujú so 43 sprievodcami s možnosťou poskytnúť služby v jazyku anglickom,
nemeckom, francúzskom, ruskom, talianskom, maďarskom a ďalších, celkove v 14 jazykoch.
V máji sa konali overovacie skúšky pre sprievodcov, ktorým skončila platnosť preukazov na
206

základe VZN 37/96. Skúšok sa zúčastnilo 13 sprievodcov, ktorý úspešným absolvovaním
skúšok si predĺžili platnosť preukazov na ďalších 5 rokov. V mesiacoh október a november sa
uskutočnil ďalší kurz Sprievodcov mestom a okolím, ktorý zo 14-tich frekventantov 13
absolvovalo úspešne teoretickou a praktickou skúškou. KIS. Činnosť KIS-u je rozšírená
o kopírovacie služby a o možnosť zakúpenia vstupeniek prostredníctvom siete Ticketportal.
V mesiacoch júl až november bol realizovaný prieskum návštevnosti KIS- u a spokojnosti
zákazníkov so službami s cieľom skvalitniť činnosť strediska. Vo všetkých oblastiach činnosti
zaznamenávame progresívny nárast, rast záujmu o ne.
V mesiacoch máj až september bol realizovaný pravidelný, každoročný dotazníkový prieskum
návštevníkov mesta Banská Bystrica zameraný na spokojnosť, dĺžku pobytu, dôvod návštevy,
spokojnosť so službami, atraktivitami mesta a pod. V mesiacoch október až november bol
realizovaný prieskum návštevnosti KIS-u s cieľom skvalitniť činnosť strediska.KIS je aj
zakladajúcim a aktívnym členom Asociácie informačných centier Slovenska, vedúca strediska
je členkou správnej rady asociácie. Výklady KIS sa využívajú aj na propagáciu činnosti mesta
a Mestského úradu. KIS zabezpečuje propagáciu mesta a regiónu do zahraničia
prostredníctvom výstav, SACR a vybavovaním korešpondencie, zasielaním prospektov
a poskytova-ním informácií, v spolupráci s pracovníkmi R.G.T. Press, Sim Press vypracovali
mapu atraktívnych výletov v okolí mesta Banská Bystrica. Poskytuje priestor pre povinnú
prax študentov Obchodnej akadémie a spolupracuje s Katedrou cestovného ruchu EF UMB
pri ročníkových a diplomových prácach jej študentov. Od 15. mája 2002 v mesiacoch júl,
august, september bola

prevádzkovaná hodinová veža, kde interiér veže bol doplnený

o repliky fotografií historickej Banskej Bystrice. V mesiacoch júl - august boli vo veži
inštalované výstavy práce detí z Domu sociálnych služieb v Lazovnej ulici a Sakrálna
architektúra na Slovensku v modeloch poslucháčov architektúry a umenia FASTU.
Spolupráca s médiami o činnosti PKO je na štandardnej úrovni, na základe zmlúv sa
skvalitnila spolupráca aj so súkromnými rádiami. Už tradične dobrá je spolupráca so
Slovenským rozhlasom. Mestský rozhlas sa pre technický stav , zlú počuteľnosť nevyužíval.

Výtvarná a technická dielňa
Uvedené oddelenie sa venuje najmä údržbe objektov, technicko-organizačnému zabezpečeniu
spoločenských podujatí a okrem akcií činnosti PKO zabezpečovalo v roku 2002 po technickej
a výtvarnej stránke najmä Veľkonočné a Vianočné trhy, Trh pamiatky zosnulých, komunálne
voľby a voľby do Národnej rady, Dni mesta a Radvanský jarmok a rôzne propagačné akcie
a podujatia organizovaná agentúrami, ako napr. Fernet Stock párty, Akademická Bystrica,
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Výstava Slováci v Kanade, Výstava psov a mačiek, Dni Európy, II celoslovenská prehliadka
kraslíc, Muzikál Pomáda, Rock FM Fest 2002 a pod.
V rámci propagácie zabezpečuje ručne maľované pútače, písmomaliarske práce, propagačné
a firemné tabule, vyrezáva logá, texty podľa požiadaviek zákazníkov. S cieľom oživiť formy
a metódy propagácie sme zaviedli tzv. trojuholníky umiestnené na Nám. Š. Moysesa, Nám.
SNP i na Nám. Slobody. Touto formou sa nám darí osloviť záujemcov o kultúrne podujatia,
pretože tieto propagačné plochy sa nachádzajú na prirodzených komunikačných uzloch mesta
a tak čiastočne nahrádzajú nevhodné výlepné plochy.
Podnik disponuje v súčasnosti len vlastnou tribúnou v maximálnych rozmeroch 6 x 8 m.
Tribúna je neprekrytá, čo výrazne znevýhodňuje jej použitie pri rôznych spoločenských
a kultúrnych podujatiach.

X .výročie svetovej asociácie cimbalistov
Dva koncerty k desiatemu výročiu založenia Svetovej asociácie cimbalistov (CWA)
28.februára v Žiline a v piatok v Banskej Bystrici usporiadal žilinský Štátny komorný
orchester s dirigentom Pavlom Tužinským, predsedníčka CWA Viktória Herencsár z
Maďarska a jej dvaja žiaci z banskobystrickej Akadémie umenia Martina Krígelská a Martin
Budínský. Uviedli diela súčasných autorov, napr. Švajčiara Fabiána Műllera, maďarského
skladateľa Zoltána Györe či rektora AU Vojtecha Didiho, ktorého skladba V jabloňovom sade
mala na týchto podujatiach svetovú premiéru. Koncerty k desaťročiu Svetovej asociácie
cimbalistov mali vysokú, svetovo porovnateľnú úroveň. Svetová premiéra diela Vojtecha
Didiho V jabloňovom sade bola ocenená aj zahraničnými kritikmi. Ako uviedla tlačová
tajomníčka AU Mária Glocková, snahou CWA je poopraviť vedomie poslucháčov, že cimbal
je len nástrojom ľudovým kapiel, a vrátiť mu postavenie medzi koncertnými nástrojmi.
Zdôraznila, že predchodca cimbalu bol v antike pandantom lýry a prežíval vtedy obdobie
rozkvetu. V súčasnosti však chýbajú pre tento nástroj pôvodné skladby a hrajú sa väčšinou
transkripcie barokových a klasických diel. Propagátorkou cimbalovej hry je práve Viktória
Herencsárz Budapešti , profesorka Lisztovej akadémie a sólistka filharmónie, ktorá od r.1997
pôsobí aj na AU. Podľa M.Glockovej plánuje AU rozvinúť aktivity v tomto smere a na
základe minuloročnej skúsenosti založiť tradíciu cimbalového festivalu.
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1010 kraslíc na 2.celoslovenskej výstave kraslíc
Odrôtované vajcia s miniatúrnymi olejomaľbami Ľuboša Škobra z Kysuckého Nového mesta,
14 zastavení Krížovej cesty Ondreja Műllera v husacích a pštrosích vajciach, farebnou kožou
polepované vajcia Oto Jakubíka z Hviezdoníc, čipkované vajcia Gabriely Matiášovej z Veľkej
Čausy, domanižanské vajcia s viacfarebnou batikou, vyškrabávané, vyvrtávané, farbené,
polepované niťami a ďalšie - spolu 1010 veľkonočných vajec ozdobené technikami od
tradičných po najnovšie.Odrôtované miniatúry, krížová cesta vo vajciach, kožou a niťami
polepované, vyvrtávané a čipkované skvosty od 49 krasličiarok a krasličiarov z celého
Slovenska vzbudili pozornosť našich i zahraničných návštevníkov mesta.
1.marca otvorená 2.celoslovenská výstava veľkonočných vajec v Stredoslovenskom múzeu v
Banskej Bystrici bola veľkým výstavným úspechom. Ako uviedol odborný garant
podujatia,zberateľ a folklorista, Vojtech Majling, cieľom nie je lámanie početných rekordov,
ale predstavenie špičkových skvostov 49 skúsených aj mladých krasličiarok a krasličiarov z
celého Slovenska.Cena špičkových miniatúr Ľ.Škobra sa pohybuje okolo 1000 Sk, "bežné"
práce iných autorov možno kúpiť za 20 či 30 Sk, ale hlavnou hodnotou podujatia - ako
zdôraznil Vojtech Majling - je rozhodnutie autorov odpredať časť vystavených kusov a zisk
poskytnúť zdravotne postihnutým deťom z Detského ústavu v Banskej Bystrici. Výstavu
obohatili ďalší 20 ľudoví tvorcovia prácami zo slamy, šúpolia, dreva, drôtov, výšivkami,
medovníkmi a obradným pečivom.Výstava trvala do 7.apríla.

Rok detskej knihy a Coca cola
Dňa 11. decembra 2002 do Banskej Bystrice prišiel Coca Cola- Vianočný kamión. Priniesol
k nám a do 15 slovenských miest okrem tradičnej súťaživosti a zábavy aj posolstvá ducha
z najkrajších detských kníh. Predvianočné putovanie Coca-Cola kamiónu, ktorý prinášal
ľuďom zábavu, súťaže a možnosť finančnej výhry pre svoje mesto, sa už na Slovensku stal
tradíciou. V tomto roku Coca-Cola kamión navštívil 15 slovenských miest, z ktorých tri mali
možnosť vyhrať po 200 tisíc korún od spoločnosti Coca-Cola. Hlavným motívom
tohoročného Vianočného mestského päťboja boli knihy a čítanie.. Podpore čítania sa CocaCola intenzívne venovala počas celého roka 2002 vyhláseného Ministerstvom kultúry SR za
Rok detskej knihy. Aj predvianočné putovanie Coca-Cola kamiónu bolo tématicky viazané na
podporu čítania a posledným z tohoročných programov, ktorými sa spoločnosť snažila vrátiť
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deti ku knihám a čítaniu všeobecne. Súčasťou vianočnej návštevy bola súťaž Vianočný
mestský päťboj. Počas troch týždňov, od 2. do 20. decembra, v nej súťažili obyvatelia 15
slovenských miest. O víťazovi v každom z troch päťbojov rozhodla šikovnosť, šťastie, ale aj
vedomosti z literatúry a odhodlanie pomôcť svojmu mestu. Body jednotlivým mestám okrem
súťažiacich na námestiach prideľovali aj poslucháči rádia Twist prostredníctvom
pripravených poslucháčskych súťaží. Hlavná zodpovednosť zostala na tých, ktorí sa za svoje
mesto prišli popasovať ku Coca-Cola vianočnému kamionu. Najúspešnejšie mesto získalo
každý týždeň od spoločnosti Coca-Cola finančnú odmenu na nákup kníh pre deti zo
základných škôl. S prázdnymi rukami samozrejme neodišli ani súťažiaci. V druhom päťboji
sa proti sebe postavili mestá: Liptovský Mikuláš, Martin, Banská Bystrica, Zvolen a Lučenec.
Obyvateľov Banskej Bystrice prišiel na Námestie SNP povzbudiť a podporiť aj ich primátor :
„Vítam ďalší ročník tohto veselého predvianočného podujatia. V minulých dvoch rokoch sa
Banskej Bystrici podarilo vyhrať vždy po 100 000.- Sk, ktoré sme dali do rekonštrukcií
detských ihrísk. Tento rok je v znamení knihy a čítania. Týmto spôsobom máme šancu
podporiť knižné fondy našich škôl. Verím, že sa nám podarí obhájiť vlaňajšie víťazstvo,
pretože Banskobystričania sú veľmi šikovní.“ Predpoludním navštívil Coca-Cola vianočný
kamión deti v školách a knižniciach. Santa Claus priniesol deťom špeciálne vianočné verejné
čítanie z kníh patriacich do Zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež. Zlatý fond
vytvorili odborníci na detskú literatúru na podnet spoločnosti Coca-Cola, tiež v rámci Roku
detskej knihy. Spestrením programu bola aj prehliadka Coca-Cola kamiónu zariadeného ako
knižnica Santa Clausa a jeho tlačiareň detských kníh.

„Predvianočné súťaže miest sa

v minulosti stretli s veľkým úspechom medzi ľuďmi a mnohí už netrpezlivo očakávajú, kedy
si Coca-cola kamión nájde cestu do ich mesta. Verím, že téma čítania v Roku detskej knihy
tradíciu Vianoc s Coca-Colou ešte viac obohatí. Veď dobrá kniha je neodmysliteľnou
súčasťou sviatkov, či už v podobe darčeka pod stromček, alebo príjemného spoločníka
zimných večerov v kruhu rodiny“, povedal Anton Bódis, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy
spoločnosti Coca-Cola. Tradícia Coca-Cola vianočného kamiónu po slovenských mestách sa
začala v roku 1999. Každoročne návštevy zahŕňajú charitatívnu a súťažnú časť. Cieľom je
priniesť malým i veľkým radosť, zábavu, upevniť v nich pocit spolupatričnosti a dať im
možnosť, aby pomohli svojmu mestu získať finančné prostriedky na rozvoj konkrétnych
aktivít, alebo na podporu rôznych projektov. Snahou spoločnosti Coca-Cola je vytvárať pre
jednotlivcov, rodiny, podniky a mestá príležitosť realizovať sa, a tak prispievať k zvýšeniu
kvality života všetkých občanov. Povesť dobrého občana si spoločnosť Coca-Cola získala
vďaka charitatívnym darom, technickej pomoci a ďalším prejavom podpory a ústretovosti
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voči spoločenským potrebám v mnohých krajinách na celom svete. Coca-Cola už od začiatku
svojho pôsobenia na Slovensku aktívne rozvíja program podpory komunít. V spolupráci s
Ministerstvom školstva pomáha skvalitňovať a uľahčovať vyučovací proces venovaním
finančných darov na zakúpenie učebných pomôcok, podporuje a organizuje športové aktivity
študentov. V rámci podpory regiónov spoločnosť Coca-Cola úzko spolupracuje s primátormi
miest a mnohými regionálnymi inštitúciami. Vianočný mestský päťboj, súťaže a tajomstvá
rozprávok prispeli k vianočným atraktivitám mesta.

200. premiéra Štátnej opery v Banskej Bystrici
Opera Čarostrelec Carla Maria von Webera bola 15.marca už 200. premiérou v 43-ročnej
histórii banskobystrickej Štátnej opery. V režii Mariána Pecka sa na scéne Petra Janků a pod
dirigentskou taktovkou Igora Bullu predstavia Zoltán Vongrey, Igor Lacko, Oľga Hromadová,
Alžbeta Trgová, Ivan Zvarík, Stanislav Matis a ďaľší sólisté, zbor a balet ŠO. Ako

v

B.Bystrici na tlačovej besede uviedol M.Pecko, dielo o vzopretí sa tradíciam nesúcim
neslobodu, manipuláciu a trápenie je aj teraz stále aktuálne, režijný tím sa ho však pokúsil
podať netradične a otvoriť priestor pre asociácie divákov. Netradične proti tradíciam si určil
za cieľ pohľad na 181 rokov starú operu bábkoherecký režisér Marián Pecko
Riaditeľ ŠO Rudolf Hromada konštatoval, že dielo prerušuje dramaturgickú líniu
ostatných rokov zameranú na talianskú a slovanské opery a americké muzikály. O jeho
opätovnom naštudovaní - po prvý raz ho ŠO uviedla r.1981- uvažovali tri roky. Voľba
režiséra - umeleckého šéfa banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí, pre ktorého ide
v radu jeho štyroch desiatok režií v SR, ČR a Poľsku o opernú premiéru - vychádzala zo
snahy prezentovať nové pohľady. M.Pecko priznal, že réžia opery je veľmi ťažká, lebo hudba
má presný poriadok, ktorý odhaľuje, či má režisér skutočne invenciu. Príbeh lesníka Maxa,
ktorému chce svatbu s Agátou prekaziť diablu upísaný jeho niekdajší súper v láske Gašpar, je
podľa M.Pecku aj apelatívny. Vyzdvihol múdrosť pustovníka, ktorý prehovoril knieža, aby
zrušil akt skúšobného výstrelu horárskych adeptov, kvôli ktorému sa Max zaplietol s
nečistými silami, a preveroval bezúhonosť ich života.
Do konca sezóny ŠO uviedla ešte premiéru Tanečné metamorfózy a operu G.Verdiho
Maškarný ples. V máji odcestovala Štátna opera do Rakúska na koncert" Spoločne v Európe,
v lete tradične do Japonska, na jeseň do Talianska a tiež do Prahy na Svetový festival rómskej
kultúry s tanečným príbehom Gypsy roots. Pri príležitosti 200. premiéry riaditeľ pre médiá
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pripomenul, že z ŠO vyšli speváci ako Edita Grúberová, Ľubica Orgonášová či rodina
Babjakovcov. ŠO uviedla rad svetových a slovenských premiér a snaží sa o vyrovnaný pomer
divácky prítažlivých diel a umelecky náročných prác. Priznal, že ŠO bývala aj v ťažkých
situáciach, kedy napr. prichádzalo na výpomoc až 16 hudobníkov, musí prekonávať
nedostatok financií a legislatívne premeny, ale o jej súčasných kvalitách svedčia opakované
pozvánky zo zahraničia.

Kto je kto v Banskej Bystrici 2001
"Kto je kto v Banskej Bystrici 2001" je názov publikácie, ktorú ako regionálny slovník
personálneho charakteru vydala a verejnosti predstavila 18.marca Štátna vedecká knižnica v
B.Bystrici. Publikácia, ktorú zostavil kolektív vedený Darinou Šovčíkovou, na 260 stranách
predstavuje vyše 350 osobnosti z oblasti politiky, ekonomiky, kultúry, školstva, zdravotníctva
a ďalších spoločenských sfér, ktoré zastávali vedúce funkcie v orgánoch, sú nositeľmi
vedeckých titulov a hodností a významných ocenení. Zostavovatelia vychádzali výhradne z
18-bodového dotazníka, ktorý rozoslali vytipovaným osobnostiam. Niektoré sa nevrátili a
určitú nevyváženosť slovníka spôsobil tiež rôzny rozsah odovzdaných podkladov. O každej z
osobností sa autori snažili zhromaždiť fotografie (podarilo sa asi z 2/3), základné životopisné
dáta, absolvované vzdelanie, pracoviská, kde pôsobili, výsledky činnosti, z ich publikačnej
činnosti monografie, uviesť ocenenia - to všetko bez hodnotiacich komentárov. Publikácia,
ktorá vyšla nákladom 350 výtlačkov, podľa autorov širšie predstavila osobnosti pôsobiace v
meste, ale pôvodný projekt o zachytení života mesta na prelome tisícročí sa podarilo naplniť
len čiastočne, pretože mnohé osobnosti mesta nevenovali projektu pozornosť a nevyplnili
dotazníky pre tvorbu publikácie.

2. ročník celoslovenskej súťaže v spoločenských tancoch –
Bystrický tanečný parket
festival v spoločenských tancoch sa uskutočnil v Dome kultúry ako pokračovanie obľúbeného
podujatia. Na otvorení festivalu sa primátor mesta Ján Králik prihovoril týmito slovami „Ako
primátor mesta Banská Bystrica Vás všetkých, milí účastníci 2. ročníka celoslovenskej súťaže
v spoločenských tancoch – Bystrický tanečný parket,

srdečne vítam v srdci stredného
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Slovenska. Som rád, že naše historické mesto s bohatou kultúrnou tradíciou je poctené tým,
že môže hostiť tanečnú krásu a dokonalosť. Banská Bystrica vždy cieľavedome rozvíjala
všetky oblasti kultúrneho života ako predpoklad nielen oddychu či zábavy svojich
obyvateľov, ale aj ďalšieho rozvoja mesta. Bol som prítomný na 1.ročníku a videl som
s akým zápalom a nadšením rodičia ale i návštevníci fandili svojim, ako sa odovzdávali
parketu. Musím povedať, že v dnešnom preekonomizovanom svete málo stretne človek taký
krásny vzťah k životu a pohybu, aký som zažil na tejto súťaži. Som presvedčený že aj 2.
ročník súťaže Bystrický tanečný parket sa stane ďalším kamienkom v mozaike bohatého
kultúrneho života nášho mesta. Organizátorom súťaže prajem jej úspešný a dôstojný priebeh,
zúčastneným želám veľa úspechov a veľa nových podnetov a všetkým spoločne príjemnú
atmosféru. Dúfam, že Vaša tohtoročná účasť na súťaži Bystrický tanečný parket Vás obohatí
o pekné zážitky, že sa tu budete dobre cítiť a radi sa do nášho mesta zase vrátite. „

Plakety

Za

rozvoj

Banskobystrického

kraja

kultúrnym

pracovníkom
Po príklade mimovládnych organizácií by sa mala schváliť možnosť určovania jedného
percenta z daní z príjmov občanov aj pre kultúrne inštitúcie, navrhol 20.marca v B.Bystrici v
rozhovore s novinármi štátny tajomník Ministerstva kultúry Milan Gacík. Poukázal na zložitý
ekonomický stav, ktorý sa prekonáva len vďaka nasadeniu pracovníkov a umelcov, a na
nutnosť udržať "linky kultúry" po prechodu časti inštitúcií a právomocí na samosprávu.
Pripomenul, že MVO, ktoré môžu prijímať percento z daní, sú zhruba štyri tisícky a
kultúrnych inštitúcií a organizácií, ktoré eviduje MK SR, je asi päť tisíc.
M.Gacík zdôraznil, že je treba reflektovať nový stav a byť aktívnejší v ponúkaní sa a v
marketingu. Vyslovil presvedčenie, že sa podarí po vzoru fondu Pro Slovakia zriadiť podobné
fondy na úrovni VÚC. Vyjadriľ súčasne ľútosť, že sa neprekonal odpor Ministerstva financií
a

podpredsedu

vlády

pre

ekonomiku

Ivana

Mikloša

a

nejestvuje

možnosť

spoluzriaďovateľstva kultúrnych inštitúcií štátom a samosprávou či s inými subjektmi.
Upozornil preto na význam komunikácie a spolupráce všetkých kultúrnych inštitúcií v
budúcnosti.

Vyzdvihol

spoluprácu

a

riešenia

problémov

kultúrnych

zariadení

v

Banskobystrickom kraji ako symbolu úspešného uchovania kontinuity, vytvorenia symbiózy a
udržania kultúrnych hodnôt.
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Prednosta KÚ Pavol Sečkár skonštatoval, že Krajský úrad v roku.1996 prevzal 31
kultúrnych inštitúcií a v tomto roku ich 21 odovzdáva VÚC, kedže zvyšok umiestnil pod
rezorty kultúry, životného prostredia a pôdohospodárstva. Pripomenul dostavbu 1.etapy
budovy Bábkového divadla na Rázcestí, opravu podkrovia Štátnej vedeckej knižnice pre
Literárne a hudobné múzeum, investície do budov Lesníckeho a drevárského múzea a Múzea
v Svätom Antone,investície do kultúry za vyše 50 mil. Sk. Podporil aj myšlienky využívania
kultúry v komplexe aktivít cestovného ruchu.
Prednosta

Ing.pavol Sečkár, CSc. udelil pri tejto príležitosti plaketu Za rozvoj

Banskobystrického kraja 12 umelcom a kultúrnym pracovníkom, Krajskej štátnej knižnici vo
Zvolene a Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote.

BBC a Rádio Regina na spoločných frekvenciach
Od 14.januára sa na strednom a východnom Slovensku na spoločných stredo a krátkovlných
frekvenciach stretli a skoordinovali vysielania BBC a Rádia Regina v BanskejBystrici, resp.
v Košiciach.. V novej vysielacej skladbe sa Rádio Regina v pracovný deň päťkrát a počas
víkendov dva krát na celkových 105, resp. 60 minút ohlási vysielanie Slovenskej redakcie
BBC. Súčasne BBC ukončí svoje anglické vysielanie na veľmi krátkych vlnách na
vysielačoch Babská Bystrica FM 105,4 MHz a Košice FM 103,2 MHz a začne tam šíriť
vysielanie RR. Dohodu o spolupráci v B.Bystrici podpísali 11.januára ústredný riaditeľ
Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník a riaditeľka vysielania BBC pre Európu Zdenka
Krizman.

Zdenka Krizman na tlačovej besede 11.januára v Banskej Bystrici vyhlásila, že

BBC spolupracuje s radmi rozhlasových staníc, ale po prvý raz bude cez svoju frekvenciu
vysielať program iného rozhlasu. Uviedla, že počúvanosť anglického vysielania na uvedených
vysielačoch bola zanedbateľná, a preto sa ho vzdali v prospech vysielania Slovenskej redakcie
BBC pre státisíce poslucháčov RR, najmä mládeže.
Spravodajstvo BBC príde k státisícom stredovlných poslucháčov Rádia Regina na kvalitných
VKV frekvenciach. Riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav.Rezník uvítal návrat RR na
kvalitné VKV a rozšírenie programov o tradične kvalitné a objektívne spravodajstvo a
publicistiku BBC. Očakáva nárast počúvanosti o jeden percentný bod na 8,0 %. Súčasťou
dohody sú aj výmenné stáže. Problémom by nemalo byť ani uplatňovanie spravodajských
príncípov BBC, lebo SRo ich už prevzal roku 1995 a aj vďaka im sa stal najdôveryhodnejším
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médiom a neskôr aj inštitúciou v SR. Ako Z.Krizman podotkla, aj tie sa ale menia a napr. od
afgánskej krízi ďaleko menej a obozretnejšie narábajú s termínom terorista.
BBC sa ohlási so päťminútovými slovenskými správami o 6:00 hod., o 8:00 hod. +
vysielať pol hodiny Dobré ráno z Londýna, o 10:00 hod. desať minút o svete okolo nás, o
17:30 hod. príde s polhodinovým spravodajstvom vo svete a o 21:30 hod. uzatvorí svoje
vysielanie polhodinovým Dobrým večerom z Londýna. RádioRegina Banská Bystrica zruší
tri relácie iných redakcií RR a päť svojich programov, prichádza ale so siedmimi novými
reláciami a posúva vysielacie časy štyroch programov.

Rozhlasové dni Rádia Regina Banská Bystrica
„Zo stredu je všade blízko“pod takýmto logom sa niesli Rozhlasové dni Rádia Regina
Banská Bystrica, ktoré sa začali 1. septembra 2002 hudobným matiné s Trávničkovým
kvartetom a trvali do 13. septembra 2002. Ich súčasťou bolo štvrtkové celodenné vysielanie o
45-ročnej histórii banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu. Každý, kto v tento deň
zatelefonoval do štúdia, získal malý darček a okrem toho všetkým nositeľkám mena Regina a
45 ročným „podarovali “ gratuláciu v Hudobných pozdravoch. O deň neskôr, 6.9.2002, sa na
ulicu Ladislava Sáru vybrali tí skôr narodení, aby sa stali účastníkmi vysielania seniorskej
relácie "Na strieborných vlnách." Hosťom bol aj operný spevák Štefan Babjak a iní.
V sobotnom vysielaní redaktori Kompasu, relácie o cestovaní a cestovnom ruchu, spovedali
okrem iného aj tých, ktorí prechádzali cez hraničný prechod do Poľska v Trstenej. V areáli
štúdia medzitým pokračovali súťaže pre deti pod názvom "Nedeľa s tetou Reginou". V
nedeľnom popoludní sa uskutočnila aj verejná nahrávka Hudobných pozdravov v Kokave nad
Rimavicou a pondelok b patril starobylej Kremnici, jej rodákovi Petrovi Michalicovi a ďalším
umelcom.

Kúpele

Rajecké

Teplice

v utorok

banskobystrického Sobotníka. 11.9. sa uskutočnil

privítali

protagonistov

známeho

naplánovaný benefičný slávnostný

folklórny koncert Hrajteže mi, hrajte. Nechýbali známi speváci ako Darina Laščiaková,
Miroslav Dudík, Ján Ambróz, speváci z Telgártu a súbor Marína zo Zvolena. Rozhlasové dni
uzavreli Dozvuky v piatok 13. 9. 2002. V priamom prenose U nás doma z námestia SNP
priblížili atmosféru nezabudnuteľného a tradičného Radvanského jarmoku.
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Nový riaditeľ SRo v B.Bystrici
Novým riaditeľom Regionálnej redakcie Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici bol1.apríla
menovaný Ján Melich, doterajší programový manažér SRo v Košiciach. Nový riaditeľ, ktorý
pred mesiacom úspešne absolvoval konkurz nahradí vo funkcii Ladislava Hyžu, ktorý
odchádza do dôchodku.Nový šéfi Radia Regína (RR) má 34 rokov, v SRo pracuje tri roky.
Pôsobil ako hlavný sekretár, marketingový manažér a zodpovedal za vonkajšie vzťahy. Ako
uviedol pre , jeho cieľom je zdynamizovať RR, aby hralo v regione významnú úlohu. Najskôr
sa chce zamerať na program. Prehĺbiť chce napr. spoluprácu so samosprávou, viac sa venovať
problémom kraja. Predpokladá úzku spoluprácu s redakciami v Košiciach a v Bratislave,
rozšíriť chce prezentačné podujatia RR v kraji. Za rovnako dôležité považuje zlepšenie
pokrytia kraja vysielacím signálom.

Vlastné vysielače Slovenského rozhlasu
V najbližších mesicoch uvedie Slovenský rozhlas do prevádzky za západnom Slovensku štyri
vlastné krátkovlné vysielače vďaka čomu poskytne poslucháčom nielen vyššiu kvalitu
signálu, ale získa aj poznatky o nákladoch prevádzky a tak aj argumenty do diskúsie so
Slovenskými telekomunikáciami o výške poplatkov za šírenie signálu. Na tlačovej besede v
Banskej Bystrici 11.januára

to vyhlásil ústredný riaditeľ SRo Jaroslav Rezník. Podľa

riaditeľa reálna hodnota služby, ktorú ST rozhlasu poskytujú, je len asi na polovičnej úrovni
ceny, ktorú ST od SRo pýtajú.Riaditeľ nepovažuje rozhodnutie vlády poskytnúť SRo z
zdrojov FNM 122 mil. Sk za systémové. Za také označil zvýšenie koncesionárskeho poplatku
a úhradu od štátu za služby v jeho záujme ako sú napr. udržiavanie chodu troch stredovlných
vysielačov na žiadosť Rady obrany štátu a vysielanie pre zahraničie a národnostné menšiny.
Súčasnej cene služieb ST by vraj odpovedalo zvýšenie poplatku z 30 na 50 Sk. Ako dodal, ak
by od roku 1997 poplatok narastal podľa inflácie, pohyboval by sa teraz okolo 57 Sk a SRo by
bol v 600-miliónovom zisku. Takto získavajú z koncesie 450 mil. Sk, 210 mil. Sk od štátu, 90
mil. Sk z reklamy a vytvárajú stratu 200 mil. Sk; 47 % nákladov pritom predstavujú poplatky
ST. Konštatoval, že ak SRo je päť rokov najdôveryhodnejším médiom a tri roky
najdôveryhodnejšou inštitúciou v SR, mala by mu vláda štátu s trhovou ekonomikou
poskytnúť patričné ekonomické zdroje. Je presvedčený, že občania by zvýšenie
koncesionárskeho poplatku takejto inštitúcii pochopili.
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10 ročník súťaže Najkrajší kalendár
Desiaty ročník celoslovenskej súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2002, ktorú zorganizovali
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Klub fotopublicistouv pri Slovenskom syndikáte
novinárov, prišiel 13.januára s novou kategóriou - autorskou súťažou. Spolu je pripravených
12 kategórií - voľne predajné, umelecké, firemné, obcí a miest, resp. stolové, jedno a viac
listové nástenné. Ako informoval predseda KF SSN fotograf a vydavateľ Vladimír Bárta,
pretože doteraz prihlasovateľmi mohli byť len tlačiarne a vydavatelia, zaviedla sa osobitá
kategória pre autorov. Hodnotí sa grafický dizajn, polygrafické spracovanie, obsah a
prehľadnosť, kompozícia obrazov, osobitosť prístupu a ďalšie kvality. Výstava najlepších
bola tradične putovná a po B.Bystrici sa chystá do Levíc, Bratislavy, Košíc a na záver na hrad
Slovenská Ľupča. Súbežne so súťažou Najkrajší kalendár, ktorú vyhodnocovala odborná
porota, bežprebiehala aj súťaž Najobľúbenejší kalendár Slovensko 2002, kde anketovým
spôsobom rozhodovali uživatelia a návštevníci výstav. V minulom ročníku prihlásilo 25
prihlasovateľov 52 kalendárov. V kategórii voľne predajných kalendárov boli víťazmi diela
Medzi nebom a zemou z firmy Spektrum Grafik v Banskej Bystrici, Piesky z Kalendária
Prešov a kalendár pre nevidiacich Slovenskej knižnice pre nevidiacich M.Hrebendu.

O Radvanskom kaštieli
V priestoroch Radvanského kaštieľa sa 2. 12. 2002 konala tlačová beseda za účasti primátora
mesta Jána Králika Banská Bystrica a predstaviteľov španielskej spoločnosti Compuanswer
Ibérica. Táto spoločnosť zamýšľa

zrekonštruovať Radvanský kaštieľ. Ako konštatoval

riaditeľ spoločnosti, pán Javier Daučik Ciboch, majú záujem o tento objekt práve pre jeho
výhodné umiestnenie a dobré dopravné napojenie. Zámerom spoločnosti je vybudovať tu
moderný, 4-5 hviezdičkový, hotel. Spoločnosť samozrejme akceptuje požiadavky
Pamiatkového úradu. Prínosom je aj okolie objektu, t.j. existencia parku. Španielska strana
preferuje strednú a východnú Európu ako zónu obchodného rozmachu a chápe Radvanský
kaštieľ po jeho dokončení ako hotelové zázemie pre Európu. Spoločnosť Compuanswer
Ibérica podpíše s Mestom Banská Bystrica dohodu o postupe prác. Prvým krokom podľa nej
bude vypracovanie znaleckých posudkov na objekt, ktoré si nechajú vypracovať obe strany,
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potom obchodné rokovania o vstupe, resp. založení spoločnosti a schválenie pripravených
materiálov v mestskom zastupiteľstve. Spoločnosť, ktorá v súčasnosti plánuje aj kúpu a
rekonštrukciu dvoch hotelov v Bratislave, je podľa finančného manžéra, pána Jeana Francoisa
Alandriho, pripravená investovať do rekonštrukcie kaštieľa cca pol miliardy slovenských
korún. Presné čísla ešte nie sú spracované, rozpočet bude definitívny až po znaleckých
posudkoch. Investície vyvolajú vznik asi 100 –120 pracovných miest. Od podpísania zmluvy
predpokladá architekt firmy, pán Antonio Bustos, dobu cca 18 mesiacov na rekonštrukciu.
Spoločnosť mieni pristaviť lôžkovú časť s cca 300 ložkami. Ako povedal primátor mesta,
zámer predpokladá vytvorenie spoločnosti, v ktorej budú partnermi Mesto Banská Bystrica a
spoločnosť Compuanswer Ibérica. Teda nejde o predaj kaštieľa a pozemku, len o jeho
zveľadenie. Bolo to zatiaľ prvé reálne rokovanie s možným investorom, pretože kaštieľ je už
asi rok vykúpený zo záložného práva a teda je už zase disponibilným aj vo vzťahu k založeniu
takejto spoločnosti na jeho rekonštrukciu.

Výstava fotografií
Ešte v máji sa v Slovenskom inštitúte v Prahe konala prezentácia mesta Banská Bystrica,
ktorej súčasťou bola prvá inštalácia výstavy Banskobystričana Rastislava Bera -

Obraz

architektúry Banská Bystrica – Praha. V rámci nej boli vystavené umelecké fotografie krásy a
architektúry Banskej Bystrice. Návštevníkmi boli najmä obyvatelia Prahy so vzťahom
k Banskej Bystrici. Na podujatí bol prítomný aj veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav
Ballek s manželkou. V novembri sa výstava predstavila aj nášmu mestu. Milovníci krásy ju
navštívili vo Výstavnej sieni Emila Belluša v Banskej Bystrici, Nám. SNP č.7.

Autor

fotografií Rastislav Bero Výstava trvala do 29. novembra 2002

Extrémistická literatúra
Medzinárodný záťah na vydavateľov pravicovo extrémistickej literatúry
Knihy, cédéčka a iné tlačoviny pre západoeurópskych obdivovateľov násilníckych idejí sa
kompletovali a sčasti tlačili na Slovensku bol úspechom spoluráce policajných zložiek.
Niekoľko štvorcových metrov cédéčiek, kníh, počítačových zostáv

a iných materiálov

pravicovo extrémistického obsahu podnecujúceho k rasovej nenávisti a násilu zaistila polícia
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v Banskej Bystrici. Ako na tlačovej besede v B.Bystrici 6.februára uviedol zástupca riaditeľa
banskobystrického Krajského úradu vyšetrovania Marián Slobodník, bol to výsledok dlhšej
spolupráce s partnermi zo SRN, odkiaľ na akciu v rámci žiadosti o právnu pomoc prišla aj
desiatka pracovníkov polície, prokuratúry a zástupca velvyslanectva. Komromitujúce
materiály boli zaistené pri prehliadke priestorov firmy AFK a bytu na Švermovej ul., kde
bývala konateľka firmy Katarína P. s manželom Adrianom P., 37-ročným občanom SRN
trvalo bývajúcim vo východonemeckom Kronachu. Práve Adrian P. je považovaný za osobu,
ktorá firmu v podstate riadila - firma rovnakého názvu a zamerania pracovala v prvej polovici
90. rokov v SRN, kým ju nepreniesli do SR. V rodnej krajine bol totiž Adrian P. za podobnú
činnosť v rokoch 1994 až 2000 štyri razy trestne stíhaný a dva razy aj odsúdený k penežitým
trestom. Tentoraz nemeckí policajti využili jeho návštevy SRN, zadržali ho a aj obvinili z
trestných činov propagácie prostriedkov protiústavných organizácií, používania znakov
protiústavných organizácií a za propragáciu násilia. Situácia na Slovensku bola doteraz
zložitejšia, lebo colné orgány zachytili len časť z produkcie firmy AFK a jej obsah
nepostačoval na začatie trestného stíhania - firma produkovala rôzne závadnú, resp. aj
nezávadnú literatúru a hudobnú produkciu, prospekty a obaly. Podiel konateľov firmy druhým bol Bystrík I. -, ako aj napr. slovenských tlačiarní, je v procesu preverovania.
Medzi zadržanými dôkazmi boli napr. CD-platne s piesňami ako Moja zbraň, Sláva a
česť Waffen SS, Noty nenávisti, Starý muž. Adresátmi produkcie boli rôzne organizácie,
napr. W.A.R., resp. Nowar. a ´dalšie z krajín západnej Európy. Len za predaj CD-platní utržil
Adrian P. najmenej 209.000 DEM. V priebehu prehliadky do firmy pošta doručila ďalších
1500 cédéčiek z Bangkoku, pre ktoré už boli pripravené kazety a sprievodné texty. Polícia
skúma zadržanú literatúru, CD-platne a počítačové zostavy, resp. grafické programy,
autorstvo diel atď. Na

akcii sa zúčastnilo na 40 policajtov a príslušníkov PPÚ,

spolupracovalo sa s Krajským riaditeľstvom PZ, Prezídiom PZ, Krajskou a Generálnou
prokuratúrou, Ministerstvom spravodlivosti a Interpolom.

VII. ročník Festivalu Envirofilm
Vyše sto snímkov sa prihlásilo na VIII. ročník medzinárodného festivalu filmov, televíznych
programov a videoprogramov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia Envirofilm,
ktorý sa uskutočnil od 7. do 11. mája v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Zvolene.
Riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Miroslava Tončík uvízal skutočnosť, že
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medzi sprievodnými podujatiami bola už po siedmy raz medzinárodná súťaž výtvarnej
tvorivosti detí Zelený svet, premiéru mala súťaž v literárnej tvorbe mládeže. Jednou z tém
sprievodných konferencií bol vzťah športových činností a životného prostredia, ktorá sa
odzrkadlila aj v spolupráci s japonským výrobcom športových potrieb Mizuni a v účasťou
podpredsedu MOV Schmidta z Maďarska. Riaditeľ konštatoval, že z finančných dôvodov sa v
B.Bystrici festival presunul z Domu kultúry do priestorov Pamätníka SNP. Dodal, že napriek
tomu, že podujatie je výrazne zamerané na mládež a osvetu, nepodarilo sa zjednať zľavy z
trhových cien rôznych služieb. V minulom roku si festival vyžiadal asi štyri mil. Sk. Riaditeľ
vyzdvihol záujem škôl a organizácií o zapožičiavanie snímkov z archívu festivalu, ktoré sa
cez pracoviská SAŽP využíva na celom Slovensku. Medzi 16 spoluorganizátormi boli štyri
ministerstvá, tri vysoké školy, zúčastnené mestá, mediálne a umelecké inštitúcie, z
hospodárskej sféry však len Železiarne Podbrezová.
V

BANSKEJ

BYSTRICI

V ROKU

2002

ZALOŽILI

FEDERÁCIU

ENVIRONMENTÁLNYCH FESTIVALOV .
Indický film Sloboda...! režiséra Amara Kanwara získal hlavnú cenu Envirofilmu v Banskej
Bystrici , medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov
s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia. Prvú cenu v kategórii A za scenár
spravodajského publicistického videoprogramu priznala medzinárodná porota českému filmu
Veľa hlasov režiséra Tomáša Škrdlanta. V kategórii B – za réžiu dokumentárneho filmu
najvyššie ocenila nemecký film Strašidelné rašeliniská v réžii Thomasa Willersa. Za redakčnú
prípravu, scenár vzdelávacieho, alebo náučného videoprogramu, filmu, získala 1.cenu rakúska
snímka Ovocie pokušenia v réžii Barbary Puskas. Španielsky film režiséra Leandra Blanco
Môj svet + Nikto ťa neľúby zvíťazil v kategórii D, za réžiu filmu vypovedajúceho k téme
festivalu dramatickou formou. Ďalším víťazným projektom udelili ceny ministra
pôdohospodárstva SR, primátorov Banskej Bystrice, Zvolena a Banskej Štiavnice, rektorov
akadémie umení a univerzít, generálneho riaditeľa SAŽP, ústredného riaditeľa STV a poroty.
Organizátori podujatia, ktoré sa uskutočnilo 7.-11.mája v Banskej Bystrici, Zvolene a Banskej
Štiavnici, zaevidovali 105 súťažných filmov. Do uzávierky prišlo 94 snímok z 21 krajín a
deväť z nich porota vyradila, pretože nevyhoveli tematicky a kvalitou. Slovensko sa
prezentovalo 18 filmami a jeden z nich, Šulíkova Stratu domova – Tretia svetová vojna získal
Cenu rektora Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Za umelecky hodnotnú výpoveď o
postojoch a osudoch ľudí, ktorým stavba priehrad zobrala domovy. Súťažnú prehliadku
sprevádzali odborné konferencie i semináre a zástupcovia 6 environmentálnych festivalov pri
tejto príležitosti založili federáciu Ecomove International, ktorá je ako medzinárodná
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organizácia registrovaná v Nemecku. Prezidentom Federácie environmentálnych festivalov sa
stal zástupca Ekofilmu František Urban z Českej republiky.
Indický film Freeedom...! - Sloboda...! režiséra Amara Kanwara sa stal víťazom VIII.ročníka
medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou
ochrany a tvorby životného prostredia Envirofilm 2002. Výsledky zverejnila 10. mája na
tlačovej besede v B.Bystrici predsedkyňa poroty Katarína Javorská. uviedla, že kolekcia
filmov bola bohatá, rôznorodá a kvalitná, ale napriek tomu a faktu, že na každom festivale sú
vždy menšie či väčšie spory, o Hlavnej cene sa rozhodlo jednomyseľne a tiež v rpípade
ďalších filmov boli diskusie len o priradení konkrétnych cien.
Prvú cenu v kategórii publicistiky porota udelila filmu Mnoho hlasů českého režiséra
Tomáša Škrdlanta, v dokumentoch Strašidelným rašeliniskám Thomasa Willersa zo SRN, v
kategórii vzdelávacej rakúskemu Ovociu pokušenia Barbary Puskásovej a v kategórii
dramatickej Španielovi Leandrovi Blancovi za Môj svet + Nikto Ťa neľúbi. Spolu získalo
rôzne ceny 15 diel, Cena Únie slovenských televíznych tvorcov za dlhoročný prínos k
audiovizuálnej tvorbe s evnironmentálnou tematikou bola udelená režisérovi STV Imrichovi
Schlosserovi. Fakt, že SR získala prostredníctvom Marka Šulíka, resp. jeho diela Strata
domova - tretia svetová vojna, len Cenu rektora UMB, je podľa K.Javorskej odrazom stavu,
kedy sa verejnoprávna televízia v tejto oblasti angažuje len nedostatočne. Pritom atraktívne
dokumenty BBC, ORF, ZDF a iných sú vraj vynikajúco predajným artiklom. Treba mať
režijný nápad, poznať cieľového, čiže televízneho diváka a podať téma prítažlivo, dodala.
Víťazný film je 58-minútovým snímkom o prírode a o pracujúcich ľuďoch
vzdorujúcich útoku na ich živobytie, o demokracii a zisku. Opisuje odpor kmeňov proti
banskému priemyslu, boj pobrežných komunít proti veľkým prístavom a iné masové hnutia,
ktoré sprevádzajú cestu Indie od koloniálnej ríše ku globalizácii. K.Javorská dodala, že ide o
film s veľkým "F", o vynikajúcu umelckú výpoveď s výbornou kamrou a strihom.

Eurofolklór
Eurofolklór 2002 sa uskutočnil v Banskej Bystrici, Hronseku a Heľpe. Sedem ľudových
hudobných a speváckych súborov u ČR, Juhoslávie, Maďarska, Poľska a Slovenska vystúpilo
25.júna v Banskej Bystrici, v sobotu v Hronseku (okr. B.Bystrica) a v nedeľu v Heľpe (okr.
Brezno) na 12.ročníku medzinárodného festivalu hudobného folklóru Eurofolklór. Na
banskobystrickom námestí, v hronseckom parku a v Heľpe na námestí a v amfiteátri v rámci
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37.ročníka Horehronských dní spevu a tanca sa dovedna na piatich koncertoch predstavila
ľudová hudba a ženská spevácka skupina z belehradského inak 300-členného súboru Dimitrije
Tucovič, pomerne nová budapeštianská skupina Zajgó, súbor Körös z Gyuly, opavské
Sekeráše, krakovskí vysokoškolskí Skalni, terchovská muzika Jána Patrnčiaka (okr.Žilina) a
Zacharovci z Poník .Usporiadatelia zo Stredoslovenského osvetového strediska pokračujú v
ceste nastúpenej v minulom ročníku, kedy sa tanečný festival premenil vo festival hudobný.
Ako uviedol Rudolf Veselovský, snahou je udržať podujatiu štatút CIOFF a ponúkať divákom
kvalitné ľudové muziky a národné zvláštnosti hudobného folklóru.

Štátna opera v Banskej Bystrici
Tri mladé pohľady na vášeň, lásku a bolesť - Krvavá svadba, Salome, Posledné tango pre
Teba pripravila

Štátna opera v Banskej Bystrici. Prácu troch mladých režisérov a

choreografov Dany Dinkovej, Petra Šimka a Jozefa Dolinského ml. uviedlo ako celok v
premiére 26.apríla, prvé z diel - Krvavá svadba - už totiž malo svoju premiéru v októbri 2000.
P.Šimek, ktorý pôsobil v pražskom ND, Semafore a v libereckom Divadle F.X.Šaldu,
si vybral biblický príbeh, "viac legendu ako skutočnú udalosť", o ľudských činnoch
prekračujúcich zabudnuté hranice. Podľa neho má totiž každé náboženstvo či ideový systém
pôvodné prikázanie dané mu v prvopočiatkoch, ktoré platia pre všetkých. Príbehom vzťahu
Salome a jej otca Herodesa Antipu, pri ktorom príde o krk prorok Jochanaan, chce preto
doložiť, že hranice platia aj pre mocných a ich deti. P.Šimek tiež ocenil ponuku pracovať v
SR a vyzdvihol kvalitu súboru a najmä atmosféru v ŠO.

J.Dolinský ml. uviedol, že ľudia si

nevyberajú dobu, do ktorej sa narodia, ale môžu ju ovplyvniť, tvarovať podľa seba a svých
schopností. Divákom chce ponuknúť čas na zamyslenie, že všetci sú konfrontovaní s
rovnakou dobou, ale každý vidí svoj svet, pričom ten je úplne iný, ako sa zdá. Posledné tango
je potom šancou pre nový začiatok.Hlavné postavy stvárnili Michal Mikeš (Milenec; Herodes;
Prvý muž) a Tatiana Jánošová (Nevesta, Herodiana, Prvá žena), ďalej Marek Lihoťan,
Michaela Almášiová ai. Hudbu pre drámu F.G.Lorcu vybrali z diel J.S.Bacha, T.L.D.Victoria
a G.Muffata, Salome sprevádza hudba G.Mahlera, tango zaznie v tónoch A.P. Al Di Meolu.
Kostýmy vytvorili Jana Havlovičová a.h. (Krvavá svadba) a Lea Fekete a.h. (Salome a
Psledné tango), scénu pre posledné dve diela pripravil Pavol Andraško a.h.
Riadieľ ŠO R.Hromada uviedol, že cieľom bolo dať priestor mladým umelcom a vzájomnej
konfrontácii ich prác. Vznikli tri rôzne sujety a z nich názorový trojúhelník, ktorý sa preťal na
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téme vášne, lásky a bolesti.ŠO na zvyšok sezóny pripravilo ešte premiéru klasického
prevedenia Maškarného bálu, pre Zvolenské hry zámocké diela Verdiho a Belliniho, derniéru
malaVerdiho Traviata. Poslednou premiérou sezóny v banskobystrickej Štátnej opere bola
14.júna romantická opera Giuseppe Verdiho Maškarný bál. V režii Miroslava Fischera a pod
dirigentskou taktovkou Pavla Tužinského sa na scéne Milana Ferjenčíka v kostýmoch Josefa
Jelínka predstavia v postave Riccarda Stanislav Matis, resp. Alojz Harant, v roli Renáta
Zoltán Vongrey alebo Pavol Mauréry a v úlohe jeho manželky Amelie Mária Tomanová či
Ľjubov Šarnina. Ako uviedol riaditeľ ŠO Rudolf Hromada, v podobe Maškarného bálu zvolili
klasické, osvedčené dielo v klasickom podaní osvedčeného režiséra, pričom chceli ešte
pripomenúť minuloročné verdiovské oslavy. M.Fischer upozornil, že hudba diela "lezie do
srdca, do duše", priznal, že námet - atentát na predstaviteľa moci - nie je zložitý, ale hudba
výborne vykresluje charaktery postáv - sprísahancov, prívržencov, ich vášne, lásky a cti.
Alžbeta Trgová predstavujúca postavu pážaťa, ktoré posúva dej, konštatovala, že súbor dielo
privítal a ocenil krásnu muziku a náročné party. Režisér, ktorý inscenoval v B.Bystrici v 60. a
70.rokoch, sa vraj vrátil do ŠO opery rád. Prizval si sebou zo SND blízkych
spolupracovníkov, lebo chce prispieť k rastu súboru ŠO, ktorý je snaživý, ochotne plní jeho
požiadavky a nezbytnosť alternácií v malom kolektíve využíva ako svoju prednosť k rastu
kvality. Od 8. do 21.júla vycestovala deväťčlenná reprezentácia ŠO na už piaty zájazd do
Japonska. V Japonsku predvedú árie napr. z La Traviatty a Čardášovej princeznej v
koncertnom kostýmovom prevedení. Okrem štyroch koncertov sa uskutočnilo rokovanie o
postupe príprav spoločného slovensko-japoského operného projektu a

konzultáciacie

možnosti japonských študentov operného spevu u nás. Pre 29.ročník Zámockých hier
zvolenských pripravila ŠO pre opernú časť Maškarný bál, koncert Summertime z diel
amerických skladateľov a odborný seminár o minulosti a budúcnosti hier.

O novom Poštovom múzeu v Banskej Bystrici
Historický sumár priravil pre kroniku mesta jeho riaditeľ PhDr.Štefan Kollár.
Korene poštového múzejníctva siahajú až do čias miléniovej výstavy, ktorá bola
otvorená 2. mája 1896 v Budapešti. Tam vystavované predmety z poštovej histórie Uhorska
tvorili základ zbierok Poštového múzea, zriadeného po výstave v Budapešti. Založenie
poštového múzea je späté i so vznikom Československa a vydaním prvej poštovej známky
v novej republike 18. decembra 1918. Bolo zriadené v Prahe s cieľom uchovávania a
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dokumentovania vývoja pôšt, telekomunikácií, rádiokomunikácií a známkovej tvorby.
Myšlienka vytvorenia samostatného poštového múzea na Slovensku sa stáva aktuálnou až
v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V roku 1942 bolo filatelistické oddelenie zriadené pri
Slovenskom národnom múzeu v Martine. Až v osemdesiatych rokoch sa podarilo snahu o
zriadenie rezortného pracoviska muzeálneho typu na Slovensku priviesť do úspešného konca.
Dokumentačné centrum spojov vzniklo na základe uznesenia vlády SSR číslo 200 z 1. apríla
1981. Ústredný riaditeľ spojov Ing. Ondrej Kováč listom č.j.10496/1984-AS zo dňa 17. 10.
1984 požiadal riaditeľa Riaditeľstva pôšt v Bratislave, dpt. Františka Juríka o zabezpečenie
zriadenia dokumentačného centra spojov, ktoré bolo 8. 11. 1985 v Bratislave otvorené na
Pošte 1. Dokumentačné centrum spojov malo za cieľ zhromažďovať a ochraňovať doklady
archívnej, knižnej a muzeálnej hodnoty, dokumentujúce históriu vývoja spojových organizácií
od ich vzniku až po súčasnosť.V roku 1993 ovplyvnili chod pracoviska dve závažné zmeny.
Prvou bolo organizačné začlenenie tohto účelového strediska

do Ústredia Slovenskej

pošty, š. p., pod názvom Dokumentačné centrum a známková tvorba, podriadené riaditeľovi
prevádzkového úseku, a druhou presťahovanie do, žiaľ, nevyhovujúcich priestorov na Poštu
55 v Petržalke. Rozdelenie československej federácie znamenalo rozšírenie náplne činnosti o
kompetencie Poštového múzea v Prahe.
Presťahovaním Ústredia Slovenskej pošty, š. p., do Banskej Bystrice v roku 1996 sa vytvorili
vhodné priestorové podmienky, na základe čoho sa pod názvom Dokumentačné centrum
Slovenskej pošty, š. p., toto účelové zariadenie koncom roka 1997 presťahovalo z Bratislavy
do Banskej Bystrice. Činnosť Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š.p., v roku 1997 sa
riadila plánom práce, ktorý zahŕňal úlohy, vyplývajúce z opatrenia č. 1.2/RV-97, schváleného
v Rade riaditeľov Slovenskej pošty, zameraného na presun účelového strediska do Banskej
Bystrice. Okrem legislatívnej, ekonomickej a projektovej činnosti boli zabezpečované
stavebno-technické práce a interiérové vybavenie pracovní, výstavnej miestnosti, knižnice a
depozitu, ako aj práce, súvisiace s presťahovaním dvoj- a trojrozmerných predmetov.
Harmonogram sťahovania bol dodržaný, 8. 10. 1997 vo výstavných priestoroch bola otvorená
výstava „40 rokov známkovej tvorby Jozefa Baláža“ a 18. 12. 1997 bolo toto účelové
stredisko sprístupnené verejnosti. Týmto sa postupne začali napĺňať základné teoretické
princípy činnosti tohto účelového zariadenia Slovenskej pošty, š. p., stanovené v „Koncepcii
odbornej správy zbierkových predmetov Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š. p.“ a to,
zamerané na nadobúdanie, spracovanie a sprístupnenie muzeálnych predmetov. Do roku 1997
Dokumentačné centrum a známková tvorba pôsobilo väčšinou v zahraničí, propagovaním
slovenskej poštovej známkovej tvorby, od roku 1998 orientovalo svoju činnosť najmä na
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Slovensko. Muzejné zbierky sú rozdelené do 2 základných skupín: dejiny pošty, vrátane
odboru telekomunikácií, a známková tvorba. Ďalšiu skupiny tvoria zbierky bežných
predmetov poštovej prevádzky, ako napr. listy, balíkové váhy, poštové vrecia, modernejšie
zariadenia a prístroje (pečiatkové zariadenia a rôzne automaty). Cennou súčasťou je fond
osobnej výbavy poštmajstrov, postiliónov a poštových doručovateľov, kde sú rovnošaty,
doplnky odevov, čiapky, kabátce, poštové brašne, poštové trúbky atď. V mapovom a
obrazovom archíve sú poštové mapy, portréty poštmajstrov atď. V zbierkach je aj niekoľko
manuálnych telefónnych ústrední, telefónne prístroje v prevažnej miere z 20. storočia,
rozličné meracie prístroje, prvý telefónny hlásič presného času z roku 1947. V súčasnosti sa
začína tvoriť archív fotodokumentácie, videozáznamov a filmov.Samostatnou základnou
skupinou je oblasť známkovej tvorby a filatelie. Tu sú uložené československé známky
z rokov 1918-92, obálky prvého dňa vydania, ako aj známky zo zahraničia a známky
členských štátov Svetovej poštovej únie. Najucelenejšiu zbierku však tvoria dokumenty
z tvorby súčasných poštových známok. Každá vydaná známka má svoju dokumentáciu od
výtvarného návrhu, cez ryteckú rozkresbu odtlačky rytiny, tlačové postupnosti, skúšky farieb,
sútlače a tak isto dokumentáciu z tlačiarne – ryteckú doštičku, tlačové dosky a podobne.
Samotný fond tvoria poštové známky vo forme tlačových listov a obálky prvého dňa vydania.
Dopĺňajú sa i fondy poštových lístkov, nálepných lístkov, kartex maximu, celinové obálky.
Filatelistický fond spestrujú medaile, katalógy z domácich i medzinárodných filatelistických
výstav.Takto bolo do roku 2002 spracovaných 163 287 zbierok, z ktorých druhostupňovo
bolo spracovaných 2 733. Za obdobie 1995-2002 bolo realizovaných 39 výstav.
Z medzinárodných možno spomenúť: „Slovenské poštové známky“ inštalované v Berlíne a
v Chile v roku 1997, „Červená, biela, modrá – dejiny pošty, poštovníctva a filatelie v Českej
republike a Slovenskej republike 1998“ v Berne, účasť na filatelistickej výstave „PHILEX
FRANCE 1999“, „China 1999“, kde Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, š. p., za
expozíciu bolo ocenené cenou výstavy. Z domácich výstav hodno spomenúť účasť na
„NITRAFILE ´98“, „EYODFILE ´99“, „Nostalgia-expo 1999“, a v roku 2000 urobilo
múzeum vlastné výstavy „Martin Benka – známková tvorba“ a „Fero Horniak – výber
z tvorby“, atď. Dôležitou súčasťou práce je i informácia verejnosti o tvorcoch známky. Takto
bolo realizovaná výstava „Známková tvorba Jozefa Baláža“ a výstava „Fero Horniak – výber
z tvorby“. Nemenej dôležitou je spolupráca so Zväzom slovenských filatelistov, kde sa
Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, š. p., zúčastnilo na výstavách, organizovaných
filatelistami z Detvy, v rokoch 1998 a 1999, z Považskej Bystrice 1999, Žiliny 2001, ako i na
Medzinárodnej výstave poštových známok SLOVENSKO 2002. Dôležitá je okrem
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dokumentačnej činnosti i odborná činnosť. Pracovníci v súčasnom období realizujú niekoľko
projektov, zameraných na dejiny pošty a známkovú tvorbu, ako napr. „Filatelistický
terminologický slovník“, „Vlaková pošta na Slovensku“ posledne menovaný bol ukončený
v roku 2000 vydaním publikácie. Nemenej dôležitou činnosťou je publikačná činnosť.
Pracovníci v rokoch 1997-2002 publikovali tak v podnikovom časopise Poštové zvesti ako aj
v ďalšej tlači a katalógoch výstav. Pracovníci spolupracujú so Zväzom slovenských
filatelistov, zberateľmi, ktorí sa zaujímajú o poštu a poštovú históriu. V tejto oblasti hodno
spomenúť spoluprácu s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
univerzity pri príprave diplomových prác poslucháčov.
Okrem uvedeného dôležité miesto v rámci Poštového múzea Slovenskej pošty, š. p., zastáva
knižnica, ktorá bola založená v roku 1999. Bol spracovaný knižný fond v rozsahu 2156
knižných publikácií a 80 časopiseckých titulov a spracovaná evidencia v zmysle zásad práce
múzejnej knižnice. Tematicky knižnica je rozdelená na časť historickú a súčasnú a časopisy.
Medzi najvzácnejšie fondy knižnice možno zaradiť zbierky zákonov a nariadení, ako i
legislatívne normy poštárov, tzv. „Úradné listy“, ktoré dokumentujú historický vývoj
slovenskej pošty a poštovníctva, od čias Rakúsko-Uhorska až po súčasnosť. I keď pôvodným
úmyslom bolo už v roku 1997 navrhnúť štruktúre Slovenskej pošty, š. p., štandardnú
organizačnú jednotku, ktorá by po razantných štrukturálnych personálnych a technických
úpravách poskytovala komplexné dokumentačné a informačné služby, po viacerých úvahách
sa však pristúpilo na riešenie postupného prerastania pôvodného organizačného celku aj za
cenu dočasného utlmenia niektorých predpokladaných aktivít a prijať koncepciu viacerých
postupných krokov, jedným z ktorého je i premenovanie Dokumentačného centra Slovenskej
pošty, š. p., na Slovenská pošta, š. p., Poštové múzeum so sídlom v Banskej Bystrici na
Partizánskej ceste. Jeden z dlhodobých cieľov sa naplnil. 1. 3. 2000, kedy na žiadosť
zakladateľa – Slovenskej pošty, š.p., Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod číslom
MK 2225/2000-400 zaregistrovalo Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, š.p., do registra
múzeí a galérií Slovenskej republiky pod názvom Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum.
Realizáciu tejto práce nie je možné si predstaviť bez podpory nadriadených orgánov. Možno
konštatovať, že od roku 1997 vedenie Slovenskej pošty, š. p., vytváralo a dúfam, že bude
vytvárať potrebné materiálne, technické i personálne prostredie v Slovenskej pošte,

š. p.,

Poštovom múzeu, aby stanovené ciele, postupné kroky už v roku 1997 sa napĺňali a tým sa
umožňovalo vytvárať ucelený systém v rámci dokumentovania činnosti slovenských poštárov.
Svedčí o tom i naplnenie ďalšieho cieľa v roku 2001, keď na Svetový deň pošty sa
sprístupnila verejnosti I. stála expozícia Slovenskej pošty, š.p., Poštového múzea. Naplnil sa
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ďalší krok stratégie, a to členstvo v Medzinárodnom združení dopravných a poštových múzeí,
ako aj Medzinárodnej únie technických múzeí, čím sa toto účelové stredisko Slovenskej
pošty, š. p., stalo nielen u nás doma, ale i v zahraničí, plnohodnotným členom v rodine
múzeí.

Divadlo Raduga v Divadle na Rázcestí
Premiéru Večere nad mestom Laca Keratu uviedla 30. apríla Herecká divadelná spoločnosť
Raduga v Bábkovom divadle na Rázcestí (BDnR). Druhé uvedenie diela na Slovensku - prvé
bolo v Divadle A.Bagára v Nitre - vzniklo práve v koprodukcii s BDnR. Išlo o tretie
predstavenie z projektu Dramaklub, ktorým BDnR poskytuje šancu rôznym novým a
amatérskym súborom a vytvára podmienky pre umeleckú prax a odborný rast mladých
divadeľníkov. Raduga, zložená z študentov banskobystrickej Akadémie umenia, túto možnosť
využíva už po druhý raz - v predchádzajúcej sezóne to bolo predstavenie Spor. Horor v duši ako znel podtitul - predviedli v režii Michala Náhlíka Branislav Bajus, Anna Gromanová,
Jana Varhalíková, Zuzana Kyzeková a Ľudmila Klimková, ktorá zložila aj hudbu, scéna je
dielom Kamila Juráška, kostýmy navrhla Andrea Lapšanská.

Umelecký

šéf

BDnR

Marián Pecko 29.apríla konštatoval, že text spoluzakladateľa divadla Stoka z Banskej
Bystrice z konca 90.rokov používa súčasný, niekedy až extravagantný jazyk. Ako dodal,
prvky absurdného dramatu či súčasnej anglickej dramatiky dokreslujú prepletenec myslenia a
rôznych videní sveta dokumentovaných na vzťahu jedného muža a štyroch žien stretávajúcich
sa jedného večera v jednej krčme.

24. ročník FESTIVALu V. F. Bystrého
Od 25. do 27. apríla sa konal už 24. festival zborového spevu Viliama FigušaBystrého. Zúčastnili sa ho aj hostia z nášho partnerského mesta Montana v Bulharsku,
ktorých reprezentoval 10 členný mužský zbor.
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7. dixielandový festival Dixie bridge
Od 3. do 4. mája sa v Banskej Bystrici konal 7. medzinárodný dixielandový festival. PKO sa
v spolupráci s ďalšími organizátormi podarilo zrealizovať projekt prepojenia partnerských
miest Viszegrádskej 4 – Banskej Bystrice, Šalgotarjánu, Hradca Králové, a tiež poľského
mesta Szczawnica. Do jedného celku budú jednotlivé mestá prepojené tak, že v každom
z nich vystúpia : Joe Murányi (posledný zo žijúcich spoluhráčov Juisa Amstronga, hral s ním
na klarinete), kapela Story Ville Band z mesta Szeged v Maďarsku a Ladislav Kerndl (
český „Frank Sinatra“).Hviezdou festivalu v Banskej Bystrici bol aj posledný spoluhráč
legendárneho Louisa Armstronga, virtuózny jazzový klarinetista maďarského pôvodu, z
USA Joe Murányi. 3. a 4, mája na 7.medzinárodnom dixielandovom festivale Joe Murányi,
Jean Shy, Láďa Kerndl, Jerzy Bozyk, Jana Orlická a ďalší jazzmani vystupujúci na jazzovom
týždni v mestách V4 darovali banskobystrickému publiku nezabudnuteľné zážitky.
Joe Muráyi, posledný žijúci muzikant, ktorý hrával s Louisom Armstrongom bol jedným z
najväčších lákadiel podujatia.

Piatkové a sobotňajšie popoludnie rozozvučalo ulice a

námestia BanskejBystrice. Kapely z B.Bystrice, Piešťan, Serede, Slovenskej Ľupče a Žiliny
potvrdili, že jazz a dixieland je hudbou šťastných ľudí. Večer sa k nim v piatok v Dome
kultúry a v sobotu na nám. SNP pripojili jazzmani z USA, Maďarska, Poľska a SRN. Okrem
Joe Murányho, ktorý šesť rokov hrával vedľa legendárneho Satschma, boli hviezdami aj Jean
Shy, Láďa Kerndl (hrával s Dukem Ellingtonom), Jerzy Bozyk, Jana Orlická a Jana
Kociánová, resp. Storyville Jazz Band zo Szegedína, nemecký Barrel House Jazz Band,
poľský Jazz Band Ball, BB Band Dixieland Jazz Band, Ján Bulla Band B.Bystrica,
Saxofónové kvarteto Sl.Ľupča, Traditional Revival Jazz Band a ďalšie kapely. Festival bol
súčasťou jazzového týždňa Dixielanad Bridge in Central Europa v štyroch mestách krajín V4.
Začal v Szczawnici, pokračoval v partnerskom meste, v Hradci Králové, na dva dni sa zastavil
a prepojil Banskú Bystricu a skončil v nedeľu v Salgótarjáne.

Finančná podpora mesta pre kultúru a šport
Mesto Banská Bystrica sa podľa svojich rozpočtových možností finančne podieľa na zaistení
mnohých akcií. Od roku 1999 do polovice tohto roka v oblasti kultúry, napríklad, náklady
spojené s občianskymi obradmi predstavovali 765,9 tis. Sk, náklady na festivaly (FEST,
Dixieland, Eurofolklór, Literárnu Banskú Bystricu) 325 tis. Sk, vydávanie Kultúrno-
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spoločenského spravodajcu KIS za túto dobu stálo 589,7 tis. Sk, oprava pamätníkov v meste
stála 97 tis.Sk, na podujatia Banskobystrických Vianoc za vynaložilo 3 887 tis.Sk., publikácie
a výskumy si vyžiadali 270,4 tis. Sk, nástup prváčikov do školy 83,5 tis. Sk, udelenie Cien
primátora mesta 303 tis. Sk. Okrem tohto bolo prostredníctvom dotácií z Komisie pre rozvoj
školstva, vzdelávania a kultúry MsZ pridelených 1124,5 tis. Sk.
V sociálnej oblasti Mesto Banská Bystrica v prvom polroku 2002 poskytlo občanom
jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 251 tis. Sk. Okrem toho prostredníctvom sociálnozdravotnej komisie MsZ v prvom polroku boli pridelené dotácie vo výške 77,869 tis. Sk.
Výdavky na sociálne služby za obdobie 1999 - 1. polrok 2002 predstavovali 89 233 tis Sk,
z tohto 23 548 tis. Sk na jasle a 65 685 tis Sk na sociálne služby pre starých a zdravotne
postihnutých občanov.
Čo sa týka oblasti športu, tak, napr., podľa záverečnej správy o hospodárení mesta v roku
2001 výdavky na športové a mládežnícke podujatia, prevádzku a údržbu telovýchovných a
športových zariadení, výstavbu nenáročných detských ihrísk a dotácie malým a prímestským
TJ a ŠK tvorili 1 618 tis. Sk.
Napriek tomu všetky uvedené prostriedky nedokážu pokryť potreby všetkých subjektov
v týchto oblastiach. Cenná je preto akákoľvek pomoc sponzorov, či už ide, napr., o darcov
v rámci zbierky na výstroj pre hokejovú triedu, o ktorej sme už v našich novinách písali, alebo
o sponzorov osláv Dní mesta, ktorými tento rok boli Dexia, PKB, Komunálna poisťovňa a.s.,
STVAK, 1. Zvolenská realitná kancelária, s.r.o. , alebo o osobné dary.
Pomôcť ešte trošku sa rozhodol aj primátor mesta Ján Králik, ktorý každý mesiac zo svojho
platu vracia späť mestu 10.000.- Sk, aby tak podporil súbory Matičiarik a Bystrina, v športe
MHK B.Bystrica, ŠHK B.Bystrica a TJ Podlavice, spoločnosť „Úsmev ako dar“, Kollárova
20 B. Bystrica a mládež - „Združenie mladých Rómov“. Všetkým obetavým darcom patrí
naša úprimná vďaka.

V Stredoslovenskom múzeu Združenie Výtvarníkov Artefakt
5.februára 2002 otovorili súbornú výstavu banskobystrického Združenia nezávislých
výtvarníkov Artefakt slávnostne otvorili v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea v
Banskej Bystrici. Združenie, ktoré vzniklo koncom 80.rokov, sa predstavuje v
Stredoslovenskom múzeu každé dva tri roky a okrem toho sa tu prezentujú jednotlivo aj jeho
členovia. Pätnásť umelcov predstavilo výber viac ako 60 obrazov a plastík z prác za posledné
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tri roky. Oleje, akvarely, pastely, drevené plastiky, kombinované techniky. Väčšinou išlo o
realistické pohľady na krajinu, portréty a zátišia, ale bola zastúpená aj moderna. Artefakt
združuje širokú škálu banskobystrických výtvarných tvorcov, od 35-ročných po 76-ročného
zakladateľa Viktora Štensa. Výstava Artefakt 2002 trvala do 22.februára 2002 a prezrelo si ju
786 návštevníkov múzea.

Výstava Podoby dreva
Podoby dreva bole názov výstavy, ktorú Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a
Lesnícke drevárske múzeum vo Zvolene sprístupnili v dňoch 9. júla až 28. augusta
v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Návštevníkom na nej priblížili jednotlivé druhy
stromov s mäkkým, mierne tvrdým a tvrdým drevom. Šestnásť pôvodných druhov drevín
predstavila výstava formou herbárových položiek, fotografií, ukážok kôry a dreva. Expozíciu
doplnili historické drevené predmety zo zbierok oboch usporiadateľských múzeí. Drevo
sprevádza človeka od kolísky po hrob a ľudia sa aj vracajú naspäť k prírodným materiálom.
Návštevníci videli na výstave nábytok, hudobné nástroje, drevené plastiky, šperky, zbrane a
rôzne nástroje a náradie používané v stolárskych dielňach. „Drevo okolo nás je živý, teplý
ušľachtilý materiál ktorý sprevádza človeka od jeho narodenia po koniec života“ , povedal
riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Milan Šoka .

Sviatok knihy
- "Knihy nevymiznú, stanú sa však exkluzívnym, ale tiež umeleckým tovarom", povedal v
B.Bystrici na Sviatku knihy 13.marca

riaditeľ Stredoslovenského múzea a člen

hodnotiteľskej komisie Edičnej rady vydavateľstva AB art press Milan Šoka. Spomenul
významu Mesiaca knihy pre formovanie duchovných kvalít človeka, upozornil na
zodpovednosť nielen intelektuálov, ale všetkých ľudí za odovzdávanie duchovného posolstva
mladým a vyslovil nádej, že spoločným úsilím autorov, vydavateľov, škôl a ďalších inštitúcií
sa bude rozvíjať táto časť bohatstva Slovenska. Sviatok knihy vydavateľstva AB art press o
plickovskej tradícii slovenských obrazových publikácií vyvolal záujem kultúrnej verenosti
mesta.
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Edičná rada ocenila ako Vydavateľskú knihu roka 2001 reprezentatívnu obrazovú
knihu Tatry čarovné s fotografiami Vladimíra Bártu a poetickým textom Štefana Packu a ako
Vydavateľský počin roka 2001 sprievodcu Hrady a zámky na Slovensku od Jaroslava
Nešpora. Š.Packa, ktorý je riaditeľom hotela Grand v Demänovskej doline, na základe
hodnotení nemeckých a amerických turistov prirovnal 144-stranovú knihu so 101
fotografiami Vysokých, Západných a Belianských Tatier k legendárnej knihe Tatry naše
malebné, ktorá v 70.rokoch vyšla v 100-tisícovom náklade. V.Bárta sa v tejto súvislosti
prihlásil k tradícii slovenských obrazových publikácií založenej Karlom Plickom a rozvinutej
v nakladateľstve Osveta nestorom slovenskej fotografie Eugenom Lazišťanom. Sprievodca po
slovenských hradoch a zámkoch na 146 stranách popisuje 86 hradov, prináša 87 čiernobielych
fotografií, 81 pôdorysov a 35 rytín. Autor uviedol, že podobné dielo s pôdorysmi fortifikácií Hrady na Slovensku od Andreja Fialu - vyšlo posledný raz roku 1966. Odvtedy podobné
materiály vychádzali len v Krásach Slovenska. Pritom hradov a ich ruin je v SR vyše
250.Vydavateľstvo AB art press za osem rokov činnosti vydalo vyše tri desiatky kníh, v roku
2001 sedem. V roku 2002 pripravovalo knihu Hrady, zámky a kaštiele,v ktorej majú byť
zobrazené aj snímky interiérov hradov, aj knihu Hory, naše hory na počesť Medzinárodného
roku hôr.

Voskové figuríny z Petrohradu v Banskej Bystrici
Voskové figuríny ako anomálie ľudského tela sa predstavili v dňoch 23.augusta až
1.septembra 2003 na výstave v Banskej Bystrici. Exponáty pochádzajú z depozitov múzea
voskových figúr v Perohrade, ktoré je súčasťou múzea Kunstkamera. Stvárnili ich na základe
informácií z petrohradského antropologického múzea zo včelieho vosku, plastov, dreva a na
zvýraznenie autentičnosti použili aj ľudské vlasy a v zdravotníctve používané očné
implantáty. Medzi exponátmi je povestný čínsky obor Zang Ju Sing, ktorý žil v 19.storočí.
Meral 244 cm a vážil 180 kg. Francúzska Lola Ferrari absolvovala 18 plastických operácií pŕs
a Guinnessova kniha rekordov ju zapísla ako ženu s najväčším poprsím. Pre svoj pseudonym
mala údajne problémy so známou talianskou automobilkou rovnomenného názvu. Edward
Mordake bol mužom dvoch tvárí na protiľahlých stranách hlavy. Každá z nich mohla
vyjadrovať iný pocit, kým sa jedna smiala, druhá mohla plakať. Svoj život ukončil
samovraždou v 33 rokoch. Grace Mc. Donald zomrela vroku 1958 a svojho času vyhrala
súťaž o najošklivejšiu ženu sveta. Vydala sa viackrát. Fjodor Petrov sa narodil na Kaukaze a
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kvôli hormonálnej poruche bol celý porastený srsťou. Pracoval v cirkuse, kde mal možnosť
osvojiť si viac cudzích jazykov. Vlčí muž, ako ho nazývali, založil zo získaných prostriedkov
knižnicu a zaoberal sa filologiou. Aimes Aldony ako jeden z mála ľudí dokáže otočiť hlavu o
180 stupňov bez toho aby pohol ramenami. Handicapom Bustera Simcusa z Guinnessovej
knihy rekordov bola hmotnosť 570 kg. Po odtučňovacej kúre ju však znížil na púhych 97 kg.
Operatívne mu odstránili 22 kg kože. Výstava voskových figurín prišla do Banskej Bystrice
z Nitry a ďalej poputuje na trase Liptovský Mikuláš, Košice a Prešov. Okrem Ruska ju videli
v Poľsku, Nemecku, Česku, Nórsku a Holandsku. Výstava Anomálie z vosku s neobyčajným
záujmom banskobystrickej verejnosti.

Bábkárska Bystrica 2002
V Banskej Bystrici začal 13.9. päťdňový medzinárodný festival slovenských bábkových
divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvaných súborov
„Bábkárska Bystrica 2002.“ Bohatý program prehliadky otvorilo 13. septembra pohybové
divadlo s hudbou a znakovou rečou - pražské Divadlo Archa titulom Dom hluchého- Quinta
del Sordo, inšpirované životom Francisca Goyu. Nechýbala klauniáda, cimbalová muzika,
chodúľové divadlo z poľských Katovíc, spoločnosť šermiarov Cassanova a ďalší. V sobotu
14.9. bolo na programe vystúpenie bábkárov z Košíc s hrou Gejzu Dezorza : Piatko a Pustaj,
maňuškový horor podľa Pavla Dobšinského. Súčasťou sobotného popoludnia bola vernisáž
v Štátnej galérii Slovenské bábkové divadlo. Vo vile Dominika sa predstavili maďarskí
umelci, divadelníci zo Žiliny uviedli Čarodejníka z krajiny OZ, divadlo z Hradca Králové
ponúklo hru Williama Shakespeara „Mor na tie vaše rody!“, inšpirované divadlom Burnaku išlo o česko-japonský projekt. Súčasťou festivalu bol krst knihy Šamani, mágovia a
komedianti, scénické predstavenie na chodúľoch, koncert Mariána a Martina Geišbergovcov.
V nedeľu 15.9. opäť vystúpilo Divadlo Drak s bábkovým predstavením s prvkami klauniády
Všetko lieta, čo má perie, vystúpia Košičania, bábkári z Pezinku, Staré divadlo z Nitry,
Naivné divadlo z Liberca. Areál pod pamätníkom SNP večer patril činohre z Dubového,
spevákovi Mariánovi Greksovi a ďalším. Pondelkové defilé otvorili banskobystričania
z Divadla na Rázcestí projektom Šamanky. Bratislavské bábkové divadlo uvedie Luskáčika a
populudnie patrilo Nine Malíkovej -–České bábkové divadlo – Jeho búrka a dno. Večer sa
okrem iných predstavlo Štúdio tanca z Banskej Bystrice a umelci zo Švajčiarska ponúkli
Indické tance, bábky kathputli a tradičnú indickú hudbu. V pondelok sa predstavili štyri
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umelecké telesá. S hrou O dvojhlavej dračici vystúpi bratislavská Bibiana, poľskí umelci
z Tetra Lalek Banialuka uvedú hru Obeť Wilgefortis a ďalší z Bialystoku ponúknu nebábkovú
drámu A nakoniec ešte raz. Festival uzatvorilo v utorok večerné predstavenie v parku pod
pamätníkom Teatro Tatro z Nitry. Divadlo Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami ponúklo
podľa organizátorov „hromový úžas a vzácne nemožnosti“ v dvoch dejstvách. Súčasťou
bohatého podujatia bola klauniáda a ďalšie vystúpenia umelcov z domova aj cudziny.
Bábkárska Bystrica 2002 bola aj podľa bábkrskych odborníkov nebyčajne úspešným
podujatím s medzinárodným prepojením. Banská Bystrica sa stala v roku 2002 svedkom
úspešného Sviatku bábkového umenia

Vítanie nového roka – Silvester 2002
Silvestrovská rozlúčka so starým rokom a Novoročné vítanie sa v B.Bystrici tradične
uskutočnilo v centre mesta na námestí SNP. Hudobný program a náladu vytvárali skupiny ako
Jej družina a Schody a tanečný program predviedla skupina Blesk. Po novoročnom príhovore
primátora Jána Králika nasledoval ohňostroj pre občanov a hostí mesta. Vítanie Nového roka
sa uskutočnilo tradične na námestí SNP ." Na Silvestra v Bystrici po smrti v nebi ", volala
skupina mladých občanov. Programom Silvester 2002 vyvrcholili Banskobystrické Vianoce
2002, program spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a súťaží, ktoré od
1.decembra pre občanov pripravil Mesto, Štátna opera, Dom kultúry, Centrum voľného času,
Stredoslovenské osvetové stredisko. Sériu podujatí uzatvoril 3.januára 2003 Novoročný
koncert v Štátnej opere.

Festival IX. Banskobystrické hudobné dni 25.-30.10. 2002,
sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, s finančným príspevkom
Ministerstva kultúry od 25. 10. 2002.
V rámci jeho programu si mohli návštevníci vybrať :
25.10. o 18.30. hod. v Štátnej opere priemiéru B. Martinu Veselohra na moste a C. Orff:
Catulli Carmina,
26.10. o 18.00 hod. v Bohéma klube ŠO koncert na dobových hudobných nástrojoch súboru
Musa Antiqua
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28.10.o 18.00 hod. v Štátnej opere operetu J.Straussa Cigánsky barón (Divadlo Jonáša
Záborského z Prešova)
29.10. o 17.00 hod. v Štátnej opere Prorok Rak, alebo hranie sa na operu
30.10. o 19.00 hod. vo Farskom kostole koncert z diela A. Dvořáka Stabat Mater
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6. Cirkevný život
Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici – Sásovej je novým duchovným
centrom a dominantnou sídliska. Veriaci nazývajú Banskú Bystricu

- Mestom svätého

Michala archaniela. V roku 2002 dostali veriaci občania na svoje sídliská dva nové kostoly.
Uplynulo to presne 300 rokov od poslednej stavby kostola v banskej Bystrici.

Banskobystrický biskup a primátor mesta
Na začiatku roka sa uskutočňujú rokovania primátora mesta Ing. Jána Králika, CSc. a biskupa
banskobystrickej diecézy Mons. Rudolfa Baláža. Dňa 24.januára 2002 sa uskutočnilo po
prvýkrát stretnutie diecézneho biskupa a primátora mesta uskutočnilo stretnutie diecézneho
biskupa a primátora mesta v reprezentačných priestoroch úradu primátora. Tu si za
prítomnosti zástupkyne primátora Dr. Jany Borguľovej a prednostu mestského úradu Ing.
Miroslava Muroňa obidvaja predstavitelia vymenili informácie o otázkach, zaujímajúcich obe
strany.

K takým patria:

verejný

a kultúrny život v centre mesta, možnosť využívania

chrámových priestorov na umelecké podujatia, predpoklady výstavby nového kostola.
Prerokovali aj niektoré doposiaľ sporné body, ktorých riešenie naznačili v rámci rozhovoru a
diskusie. Obidvom záleží na Banskej Bystrici ako meste kultúrnom, ktoré sa rozvíja
v rôznorodých oblastiach - nielen v materiálnej, ale aj v duchovnej.

Stretnutie predstaviteľov cirkví s primátorom mesta Banská
Bystrica
Predstavitelia cirkví, pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica, sa 16. januára 2002
predpoludním stretli na pôde mestského úradu s primátorom Ing. Jánom Králikom, CSc.
rámci tradičných novoročných stretnutí. Primátor mesta sa poďakoval za dobrú spoluprácu
v uplynulom roku a vyjadril presvedčenie, že spoločne je možné urobiť aj tomto roku viac
najmä pre skvalitnenie medziľudských vzťahov. Na stretnutie primátor mesta pozval 11
zástupcov 7 cirkví, pôsobiacich v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia
Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej a.v. cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Bratskej
jednoty baptistov, Cirkvi adventistov siedmeho dňa a Cirkvi bratskej. Predstaviteľ Židovskej
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náboženskej obce sa ospravedlnil pre pracovné zaneprázdnenie. Prítomných hostí primátor
informoval o tom, čo sa v meste počas roka 2001 podarilo urobiť a aké sú plány na rok 2002.
Hostia taktiež informovali o ich plánoch pre nastávajúce obdobie. Mons. J. Pecha informoval
o prepokladanom dokončení 2 rozostavaných kostolov na Fončorde a v Sásovej, pán P.
Joachym (Cirkev adventistov s.d.) o každoročnom celoslovenskom stretnutí mladých ľudí
plánovanom na 10. -11. mája práve v Banskej Bystrici a ThDr. J. Dubíny o celoslovenskom
evanjelickom festivale, ktorý sa bude konať v meste 27.-28. júla. Diskusia sa rozvinula
najmä o sociálnych problémoch a úlohách, o práci s mládežou, rómskou komunitou i
bezdomovcami. Tieto oblasti si vyžadujú pri riešení alebo hľadaní spôsobov riešenia spoločný
postup mesta aj cirkví. Obidve strany deklarovali spokojnosť s dobrými vzájomnými
vzťahmi, ktoré sú na prospech obyvateľov mesta.

Saleziáni v Banskej Bystrici
V roku 1990 prišli saleziáni do Banskej Bystricia v nasledujúcom roku sa začali zaujímať
o výstavbu salezánskeho diela, k čomu ich mimoriadne povzbudzoval diecézny biskup
banskobystrického biskupstva Mons. Rudolf Baláž. Na tento účel daroval pozemok, ktorý 1.
mája 1994 slávnostne posvätil. Po vybudovaní dôstojného mládežníckeho strediska a ihriska
v rokoch 1995-97 sa začala pozornosť saleziánov upriamovať na stavbu kostola. Na základe
architektonickej súťaže vyšiel jednoznačne návrh spoluautorov Ing. arch. Mariána Sitarčíka
a Ing. Arch. Martina Muránskeho. Banskobystrická firma I.K.M. Reality Staving a.s.
vybudovala kostol a následne katechetickú časť. Výstavba kostola začala 28. júna 2001, kedy
aj biskup Baláž posvätil základný kameň.
Konsekrácia oltára a posviacka kostola sa uskutočnila dňa 21. 12.2002 za bohatej účasti
kňazov a veriacich , za účasti a posvätením diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža .
Výstavba kostola trvala 1,5 roka. Otec biskup pri posviacke prejavil obdiv nad postaveným
kostolom slovami : „V našej diecéze vzniklo za posledné obdobie asi 40 kostolov, ale tento je
z nich najlepší “ . Bolo to najkrajšie uznanie špičkovému achitektovi sakrálnych stavieb na
Slovensku Ing.arch. Mariánovi Sitarčíkovi .
Významové roviny kostola :
Chrámová loď so štyrmi radmi lavíc, centrálne usporiadanými napomáha vytvoriť
spoločenstvo okolo Krista, ktorý je oltárom, obetným Baránkom a obetujúcim kňazom.
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V zadnej časti lode je 7 stĺpov podopierajúcich podkovovitý chór a rebrový.

Stĺpy

symbolizujú 7 sviatostí a stabilitu Cirkvi.
Pevný kamenný oltár je z troch blokov kameňa, stupňovito usporiadaných. Znázorňuje drámu
Kristovej obety prinášajúcu Otcovi za našu spásu. , „keď zem sa triasla a skaly pukali. „ Mt
27,51
Kríž nad oltárom umocňuje vieru kňaza a božieho ľudu, že aj keď sa keď sa opakujú slávenia
sv. omše, Kristova obeta sa neopakuje, ale každou sv. omšou sa nekrvavým spôsobom
sprítomňuje.
Svätyňa je jasne osvetlená nepriamym svetlom zhora, čo v chráme vnáma ako studňu svetla,
ktorá prichádza z výsosti.
V chráme je mystické šero, ktoré napomáha modlitbe a tajomnmu stretaniu sa s Bohom.
V osi apsidy sú nápisy posledných Kristových slov na kríži, s ktorými trpiaci Kristus nad
oltárom vytvára hlokú spätosť a vyzýva k uvažovaniu.
Bohostánok z nerezu je umiestnený na kamennom pastofóriu, vo výklenku ľavej čelnej steny
naproti adoračnej kaplnky. Na dverách bohostánku je reliéf pelikána, ktorý kŕmi svoje
mláďatá vlastnou krvou, čo symbolizuje *Krista, ktorý nám dáva svoje telo za pokrm a krv za
nápoj. Ambo – stôl slova je hrubo opracovaný kamenný blok, do ktorého sú vložené dve
hladké kamenní tabule, čo symbolizuje, že dokonalé božie slovo je vložené do nedokonalého
hlásateľa a poslucháča, aby ich pretváralo. Pulpit

amóny znázorňuje otvorenú knihu

hovoriaceho Boha. Erby pápeža, diecézneho biskupa, saleziánsky erb a hudobníkov sú
namaľované na pevnom zábradlí coru. Krížová cesta bude umiestnená na čelnej stene. Socha
Panny Márie Pomocnice kresťanov v nadživotnej veľkosti je na čelnej ľavej strane. Veriaci
i duchovní sa naslávnostnej omši poďakovali Bohu za nový kostol.

Rozšírili duchovnú službu z omší na osobné rozhovory
1.februára - Veľmi pozitívny dopad na pacientov geriatrického oddelenia Nemocnice s
poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici malo rozšírenie duchovnej služby z omší o
osobné rozhovory kňazov a bohoslovcov s pacientmi, uviedla v rozhovore pre primárka
geriatrického a doliečovacieho oddelenia Katarína Stracová. Pre často už nepohyblivých a
mentálne zaostávajúcich ľudí boli návštevy omší nereálne a nemožné, a preto sa Misijná
spoločnosť sv.Vincenta de Paul rozhodla pre kombináciu omše a každodenných návštev.
Podľa primárky oddelenia starých občanov duchovné rozhovory a debaty výrazne oživujú a
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zlepšujú im náladu. Rozšírenie služby umožnilo premiestnenie oddelenia z nového do starého
areálu nemocnice, ktorým sa zvýšila kapacita z 20 na 70 lôžok a získali priestory aj pre takéto
služby. Duchovnú službu z církví zatiaľ ponúkla iba katolícka cirkev. Na psychológa
nevyčlenila nemocnica peniaze.

Celoslovenský evanjelický festival
Dňa 27. 7.2002 sa na vyzdobenom Amfiteátri v Banskej Bystrici uskutočnil celoslovenský
evanjelický festival za účasti zástupcov evanjelickej a.v.cirkvi z celého Slovenska. Javisko
amfiteátra umelecky dotvoril Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel. Účastníkmi festivalu boli aj mnohí
zahraniční duchovní a veriaci.
Primátor mesta Ján Králik ho privítal na území mesta slovami :
„Je mi cťou privítať Vás v Banskej Bystrici, ktorá sa stala hosťujúcim mestom
Celoslovenského evanjelického festivalu. Banská Bystrica sa skvela v dejinách nášho štátu
svojou meďou a je známa svojou účasťou v protifašistickom odboji počas druhej svetovej
vojny. Dovoľte mi povedať Vám ešte pár ďalších slov o našom meste. Mesto má starobylú a
vzácnu históriu, ktorá sa datuje od roku 1255, kedy uhorský kráľ Belo IV. povýšil osadu na
mesto a udelil Banskej Bystrici rozsiahle výsady. Už pred 400 rokmi sa tu tlačili knihy a dlhé
stáročia si mesto udržiavalo vysokú úroveň cirkevného školstva, kultúry a osvety.Naše mesto
je rodiskom mnohých významných osobností z oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia,
ale aj vedy, ktorí svojou činnosťou prispeli nielen k sláve mesta, ale aj k rozvoju celej našej
vlasti. Dve evanjelické farnosti, ktoré tu pôsobia, sa môžu pýšiť vzácnymi osobnosťami –
ozdobami slovenského kultúrneho života, a to sú evanjelický kňaz, vzdelanec, spisovateľ a
vydavateľ literárneho časopisu Hronka, Karol Kuzmány na Lazovnej ulici a ev. kňaz a básnik,
zvaný Pohronský slávik, Andrej Sládkovič v Radvani. Karol Kuzmány, ako prvý podpredseda
Matice slovenskej, vytvoril so Štefanom Moysesom, prvým jej predsedom, vzácnu dvojicu,
reprezentujúcu ekumenické a národné záujmy Slovákov. Mali aj dôstojných nasledovateľov,
zpomedzi ktorých treba spomenúť seniora Jána Bakossa, martýra SNP. V tejto súvislosti
treba oceniť aj zásluhy evanjelickej cirkvi všeobecne v rokoch druhej svetovej vojny, kedy
svojou pomocou prenasledovaným prispela k uchovaniu všeľudských princípov humanizmu
aj v ťažkej dobe. V súčasnej dobe má Banská Bystrica ambície stať sa spolu s blízkym
Zvolenom tretím metropolitným centrom Slovenska a vynakladá na to všetky svoje sily.
Špecifikou nášho mesta je to, že historicky vždy tvorilo centrum administratívnej správy.
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Nachádzajú sa tu viaceré dôležité inštitúcie, okrem sídla krajského a okresného úradu je
Banská Bystrica sídlom Regionálnej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, sídlom
vyššieho územného celku, sídlom Ústredného daňového riaditeľstva, generálneho riaditeľstva
Slovenskej pošty, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, oblastného
pracovisko Protimonopolného úradu SR, expozitúru má tu Najvyšší kontrolný úradu
Slovenskej republiky. V Banskej Bystrici sa nachádza Štátna Opera, profesionálne bábkové
Divadlo na rázcestí, je tu Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum a jedinečné Literárno hudobné múzeum. Banská Bystrica je sídlom Univerzity Mateja Bela s 8 fakultami,
Akadémie umení s 3 fakultami, je sídlom viacerých stredných škôl a učilíšť, čo sa premieta
vo vysokej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva. Zdravotníctvu dominuje jedna z najväčších
nemocníc na Slovensku - Nemocnica F.D. Roosevelta. V súčasnosti má Banská Bystrica viac
ako 83 tisíc obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov nášho mesta je 35 rokov, čiže sme
pomerne mladé mesto. V meste oficiálne pôsobí 7 cirkví. Je dobrou tradíciou nášho mesta, že
začiatkom nového roka sa stretávam ako primátor s ich predstaviteľmi, aby sme si vymenili
informácie o svojich akticiách a plánoch na ďalší rok. Osobitne v tejto súvislosti oceňujem
spoluprácu s ThDr. Jánom Dubínym, ktorý pri svojom poslaní chápe aj potreby a záujmy
nášho mesta ako celku. Spolupracujeme s evanjelickou cirkvou nielen v oficiálnom
cirkevnom živote, ale aj v kultúrno - spoločenskom význame. V evanjelických chrámoch sa
konávajú kultúrno-spoločenské podujatia pri významných príležitostiach. Všeľmi si vážime aj
činnosť evanjelickej inteligencie. Som presvedčený, že aj tento súčasný festival je ďalším
krokom v oblasti prehlbovania našej vzájomnej spolupráce. Prajem Vám všetkým príjemný
pobyt v našom meste,

ktorý bude spojený so vzájomným duševným a kultúrnym

obohatením. „

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
po štvrtýkrát v predvečer Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, dňa 31. októbra
2002, v čase medzi 11,00 a 14,00 hodinou, navštívil primátor mesta Ján Králik spolu so
svojou zástupkyňou Janou Borguľovou jednotlivé mestské cintoríny, na ktorých položil za
Mesto Banská Bystrica symbolické kvety významným predchodcom a dejateľom Banskej
Bystrice. Banská Bystrica má bohatú históriu, vytvorenú ľuďmi, ktorí v nej žili a pracovali.
Ich podiel na dnešnej kráse a význame mesta si primátor uctil položením venčekov na
niekoľko hrobov. Tento rok to boli hroby Martina Rázusa, Jána Bottu, básnika Mikuláša
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Kováča, maliara Dominika Skuteckého, hrob Júliusa Cesnaka, dlhoročného starostu mesta a
ďalšie. Banská Bystrica nezabúda na tých, ktorí vložili svoj podiel do jej dnešnej podoby a
ctí si ich pamiatku.

240

7. Zdravotníctvo

Unikátna operácia v Banskej Bystrici
3. februára 2002- sa uskutočnila ojedinelá operácia dvojmesačného chlapčeka z Harmanca v
okrese Banská Bystrica . Operatéri sa podujali k vytvoreniu bránice svalovým štepom
chrbtového svalu s cievnou stopkou. Uskutočniť túto pomerne veľmi riskantnú operáciu sa
rozhodli v Nemocnici s poliklinkou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici v priebehu niekoľkých
hodín. Predpoludním zistili natrhnutie umelej náhrady, ktorú mu implantovali po narodení, a
popoludní už chlapca operovali - inšpirovaní rovnakou operáciou opísanou novozelándskými
lekármi v najnovšom čísle Deteskej chirurgie. Ako uviedol primár detskej jednotky
intenzívnej starostlivosti Ladislav Laho, - primár detskej chirurgie Jozef Kočajda sa opýtal
plastického chirurga Jána Lehockého, či by to bolo možné - keďže okrem publikovaných
dvoch novozélandských prípadov o iných nevedeli.
Chlapec trpel vrdenou vadou, ktorú spôsobil inzult nejakého neznámeho vírového
ochorenia počas tehotenstva a ktorý lekári zistili neskoro na výkon interrupcie. Ročne sa v
Rooseveltovej nemocnici operujú dva či tri také prípady. Spolu so srdečnou vadou – i keď
operabilnou - mal však chlapec takmer nulové vyhliadky. Náhrada umelou sieťkou nie je
dokonalá a prípadné pretrhnutie by spôsobilo rýchlu smrť. Pritom takáto bránica znižuje efekt
dýchania a fyzické schopnosti, lebo ako neživá nepracuje vôči pľúcam ako piest. Náhrada
svalom s nervami by mala umožniť aktívnu činnosť bránice a plnohodnotné dýchanie bez
obmedzenia fyzickej námahy. Výsledok operácie + možné zhodnotiť až neskôr, lebo nervy sa
regenerujú rýchlosťou asi jeden mm denne. Už teraz však Dr.Laho operáciu charakterizoval
ako inteligetnú a vďaka očakávaným dôsledkom za zlomovú. Vyzdvihol úlohu Jána
Lehockého, ktorý robí plastiky rozštepu u týždenných dieťať, zatiaľčo iní lekári v Európe k
nim pristupujú až po pol roku. Operačný tím pozostával z dvoch chirurgov a anesteziológa,
inštrumentárky, sestry a sanitárky.
Chlapec bol na druhý deň prevezený do Bratislavy, kde ho pripravovali na operáciu
srdca. Vďaka operabilnosti srdca mu dal MUDr. Ladislav Laho nádej do budúcnosti.
Operáciu komentovali aj v celoštátnych Televíznych novinách TV Markíza ako unikátnu.
Netradičný lekársky zákrok, na ktorom sa podieľali detský a plastický chirurg, mal na
Slovensku premiéru. Banskobystrický operačný tím vie iba o dvoch takýchto operáciách na
svete. Malý Jarko sa narodil nielen s chýbajúcou bránicou, ale aj so srdcovou vadou a bez
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operácie by neprežil. Chýbajúca bránica spôsobila, že sa vnútornosti tlačili do hrudníka a
hrozilo odumretie žalúdka.
Výsledok operácie je podľa lekárov výborný, lebo bránica je vytvorená z vlastného tkaniva.
Zároveň urobili pokus o jej inerváciu. Či prinesie očakávaný efekt, uvidia o niekoľko
týždňov. Aj v prípade, že by nerv nebol funkčný, chlapček má na rozdiel od umelej náhrady
problém bránice definitívne vyriešený. Unikátny zákrok na bránici výrazne zvýšil jeho šance
na prežitie. K ojedinelej operácii dvojmesačného chlapčeka z Harmanca (okr. Banská
Bystrica) - vytvoreniu bránice svalovým štepom chrbtového svalu s cévnou stopkou pristúpili v Nemocnici s poliklinkou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici v priebehu
niekoľkých hodín. Dopoludnia zistili natrženie umelej náhrady, ktorú mu implantovali po
narodení, a po poludní už chlapca operovali inšpirováni rovnakou operáciou opísanou
novozelándskými lekármi v najnovšom čísle Deteskej chirurgie. Ako pre uviedol primár
detskej jednotky intenzívnej starostlivosti Ladislav Laho, len sa primár detskej chirurgie Jozef
Kočajda opýtal plastického chirurga Jána Lehockého, či by to bolo možné - pritom okrem
publikovaných dvoch novozélandských prípadov o iných nevedeli.
Chlapec trpel vrdenou vadou, ktorú spôsobil inzult nejakého neznámeho virového
ochorenia počas tehotenstva a ktorý lekári zistili neskoro na výkon interrupcie. Ročne sa v
Rooseveltovej nemocnici operujú dva či tri také prípady. Spoliu so srdečnou vadou - hodi
operabilnou -, ktorú má, mal však chlapec takmer nulové vyhliadky. Náhrada umelou sieťkou
nie je dokonalá a prípadné pretrhnutie spôsobuje rýchlu smrť. Pritom takáta bránica znižuje
efekt dýchania a fyzické schopnosti,lebo ako neživá nepracuje vôči pľúcam ako piest.
Náhrada svalom s nervy by mala umožniť aktívnu činnosť bránice a plnohodnotné dýchanie
bez obmedzenia fyzickej námahy. Výsledok operácie bude možné zhodnotiť až neskôr, lebo
nervy sa regenerujú rýchlosťou asi jeden mm denne. Už teraz však L.Laho operáciu
charakterizoval ako inteligentú a vďaka očakávaným dôsledkom za zlomovú. Vyzdvihol
úlohu J.lehockého, ktorý robí plastiky rozštepu u týždenných dieťať, zatiaľčo iní lekári v
Európe k nim pristupujú až po pol roku. Operačný tím pozostával z dvoch chirurgov a
anesteziológa, inštrumentárky, sestry a sanitárky.
Chlapec bol na druhý deň prevezený do Bratislavy, kde ho čaká operácia srdca. Vďaka
je operabilnosti mu dáva L.Laho nádej do budúcnosti. MARKÍZA: V Rooseweltovej
nemocnici unikátna operácia dieťaťa
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Dvojmesačnému chlapčekovi nahradili chýbajúcu bránicu
chrbtovým svalom
3. februára - V banskobystrickej Rooseweltovej nemocnici uskutočnili unikátnu operáciu.
Pacientom bol dvojmesačný chlapček z Harmanca s vrodenou vadou - chýbajúcou bránicou,
ktorú mu lekári nahradili chrbtovým svalom. Ako odznelo v dnešných Televíznych novinách
TV Markíza, netradičný lekársky zákrok, na ktorom sa podieľali detský a plastický chirurg,
mal na Slovensku premiéru. Banskobystrický operačný tím vie iba o dvoch takýchto
operáciách na svete. Malý Jarko sa narodil nielen s chýbajúcou bránicou, ale aj so srdcovou
vadou a bez operácie by neprežil. Chýbajúca bránica spôsobila, že sa vnútornosti tlačili do
hrudníka a hrozilo odumretie žalúdka.
Výsledok operácie je podľa lekárov výborný, lebo bránica je vytvorená z vlastného tkaniva.
Zároveň urobili pokus o jej inerváciu. Či prinesie očakávaný efekt, uvidia o niekoľko
týždňov. Aj v prípade, že by nerv nebol funkčný, chlapček má na rozdiel od umelej náhrady
problém bránice definitívne vyriešený. Operácia srdca čaká Jarka na budúci týždeň. Unikátny
zákrok na bránici výrazne zvýšil jeho šance na prežitie.

Prednosta

očnej

kliniky

Nemocnice

s

poliklinikou

F.D.Roosevelta Milan Izák
navrhne zvolať na pôde Slovenskej oftalmologickej spoločnosti okrúhly stôl k otázke
sproblematizovaných implantácií šošoviek, aby tak odznel hlas odborníkov. Uviedol to v
rozhovore pre v reakcii na ostatné vyjadrenia ministra zdravotníctva Romana Kováča a
vedúceho odboru revízneho a zdravotného Všeobecnej zdravotnej poisťovne Františka
Valáška. Odmietol poškodenie pacientov a upozornil, že ak by sa tak stalo alebo bolo
podozrenie, bolo by už dávno predmetom vyšetrovania aké sa v takých prípadoch robí.
Niektoré vyjadrenia považuje za účelové a absurdné, ako napr. dávať do súvislosti
úmrtie pacientky vysokého veku s operáciou oka, ktorá sa uskutočnila o poldruha roka skôr.
Nazdáva sa, že súdní občania si už mohli urobiť predstavu o prípadu a jeho dôvodoch sami.
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Nedodržaním zákona nepoškodili pacientov
Riaditeľ Rooseveltovej nemocnice a prednosta jej očnej kliniky majú výhrady k vecnému
obsahu a formuláciam protokolu z kontroly Ministerstva zdravotníctva
8.januára - Na očnej klinike Nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici sa
nie vždy strikne dodržali právne normy, ale "konanie na hrane" alebo ich porušenie nikdy
nepoškodilo zdravie pacientov a nespôsobilo ekonomickú újmu, ale naopak, zhodli sa na
dnešnej tlačovej besede v B.Bystrici riaditeľ NsP Michal Bucek a prednosta kliniky Milan
Izák. Uviedli, že protokol z kontroly Ministerstva zdravotníctva, ktorá mapovala činnosť
kliniky v rokoch 1998-2000, nepodpísali preto, že majú výhrady k jeho vecnému obsahu
alebo použitým formuláciam.
Riaditel priznal, že všetkých deväť závad, ktoré kontrola zistila, odpovedá striktnému
výkladu noriem, odmietol ale úvahy o trestnom konaní. Neuviedol, či dôjde k personálnym
zmenám, Zákonník práce mu vraj dáva veľa možností. Podľa prednostu závery obsahujú
nepresnosti a zavádzanie a vykonali ich revízní lekári, ktorí nemôžu do hĺbky poznať danú
problematiku vrátane etických otázok. Podčiarkol, že on a jeho tím konali vždy v dobrej vôli
pomôcť pacientom a kontrola teraz odhalila legislatívne diery a umožnila veľmi subjektívne
výklady práva. Poznamenal, že lekárska mravnosť presahuje pole zákona.
Kontrola sproblematizovala na 1000 z asi 16.000 operácií uskutočnených za
preverované roky. Išlo najmä o použitie takmer 800 šošoviek Fjodorov zo SSSR, ďalej
amerických Surgejev a iných pri liečbe sivého zákalu, u ktorých chýba vyjadrenie Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv k ich (re)sterilizácii (časť Fjodorov sa má sterilizovať až pred
užitím). V prípade niektorých si ich ale kontrola napriek ponuke nevyžiadala. M.Izák uviedol,
že resterilizáciu neodmietol hlavný oftalmológ SR a na 12 zaslaných aj viacnásobnú kladne
overili patofyziológovia v USA. Šošovky Fjodor vyrobené počiatkom 90.rokov sa použili v
časoch finančnej tiesne a dodavateľského vakua - západné stoja tri až šesť tisíc, Fjodorov NsP
eviduje v cene 1200 Sk. Riaditeľ pripustil, že klinika skladuje viac šošoviek, ako jej treba
(denne robí do 30 operácií), a môžu byť v ústrednom skladu. M.Izák upozornil, že každá zo
400 skladovaných šošoviek už je na meno a odmietol výtku, že hlavná sestra pripravovala
šošovky deň pred operáciou. Obaja odmietli formulácie o experimentácii na ľuďoch - išlo o
medzinárodné klinické štúdie s šošovkami s európskym certifikátom schválené riaditeľom a
etickou radou. Pritom v prípade refrakčných, ktorých si už 280 pacienti kúpili sami, lebo NsP
im ich ako mimoregionálnym odmietla preplatiť a zdravotné poisťovne tiež, sa spracuje
cenník. Ide o zákrok na hranici kozmetickej vady - podľa M.Izáka však v prípade viac ako
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sedem dioptrií o pracovnú rehabilitáciu. Doterajších 300 DEM v rámci spomínanej klinickej
štúdie (oproti trhovým 700 USD) sa zmení na 700 DEM plus operačné náklady - spolu z asi
7.500 Sk na viac ako 25.000 Sk. V prípade teleskopických šošoviek, ktoré takmer slepým
pacientom vrátili možnosť čítať na úkor šírky zrakového poľa, dvaja z ôsmich požiadali o
vrátenie do pôvodného stavu a tak

nedošlo k žiadnemu ťažkému ohrozeniu. Chybu v

dokumentácii - sedem nečitateľných dátumov či mien v operačnej knihe s 18.000 menámi riaditeľ vážne nekomentoval. Prednosta z aféry nie znechutený, ale rozčarovaný. Pre
podotkol, že výhrady mal k zložení komisie, postup ministra však má za korektný.

Primárkou očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice M.Molnárová
30.januára - Primariát na očnej klinike Nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta od
1.februára prevezme od Milana Izáka jeho doterajšia zástupkyňa Mária Molnárová. Na
základe konkurzu o tom rozhodol riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Michal Bucek. Post
prednostu kliniky + naďalej zastávať Milan Izák, pretože riaditeľ Slovenskej postgraduálnej
akadémie medicíny Ján Štencl ho odmietol odvolať. Ako uviedol M.Bucek presné rozdelenie
právomocí + na dohode prednostu a primárky, prednosta sa väčšinou venuje vzdelávacej a
vedeckej činnosti, liečebnej a preventívnej činnosti zasa primár.
Konkurzu na miesto primára sa zúčastnili dve uchádzačky, obe z banskobystrickej
očnej kliniky. M.Molnárová je spolupracovníčkou M.Izáka už dve desaťročia.

Fakulta zdravotníctva UMB
26.februára - Projekt Fakulty zdravotníctva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je
spracovaný a jeho prerokovanie Akademickým senátom UMB čaká len na delimitáciu
potrebného majetku - areálu Strednej zdravotnej školy a 400-lôžkového internátu
Rooseveltovej nemocnice. to na tlačovej besede v B.Bystrici vyhlásil rektor UMB Milan
Murgaš. Tvrdil, že minister zdravotníctva Roman Kováč dal prísľub skorej delimitácie na
rezort školstva a do užívania UMB, prorektor Jiří Michal však podotkol, že na
minulotýždňovom medzirezortnom rokovaní neprejavovalo Ministerstvo školstva veľký
záujem a tiež postoj Akreditačnej komisie bol vôči školám, ktoré pripravili projekty
zdravotníckych fakult, skôr negatívny.
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Prorektor uviedol, že záujem o ošetrovateľské obory prejavilo osem vysokých škôl.
Ročná potreba zdravotných sestier je 1600, ale školy ich vyprodukujú len 900 a zvyšných 700
by mohli dodať bakalárske štúdia. Projekty už vypracovali v Prešove a na UKF v Nitre a
chystajú ich LF UK a Katolícka univerzita. Podľa rektora je pozostatkom socialismu, resp.
sovietského modelu školstva bod nového vysokoškolského zákona, ktorý plánuje vytvorenie
vysokej školy zdravotníctva, pretože rezortné školy v EÚ a USA nejestvujú. Vyjadrenia
Akreditačnej komisie k projektom vraj možno očakávať až v septembri či októbri.
FZ UMB by podľa rektora mala pre nadchádzajúci školský rok prijať 110 študentov.
Okrem ošetrovateľstva UMB na základe dopytu trhu plánuje obory verejné zdravotníctvo a
manažment zdravotníctva. Personálny projekt FZ UMB ráta s 40 pedagógmi, z toho s
najmenej piatimi profesormi a tuctom docentov.

Asociácia súkromných lekárov
26.januára sa uskutočnilo v Banskej Bystrici Mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie
súkromných lekárov Slovenskej republiky.
- Za rastúce náklady na lieky môže štát, ktorý má v rukách všetky nástroje na reguláciu cien
liekov a usmernenie liekovej politiky, zdôraznil na tlačovej besede pri príležitosti
mimoriadneho valného zhromaždenia Asociácie súkromných lekárov v Banskej Bystrici jej
prezident Ladislav Pásztor. Člen Predsedníctva ASL SR Marián Boča odhadol, že lekári môžu
ovplyvniť náklady na lieky len asi z jednej desatiny, zvyšok určuje štát limitmi marží
distribútorom a lekárňam, cez DPH a cez stanovenie cien liekov a výšok úhrad pacientmi.
Lekári sa nebránili efektívnosti, ale znižovanie celkových nákladov na lieky a zdravotníctvo s
ohľadom na výdavky iných štátov považovali za nezmyselné. Prezident pripomenul, že v SR
pripadajú na občana ročne lieky v hodnote asi 60 USD, v ČR za 78 USD a v Maďarsku za 84
dolárov. Uviedol, že ak by sa prepočítal ročný rozpočet ČR na zdravotníctvo na pomery SR,
predstavoval by 90 mld. Sk, realita je však 50 mld. Preto vyhlásenia predstaviteľov rôznych
politických strán, že je možné náklady na zdravotníctvo znížiť na 30 mld. Sk považuje za
nezmysel. M.Boča dodal, že štátu kvôli DPH vyhovujú vysoké ceny liekov, a pozastavil sa
nad možnámi klientelistickými vplyvmi pri určovaní cien a metodiky konštrukcie cien, marží
ap. L.Pásztor zdôraznil, že legislatíva lekárom neumožňuje inak ako predpisovať lieky na
úrovni lekárskych pozantkov doby - bez ohľadu na ich cenu. Príslušnú zmenu zákonov však
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vo volebnom roku neočakáva. ASL však teraz neplánuje, že by svoje požiadavky
presadzovala pokračovaním v nátlakovom uzatváraní ambulancií.
M.Boča konštatoval, že petíciu za ústavné vyrovanie práv a povinností už podpísalo
na 200.000 občanov. Na základe úspechu petície by mohli od štátu žiadať rovnaké príspevky
na zdravotné poistenie od jeho poistencov ako od ostatných občanov. Pre poznamenal, že
MVZ prerokuje aj list Jozefovi Fígeľovi ako hlavnému vyjednávačovi pre vstup do EÚ, kde
ho chce upozorniť, že v SR dosahujú náklady na zdravotníctvo asi päť percent výšky HDP,
ale v krajinách EÚ 8,5 %. Súkromí lekári odmietajú administratívne obmedzenia, navrhujú
odpredávať pohľadávky za poisťovňami, opätovne žiadajú vypracovať diagnostické a
liečebné postupy pre najčastejšie ochorenia a pripomínajú, že za vstupné prehliadky budú
musieť zamestnanci verejnej správy platiť
Dňa 23.marca 2002 Asociácia súkromných lekárov SR odporúčala ambulantným špecialistom
nevykonávať pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne práce nad limitovné objemy
uhrádzaných výkonov okrem akútnych a bolestivých prípadov. Odporúčala vytvoriť im denné
poradovníky pre bezhotovostnú liečbu a zvyšných preobjednávať, odosielať na VšZP pre
objednávky na zvýšené výkony alebo výkony uskutočňovať za priamu platbu. So závermi
Valného zhromaždenia ASL SR oboznámil médiá prezident ASL Ladislav Pásztor.
Kvôli tomuto postupu a faktu, že v časti okresov tvoria pacienti VšZP vyše 90 %
klientely, odvolala ASL predchádzajúce odporúčanie členom nepodpisovať dodatky k
zmluvám s ňou. ASL kritizovala Spoločnú zdravotnú poisťovňu za zneužitie sľubov a
rozoslanie neprerokovaných, nevýhodných dodatkov. Ako dodal člen Výboru ASL Marian
Boča, napr. úhradu za tzv. "A"- lieky predpisované v akútnych prípadoch, ktoré zo zákona sú
nad rámec bežnej starostlivosti, SZP totiž zahrnula do ceny výkonu. ASL odporúčila členom
penalizovať VšZP a SZP za oneskorenia v uhrádzaní platieb za objednané výkony a
postupovať pohľadávky vôči nim družstvu Medfin za jednopercentnú maržu. Oneskorenia ZP
sa vraj pohybujú od jedného do troch mesiacov. Prezident zdôraznil, že cieľom nie sú
exekúcie ZP a vysoké sumy naviac, keď zdroje zdravotníctva sú dané, ale upozornenie na
situáciu súkromných lekárov, svojmi dopadmi porovnateľnú s nemocnicami a lekárňami.
Prezident zopakoval nesúhlas s administratívnymi limitmi a návrh, aby rezort spracoval
odporúčané diagnostické a liečebné postupy častých ochorení, ktoré by objasnili aké lieky a v
akom poradí predpisovať. Podotkol, že zámer ale asi naráža na odpor liekovej lobby.
L.Pásztor a M.Boča vyjadrili rozčarovanie z výsledkov zdravotníckej politiky vlády Mikuláša
Dzurindu, lebo nepriniesli avízovanú, želanú zmenu.
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Tiež upozornili, že rad úkonov, ako vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľov, napr. o
spôsobilosti k vykonávaní práce a vstupné prehliadky - teraz aktuálne vo verejnej správe, nie
sú zo zákona hradené ZP.

Enviromenálne zdravie občanov
Návrh Lokálneho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie mesta Banská Bystrica

Predkladaný návrh Lokálneho akčneho plánu pre životné prostredie a zdravie (
Local Environmental Health Action Plan- LEHAP ) je prostriedkom implementácie Akčného
plánu pre prostredie a zdravie SR (

National Environmental Health Action Plan -

NEHAP/APPZ, schválený vládou SR uznesením dňa 11. októbra 2000 ), na lokálnu úroveň
prostredníctvom širokej spolupráce miestnych podnikov a inštitúcií na konkrétnych aktivitách
a projektoch pre zlepšenie environmentálneho zdravia obyvateľov mesta Banská Bystrica.
Jedná sa o pracovne posledný stupeň európskej snahy po približne 25-ročných
jednaniach na ministerských úrovniach zvýrazniť nevyhnutnosť spolupráce v oblasti
environmentálneho zdravia nielen vo výskume, zbere informácií, ale aj zapojenia a
informovanosti širokej verejnosti v záujme vlastného zdravia. Prvotným impulzom na práci
tohto druhu bolo vypracovanie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie pre Európu (
EHAPE ), prerokovaného na II. ministerskej konferencii v r. 1994 v Helsinkách. Na III.
ministerskej konferencii ( Londýn, 1999 ) bola deklarovaná nevyhnutnosť širokého
partnerstva pre dosiahnutie hlavného cieľa - udržateľného zdravia. Podporou národnými
orgánmi jednotlivých krajín, uplatnením medzisektorového prístupu a zapojením verejnosti
do partnerstiev pre dosiahnutie environmentálneho zdravia a v medzinárodnom meradle s
podporou medzivládnych a medzinárodných inštitúcií schopných poskytnúť účinné formy
podpory ( výmena skúseností a poznatkov, pomoc pri budovaní odborných kapacít, finančné
zdroje ) je tento projekt v podstate jedinečný. Z pohľadu EÚ je proces implementácie APPZov v asociujúcich sa krajinách považovaný za jeden z významných integračných nástrojov.
Podpora implementácie NEHAP-ov vo vybraných krajinách ( Česká republika,
Estónsko, Litva, Poľsko, Slovenská republika ) je zabezpečovaná v rámci WHO/DEPA
projektu. WHO tu vystupuje ako koordinátor, DEPA poskytla finančnú podporu na realizáciu
konkrétnych projektov.
Mestám Nitra a Banská Bystrica bola na základe doposiaľ dosahovaných výsledkov v
oblasti EZ ( environmentálneho zdravia ) vložená dôvera v podobe ponuky vypracovania
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pilotných LEHAP-ov pre ostatné mestá Slovenska. Zámerom ich vypracovania je poskytnúť
základnú osnovu pre vypracovanie LEHAP-ov v ďalších mestách Slovenska, predovšetkým v
tých, ktoré nie sú zapojené do aktivít Trvalo udržateľné mestá, Lokálna agenda 21, Zdravé
mestá a pod.. Nevylučuje sa zapojenie ani týchto miest, pričom vypracovanie LEHAP-u je v
tomto prípade vnímané ako pridaná hodnota k už vytvoreným dokumentom a plánom.
Dôležitým faktorom implementácie NEHAP je rešpektovanie jej základných princípov:
človek v centre pozornosti
solidarita ( zohľadnenie znevýhodnených skupín spoločnosti, t.j. pracujúcich a žijúcich v
nevhodných podmienkach )
spolupráca a partnerstvo ( základ efektívneho riadenia EZ, dôraz aj na aktívnu spoluprácu s
MNO )
demokracia ( občianska účasť a zainteresovanosť, právo na informovanosť, ale aj
individuálna zodpovednosť )
bezpečnosť ( náprava minulých škôd, kontrola súčasných rizík, predchádzanie budúcim
problémom )
malý a zmenšujúci sa svet ( medzinárodná spolupráca ako nevyhnutný dôsledok globalizácie )
udržateľná budúcnosť
Hlavná zodpovednosť za rozvoj a uskutočňovanie AP-ov je očakávaná práve zo strany
miestnych samospráv. Skutočnosť, že na projekte je zainteresované široké spektrum
subjektov, vytvára predpoklady mnohostrannej podpory a úspešnosti. Z národnej úrovne
vyplývajú o.i. nasledovné potenciálne formy podpory implementácie LEHAP-u:
vytvorenie právneho rámca pre miestne aktivity
poskytnutie smernice na rozvoj LEHAP
pomoc pri uplatnení národných indikátorov na miestnej úrovni v závislosti od miestnych
problémov
poskytnutie prístupu k fondom
pomoc pri integrácii plánov a iniciatív s plánmi ďalších sektorov
účasť na tiešení cezhraničných a hraničných problémov EZ
Ďalším výstupom tejto európskej spolupráce mimo APPZ je práca zainteresovaných
európskych krajín na sledovaní jednotne vybraných "Environmentálnych indikátorov". Po
prvýkrát sa v tak rozsiahlom geografickom meradle + sledovať viac ako 30 indikátorov
životného prostredia, ktoré vplývajú na zdravie obyvateľov. Do práce na tomto projekte je
zapojených 15 krajín strednej a východnej Európy počas troch rokov.
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Kabinet Zdravé mesto :
Organizuje každý rok cyklicky dni zdravia a rôzne poularizačné zdravovedné podujatia.
Deň narcisov 22.3. a Deň zdravia 8.4. sa v Banskej Bystrici stretol s priaznivou odozvou.
Súčasťou Dňa narcisov bola finančná zbierka. V Banskej Bystrici sa vyzbieralo 229 tisíc
korún, čo je o 10 tisíc korún viac ako vlani. Vzhľadom k tomu, že v NFDR je Regionálna
pobočka Ligy proti rakovine, do Bratislavy bolo z uvedenej sumy odvedených len 30 %, čo je
83 tis. Sk. Ostatné peniaze zostali v meste. Prostriedky sa použili na kúpu inhalátora, ktorý na
oddelení onkológie doteraz chýbal, aplikátorov pre gynekologickú brachyterapiu a podľa
finančných možností aj na infúznu pumpu.
V rámci už zabehnutých preventívnych vyšetrení v tento deň bolo vyšetrených 58 klientov,
z nich 34 mužov a 24 žien. Z tejto skupiny u 13 mužov a 5 žien bol nameraný zvýšený krvný
tlak a u 7 mužov a 8 žien zvýšená hladina cholesterolu. Počas vyšetrení v rámci Dňa zdravia
sa zase ukázalo, že okrem zvýšeného krvného tlaku našu populáciu trápia aj zvýšené hodnoty
triglyceridov a zvýšený cukor v krvi. Odborníci poukázali na dôležitosť prevencie a potrebu
využívania takýchto možností kontroly zdravia.
V máji bola na poschodí Mestského úradu pred Veľkou sieňou výstava fotografií
z európskych miest pod názvom Mestá pre ľudí. Išlo o mestá, ktoré presadzujú dopravné
riešenia priateľské k chodcom a

cyklistom. Výstava pomáhala predstaviť konkrétne

opatrenia, realizované v iných mestách. Ide najmä o rozširovanie pešej zóny, zavádzanie zón
s povolenou rýchlosoťu dopravy len

30 km/hod., spomaľovanie automobilovej dopravy,

reštriktívnu politiku parkovania, realizovanie opatrení na podporu cyklistov, venovanie
zvláštnej pozornosti bezpečným cestám detí do škôl, bezbariérové riešenie pre peších a
cyklistov a územné plánovanie, ktorého cieľom je minimalizovanie nadbytočnej dopravy
v meste.

JÁNSKEHO PLAKETY
6. novembra sa v Závodnom klube textilného podniku Slovenka

a.s. konala slávnosť

odovzdávania Jánskeho plakiet dobrovoľným darcom krvi. Bronzové plakety prevzalo 62
darcov, strieborné plakety 60 darcov, zlaté plakety 35 darcov a diamantové pakety 12 darcov
krvi z Banskej Bystrice a okolia. Dokopy bolo takto ocenených 169 obetavých darcov.
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V príhovoroch hostí bola vyzdvihnutá najmä vysoko ľudská stránka darcovstva a odzneli
mnohé poďakovania za ich činnosť. Mesto Banská Bystrica si vysoko váži dobrovoľných
darcov krvi a oceňuje ich nenahraditeľný dar aspoň v podobe zliav na cestovné v MHD a
voľných vstupov do zariadení mesta. V roku 2002 mesto takto poskytlo príspevok držiteľom
strieborných Jánskeho plakiet vo výške

1500.- Sk a držiteľom zlatých a diamantoých

Jánskeho plakiet vo výške

vo forme čipových kariet na MHD. Držiteľov

3000.- Sk

strieborných plakiet bolo 274 a držiteľov zlatých a diamantových 355 osôb. Celkovo tento
príspevok mesta na dopravu predstavoval na rok 2002 1,5 mil. Sk. Vzácne Jánskeho plakety
predstavujú symbol darovania života.

Udeľovanie Jánskeho plakiet
v Banskej Bystrici sa stalo tradíciou. primátor túto udalosť komentoval v príhovore takto :
„Sviatok udeľovania Jánskeho plakiet patrí medzi najväčšie sviatky ľudskosti, pretože ich
držitelia potichu a bez nároku na slávu vykonávajú pre dobro človeka veľkú vec tým, že
dávajú to najvzácnejšie, čo okrem života človek má, a to je ľudská krv. Veď nebyť Vašej
ľudskosti a solidarity, ktorú nosíte hlboko vo svojej duši, by darcovstvo ako jav mohlo aj
zaniknúť. Každý rok, čo chodím medzi Vás, si všímam, že je táto sála plná, čo je dôkaz, že
s naším národom sa dá rátať aj do budúcnosti. Všetci hovoríme o vstupe do Európskej únie,
všetci hovoríme o veľkých hodnotách v najrôznejších predvstupových fondoch a grantoch, ale
málokto si dokáže reálne uvedomiť, že tie najväčšie hodnoty máme práve doma, že sú
v našich ľuďoch, že sú vo vás.Mesto Banská Bystrica je mestom, ktoré si ctí všeľudské
hodnoty. Či už hovoríme o vzdelaní, kutúre, športe, cirkvi alebo charite v našom meste. Túto
svoju ľudskú tvár sa mesto snaží zachovávať aj voči vám, darcom krvi. A verte mi, že je to
v súčasnej dobe tvrdej ekonomiky čoraz ťažšie. Napríklad, už dnes viem, že príjmy mesta na
budúci rok nebudú postačovať na všetky naše potreby. Vzhľadom na to vznikajú, či zo strany
odborných útvarov mestského úradu, alebo mestských poslancov, rôzne názory na priority,
teda na to, na čo dáme finančné prostriedky, ktorými disponujeme, a na čo sa, žiaľ, neujde.
Ja, ako primátor, za každú cenu obhajujem návrh takého rozpočtu, ktorý by zaručoval
zachovanie nasledovných položiek: príspevku na MHD pre darcov krvi, bezplatnú prepravu
v MHD pre matky s kočíkmi, sociálnu podporu (finančnú aj materiálnu) pre jednotlivcov a
rodiny v núdzi, finančnú a materiálnu podporu pre činnosť klubov dôchodcov, prostriedky na
núdzové bývanie na Srnkovej ulici, finančnú podporu charite (Dom sv. Alžbety – 350 tisíc
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ročne) a Slovenskému červenému krížu (Večierka), finančné dotovanie penziónu Jeseň a
Domu opatrovateľskej služby na Krivánskej, finančnú dotáciu pre plaveckú prípravu detí,
prostriedky na údržbu zimných lyžiarskych bežeckých tratí a finančnú podporu športovým
klubom a kultúrnym súborom. Príspevok pre darcov je v tomto zozname na prvom mieste.
Nie náhodou, nie preto, že teraz to tu hovorím práve vám, ale preto, že som úprimne
presvedčený, že si to zaslúžite. Neželám to nikomu, ale ja som tiež jeden z tých, ktorí boli
odkázaní na krv darcov, a preto viem aká je to nevyčísliteľná hodnota. O rozpočte mesta na
budúci rok definitívne rozhodnú poslanci v decembri. Mesto Banská Bystrica zatiaľ dokázalo
zachovať pre vás isté výsady, spočívajúce najmä v spomínanom príspevku na dopravu
v prostriedkoch MHD a v zľavnených či voľných vstupenkách do zariadení mesta. Možno
neviete, že pre tento rok 2002 mesto venovalo finančné prostriedky na vydané čipové karty
držiteľom Jánskeho plakety za rok 2001, a to pre držiteľov zlatých a diamantových plakiet
v sume 3000.- Sk na rok a pre držiteľov strieborných plakiet v sume 1500,.- Sk na rok.
V kategórii zlatých a diamantových to bolo 355 osôb a v kategórii strieborných 274 osôb.
V tomto roku ešte platilo aj to, že hoci sú to mestské peniaze, tento príspevok distávali aj
darcovia z okolitých dedín. Celkovo tento príspevok pre vás predstavoval 1,5 mil korún, čo
iste uznáte, nie je málo. Ale dosť čísiel. Na záver mi dovoľte úprimne sa vám poďakovať za
to čo robíte, za to, že prejavujete svoju najľudskejšiu podstatu. Prajem vám väčšie
spoločenské uznenie, prajem vám a vašim blízkym veľa zdravia, spokojnosti a šťastia
v živote.“

Udelenie Jánskeho plakiet darcom krvi
V novembri sa konala slávnosť odovzdávania Jánskeho plakiet dobrovoľným darcom krvi.
Bronzové plakety prevzalo tento rok 62 darcov, strieborné plakety 60 darcov, zlaté plakety
35 darcov a diamantové plakety 12 darcov krvi z Banskej Bystrice a okolia. Spolu bolo takto
ocenených 169 obetavých darcov. V príhovoroch hostí bola vyzdvihnutá najmä vysoko
ľudská stránka darcovstva a odzneli mnohé poďakovania za ich činnosť. Mesto Banská
Bystrica si vysoko váži dobrovoľných darcov krvi a oceňuje ich nenahraditeľný dar aspoň
v podobe zliav na cestovné v MHD a voľných vstupov do zariadení mesta. V roku 2002
mesto takto poskytlo príspevok držiteľom strieborných Jánskeho plakiet vo výške 1500.- Sk a
držiteľom zlatých a diamantoých Jánskeho plakiet vo výške 3000.- Sk vo forme čipových
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kariet na MHD. Držiteľov strieborných plakiet bolo 274 a držiteľov zlatých a diamantových
355 osôb. Celkovo tento príspevok mesta na dopravu predstavoval na rok 2002 1,5 mil. Sk.

Plán zdravia mesta v medzinárodnom kontexte
V meste pod Urpínom sa 6. mája 2002 uskutočnilo stretnutie zástupcov štátnych orgánov,
zdravotníckych zariadení, lesov, firiem a podnikov z regiónu, aby prediskutovali strategický
materiál Plán zdravia Mesta so zámerom zblížiť ho s Lokálnym akčným plánom pre
prostredie a zdravie. Začiatky hnutia „Za zdravé mesto“ spadajú do roku 1991 a pôvodní idea
smerovala do monitorovania aktivít v tejto sfére. Štúdia lokálneho plánu patrí k unikátnym
projektom a mala by poslúžiť aj ako modelová pre ďalšie slovenské mestá. Je prierezom
aktuálneho stavu v tejto časti SR a odráža verejnú mienku v oblasti poklesu obyvateľstva,
nezamestnanosti, čistoty ovzdušia a podobne. Programový materiál, ku ktorému sa prítomní
vyjadrovali, by mal poslúžiť ako pilotný – mal by reprezentovať previazanie národného
rpogramu s už rozbehnutými aktivitami. V Banskej Bystrici žije vyše 84 tisíc obyvateľov,
mesto však cíti pokles populácie a na druhej strane stúpa priemerný vek občanov. Rizikovými
faktormi, ohrozujúcimi zdravie, sú fajčenie, nezdravá výživa, cholesterol, vysoký tlak a
obezita. Pretrváva znečisťovanie voľného ovzdušia, pričom lokalizovali 55 organizácií
s rizikovými faktormi, v ktorých pracuje do 2000 ľudí. V diskusii odznela aj myšlienka na
znovuoživenie územia lesoparku v Podlavicach. Spracovaný je tiež projekt o vplyve ovzdušia
na detskú populáciu a na riešenie vysokej nehodovosti. Rizikových oblastí je veľa, v každom
prípade treba pokračovať v aktivitách a od záťaží, ktoré na nás striehnú na každom kroku,
ochrániť zdravie budúcej generácie.

Alfa Bio
Banskobystrická potravinárska firma Alfa bio vyrába pokrmy pre zdravie občanov. Je
najväčším producentom syra tofu v strednej Európe. „Nech je jedlo Vašim liekom“, povedal
už Hippokrates, a dnes, v časoch výskytu rôznych civilizačných chorôb, to platí dvojnásobne.
Lekári a zdravotníci produkty firmy oceňujú a odporúčajú širokej verejnosti. Slovensku patrí
jedna z nelichotivých priečok v Európe v úmrtí na srdcové choroby – je 2,5 krát vyššia ako
priemer v krajinách EÚ. Kardiovaskulárne choroby zapríčiňujú viac ako 50 % všetkých úmrtí.
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Tretina Slovákov si uvedomuje, že by sa mali stravovať racionálne a zdravo. Medzinárodný
projekt Zdravá výživa pre zdravé srdce je naplánovaný na 2 roky s perspektívou do
budúcnosti. Slovensko je štvrtou krajinou, v ktorej sa projekt realizuje. Vďaka projektu môžu
výrobcovia požiadať o udelenie možnosti označovať výrobky logom v tvare srdca s nápisom
„Výživa pre zdravie“. Jedným z tých, ktorí túto šancu využili, je i banskobystrická spoločnosť
Alfa Bio a jej sójový syr Tofu biele. Táto firma sa, podľa manažmentu, stala najväčším
producentom sójového syra tofu v strednej Európe. Vďaka aktivite firmy Alfa bio je možné
tofu zakúpiť v maloobchodných sieťach v Slovenskej republike, pričom v cudzine sa tento
druh tovaru predáva len v špecializovaných predajniach zdravej výživy. Sója je unikátnym
zdrojom bielkovín, jej výživová hodnota na 1 kg je rovnaká ako na 2 kg najkvalitnejšieho
mäsa, 55 ks vajec alebo 2,5 kg syra. Sója neobsahuje živočíšny tuk, ani cholesterol, je
zdrojom vápnika a železa, vitamínov B, E, lecitínu, vlákniny a podobne. Spotreba strukovín
zaraďuje Slovensko do dolnej polovice rebríčka krajín, pričom spotreba týchto plodín by mala
byť o 160 % väčšia, aby dosiahla odporúčanú úroveň. Sóju pestujú Číňania už niekoľko tisíc
rokov. Aj Amerika si uvedomila, čo sa skrýva v tejto strukovine. produkujú americkí farmári
až 65 % celkovej svetovej produkcie sóje, t.j. okolo 100 miliónov ton ročne. Tofu nie jedlom
vegetariánov – tento dôvod pre kúpu výrobkov Alfa Bio uvádzajú len 4 % záujemcov. V SR
sa ročne spotrebuje 66 kg výrobkov z mäsa na obyvateľa, 4,6 kg rýb, 162,5 kg mliečnych
výrobkov a tofu 0,127 kg. V Japonsku za rok skonzumujú až 66 kg tofu na obyvateľa, teda
toľko, koľko u nás mäsa. Banskobystrická firma pochopila, že zdravá výživa je všestranným
liekom. Alfa Bioz Banskej Bystrice sa vypracovala medzi špičkových spracovateľov sóje na
Slovensku. jej produkty odporúčajú konzumovať lekári a dietológovia.

Rooseveltova nemocnica zostala štátna
V septembri 2002 sa uskutočnilo pracovné stretnutie o stave rezortu a postupných krokoch
k ozdraveniu rezortu. Koncom septembra sa stretli zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR
so zástupcami Bankobystrického kraja k súhrnnej informácii o stave zdravotníctva v kraji,
ktoré sa konali postupne po celom Slovensku. Podľa slov štátnej tajomníčky MZ SR Ľudmily
Lysinovej, prvé stretnutie je venované vydávaniu povolení, ďalšie budú venovené kontrolnej
činnosti a príprave prechodu nemocníc a polikliník do zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávy. K 1.1.2003 sa stanú zriaďovateľmi polikliník a nemocníc I. typu mestá a obce a
II. typu samosprávne kraje. Celkovo sa prechod kompetencií zo štátu týka 55 zdravotníckych
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zariadení. V Banskobystrickom kraji prechádzajú pod samosprávny kraj nemocnice vo
Zvolene, Lučenci, Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom. Pod obce a mestá prechádzajú
nemocnice v Banskej Štiavnici, Krupine, Hnúšti a Kremnici. Okrem toho do 2. etapy
privatizácie je zahrnutých 169 zdravotníckych zariadení, medzi nimi napríklad poliklinika a
obvodné zdravotné strediská v Banskej Bystrici. Na neziskovú verejnoprospešnú organizáciu
schválila vláda na transformáciu 13 zariadení. Rozhodla zatiaľ o troch, v procese
schvaľovania sú aj nemocnice v BBK – Brezno, Veľký Krtíš, Revúca a Nová Baňa. Všetky
organizácie, prechádzajúce týmto procesom, budú oddĺžené vo výške záväzkov po lehote
splatnosti k 31.5.2002 a ku koncu septembra a to v sume 3,6 mld. Sk. Z doterajších 224
organizácií zostáva pod zriaďovateľom MZ SR 89 zariadení, z toho v BBK Rooseveltova
nemocnica, Národné rehabilitačné centrum a Odborný liečebný ústav Marína v Kováčovej,
ktoré v tejto etape neoddĺžia.

Hnutie srdcom srdcu
Srdcovo-cievne ochorenia sú každoročne príčinou 17 miliónov úmrtí vo svete, čo je asi jedno
z troch úmrtí. Na Slovensku dosahuje úmrtnosť na tieto ochorenia 55 %, čím sa zaraďuje na
prvé miesto v úmrtnosti u nás vôbec a na popredné vo svetovom meradle. Aby sa dosiahla
zmena v myslení, najdôležitejšia je vzdelanostná úroveň obyvateľstva, k čomu prispievajú aj
Floraporadne. V spolupráci so štátnymi zdravotnými ústavmi aj so Svetovým dňom srdca,
ktorý pripadol na nedeľu 29.9. pripravili podujatia zamerané na prevenciu srdcovo-cievnych
ochorení. V Banskej Bystrici sa na Mestskom úrade od 10-tej hodiny v pondelok 30.9.
uskutočnli preventívne prehliadky občanov, s meraním krvného tlaku, hladiny cukru v krvi
a iných dôležitých vitálnych hodnôt organizmu. Príčinou ochorení sú podľa odborníkov vo
väčšine prípadov vonkajšie faktory, zlá životospráva, stres, a tie sú schopní, dokonca povinní,
ovplyvniť. To, čo môže každý človek urobiť pre svoje zdravie, zdravé srdce a prevenciu je,
zamerať sa na správne zloženie stravy, skoncovať s fajčením, dopriať si relaxáciu, pohyb a
spánok. Floraporadne vznikli vznikli v SR v roku 1997. Cieľom hnutia Srdce srdcu je
kvalifikovane informovať obyvateľstvo o rizikových faktoroch vzniku spomínaných ochorení,
organizovať kampane, popularizovať nové poznatky. Bližšie informácie sa záujemcovia o
podujatiach, konaných aj v Komárne, Žiline, Bratislave i Košiciach, zameraných na meranie
tlaku, cholesterolu, telesného tuku, výživu aj fyzickú aktivitu mohli dozvedieť na bezplatnom
telefónnom čísle Floralinky 0800152153. Cieľom

hnutia je čo najúčinnejšie využívať
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prevenciu a osvetu ako jednu z najúčinnejších

prostriedkov proti chorobám, lebo vyše

polovica Slovákov umiera na srdcovo-cievne ochorenia čo je alarmujúce. Nedostatok peňazí
sa odráža v obmedzenom rozsahu liekov, ktoré pacientom predpisujú, aj keď sú najväčším
spotrebiteľom liekov v NsP a kritiku riaditeľa za spotrebu odbíja primárka geriatrického
oddelenia len upozornením, že "NR SR eutanáziu ešte neschválila". Z toho štvrtinu liekov pre
svojich často už polymorbidných pacientov kvôli prekribčným obmedzeniam musia
predpisovať cez iných špecialistov. Okrem prirodzenej vysokej spotreby starými ľuďmi
náklady stúpajú preto, že napr. pacientom prepasážovanym radom infekcií musia nasadzovať
najúčinejšie, a preto najdrahšie antibiotiká. Prakticky nezostáva na antihypertenzíva a
vitaminóznu liečbu. Veľké čiastky stojí zdravotnícky materiál ako katétre a plienky. Pritom ak
je pacient doma, hradia poisťovne 60 "pampersok" mesačne, ak je v nemocnici, tak nič.
Obracajú sa preto na rodiny, aby nosili svojim blízkym vitamíny, kalciové a magnezitové
preparáty a najmä ovocie a džúsy a tak sponzorsky riešili situáciu a skvalitnili rehabilitáciu.
Ako primárka podotkla, ak kvôli neprefinancovaniu zdravotníctva obmedzia distribútori
zásobovanie liekmi, "tak to tu môžme zabaliť", lebo "ostane len na naprosto bazálnu terapiu".
Predpisovanie štvrtiny liekov komplikujú geriatrom preskribčné obmedzenia a vysokú
nákladovosť na lieky pre svojich pacientov bránia upozornením, že eutanáziu ešte
v Slovenskej republike neschválili

Konferencia pediatrov
Ponovembrový vývoj pediatrie v SR a jej súčasné tendencie prediskutovali slovenskí detskí
lekári na odbornej konferencii dňa 27.apríla v Banskej Bystrici. Ako pre médiá uviedol
predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti Prof. Svätozár Dluholucký. CSc., pred
očakávanými 150 až 200 detskými lekármi odzneli tri hlavné vystúpenia. On ako hlavný
odborník SR pre pediatriu v rokoch 1990 - 2000 a Pavol Šimerka ako jeho nástupca
zhodnotili doterajší vývoj v SR a plnenie Programu starostlivosti pre deti prijatého
predchádzajúcim aktívom v januári 1990 a načrtnú otázky ďalšieho smerovania pediatrie, jej
siete a štruktúry v SR. Jan Janda z pražskej motolskej nemocnice ako prezident Európskej
asociácie pediatrických spoločností (UNEPSO) priblíži situáciu vo svete a v ČR, kde sa
vyvíja veľmi podobne ako v SR.
Prof. Svetozár Dluholucký vyzdvihol úspechy detského lekárstva v SR, ktoré za
minulý rok znížilo kojeneckú úmrtnosť z 8,4 na 6,8 promile a vďaka 99-percentnej
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zaočkovanosti nepoznalo jediný prípad chorôb ako osýpky, tetanus či záškrt a len štyri
prípady rubeoly a 130 prípadov žltačky typu B, čo vyvoláva údiv napr. aj v SRN. Upozornil
na odlišné postavenie pediatrie v SR od iných medicínskych oborov, pretože je postavené na
princípu prevencie a nie kuratívnej liečby. Uviedol, že však do slovenskej pediatrie začínajú
prenikať tendencie vyvolané makropodmienkami v SR a správanie lekárov začínajú
ovplyvňovať ekonomické faktory. J.Janda hovoril o záveroch medzinárodných podujatí,
štruktúrach pediatrickej starostlivosti či vzdelávaní pediatrov na európske parametre, ktoré by
slovenským detským lekárom umožnilo voľný pohyb pracovnej sily. V SR pôsobí 2300
detských lekárov, ich opatere je 28 % populácie. Pediatri vyhodnotili v Banskej Bystrici 12
rokov činnosti Slovenskej pediatrickej spoločnosti a súčasné i budúce tendencie.

LIEČBA ALKOHOLIZMU
Dňa 22. júla sa v Banskej Bystrici stretli odborníci - psychiatri. Protestovali proti tomu, že
Všeobecná zdravotná poisťovňa nechcela platiť týždňové posilňovacie liečby alkoholikov
napriek tomu, že znižujú recidívu pitia na polovicu. Hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva pre psychiatriu a jeho krajskí kolegovia odmietli júlové rozhodnutie VZP
neuhrádzať osobám závislým od alkoholu týždňové posilňovacie liečby. Je dokázané, že
pobyty znižujú recidívu pitia u alkoholikov na polovicu. Posledné stretnutie hlavných
odborníkov pre psychiatriu navrhlo, aby sa pacientom vykryli až tri tieto liečby v prvom roku
po absolvovaní základnej liečby. O stretnutí, dôležitom pre liečbu alkoholizmu, informoval
hlavný krajský odborník pre psychiatriu v Banskobystrickom kraji a primár Psychiatrickej
ambulancie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ludvik Nábělek. Primár
konštatoval, že už r. 1998 publikoval v Sloeneskej republike a v zahraničí výsledky výskumu
319 pacientov, ktorí v r.1990 až 1994 absolvovali v Banskej Bystrici základnú
protialkoholickú liečbu a u ktorých sa sledovala nasledujúca abstinencia. Po roku zo 159
pacientov s aspoň jednou posilňovacou liečbou abstinovalo 72 %, naopak zo 160 pacientov
bez posilňovacej liečby abstinovalo len 31 %. Po troch rokoch z pacientov s liečbou
abstinovalo 47 %, z pacientov bez liečby len pätina. Ako zdôraznil, vyliečený alkoholik sa vie
opäť zapojiť do pracovného procesu a na poistnom vráti poisťovni vložené náklady. Väčšinou
totiž ide o 30 až 40-ročných ľudí a liečba si nevyžaduje vysoké náklady na lieky, pretože je
založená na terapeutickom pôsobení lekára, resp. skupiny podobných pacientov. Na
protialkoholickom oddelení Rooseveltovej nemocnice je osem lôžok pre mužov a štyri pre
257

ženy, v SR je spolu asi 300 lôžok. Základná liečba alkoholikov trvá desať týždňov, okrem
týždňových posilňovacích pobytov sa praktikuje aj denný stacionár. Odhaduje sa, že v SR má
potenciál podľahnúť alkoholu 200 až 500 tis. ľudí. Hlavní

odborníci

okrem

liečby

alkoholikov upozornili aj na otáznu požiadavku VZP akceptovať psychoterapeutické výkony
len u psychiatrov zapísaných "v zozname psychoterapeutov". Ako L.Nábělek uviedol, asi ide
o zoznam, ktorý vedie Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. Problém je ale v tom, že
táto spoločnosť nespadá pod Slovenskú lekársku spoločnosť.

Terapeutických škôl "sú

tisícky", nerobí ich len Slovenská postgraduálna akadémia medicíny a absolvujú ich aj
nelekári.

Zbierka pre detskú onkológiu
Štvrtého januára sa v Rooseveltovej nemocnici stretli organizátori vianočnej zbierky pre
detskú onkológiu, ktorú už tradične robí podnikateľ J. Kúdela v spoluorganizácii s Mestom
Banská Bystrica, ktoré zastupuje primátor Ján Králik. Na Detskej klinike u prof. Svätozára
Dluholuckého sa o 10. hodine otvoril zbierkový demižón a spočítala sa suma , ktorú sa
podarilo počas sviatkov vyzbierať pre choré deti. Organizátori vianočnej zbierky pre detskú
onkológiu, ktorú už tradične organizuje podnikateľ J. Kúdela v spolupráci s Mestom Banská
Bystrica v prítomnosti detí, ktorým bola táto zbierka určená mali dobrý pocit. Za účasti
zástupcov novinárov, bol na Detskej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici
rozbitý demižón a spočítaná suma, ktorú sa podarilo počas sviatkov

vyzbierať pre

onkologických detských pacientov. Tento rok sa podarilo dosiahnuť sumu 40 180 Sk, za čo
všetkým darcom vyslovili v médiách poďakovanie. Zbierka pre detskú onkológiu bola
prejavom humanity a sily ducha všetkých darcov.
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8. Sociálna starostlivosť

Pomoc pre rodiny s deťmi
Bola témou príspevku Ing. Márie Filipovej, ktorá prednášala aj na Katedre sociálnej práce
PdF UMB v Banskej Bystrici. Projekt Videotréning interakcií dáva nové možnosti pomoci pre
problémvé rodiny s deťmi. Rodič nemôže byť za každých okolností perfektným rodičom.
Najmä problémové deti dokážu situáciu rodičovi skomplikovať. Mnohí z nich majú pocit, že
ich dieťa často hnevá a oni situáciu rovnako často nezvládajú. Mnohí rodičia alebo náhradní
opatrovatelia si s deťmi nerozumejú, učitelia zas musia zvládať detský nepokoj a
nepozornosť, alebo naopak nesmelosť a nepriebojnosť. Žiť alebo pracovať s dieťaťom, ktoré
trpí poruchami správania, alebo má nejaký druh závažnejšieho postihnutia, je z rôznych príčin
náročné ako pre jeho rodičov, tak aj pre všetkých ostatných ľudí, ktorí s ním pravidelne
prichádzajú do kontaktu. Takéto rodiny, či sociálne systémy sa zvyknú označovať ako „
problémové“.
Jednou z kľúčových charakteristík v takýchto rodinách či sociálnych systémoch je, že
si prajú zmenu k lepšiemu. V takýchto situáciach sa pomoc ponúka napríklad aj
prostredníctvom Videotréningu iterakcií. Čo je videotréning interakcií ? Videotréning
interakcií (VIT) je špeciálna metóda, ktorá vznikla v Holandsku na začiatku 80 – tych rokov
pod názvom „video home training“. Pracuje s pomocou videotechniky. Ide o krátkodobú,
intenzívnu formu pomoci v domácom prostredí rodín, teda priamo tam,kde problém vzniká.
Je určená predovšetkým pre rodiny majúce problémy pri výchove svojich detí a pri kontakte s
nimi. Ponúka sa ako alternatíva k starostlivosti mimo domova, teda namiesto umiestnenia
dieťaťa v špeciálnej internátnej škole, detskom domove, diagnostickom alebo výchovnom
ústave a pod., ale tiež namiesto dlhodobej ambulantnej starostlivosti.Z čoho VIT vychádza?
VIT vychádza z predpokldau, že kontakt s ostatnými ľuďmi je pre vývoj dieťaťa
životne dôležitý. VIT je založený na princípoch dobrej komunikácie a na podrobnej analýze
interakčných prvkov a vzorcov v rodine. Táto analýza interakcií ponúka nový pohľad na
problémovú situáciu v rodine a na možnosti a spôsoby zmeny. Metóda vychádza
z predpokladu, že spolu rodičia a deti chcú dobre komunikovať. Dokonca aj vtedy, pokiaľ je
vzťah vážne narušený, zostáva táto túžba nedotknutá. Je dokázané, že deti neustále vyžadujú
od svojich rodičov pozitívne kontakty a to i za veľmi kritických výchovných podmienok.
Skúsenosť ukázala, že keď majú rodičia a deti prístup k pozitívnym spôsobom vzájomného
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kontaktu, nevyberajú si negatívne. Problémy s výchovou sú chápané tak, že rodičom chýbajú
nevyhnutné informácie, ktoré by im pomohli docieliť, aby kontakt medzi členmi rodiny
prebiehal hladko. Nedostatok pozitívnych kontaktov medzi rodičmi a deťmi vyvoláva celú
radu negatívnych vzorcov chovania. V metóde VIT sa teda terapeut od začiatku sústreďuje na
budovanie pozitívnych kontaktov, na posilnenie komunikácie medzi všetkými členmi rodiny,
ale i na rozvíjanie vzťahov rodiny k spoločnosti, v ktorej žije. Spôsob práce video-terapeuta je
nasledovný. Terapeut natáča pomocou kamery bežnú dennú situáciu v rodine ( spoločná hra,
príprava do školy alebo pri jedení a pod.). Sám potom prevedie rozbor nahrávky a vyberá
si v nej momenty alebo sekvencie, kedy sa komunikácia darí. Tieto momenty pri ďaľšej
návšteve rodine ukazuje a hovorí o nich s rodičmi. Tí môžu vidieť, že existujú i momenty,
keď oni sami náročnú situáciu zvládajú. Na základe toho sa učia, aké prvky interakcie
vytvárajú úspešný kontakt a tak možno týmto spôsobom dosiahnuť lepšiu komunikáciu
s deťmi. Nedá sa zmeniť celá situácia naraz, ale pomocou malých konkrétnych krokov
dosiahnúť cieľ. Porovnávaním predchádzajúcich a ďaľších videozáznamov môžu rodičia i
terapeut zretelne sledovať pokrok v terapii. To im umožňuje získavať dôveru v svoje vlastné
schopnosti a možnosti. Komu môže VIT pomôcť? Sociálne, psychicky či zdravotne
ohrozeným alebo znevýhodneným rodinám,rodinám s deťmi s poruchami správania,rodinám
s deťmi s akýmkoľvek postihnutím,rodinám s deťmi s vývojovými poruchami, adoptívnym
alebo náhradným rodinám, multiproblémovým rodinám, rodinám, kde sa objavuje násilie či
iné zneužívanie. VIT nemusí byť obmedzená len na prácu s rodinou. Dá sa využiť všade tam,
kde je žiadúce posilňovať pozitívne prvky komunikácie. Ukazuje sa ako veľmi efektívna
metóda napríklad aj v týchto oblastiach :
v školách pri interakciách učiteľ – žiak
pri zkvalitňovaní interakcií medzi pracovníkmi a klientmi v rôznych inštitúciach ( napr.
v zariadeniach pre starých občanov, pre deti so špeciálnymi potrebami a pod.)
v niektorých oddeleniach nemocníc ( veľmi sa táto metóda osvedčila na oddeleniach
predčasne narodených detí, pri dlhodobých hospitalizáciach a pod.)
Mesto Banská Bystrica ako jeden z partnerov projektu Phare Access Programme –
Macroprojects Poland zabezpečuje výcvik 11 terapeutov tejto metódy. Účastníci projektu sú
zastúpení z rôznych inštitúcii na území mesta :
detské integračné centrum
občianske združenie Návrat
detský domov Ľubietová
krajský úrad – odbor sociálnych vecí
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občianske združenie Súlad
mestský úrad – referát sociálnych a zdravotníckych služieb
Výcvik je financovaný v plnom rozsahu z projektu, Mesto Banská Bystrica vytvorilo
podmienky na jeho realizáciu. Aj touto formou chce mesto prispieť k riešeniu sociálnych
problémov na území mesta. Mesto Banská Bystrica ako jeden z partnerov projektu Phare
Access Programme – Macroprojects Poland zabezpečovalo
metódy.

výcvik 11 terapeutov tejto

Účastníci projektu boli z rôznych inštitúcií. Zastúpenie mali Detské integračné

centrum, občianske združenie Návrat, Detský domov Ľubietová, Krajský úrad – odbor
sociálnych vecí, občianske združenie Súlad, mestský úrad – referát sociálnych a
zdravotníckych služieb. Výcvik je financovaný v plnom rozsahu z projektu, Mesto Banská
Bystrica vytvorilo podmienky na jeho realizáciu. Aj touto formou prispievalo k lepšej
účinnosti riešenia sociálnych problémov svojho mesta.

Na pomoc postihnutým povodňou
Banskú Bystricu koncom leta poriadne potrápila vysoká voda v tokoch. Mesto si muselo
merať sily s prírodnými živlami. Po dažďoch sa zdvihol Hron a vybrežili sa tri potoky –
Tajovský, Malachovský a Kremnička. Škodami zo záplav boli postihnutí najmä obyvatelia
Podlavíc a Skubína. Škody pre mesto boli odhadované na sumu 3,2 mil. Sk. O to cennejšia
bola každá pomoc. Politické strany SDĽ, SOP a SDSS vyčlenili zo svojho spoločného
volebného fondu prostriedky pre povodňami postihnuté mestá a obce: Banská Bystrica,
Brezno, Čierny Balog, Ľubietová a Mýto pod Ďumbierom. Za mesto Banská Bystrica prevzal
dar v podobe veľkého symbolického šeku na sumu 100 000.- Sk, osobne primátor mesta Ján
Králik. Peniaze boli určené na pomoc pri odstraňovaní povodňových škôd. O prevzatí šeku
na 100 000.- Sk primátor informoval zasadnutie MsZ a požiadal poslancov, aby v komisiách
MsZ rozhodli o konkrétnom použití tohto daru.

Slováci na českých pracoviskách
Najväčšia česká pracovná a personálna agentúra Kappa People, a.s., predstavila 5. septembra
v Banskej Bystrici svoje aktivity. Holding realizuje pomocné práce v poľnohospodárstve,
priemysle a sprostredkuje prácu aj pre kvalifikovaných remeselníkov. Na českej strane
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pokrýva službami celú republiku a od roku 1996 je i vnútrofiremným dodávateľom pracovnej
sily zo Slovenska. V Slovenskej republike má osem regionálnych zastúpení, v ktorých pracuje
35 trvalých zamestnancov. V minulom roku dosiahla v ČR obrat za 400 mil. Kč a pre
Slovákov vytvorila takmer 17 tisíc pracovných miest. Za prvých sedem mesiacov tohto roka
Kappa People zamestnala V Českej republike 8600 slovenských občanov. Najaktívnejšia bola
kancelária v Čadci a Brezne. Požiadavky sprastredkovateľov práce sa v súčasnosti presúvajú
na odbornú pracovnú silu. Dopyt českých firiem je najmä po prefesiách murár, zámočník,
frézar, sústružník, zvárač, mäsiar a podobne. Pri krátkodobom trojtýždňovom pobyte zorobili
pracovníci zo Slovenska 6 – 8 tisíc Kč a pri dlhodobom 7 až 11 tisíc Kč za mesiac.
Najčastejšie sa o prácu v ČR zaujímajú mladí ľudia po škole, ženy nad 30 rokov a veľmi málo
uchádzačov je u mužov vo veku nad 50 rokov. Skúsenosti sprostredkovateľov práce sú aj
také, že veľa záujemcov odmieta ponuku, pokiaľ nezarobia za mesiac aspoň 30 tisíc korún.
Necelé dve tretiny uchádzačov sa v ČR zamestnáva už stabilne. Spoločnosť sprostredkovala
prácu aj skupine programátorov do Írska a dvom lekárom z Brezna do Ostravy. V septembri a
októbri je nedostatok pracovných v ČR obyčajne najvýraznejší. Pracovné sily v súčasnosti
žiadajú čokoládovne, elektrotechnický a automobilový priemysel a veľmi zle sa zháňajú
odborné šičky a krjčírky. Problémovým faktorom sú niektorí uchádzači so základným
vzdelaním a s nezodpovedným prístupom ku práci, ale prehnanými požiadavkami, ale aj
užívanie alkoholu a krádeže na pracoviskách. Kappa People prišla s ponukou pracovných
miest pre tých slovenských občanov, ktorí majú dobré odborné a etické predpoklady pre
prácu.

Referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ v Banskej
Bystrici v roku 2002
Referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ zabezpečoval svoju činnosť v zmysle
zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci a v zmysle prislúchajúcich zákonov. Referát vykonáva
sociálnu pomoc, poradenstvo a ostatnú prislúchajúcu činnosť v priamom kontakte s občanmi
mesta Banská Bystrica. Výkon pracovnej činnosti zabezpečuje v úradných dňoch na MsÚ a
cez nestránkové dni priamo v rodinách a v teréne za účelom verifikácie opodstatnenosti
žiadostí občanov. Mesto v zmysle citovaného zákona poskytuje občanom s trvalým pobytom
v meste Banská Bystrica, ktorí sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii a ich príjem je na
úrovni životného minima (ŽM) príp. pod hranicou ŽM jednorázovú sociálnu výpomoc
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v dvoch formách. Jednou formou je finančná výpomoc a druhou je vecná výpomoc vo forme
poukazov na nákup potrebnej komodity. Táto výpomoc nie je nárokovateľná z dôvodu, že
obec túto výpomoc môže poskytovať podľa svojich finančných možností ale zákon jej
neukladá povinnosť poskytovať ich.
Mesto Banská Bystrica v prvom polroku 2002 poskytlo občanom mesta jednorázovú sociálnu
výpomoc vo výške 251 tis. Sk. Okrem poskytovania jednorázových sociálnych výpomocí
referát organizoval ako každoročne pre deti zo sociálne odkázaných rodín výlet pri príležitosti
MDD. V roku 2002 boli deti na hodnotnom výlete v Banskej Štiavnici.
Referát v rámci spolupráce s neštátnymi subjektami participoval na niekoľkých projektoch
v oblasti starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva a rodiny, ako aj v oblastiach
ktoré sa v súčasnej dobe stávajú čoraz vypuklejšími. V oblasti starostlivosti o rodiny ktoré sa
ocitli na ulici koncom roku 2001 spustilo mesto v spolupráci s BPM s.r.o. Banská Bystrica
zariadenie núdzového a dočasného bývania KOTVA. Toto zariadenie slúži pre rodiny
s trvalým pobytom minimálne 5 rokov na území mesta a ktoré nemajú inú možnosť riešenia
svojej vzniknutej situácie. Referát

posudzuje žiadosti o pridelenie nájomného bytu

v nájomných domoch, ktoré boli vystavaná z dotácií ŠFRB o ktorých sme už viackrát písali
v Spravodaji mesta. Prostredníctvom referátu sú posudzované aj žiadosti neštátnych subjektov
o finančné dotácie, ktoré sú predkladané na prerokovanie do Komisii sociálno zdravotnej pri
MsZ v Banskej Bystrici, v prvom polroku predstavovali tieto dotácie sumu 77,869 tis. Sk.

Okresný úrad práce v Banskej Bystrici bilancoval.
Koniec apríla 2002 bol pozoruhodný tým, že v Banskobystrickom kraji zaevidovali pokles
počtu nezamestnaných o 3 908 osôb. OÚP v kraji majú nahlásených 80 039 ľudí bez práce,
z toho 76 116 môže nastúpiť do pracovného pomeru okamžite. Miera nezamestnanosti
dosahuje 23,2 %, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 1,2 %. Podporu
v nezamestnanostii poberá 10 872 ľudí, pričom voľných miest v kraji je 1030. Na jedno
pracovné miesto teda pripadá 78 nezamestnaných. Pre absolventov škôl je voľných 165 miest
a na zdravotne postihnutých pripadá 46 pracovných miest. V Banskobystrickom kraji nemá
prácu vyše 36 200 žien, čo je z celkového počtu nezamestnaných 45,2 %. V apríli tohto roku
pocítili mierny pokles v nezamestnanosti vo všetkých okresoch kraja. Najväčší pokles
zaznamenali v menších okresoch – v Banskej Štiavnici o 2,4 %, v Brezne o 2,17 % a vo
Veľkom Krtíši o 1, 85 %. Napriek tomu s najvyššou mierou nezamestnanosti sa stále trápi
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tradične okres Rimavská Sobota – 37, 45 %, kde sa nezamestnanosť znížila o 1 %, v Revúcej
je 35,2 % miera nezamestnanosti a vo Veľkom Krtíši 34,9 %. Najlepšia situácia je v okrese
Banská Bystrica, kde evidujú 10,1 % mieru nezamestnanosti , vo Zvolene 13,4 % a v Banskej
Štiavnici 17 %. Na jedno voľné miesto pripadá 78 záujemcov
Vo všetkých okresoch Slovenska pocítili mierny pokles nezamestnanosti.

Zamestnanosť
Zamestnanosť v Banskej Bystrici ovplyvnili v najmä transformačné zmeny, ktoré súviseli
s privatizáciou, či dokonca so zánikom viacerých podnikov, ktoré tradične „dávali chlieb“
nielen obyvateľom tohto mesta, ale aj širokého okolia. Percento nezamestnanosti obyvateľov
mesta Banská Bystrica v roku 1998 bolo 7,44 %, v roku 1999 9,49 %, v roku 2000 už 10,17
% a v roku 2001 až 11,13 %. Vlani sme zaznamenali hromadné prepúšťanie z podnikov
BEOHA s.r.o, Dopravnej banky a.s., Stredoslovenských cementární a.s., prepúšťali aj
Slovenské telekomunikácie a.s., Smrečina Holding I.,a.s. aj Slovenská pošta, š.p..

Kluby dôchodcov oslavovali
Najstarší mestský Klub dôchodcov z Robotníckej ulice oslávil svoje 35. narodeniny a pri tej
príležitosti zhodnotil svoju činnosť. Pôvodne bol ako prvý klub dôchodcov v meste veľmi
dlho jediný. V súčasnosti v meste pracuje 7 klubov. Oslavujúci klub pri príležitosti výročia
prijal „krst pomenovania“ menom Klub dôchodcov Marína. V príhovoroch odzneli
poďakovania členom klubu nielen za prácu počas rokov aktívneho života, ale aj za činnosť,
ktorú vykonáva klub dnes a samozrejme aj priania veľa zdravia a síl do ďalších rokov. K
výročiu klub dostal od mesta okrem príspevku na činnosť a obrovskú tortu. Darčekom od
Únie žien k oslavám klubu bolo kultúrne vystúpenie detí zo ZŠ na Pieninskej. Na oslave boli
odovzdané pamätné listy zaslúžilým členom klubu. Druhá slávnosť sa konala na Robotníckej
ulici. Počas nej boli otvorené zrekonštruované priestory bývalých detských jaslí. Tieto sa stali
domovom pre zase najmladší Klub Rozmarín a odvtedy sídlia na Robotníckej vedľa seba dva
kluby. V najbližšom období by sa malo vytvoriť aj Informačné centrum pre seniorov.
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Verejno - prospešné práce
Mestský úrad a mestské organizácie využili možnosť zamestnať dlhodobo nezamestnaných
na verejno-prospešné práce. Takto aspoň načas prácu dostalo predvlani 149 občanov, vlani
193 a v roku 2002 z Okresného úrad práce 38 osôb, hoci sme žiadali 68.
Mesto si preto postavilo otázku získavania investícií, ktoré by dali ľuďom prácu, medzi
prvoradé úlohy. Uskutočnila sa tu regionálna konferencia „Možnosti investovania a
podnikania v regióne Banská Bystrica –Zvolen“, boli vydané informačné materiály
obsahujúce investičné projekty, vlani v septembri Mesto spolupracovalo na usporiadaní
Stredoeurópskeho finančného týždňa v našom meste, vypracovali sa viaceré ponukové
materiály v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku pre potenciálnych investorov. Mesto
prezentovalo Banskú Bystricu v mnohých krajinách sveta ako vhodné pre príchod
zahraničného kapitálu a investorov, anpríklad v Anglicku, Ma´Darsku, nemecku, Japonsku,
USA, Portugalsku, Belgicku, Rakúsku a Francúzsku. Okrem toho sa zapojilo do tvorby
projektu rekonštrukcie kanalizácie a čističky, na ktorý sa získali peniaze z fondu ISPA,
v spolupráci s firmou BIC Banská Bystrica s.r.o. získalo prostriedky na podnikateľský
inkubátor z fondu PHARE. Silná bola snaha a

podpora výstavbe nájomných bytov,

komerčných projektov, ako bola napr. výstavba Tesco Hypermarket a iné, a všetko to
s cieľom, že aj sama stavba, aj ďalšie fungovanie nových prevádzok dávalo ľuďom prácu a
znižovalo nezamestnanosť. Boli vypracované projekty priemyselných zón v najbližšom okolí
mesta, tiež ponúkané zahraničným investorom.
Situácia napriek tomu nebola optimálna.Silných zahraničných investorov odrádzalo od
príchodu do nášho mesta najmä to, že tu chýba diaľnica do Bratislavy, prepotrebná na
plynulý chod kamiónovej dorpavy, či už so surovinami, či s tovarom. Okrem toho ani štát
nevytváral také príťažlivé podmienky pre možných investorov, ktoré by ich sem lákali, ako
napríklad Maďarsko, Poľsko a Čechy, kde poskytujú investorom rôzne úľavy. Sú to skôr
podnikateľské výnimky, také lastovičky, ktoré predsa len zavítali do nášho mesta (Tesco,
Billa, Roco Slovakia, Fermas v blízkej Slovenskej Ľupči, nemecký BEHR a iné).

Pomoc pre rodiny s deťmi
Bola témou príspevku Ing. Márie Filipovej, ktorá prednášala aj na Katedre sociálnej práce
PdF UMB v Banskej Bystrici.
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Projekt Videotréning interakcií dáva nové možnosti pomoci pre problémvé rodiny s deťmi.
Rodič nemôže byť za každých okolností perfektným rodičom. Najmä problémové deti
dokážu situáciu rodičovi skomplikovať. Mnohí z nich majú pocit, že ich dieťa často hnevá a
oni situáciu rovnako často nezvládajú. Mnohí rodičia alebo náhradní opatrovatelia si s deťmi
nerozumejú, učitelia zas musia zvládať detský nepokoj a nepozornosť, alebo naopak
nesmelosť a nepriebojnosť. Žiť alebo pracovať s dieťaťom, ktoré trpí poruchami správania,
alebo má nejaký druh závažnejšieho postihnutia, je z rôznych príčin náročné ako pre jeho
rodičov, tak aj pre všetkých ostatných ľudí, ktorí s ním pravidelne prichádzajú do kontaktu.
Takéto rodiny, či sociálne systémy sa zvyknú označovať ako „ problémové“.
Jednou z kľúčových charakteristík v takýchto rodinách či sociálnych systémoch je, že
si prajú zmenu k lepšiemu. V takýchto situáciach sa pomoc ponúka napríklad aj
prostredníctvom Videotréningu iterakcií.

Čo je videotréning interakcií ?
Videotréning interakcií (VIT) je špeciálna metóda, ktorá vznikla v Holandsku na
začiatku 80 – tych rokov pod názvom „video home training“. Pracuje s pomocou
videotechniky. Ide o krátkodobú, intenzívnu formu pomoci v domácom prostredí rodín, teda
priamo tam,kde problém vzniká. Je určená predovšetkým pre rodiny majúce problémy pri
výchove svojich detí a pri kontakte s nimi. Ponúka sa ako alternatíva k starostlivosti mimo
domova, teda namiesto umiestnenia dieťaťa v špeciálnej internátnej škole, detskom domove,
diagnostickom alebo výchovnom ústave a pod., ale tiež namiesto dlhodobej ambulantnej
starostlivosti.

Z čoho VIT vychádza?
VIT vychádza z predpokldau, že kontakt s ostatnými ľuďmi je pre vývoj dieťaťa
životne dôležitý. VIT je založený na princípoch dobrej komunikácie a na podrobnej analýze
interakčných prvkov a vzorcov v rodine. Táto analýza interakcií ponúka nový pohľad na
problémovú situáciu v rodine a na možnosti a spôsoby zmeny. Metóda vychádza
z predpokladu, že spolu rodičia a deti chcú dobre komunikovať. Dokonca aj vtedy, pokiaľ je
vzťah vážne narušený, zostáva táto túžba nedotknutá. Je dokázané, že deti neustále vyžadujú
od svojich rodičov pozitívne kontakty a to i za veľmi kritických výchovných podmienok.
Skúsenosť ukázala, že keď majú rodičia a deti prístup k pozitívnym spôsobom vzájomného
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kontaktu, nevyberajú si negatívne. Problémy s výchovou sú chápané tak, že rodičom chýbajú
nevyhnutné informácie, ktoré by im pomohli docieliť, aby kontakt medzi členmi rodiny
prebiehal hladko. Nedostatok pozitívnych kontaktov medzi rodičmi a deťmi vyvoláva celú
radu negatívnych vzorcov chovania. V metóde VIT sa teda terapeut od začiatku sústreďuje na
budovanie pozitívnych kontaktov, na posilnenie komunikácie medzi všetkými členmi rodiny,
ale i na rozvíjanie vzťahov rodiny k spoločnosti, v ktorej žije.

Spôsob práce video-terapeuta
Tearpeut natáča pomocou kamery bežnú dennú situáciu v rodine ( spoločná hra,
príprava do školy alebo pri jedení a pod.). Sám potom prevedie rozbor nahrávky a vyberá
si v nej momenty alebo sekvencie, kedy sa komunikácia darí. Tieto momenty pri ďaľšej
návšteve rodine ukazuje a hovorí o nich s rodičmi. Tí môžu vidieť, že existujú i momenty,
keď oni sami náročnú situáciu zvládajú. Na základe toho sa učia, aké prvky interakcie
vytvárajú úspešný kontakt a tak možno týmto spôsobom dosiahnuť lepšiu komunikáciu
s deťmi. Nedá sa zmeniť celá situácia naraz, ale pomocou malých konkrétnych krokov
dosiahnúť cieľ. Porovnávaním predchádzajúcich a ďaľších videozáznamov môžu rodičia i
terapeut zretelne sledovať pokrok v terapii. To im umožňuje získavať dôveru v svoje vlastné
schopnosti a možnosti.

Komu môže VIT pomôcť?
sociálne, psychicky či zdravotne ohrozeným alebo znevýhodneným rodinám
rodinám s deťmi s poruchami správania
rodinám s deťmi s akýmkoľvek postihnutím
rodinám s deťmi s vývojovými poruchami
adoptívnym alebo náhradným rodinám
multiproblémovým rodinám
rodinám, kde sa objavuje násilie či iné zneužívanie
VIT nemusí byť obmedzená len na prácu s rodinou. Dá sa využiť všade tam, kde je žiadúce
posilňovať pozitívne prvky komunikácie. Ukazuje sa ako veľmi efektívna metóda napríklad aj
v týchto oblastiach :
v školách pri interakciách učiteľ – žiak
pri zkvalitňovaní interakcií medzi pracovníkmi a klientmi v rôznych inštitúciach ( napr.
v zariadeniach pre starých občanov, pre deti so špeciálnymi potrebami a pod.)
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v niektorých oddeleniach nemocníc ( veľmi sa táto metóda osvedčila na oddeleniach
predčasne narodených detí, pri dlhodobých hospitalizáciach a pod.)
Mesto Banská Bystrica ako jeden z partnerov projektu Phare Access Programme –
Macroprojects Poland zabezpečuje výcvik 11 terapeutov tejto metódy. Účastníci projektu sú
zastúpení z rôznych inštitúcii na území mesta :
detské integračné centrum
občianske združenie Návrat
detský domov Ľubietová
krajský úrad – odbor sociálnych vecí
občianske združenie Súlad
mestský úrad – referát sociálnych a zdravotníckych služieb
Výcvik je financovaný v plnom rozsahu z projektu, Mesto Banská Bystrica vytvorilo
podmienky na jeho realizáciu. Aj touto formou chce mesto prispieť k riešeniu sociálnych
problémov na území mesta. Mesto Banská Bystrica ako jeden z partnerov projektu Phare
Access Programme – Macroprojects Poland zabezpečovalo
metódy.

výcvik 11 terapeutov tejto

Účastníci projektu boli z rôznych inštitúcií. Zastúpenie mali Detské integračné

centrum, občianske združenie Návrat, Detský domov Ľubietová, Krajský úrad – odbor
sociálnych vecí, občianske združenie Súlad, mestský úrad – referát sociálnych a
zdravotníckych služieb. Výcvik je financovaný v plnom rozsahu z projektu, Mesto Banská
Bystrica vytvorilo podmienky na jeho realizáciu. Aj touto formou prispievalo k lepšej
účinnosti riešenia sociálnych problémov svojho mesta.

Chov psov ako priateľa človeka
Pes sa stal sociálnym partnerom človeka a v mnohých prípadoch nahrádzal opusteným
a osamelým ľuďom rodinu.
Otázky o chove psov v meste, o znečisťovaní okolia domov psami a o túlavých psoch boli
predmetom zákonnej legislatívy. Čoraz viac občanov mesta vlastnil psa, v roku 2002 sa to
stalo priam módnym trendom. Ľudia si zabezpečovali najrôznejšie chovné plemená a
čistokrvné rasy psov. Legislatíva však chov psov v meste upravuje. A nie je to také
jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Rozhodujúcim pre akékoľvek riešenie týchto
problémov je zákonná úprava chovu spoločenských zvierat, vrátane psov. Doterajšia častokrát
neumožňovala, napríklad, ani zasiahnuť Mestskej polícii, hoci sa to občanom zdalo ako
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samozrejmé. Podkladom bola Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z.z.,
v súčasnej dobe platí zákon NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
Na jeho základe sa pripravuje nové Všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) Mesta Banská
Bystrica, o ktorom budú rokovať poslanci mesta v najbližšej dobe. Po schválení VZN
v súlade s novým zákonom sa zmenia, a treba povedať, že sprísnia, doteraz zaužívané
podmienky chovu psov, čo by sa malo do budúcnosti odraziť konkrétne aj na riešení
problému s psími exkrementami, tak znepríjemňujúcimi život na sídliskách.
Vo vzťahu k problému túlavých psov tiež existujú viaceré možné riešenia. So svojou
iniciatívou na výstavbu útulku pre zvieratá prišla okrem Mesta Banská Bystrica aj spoločnosť
Sloboda zvierat, koncepciu možného riešenia má aj občianske združenie Biela pyramída.
Mesto Banská Bystrica na základe uskutočnených rokovaní so zástupcami Slobody zvierat už
dávnejšie pripravilo pozemok v Majeri, použiteľný pre budúci útulok. Je ešte predmetom
ďalšieho rokovania všetkých zainteresovaných, ako sa reálne skĺbia dobré nápady zo všetkých
strán. Keďže pripomienky občanov ukázali, že táto vec patrí pre nich medzi najpálčivejšie,
primátor mesta sa špeciálne oboznámil so spôsobom riešenia tejto otázky v iných mestách a
v vypísal podľa vzoru iných miest, napríklad Martina, výberové konanie na pracovníka
karanténnej stanice. Tento pracovník bude zamestnancom mesta a k jeho povinnostiam +
patriť aj odchyt túlavých psov. Náklady na prevádzku karanténnej stanice sa plánujú dostať
do rozpočtu na budúci rok, úlohu zohrá aj rozhodovanie poslancov mestského zastupiteľstva.

DNI SENIOROV
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Univerzitou tretieho veku UMB Banská Bystrica
Organizovali DNI SENIOROV v dňoch 23.-28. októbra. 2002
Program :
23.10. (streda)
Deň otvorených dverí v zariadenich sociálnych služieb Mesta
Banská Bystrica :
Penzión dôchodcov Jeseň, Internátna č.10
Dom opatrovateľskej služby, Krivánska č. 16-26
Stredisko sociálnych služieb, Na Uhlisku, č.1
Zariadenie opatrovateľskej služby, Družby č. 25
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Agentúra sociálnych služieb, Ul. 9. mája, č.74
24.10. (štvrtok)
Slávnostné otvorenie spojovacej chodby Domu opatrovateľskej služby, Krivánska 16-26 o
10.00 hod.
Slávnostné otvorenie Klubu dôchodcov Rozmarín, Robotnícka ul. 12 o 11.00 hod.
25.10. (piatok)
- Seminár na tému „Postavenie a život seniora v súčasnej spoločnosti“, Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, učebňa P2 (prízemie) o 15.00 hod.
28.10 (pondelok)
Predstavenie v Štátnej opere

Sociálne reforma
Dokončenie sociálnej reformy ostalo na budúcu vládu
Nerozbíjať univerzálny systém, ale posilniť individuálne súkromné poistenie, pripoistenie
verejnej a štátnej služby, uzákoniť preferencie súkromného poistenia, čo je však všetko
podmienené ekonomickým rastom
10.februára - Dokončenie sociálnej reformy ostalo na budúcu vládu, pretože terajšia nemala
reformný potenciál. Sústredila sa na sociálne a ekonomické reštrikcie, pri dvojcifernej miere
nezamestnanosti mala len malý priestor pre reformy a nutné zákony pripravila nezvykle na
koniec volebného obdobia, do politicky nevhodného prostredia, s vážnymi, politicky
neprijateľnými zásahmi, ktoré sa stanú sa objektom politického boja, vyjadril sa pre v
B.Bystrici poslanec NR SR a exminister Vojtech Tkáč.
K návrhu Demokratickej strany na dôchodkovú reformu sa stavia V.Tkáč rezervovane
a upozorňuje na potrebu uskutočnenia celého komplexu sociálnej reformy. Techniku reformy
DS inšpirovanú v Chile považuje ju za možnú, ale nechce spájať model DS s 20 rokov
uplatňovaným chilským modelom pre odlišný prístup DS a to, že "ide o iný priestor a čas".
Exminister nechce rozbíjať jestvujúci univerzálny systém, lebo je určité východisko vo
fungujúcich verejno-právnych inštitúciach sociálnej sféry, systéme financovania a určitom
ekonomickom a sociálnom stave. Podľa neho treba dokončiť zákon o sociálnom poistení,
reformy štátnej sociálnej pomoci a pracovných vzťahov a transformáciu komplexu
informačného systému sociálnej sféry. Pre dôchodkovú reformu chystanú MPSV chce
rozvinúť dôchodkové pripoistenie, pripoistenie štátnej a verejnej služby, posilniť individuálne
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súkromné poistenie, uzákoniť preferencie súkromného poistenia vo vzťahu k udalostiam
krytým základným poistením a vzájomnostným systémom aktivizovať tretí sektor. Vláda
preto vraj musí byť vládou reformátorov a komplexná sociálna reforma si vyžiada podporu
všetkých politických strán. Upozornil, že proces ale ovplyvňujú fakty ako schodky Sociálnej a
zdravotných poisťovní, nízky výber poistného, vysoká miera nezamestnanosti, objektívne vraj
dosahujúca 27 %. Domnieva sa, že kvôli vysokej nezamestnanosti podmieňuje realizáciu
sociálnej reformy rozpohybovanie hospodárstva a zabezpečenie jeho rastu, pre čo je však
nezbytné vykonať v ekonomike štrukturálne zmeny.

Nové nájomné byty
sa v Banskej Bystrici neodovzdávali od roku 1998. Mesto dokázalo dobre využiť legislatívne
možnosti, vzniknuté v posledných troch rokoch, podľa ktorých sa dalo požiadať o dotáciu
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a o úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Takto získané prostriedky pomohli dokončiť a odovzdať od decembra minulého roka
do leta tohto roka dokopy 197 nových nájomných bytov. Pršianska terasa, dom PT 301, 90
nájomných bytov, vo veľkosti od garsónky po 6-izbový byt.

Cena 1m2 bytovej časti

neprekročila 16.500 Sk. Celkový náklad na výstavbu (byty + nebytové priestory + garáže v
suteréne + náš podiel na inžinierskych sieťach) je 241 mil. Sk Nadstavba bytového domu na
Sládkovičovej ulici, 13 nájomných bytov, jedno- až trojizbových. Celkový náklad 40 mil. SK
Nájomný dom na Rudohorskej ulici (bývalá «poliklinika»), 64 nájomných bytov, v skladbe
od garsónky po 3-izbové byty. Náklady na dobudovanie bytovej časti domu predstavujú 48
mil. Sk Bytové domy na Kráľovohoľskej ulici, 30 nájomných bytov, jedno- a dvojizbových.
Finančné náklady 26 mil. Sk Robí sa príprava budúcej výstavby dvoch domov na Pršianskej
terase, PT 302 a PT 303, v ktorých by ešte mohlo pribudnúť 64 nájomných bytov. Byty na
komerčné účely, čiže priamo na odpredaj do súkromného vlastníctva :Dom na Zelenej ulici,
Individuálna bytová výstavba : podľa platných predpisov mesto môže získať štátnu dotáciu
na technickú vybavenosť pre výstavbu bytových a rodinných domov. Budovali sa z nich
vodovod, kanalizácia, elektrické rozvody, plynofikácia a komunikácie v lokalitách
Malachovské skalky, Rakytovce, Pod stráňami, Podháj, Belveder, dokopy asi pre 100 domov.
Takto mesto vybudovalo inžinierske siete v celkovej hodnote 15 mil. Sk, z toho dotácie tvoria
9 mil. Sk, zvyšok sú peniaze mesta. Zariadenie KOTVA : poskytuje dočasné a núdzové

271

bývanie, max.kapacita areálu je 182 ubytovaných – dočasná forma, 39 ubytvoaných –
núdzová forma. prestavané náklady 8, 345 mil. SK

Jasle sa zmenili na stacionár pre starých občanov
Malé zmeny v straníckej štruktúre banskobystrického MsZ
20.februára - Mestské jasle v Banskej Bystrici na Robotníckej ul., ktorých prevádzka sa
skončí k 1.aprílu, sa zhruba v priebehu roka prestavia v denný a týždenný stacionár pre asi 25
starých občanov. Na dnešnej tlačovej besede v B.Bystrici to uviedol primátor Ján Králik.
Zdôraznil, že je snahou mesta uchovať jednotlivá zariadenia sociálnej sféry pri prípadnej
zmene ich účelu naďalej pre využitie pre sociálnu starostlivosť a nevylúčil pri zmene
demografického vývoja aj prinavrátenie pôvodnému účelu.
Tvrdil, že z vyše uvedeného dôvodu sa mesto zaujíma o starý areál Rooseveltovej
nemocnice, ktorého objekty by chcelo prebudovať na rôzne zariadenia pre dlhodobo chorých
a pre dôchodcov. Preto sa mesto usiluje získať polikliniku v centre mesta aj s licenciou, aby
nebolo pri svojich zámeroch plne závislé od privátnych lekárov, ale mohlo je zabezpečiť aj
vlastnými zamestnancami - napr. prilákanie mladých lekárov ešte bez licencie a siete do
mesta, zabezpečovanie pohotovosti či rôzne činnosti stredného zdravotníckeho personálu.
Primátor privítal schválenie VZN o nakladaní s bytovým fondom, ktorým sa dávajú
jasné pravidlá pre pridelovanie bytov. Uviedol, že výstavbou 60 bytov, pre ktorú MsZ v
utorok schválilo žiadosť o dotáciu a úver, sa za daného stavu financovania bytovej výstavby
vyčerpá dopyt občanov mesta po bytoch. Tvrdil, že predĺženie splácania úverov z 20 na 30
rokov nenašlo u občanov odozvu, pretože zníženie nájmu (teraz 71 Sk/meter štvorcový
mesačne) už nebolo tak veľké a možnosť odkúpiť byť do osobného vlastníctva sa odsúvala až
na hranicu ich dôchodku.
MsZ tiež schválilo zmeny v svojom zložení, kedy zo zákona sa svojich poslaneckých
postov vzdali štatutári mestských podnikov - Mestských lesov, BPM a Investorského útvaru
mesta - a nahradili ich kandidáti z nasledujúcich poradí v počtu získaných hlasov voličov. Na
miesto troch poslancov - mužov SDĽ nastupili nominanti za KDH (žena), SDĽ a SZS.
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Stretnutie zástupcov sociálnych zariadení
Dňa 11.apríla v Banskej Bystrici po pracovnom stretnutí vyšepäťdesiatich zástupcov
sociálnych zariadení, samospráv, štátu a neziskových organizácií z Banskobystrického kraja
Helena Woleková, zástupkyňa Nadácie SPACE vyslovila názor, že netreba všetky domovy
dôchodcov, ktorých zriaďovateľom sú zo zákona obce, transformovať na zariadenia sociálnej
starostlivosti v pôsobnosti VÚC, pretože zjednotením cenníkov a preberacími protokolmi a
štatútmi by sa mali zabezpečiť rovnaké príspevky na klientov bez ohľadu na bydlisko a tak aj
ich pôsobenie mimo oblasť obce. Uviedla, že na rozdiel od všeobecného trendu, v Lučenci,
Rimavskej Sobote a Tisovci majú záujem o zotrvanie zariadení pod mestom, nie pod VÚC.
Podľa nej v tomto zlyhal ZMOS, ktorý najmä na úrovni regiónov mal zistiť stav a možný
záujem obcí o spoločné prevádzkovanie, o ktoré sa zaujíma napr. takmer desiatka obcí na
Gemeri v oblasti Rimavice. Poslankyňa BBSK Mária Zupková dodala, že KÚ a BBSK preto
preveria záujem v prípade všetkých zariadení v kraji, aby sa zriaďovateľ zbytočne nemenil.
Podmienkou sú ale jednotné ceny, resp. pravidlá poskytovania služieb, ktoré zaručia
nadobecnú, ale nie celoslovenskú pôsobnosť. Zvýšenie príspevku štátu - z 50 na 75 % čistých
nákladov - by podľa exministerky uľahčilo ekonomickú situáciu zariadení, skvalitnilo služby
a rozšírilo možnosti viaczdrojového financovania.Poslankyňa BBSK M.Zupková dodala, že
model predpokladá 30 % od klienta, 30 % od štátu, 30 % od obce a 10 % od rodiny klienta.
Pritom služby sa majú v zásade postupne priblížiť do bydliska klienta a len prípady, kedy už
nemôže ostať sám a ani rodina ho už nemôže opatrovať, by končili v spoločných
zariadeniach. Podľa SPACE v r.2000 priemerná cena výdavkov štátu na obyvateľa v
poproduktívnom veku sa pohybovala od 1150 Sk v Nitrianskom kraji (926 Sk v
Bratislavskom bolo kvôli iným službám magistrátu neporovnateľných) po 2275 Sk v
Trenčianskom. Celoštátny priemer bol 1470 Sk, pričom SR malo 968.169 poproduktívnych
občanov, z ktorých služby využívalo 40.019, tzn. 4,1 %. V prípade priemerných výdavkov na
dospelých zdravotne postihnutých občanov bol rozptyl od 58 Sk v Žilinskom po 193 Sk v
Prešovskom kraji. Celoštátny priemer bol 100 Sk, pričom služby boli poskytované 5919
občanom. Sociálnu starostlivosť musia financovať klienti, ich rodiny, štát a samospráva.
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Stredisko sociálnych služieb s rošírením služieb
Na Uhlisku bolo v roku 2002 otvorené rozšírené Stredisko sociálnych služieb pre dôchodcov,
ktoré poskytuje denné a týždenné pobyty pre klientov, ktorí sú pre nepriaznivý zdravotný stav
pri vyššom veku odkázaní na pomoc inej osoby. Ide o prípady straty orientácie v priestore,
demenciu a iné zmeny zdravotného stavu. Podobná služba tu už síce existovala od roku 1991,
ale mala kapacitu len 6 miest pre týždenný a 4 miesta pre denný pobyt. Poslanci mestského
zastupiteľstva odsúhlasili rozšírenie týchto služieb o ďalších 15 miest do priestorov po
zrušených detských jasliach. Zariadenie by kvalitou poskytovaných odborných služieb malo
výrazne uľahčiť život rodinám s takýmito pacientami vo vyššom veku .

Centrum pre vzdelávanie, kultúru a podnikanie Rómov a
Nerómov
Dňa 5. februára 2002 bolo slávnostne otvorené Centrum vzdelávania kultúry, osvety,
podnikania, zamestnanosti a poradenskej činnosti Rómov a Nerómov vo Zvolene. Centrum
má za cieľ organizovať, resp. prepožičia priestory pre školenia, semináre, rekvalifikačné
kurzy, stretnutia podnikateľov, zasadnutia orgánov organizácií, nácvik umeleckých súborov,
pre plesy, divadelné predstavenia a iné podujatia aj pre Romov z Banskej Bystrice..
Iniciátorom otvorenia bol Banskobystričan

Ladislav Fízik, predseda Klubu rómskych

podnikateľov v SR. Centrum, ktoré má teraz šesť profesionálnych pracovníkov, bude
poskytovať právne poradenstvo, pomáhať pri spracovávaní podnikateľských plánov ako aj pri
hľadaní pracovných miest. Banskobystrický občan, popredný romský aktivista Ladislav Fízik
tvrdí, že vďaka Centru sa Zvolen môže stať hlavným mestom Rómov na Slovensku.Centrum
je umiestnené v rekonštruovanom bývalom dome kultúry Sekier a je otvorené pre kultúrne
vyžitie všetkých občanov sídliska Sekier. "Malo by žiť od desiatej dopoludnia do desiatej
večer", dodal L. Fízik. Projekt samotného Centra prostredníctvom Národnej agentúry pre
malé a stredné podnikanie podporil fond Phare čiastkou 70.000 eur. Do rekonštrukcie budovy
vložil Ladislav Fízik pol mil. Sk a ešte asi 3/4 mil. Sk by bolo potrebnýchna fasádu, strechu a
podlahy. Plánuje sa otvorenie internetovej kaviarne a vo vzdialenejšej budúcnosti by sa okrem
malého baru mohla otvoriť aj reštaurácia.
Ladislav Fízik, banskobystrický občan, úzko spolupracuje aj s Kultúrnym združením Romov
Slovenska so sídlom v Banskej Bystrici .
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Medzinárodný deň detí
Z príležitosti MDD Mesto Banská Bystrica usporiadalo pre deti zo sociálne slabších rodín
jednodňový dňový výlet do Banskej Štiavnice. V sprievode pracovníčok referátu sociálnych
vecí a bytovej politiky MsÚ deti navštívili Banské múzeum v prírode. Najväčšiu radosť mali,
keď si svietili v podzemnej štôlni na cestu lampami. Prejavili živý záujem aj o banské stroje a
vláčiky. Po krátkom oddychu pri obede sa autobus s deťmi presunul do kaštieľa Antol, kde
sprievodkyňa dokázala svojím výkladom upútať pozornosť detí a nadviazať s nimi kontakt.
Zážitkom pre deti bola prehliadka miestností s poľovníckymi trofejami. Výlet detí bol
ukončený návštevou salaša, kde si pochutnali na haluškách. I napriek nepriaznivému počasiu
sa výlet deťom páčil, medzi sebou nadviazali nové kontakty a domov sa vrátili so spevom.

Vianoce – nádej deťom
Podujatie „ Keď príde anjel“, tak nazvali týždenný vianočný projekt pre deti zo sociálne
slabších rodín a ich rodičov aktivisti banskobystrického občianskeho združenia Nádej deťom.
Priestory združenia na Internátnej ulici sa otvorili nielen pre 85 detí tu bývajúcich, ale aj pre
deti zo zariadenia chráneného bývania Kotva. Štefan Nather, ktorý sa s manželkou už dlhé
roky venuje deťom zo sociálne slabších rodín a osobitne rómskym deťom, priznal, že toto
podujatie patrí k najdojímavejším v roku. Výtvarné, hudobné a iné pomôcky, vianočná
výzdoba a iluminácia, potrebné veci na záverečný večierok , program a hudba, pripravia
deťom jedinečné kúzlo vianočných chvíľ. Pre účastníkov prichystali maľovanie plagátov na
tému, ako si deti predstavujú Vianoce. Pritom si vyskúšajú rôzne techniky - maľovanie
prstami, na sklo, či ako si rámovanie svojho dielka či fotky. K tomu zvončeky, bubienky a
iné nástroje vytvorili patričnú hudobnú kulisu a dramaticky stvárnili krásu zimných sviatkov.
Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka financiám z fondu Phare a daru Orange
Slovensko. Veď aj svoju celoročnú činnosť - vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové
aktivity, tábory,darčeky – financovalo Združenie Nádej deťom zo sponzorských darov a
grantov Hodiny deťom, Deti Slovenska, Nadácie otvorenej spoločnosti, Komunitnej nadácie
Zdravé mesto a iných. V súčasnosti pripravili na tlač brožúrku o právach detí, ktorú doplnili
zbierkou kresieb a piktogramov na rôzne detské témy. Ako Štefan Nather zdôraznil, kniha, by
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mala mať náklad 10.000 výtlačkov, ale nebude hovoriť iba o právach. Na práva, ako Š.Nather
povedal, "je potrebné hľadieť ako na mincu" - má aj svoju druhú stranu - povinnosti. Preto
napr. materiály o práve na vzdelanie spojili s povinnosťou navštevovať školu.
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9. Šport a telesná výchova

Koncepcia rozvoja športu v meste
Od 1.januára 2002 sa začal presun kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a
samosprávne kraje. Významnou kompetenciou, ktorú mesto prebralo od 1.júla t.r. bolo
zriaďovanie

materských

škôl,

základných

škôl,

školských zariadení, záujmových umeleckých škôl a centra voľného času. Na mesto sa v tejto
súvislosti presúvajú aj ďaľšie úlohy v oblasti telesnej výchovy, ako je spolupráca pri
organizovaní športových súťaží na školách, podpora školských útvarov a stredísk športovo
talentovanej mládeže, zabezpečovanie telovýchovných a športových aktivít na školách
v rámci mimoškolskej činnosti a starostlivosti o prevádzku a údržbu školských
telovýchovných objektov a zariadení. Do kompetencií mesta prešla právomoc schvaľovať
zmluvy o prenájmoch školských telovýchovných objektov a zariadení.
Očakávame, že pri naplňovaní týchto úloh + musieť mesto rozšíriť svoju spoluprácu aj na
ďaľšie subjekty, pôsobiace na úseku telovýchovy a športu.
Kompetencie v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o presune niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce :
- rozpracovať koncepciu telesnej kultúry na podmienky konkrétnej obce ;
- podieľať sa na výbere a príprave športových talentov ;
- podporovať organizovanie športových podujatí miestneho významu ;
- vytvárať podmienky na rozvoj športu pre všetkých ;
- podporovať športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov ;
- podporovať iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírody ;
- kontrolovať účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých
na telesnú kultúru.
Mesto aj napriek kompetenciám, ktoré mu prináležia od 1.7.2002 malo snahu vytvárať
podmienky pre telovýchovu a šport na základe zákona NR SR z októbra 1997 o telesnej
kultúre §8 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.25 z roku 1994, časť
druhá §2 a robilo tak prostredníctvom komisie pre mládež a šport zriadenej pri MsZ. V praxi
to bolo realizované referátom pre mládež a šport MsÚ, Správou majetku mesta a ZARES-om
Banská Bystrica.
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Priamou finančnou pomocou, ktorá bola poskytnutá na realizáciu športových, turistickorekreačných podujatí schválených komisiou pre mládež a šport MsZ v „Športovom kalendári
mesta Banská Bystrica“, kde je mesto Banská Bystrica hlavným organizátorom, resp.
spoluorganizátorom podujatia. Sú to akcie napr.: Národný vytrvalostný beh na lyžiach - Biela
stopa SNP, Banskobystrická latka - výškarsky atletický míting, Skoky na lyžiach „O pohár
primátora mesta“ na Králikoch, Večerné cyklistické kritérium na námestí SNP, Námestie patrí
deťom - podujatie pri príležitosti MDD,Veľká cena Banskej Bystrice - medzinárodný šachový
turnaj žiakov, Olympiáda detí MŠ, Beh Olympijského dňa - atletické podujatie všetkých
katogórií na štadióne SNP, Futbalový turnaj prímestských TJ a ŠK „O pohár primátora mesta
“, turistické podujatie „Cesta rozprávkovým lesom“, turisticko-cyklistické podujatie
Povstalecká vatra, Zelená stopa - cyklistické podujatie na horských bicykloch, Kritérium SNP
- atletika, Memoriál MUDr. O. Kráľovej - preteky záchranárskych psov,

Dni športu,

Horehronské hry mládeže, Beh Teryho Foxa, Veľká cena SNP v krasokorčuľovaní,
Medzinárodný turnaj hokejových nádejí, 24- hodinová plavecká štafeta občanov mesta.
Takto poskytnuté finančné prostriedky predstavujú objem cca 300 000,- Sk.
Údržbou a úpravou lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne
od 1.12. - 31.3. v prímestskej rekreačnej zóne Králiky, s dôrazom na trasu: Králiky - Suchý
vrch - Hrob neznámeho vojaka, Skalka - Bystrické sedlo - Králické sedlo - štadión Králiky je
realizované v sume cca 100 000,- Sk a
20 000,- Sk poskytnuté Osemročnému športovému gymnáziu na údržbu tratí na Šachtičkách
s dôrazom na trať Donovaly - Šachtičky.
Účelovou dotáciou pre kolektívne športy na nájomné za používanie Športovej haly na
Štiavničkách, ktorá je vo vlastníctve

Ministerstva obrany SR, predstavujú ročne objem

350.000,- Sk. Tieto dotácie poskytujeme klubom - BK UMB - ženy, BK Slávia UMB ŠKP muži, ŠKP B.Bystrica - hádzaná ženy, HK Slávia B.Bystrica. Na zabezpečenie činnosti
prímestských futbalových klubov /Podlavice, Sásová, Kremnička, Rakytovce,

Jakub,

Šalková, Radvaň, futbalový dorast Dukly B. Bystrica/ po 15 000,-Sk na klub.
Účelovou dotáciou 1 500 000,- Sk ročne poskytnutou mestom Banská Bystrica pre ZARES
za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej krytej plavárne a 500 000,- Sk na realizáciu
projektu „Odstraňovania plaveckej negramotnosti detí - žiakov II. a III. ročníkov ZŠ mesta“
počas školského roku.
V roku 2001 bola poskytnutá ZARESu dotácia 8 000 000,- Sk na opravu strechy na krytej
plavárni.
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Na reprezentáciu v športových a mládežníckych súťažiach medzi družobnými mestami mesta
Banská Bystrica a krajskými mestami SR v rámci K8

/plávanie, futbal, šach, hádzaná,

volejbal, tenis/.
Na prevádzku a údržbu mestskej telocvične Rudlová cca 200 000,- Sk, ktorá je využívaná pre
mládežnícke športové útvary - basketbal, volejbal, korfbal, futbal, atletika, volejbal, hádzaná,
kix-box, turnaje dospelých ŠK a TJ, pedagógov, občianskych združení.
V roku 2001 bola realizovaná rekonštrukcia nenáročných športových ihrísk na Tatranskej
ulici, Ďumbierskej ulici, oplotenie ihriska na Rudohorskej ulici, nové basketbalové dosky a
koše na Gaštanovej ulici, v Podlaviciach a na Mládežníckej ulici v hodnote 220 000,- Sk.
Náklady na prevádzku a údržbu Mestského zimného štadióna boli v roku 2001 6 070 000,Sk . Zimný štadión najviac využívajú hokejové triedy - žiaci ZŠ Golianova, Športový a
hokejový klub Iskra - muži, oddiel krasokorčuľovania ŠaHK Iskra, iné hokejové kluby a
podnikateľské subjekty, verejné korčuľovanie - občania a mládež mesta, 84 hodín mesačne
v doobedňajších hodinách - žiaci ZŠ mesta Banská Bystrica v rámci telesnej výchovy zdarma. Výnosy za poskytnuté služby ZŠ boli 2 200 000,- Sk, čo nepredstavuje ani 30% zo
skutočných nákladov. Strata cca 4 mil. Sk vznikla nevyhnutnými nákladmi na opravu a
údržbu zariadení, ktoré sa realizovali na základe záverov z vykonaných revízií na objekte ZŠ
a neustále stúpajúce náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné - stočné. Záloha za nájom
novej rolby na úpravu ľadu v sume 500 000,- Sk, mesačné nájomné 48 000,- Sk + DPH do
konca roka 2001 predstavovala sumu 350 000,- Sk.
Finančné príspevky pre jednotlivcov - športovcov na reprezentáciu mesta v zahraničí, na
Majstrovstvá sveta resp. Majstrovstvá Európy.
Nepriama finančná pomoc -

je poskytnutá mestským športovým klubom a TJ

prostredníctvom nízkeho nájmu objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica a
v správe referátu pre mládež a šport a sú využívané pre športovú činnosť :
- volejbalové ihriská - Mestský park /TJ Partizán/
- pozemok pod tenisovými kurtami - Mestský park /ŠK Kovo- špeciál/
- pozemok a inžinierske siete /TJ Sokol Jakub/
- šatne s pozemkom /TJ Šalková/
- chata pod Suchým vrchom /TJ Vatra/
- pozemok pod bikrosovou dráhou - Moskovská ul. /BMX - bikrosový klub/
- šatne, plynofikácia, kanalizácia, komunikácia /FK Rakytovce/
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- šatne s pozemkom /TJ, ŠK Kremnička/
- spevnená plocha a oplotenie ihriska - Magurská ul. /Hokejbal. klub EAGLE/
- športové ihrisko - Bakossova ul. /ZŠ Bakossova/
- športový areál /TJ Podlavice/
- futbalový areál - Rudlová, ul. M. Čulena /KOBA, v.o.s./ v správe SMM
- tenisové kurty - Štiavničky /Dixon klub/ v správe IÚM
Celkové priame a nepriame finančné prostriedky pre spomenutú športovú činnosť
v meste Banská Bystrica boli v roku 2001 cca 16 mil. Sk.
Od 1.7.2002 v oblasti školskej telesnej výchovy prechodom kompetencií v rámci
zriaďovateľskej právomoci mesto vstupuje do života školského aparátu nielen v rámci
výchovnovzdelávacieho procesu povinnej telesnej výchovy, ale aj útvarov talentovanej
mládeže a mimoškolskými aktivitami na školách. Celá táto činnosť bude koordinovaná cez
referát pre mládež a šport MsÚ, komisiou pre mládež a šport MsZ, Centrom voľného času a
samotnými materskými a základnými školami.
Materské školy je potrebné v budúcnosti naďalej aktivizovať prostredníctvom Olympiády
materských škôlok, ktorá by mala byť vyvrcholením ich telovýchovnej činnosti.
Základné školy na prvom stupni je nutné aktivizovať vzdelávaním detí v rámci motorických
činností - behanie, skákanie, hádzanie, plávanie, korčuľovanie, bicyklovanie, lyžovanie a
gymnastické základy. Tieto činnosti by mali koreľovať s pravidelným testovaním detí po
ukončení I. až IV.ročníka základnej školy, v druhom a treťom ročníku rozšírené o projekt
odstraňovania plaveckej negramotnosti, ktorý už piaty rok realizuje Mesto Banská Bystrica
v spolupráci s Okresným úradom, odborom školstva. Ročne sa ho zúčastní do 2 000 detí.
V treťom a štvrtom ročníku gymnastickým viacbojom, ktorý je súčasťou školských súťaží
organizovaných Slovenskou asociáciou školského športu. Na základe týchto aktivít je reálne
v krátkej dobe vytvoriť súťaž „Škola roka“, pre žiakov I.-IV. ročníka základných škôl
v Banskej Bystrici, a pre športové kluby vytvoriť základnú databázu detí šikovných na šport.
Ostatné deti získať pre pravidelnú športovú činnosť.
Mesto v spolupráci so školami, športovými klubmi a športovými zväzmi + podporovať útvary
talentovanej mládeže, t.j. školské športové strediská a športové triedy. V súčasnej dobe tieto
ÚTM nie vždy odrážajú spoločenskú potrebu a sú náhodilé. V priebehu dvoch rokov, t.j. do
začiatku školského roku 2004/2005 + nutné pripraviť a vytipovať základné školy podľa
podmienok na jednotlivé športové odvetvia s náväznosťou na Osemročné športové
gymnázium v Banskej Bystrici ( zriaďovateľ VÚC ) a športové kluby.
Súčasný stav útvarov talentovanej mládeže :
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športové triedy - atletika
- plávanie

- ZŠ Okružná
- ZŠ Okružná

- lyžovanie klasické - ZŠ Golianova
- hokej

- ZŠ Golianova

- futbal

- ZŠ Bakossova

školské športové strediská
- basketbal

- ZŠ Spojová ( BK UMB dievčatá )
- ZŠ Ďumbierska ( BK AGM dievčatá )
- ZŠ Moskovská ( BK UMB ŠKP chlapci )

- hádzaná

- ZŠ Magurská ( TJ Slávia Ekonóm dievčatá )

- lyžovanie

- ZŠ Š.Moysesa ( LKB Lyžiarik )
- ZŠ Tr.SNP 20 ( LK Šachtika - alpské )

- plávanie

- ZŠ Okružná ( PK B.Bystrica )

- gymnastika - ZŠ Golianova ( ŠK UMB B.Bystrica )
Školské športové strediská - v basketbale na ZŠ Golianovej, Moskovskej,
Tr.SNP 20,
vo futbale na ZŠ Tatranská,
v karate na ZŠ Golianova,
vo volejbale na ZŠ Pieninská
sú strediská neregistrované na Ministerstve školstva SR, čím nespĺňajú podmienku na štátnu
dotáciu.
V oblasti športu pre všetkých je úlohou mesta rozvíjať formy telesnej výchovy a športu,
ktoré svojimi prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka,
k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Šport pre všetkých sa stal
významnou zložkou aktivít voľného času, ktoré využívajú občania jednak individuálne (
spontánne alebo systematicky ) aj kolektívne. Túto oblasť treba považovať za
verejnoprospešnú činnosť v rámci občianskych združení a iných subjektov, ktoré sa ňou
zaoberajú. ( Mimo právnych a podnikateľských subjektov, ktorých predmetom činnosti je aj
oblasť telesnej kultúry.)
Mesto Banská Bystrica má práve v tejto oblasti ideálne podmienky zásluhou „najväčšej a
najkrajšej telocvične“, ktorou je prírodná scenéria v okolí mesta. Mesto + aj v súčasnej dobe
zabezpečovať úpravu a údržbu lyžiarskych bežeckých tratí v okolí Králik a finančne podporí
úpravu na Šachtičikách. Pripravený je projekt na rozšírenie a technickú úpravu bežeckých
tratí na prepojenie kremnickej a banskobystrickej časti. V najbližšom období je nutné sa
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zamerať na realizáciu projektu s postupnou komplexnou údržbou bežeckých tratí od časti
Fončorda smerom na Suchý vrch, Králiky, Kordíky, Tajov s prepojením na Malachov a
Kremnické pohorie. V letnom období doriešiť úpravu turistických chodníkov v celom okolí
mesta Banská Bystrica so zameraním sa na časť vrchu Urpín, kde v rámci tejto lokality je
ideálna relaxačná zóna pre obyvateľov mesta. Ďalšou oblasťou v ktorej je dlhodobo
zainteresovaný i Kabinet zdravé mesto sú miestne cyklotrasy. ÚHA mesta pripravil určité
možnosti ich realizácie do okolia mesta. V spolupráci s Katedrou telesnej výchovy pri FHV
UMB obnoviť komplexne prírodný areál v Laskomerskej doline, ktorého využívateľnosť je
celoročná. V oblasti športu pre všetkých v nekomerčných aktivitách je hlavná úloha mesta
pripraviť podmienky a koordinovať činnosť občianskych združení zaoberajúcich sa touto
činnosťou.
Vzhľadom na množstvo športových aktivít na území mesta jednou z prioritných úloh je
budovať nenáročné športoviská na základe požiadaviek občanov, najmä na sídliskách. Mesto
Banská Bystrica v snahe zlepšiť podmienky v tejto oblasti schválilo projekt dobudovania už
stálych asfaltových plôch na sídliskách na malé nenáročné ihriská.
Materiál k problematike „ihrísk“ bol prerokovaný v mesiaci november 2001 v Mestskom
zastupiteľstve.

Športové objekty vo vlastníctve mesta
20 telocviční základných škôl,
1 mestská telocvičňa v Rudlovej,
8 športových areálov v rámci základných škôl,
6 nenáročných ihrísk v školských areáloch,
3 volejbalové ihriská v mestskom parku,
mestský zimný štadión - 2 ľadové plochy,
krytá plaváreň,
plážové kúpalisko na Štiavničkách,
2 hokejbalové ihriská na Magurskej a Rudohorskej ulici,
skaetboardoé ihrisko na Uhlisku,
futbalové ihriská - Radvaň, Podlavice, Rudlová, Rakytovce,
časti športových areálov v Jakube, Kremničke, Šálkovej.
Športové objekty k dispozícii obyvateľom mesta Banská Bystrica :
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Centrálny športový areál na Štiavničkách, t.j. atleticko-futbalový štadión a športová hala je
vlastníctvom Ministerstva obrany SR v správe AŠK Dukla Banská Bystrica.
Komplexný areál pre športovú prípravu vlastní Osemročné športové gymnázium - atletickú
telocvičňu, 2x trávnaté ihriská a atypické atletické dráhy, tenisové kurty, 3 asfaltové ihriská a
skokanský lyžiarsky areál na Žltých pieskoch. Komplexný areál vlastní aj UMB B.Bystrica,
ktorý je dostatočný na výuku telesnej výchovy a športovú prípravu, ale nie je vhodný pre
vrcholové podujatie.
Na stredných školách - gymnáziách, SOŠ, SOU, OU, ktorých zriaďovateľom je VÚC, je v ich
vlastníctve 15 telocviční, jedna vo výstavbe ( Katolícke gymnázium ), dve školy majú ucelené
športové areály (SOU Kremnička, SPŠ J.Murgaša). Ostatné školy majú svojpomocne
vybudované rôzne ihriská pre výuku telesnej výchovy.
Športové kluby vlastnia telocvične v Sásovej a Športový klub polície vlastní jednu telocvičňu
pre úpolové športy a druhú priamo v budove Krajskej správy polície. Všetky tieto areály sú
v primeranom technickom stave so slabým zázemím na organizovanie náročnejších
športových podujatí. V poslednom období bol vybudovaný areál squashu a tenisu - Dixon
club a tenisový areál pri DM UMB Tr.SNP 53, ktoré spravujú súkromné spoločnosti.

Rozpracované projekty :
Mesto zabezpečuje úpravu a údržbu lyžiarskych bežeckých tratí v okolí Králik a finančne
podporí aj úpravu na Šachtičikách.
Pripravený je projekt na rozšírenie a technickú úpravu bežeckých tratí na prepojenie
kremnickej a banskobystrickej časti.
V najbližšom období je nutné sa zamerať na realizáciu projektu s postupnou komplexnou
údržbou bežeckých tratí od časti Fončorda smerom na Suchý vrch, Králiky, Kordíky, Tajov
s prepojením na Malachov a Kremnické pohorie. V letnom období je potrebné doriešiť úpravu
turistických chodníkov v celom okolí mesta Banská Bystrica so zameraním sa na časť vrchu
Urpín, kde v rámci tejto lokality je ideálna relaxačná zóna pre obyvateľov mesta. Ďalšou
oblasťou, v ktorej je dlhodobo zainteresovaný i Kabinet zdravé mesto, sú miestne cyklotrasy.
ÚHA mesta pripravil určité možnosti ich realizácie do okolia mesta.
V spolupráci s Katedrou telesnej výchovy pri FHV UMB je záujem obnoviť komplexne
prírodný areál v Laskomerskej doline, ktorého využiteľnosť je celoročná.
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Vzhľadom na množstvo športových aktivít na území mesta jednou z prioritných úloh je
budovať nenáročné športoviská na základe požiadaviek občanov, najmä na sídliskách. Mesto
Banská Bystrica v snahe zlepšiť podmienky v tejto oblasti schválilo projekt dobudovania už
stálych asfaltových plôch na sídliskách na malé nenáročné ihriská.
Mesto finančne podporuje projekt „Odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí - žiakov II. a
III. ročníkov ZŠ mesta“, ktorý prebieha počas školského roku na mestskej krytej plavárni.
V minulom období bola problematika športu v Banskej Bystrici podrobnejšie rozpracovaná
v materiáloch „Stratégia rozvoja mesta Banská Bystrica do roku 2005 v oblasti rekreácie,
telovýchovy a športu“ a v „Pláne zdravia mesta s výhľadom do roku 2005“.

Najmasovejšie športové podujatia pripravované v spolupráci
s Mestom Banská Bystrica
- Medzinárodný vytrvalostný beh na lyžiach Biela stopa SNP;
- Bansko-bystrické cyklistické kritérium SNP všetkých kategóriách okolo
námestia SNP;
- športovo-turistické podujatie Cesta rozprávkovým lesom;
- Olympiáda detí materských škôlok z Banskej Bystrice;
- atletické súťaže mládeže a dospelých Beh olympijského dňa;
- horská cyklistika Zelená stopa SNP;
- turistický Prechod Nízkymi Tatrami;
- turisticko - cyklistická Povstalecká Vatra SNP;
- športové stretnutia mládeže krajských a družobných miest;
- futbalový turnaj všetkých prímestských TJ a ŠK;
- Horehronské hry mládeže v atletike;
- Beh Teryho Foxa - cyklistika a kolieskové korčule;
- plavecká súťaž občanov miest SR;
- 24-hodinový plavecký maratón občanov mesta v období Vianoc a Nového roku.
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Zlatí hokejisti v Banskej Bystrici
Desať dní po hokejovom finále, dňa 21 mája, sa Veľká sieň Mestského úradu otriasala
v základoch od potlesku, ktorým prítomní vítali medzi sebou vzácnych spoluobčanov, členov
„zlatého“ hokejového mužstva, majstrov sveta, Michala Handzuša a Vladimíra Országha. Na
prijatie k primátorovi mesta prišli aj v sprievode svojich mám, pre ktoré víťazstvo synov bolo
tiež veľkým sviatkom a nádherným zavŕšením mnohoročnej starostlivosti. Medzi divákmi
boli aj chlapci z hokejovej triedy zo ZŠ na Uhlisku, pre ktorých sa naši majstri sveta stali
idolmi a vzormi . Detský súbor Spievanky ľudovou hudbou a spevom obohacoval slávnostnú
chvíľu. Počas stretnutia primátor mesta Ján Králik v príhovore poďakoval obom hokejistom
za príkladnú reprezentáciu nielen našej vlasti, ale aj nášho mesta vo svete a poprial im veľa
ďalších úspechov. Po zápise do pamätnej knihy obaja športovci dostali od primátora
spomienkový darček. Bola ním zlatá spona do viazanky, ktorú špeciálne pre nich vyhotovil
banskobystrický umelecký zlatník, Milan Malíček. Spona bola zhotovená z brúseného bieleho
zlata, znázorňujúceho ľadovú plochu, na ktorej je umiestnená štylizovaná hokejka a nad ňou
výrazný letopočet 2002. Na opaku spony bolo vygravírované venovanie od Mesta Banská
Bystrica. Na revanš zase hokejisti podarovali primátorovi mesta skupinovú fotografiu
víťazného mužstva s podpismi všetkých hráčov a originálnu hokejku, taktiež so svojimi
podpismi. Rozprávanie o hokeji a hokejistoch bolo spestrené odpoveďami „zlatých chlapcov“
na otázky moderátora a ukážkami filmových záberov z nedávnej minulosti a najmä z času
konania sa finálového zápasu o majstrovský titul. Zábery, ktoré natočil štáb RTV v Banskej
Bystrici priamo v areáli amfiteátra počas finálneho súboja, majú veľkú dokumentačnú cenu. A
naši „zlatí chlapci“ sa mohli na vlastné oči presvedčiť, ako im Banská Bystrica fandila ! Na
stretnutí vo Veľkej sieni MsÚ sa dňa 21. mája zišlo množstvo fanúšikov. obdivovateliek
slávnych hokejistov z Banskej Bystrice.

Slávnostné prijatie prijatie členov hokejového

družstva Vladimíra Országa a Michala Handzuš, ktorí získali zlaté medaily na majstrovstvách
sveta v ľadovom hokeji, bolo ďakovným gestom Mesta Banská Bystrica a primátora za
vynikajúcu reprezentáciu rodiska. Prítomní boli aj rodičia hokejistov, ktorí boli na svojich
potomkov pyšní.
Po skončení prijatia sa hokejisti venovali otázkam novinárom a rozdávali nespočetné
množstvo autogramov pre svojich fanúšikov. Obaja hokejisti boli nadšeným občanom mesta
ešte k dispozícii koncom mája na autogramiáde, ktorú organizovalo Mesto Banská Bystrica
spolu s Hypermarketom TESCO. A u t o g r a m i á d a

Michala Handzuša a Vladimíra

Országha sa uskutočnila pred budovou TESCO HYPERMARKET dňa 30. mája 2002, v čase
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od 17.00 do 19.00 hod. Fanúšikovia obklopili hokejistov a tešili sa z ich osobnej prítomnosti
a podpisov.

Plány na rozvoj
Potreba rozšírenia súčasnej štruktúry športových a rekreačných aktivít bola premietnutá do
rozvojových plánov mesta:
- aktualizovať územnú koncepciu mesta v kontexte na centrálny rastový priestor
Banskobystricko - Zvolenského ťažiska osídlenia a aspektov realizácie ideových zámerov
vytvorenia Banskobystrického centra športu a rekreácie regionálneho až celoslovenského
významu;
- zabezpečiť projekt technického, ekonomického a marketingového riešenia rozvoja centra
rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky v spolupráci s obecným úradom
Králiky;
- iniciovať ukončenie posudzovania investičného zámeru podľa zák. NR SR
č. 127/1994 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na rozšírenie zjazdových tratí
v centre rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica - Králiky na MŽP SR.
Z hľadiska rozvojových potrieb mesta je potrebné uvažovať s rozšírením súčasnej štruktúry
športových aktivít o tieto prioritné zariadenia :
- viacúčelová športová hala;
- aquapark;
- hokejový štadión ( rekonštrukcia, resp. novostavba );
- golfový areál;
- tenisový mestský areál;
- viacúčelové dopravné cyklistické trasy v meste a rekreačné trasy mimo mesta.

Športové podujatia
Na území mesta Banská Bystrica pracuje 39 väčších aj menších športových združení
s viac ako 122 športovými oddielmi v 42 druhoch športu a 43 klubov s 840 členmi v združení
technických a športových činností ( bývalý Zväzarm). V rámci súťaží organizovanými na
medzinárodnej, celoslovenskej a regionálnej úrovni môžeme súťaže rozdeliť na majstrovské,
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pohárové, prípravné - v rámci rôznych turnajov, priateľských stretnutí a všetkých
nemajstrovských aktivít. V najbližšom období je nutné neustále koordinovať turnaje
nemajstrovské, ktoré mesto môže ovplyvniť v možnosti účasti a termínu realizácie v rámci
celoročného športového kalendára mesta Banská Bystrica. Mesto aj naďalej bude
spoluorganizátorom športových podujatí, ktoré už majú svoju masovú základňu i svoju
kvalitu. Akcie sú uvedené v úvode materiálu pod priamou finančnou pomocou mesta Banská
Bystrica klubom a telovýchovným jednotám. Okrem už spomínaných aktivít sa v meste
organizuje niekoľko desiatok športových podujatí v rámci rôznych vekových kategórií
registrovaných športovcov, ale i pre širokú verejnosť. Rok 2005 je rokom významného
výročia mesta Banská Bystrica, bude to rok spoločensko-kultúrnych podujatí, medzi ktoré by
mali patriť aj športové súťaže partnerských miest mesta Banská Bystrica v kategórii mládeže.
Vo významných medzinárodných súťažiach európskeho formátu sa s mestom Banská
Bystrica nepočíta so žiadnym športovým podujatím, preto by malo byť v záujme
zviditeľnenia mesta vstúpiť do rokovaní s vytypovanými športovými zväzmi alebo
športovými občianskymi združeniami, ktoré sú naviazané na medzinárodné štruktúry a
kandidovať na podujatie, pre ktoré sú v meste vytvorené podmienky.
Veľkým nedostatkom Banskej Bystrice je nedostatočná materiálna základňa na organizovanie
kvalitných športových podujatí. Mesto v súčasnosti vlastní a spravuje tieto športové objekty :
20 telocviční základných škôl,
1 mestská telocvičňa v Rudlovej,
8 športových areálov v rámci základných škôl,
6 nenáročných ihrísk v školských areáloch,
volejbalové ihriská v mestskom parku,
mestský zimný štadión - 2 ľadové plochy,
krytá plaváreň,
plážové kúpalisko na Štiavničkách,
futbalové ihriská - Radvaň, Podlavice, Rudlová, Rakytovce,
časti športových areálov v Jakube, Kremničke, Šálkovej.
Centrálny športový areál na Štiavničkách, t.j. atleticko-futbalový štadión a športová hala je
vlastníctvom Ministerstva obrany SR v správe AŠK Dukla Banská Bystrica. Komplexný areál
pre športovú prípravu vlastní Osemročné športové gymnázium - atletickú telocvičňu, 2x
trávnaté ihriská a atypické atletické dráhy, tenisové kurty, 3 asfaltové ihriská a skokanský
lyžiarsky areál na Žltých pieskoch. Komplexný areál vlastní aj UMB B.Bystrica, ktorý je
dostatočný na výuku telesnej výchovy a športovú prípravu, ale nie pre vrcholové podujatie.
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Na stredných školách - gymnáziách, SOŠ, SOU, OU, ktorých zriaďovateľ je VÚC, je v ich
vlastníctve 15 telocviční, jedna vo výstavbe ( Katolícke gymnázium ), dve školy majú ucelené
športové areály (SOU Kremnička, SPŠ J.Murgaša). Ostatné školy majú svojpomocne
vybudované rôzne ihriská pre výuku telesnej výchovy. Športové kluby vlastnia telocvične v
Sásovej a Športový klub polície vlastní jednu telocvičňu pre úpolové športy a druhú priamo
v budove Krajskej správy polície. Všetky tieto areály sú v primeranom technickom stave so
slabým zázemím na organizovanie náročnejších športových podujatí. V poslednom období
bol vybudovaný areál squashu a tenisu - Dixon club a tenisový areál pri DM UMB Tr.SNP
53, ktoré spravujú súkromné spoločnosti. Pripravuje sa výstavba Aquacentra - plážové
kúpalisko ( materiál schválený v MsZ v roku 2002 ). V spomínanej materiálnej základni pre
šport patrí mesto Banská Bystrica medzi najslabšie vybavené mestá Slovenskej republiky,
preto je potrebné napĺňať materiál schválený v Mestskom zastupiteľstve v roku 1996 pod
názvom Stratégia rozvoja mesta Banská Bystrica do roku 2005 v oblasti rekreácie,
telovýchovy a športu a Plán zdravia mesta s výhľadom do roku 2005, ktoré túto problematiku
riešia.
V rámci Národného programu rozvoja športu, ktorý bol schválený v roku 2002 Vládou
Slovenskej republiky, nie je dopracovaná deľba v rovine vertikálnej, ako aj vo vzťahu
k samospráve či k spolkovej telovýchovnej sfére. Nie sú vytvorené dostatočné finančné
podmienky na riešenie otázok rozvoja telovýchovy a športu na úrovni regiónov a miest.
Chýba koordinácia a informovanosť ako medzi vyššími a nižšími článkami štátnej správy, tak
aj samosprávy a spolkovej sféry. Napriek tomu, že štátna správa má vymedzené kompetencie
zákonom o telesnej kultúre, v praxi nie sú realizované. Plnenie funkcií samosprávnych
orgánov v zmysle zákona o obecnom zriadení a presune niektorých kompetencií zo štátnej
správy na samosprávu, ktorý im určuje ich zodpovednosť za výstavbu, údržbu a správu
športových zariadení, vrátane komplexných podmienok pre zdravý spôsob života, je
poznačená najmä nedostatkom finančných prostriedkov v rozpočte obcí z hľadiska nízkeho
podielu na tzv. podielových daniach.

PODPORA KULTÚRE A ŠPORTU
Zvyšujúce sa finančné nároky doby sa prejavili aj na problémoch , s ktorými zápasili kultúrne
a športové kolektívy, či sociálne zariadenia.
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Mesto Banská Bystrica sa podľa svojich rozpočtových možností finančne podieľa na zaistení
mnohých akcií. Od roku 1999 do polovice tohto roka v oblasti kultúry, napríklad, náklady
spojené s občianskymi obradmi predstavovali 765,9 tis. Sk, náklady na festivaly (FEST,
Dixieland, Eurofolklór, Literárnu Banskú Bystricu) 325 tis. Sk, vydávanie Kultúrnospoločenského spravodajcu KIS za túto dobu stálo 589,7 tis. Sk, oprava pamätníkov v meste
stála 97 tis.Sk, na podujatia Banskobystrických Vianoc za vynaložilo 3 887 tis.Sk., publikácie
a výskumy si vyžiadali 270,4 tis. Sk, nástup prváčikov do školy 83,5 tis. Sk, udelenie Cien
primátora mesta 303 tis. Sk. Okrem tohto bolo prostredníctvom dotácií z Komisie pre rozvoj
školstva, vzdelávania a kultúry MsZ pridelených 1124,5 tis. Sk. V sociálnej oblasti Mesto
Banská Bystrica v prvom polroku 2002 poskytlo občanom jednorázovú sociálnu výpomoc vo
výške 251 tis. Sk. Okrem toho prostredníctvom sociálno-zdravotnej komisie MsZ v prvom
polroku boli pridelené dotácie vo výške 77,869 tis. Sk. Výdavky na sociálne služby za
obdobie 1999 - 1. polrok 2002 predstavovali 89 233 tis Sk, z tohto 23 548 tis. Sk na jasle a 65
685 tis Sk na sociálne služby pre starých a zdravotne postihnutých občanov.
Čo sa týka oblasti športu, tak, napr., podľa záverečnej správy o hospodárení mesta v roku
2001 výdavky na športové a mládežnícke podujatia, prevádzku a údržbu telovýchovných a
športových zariadení, výstavbu nenáročných detských ihrísk a dotácie malým a prímestským
TJ a ŠK tvorili 1 618 tis. Sk. Napriek tomu všetky uvedené prostriedky nedokážu pokryť
potreby všetkých subjektov v týchto oblastiach. Cenná je preto akákoľvek pomoc sponzorov,
či už ide, napr., o darcov v rámci zbierky na výstroj pre hokejovú triedu, o ktorej sme už
v našich novinách písali, alebo o sponzorov osláv Dní mesta, ktorými tento rok boli Dexia,
PKB, Komunálna poisťovňa a.s., STVAK, 1. Zvolenská realitná kancelária, s.r.o. , alebo o
osobné dary. Pomôcť ešte trošku sa rozhodol aj primátor mesta Ján Králik, ktorý každý
mesiac zo svojho platu vracia späť mestu 10.000.- Sk, aby tak podporil súbory Matičiarik a
Bystrina, v športe MHK B.Bystrica, ŠHK B.Bystrica a TJ Podlavice, spoločnosť „Úsmev ako
dar“, Kollárova 20 B. Bystrica a mládež - „Združenie mladých Rómov“.

40. ročník Veľkej ceny SNP v krasokorčuľovaní
mal slávnostný priebeh za účasti popredných predstaviteľov mesta. Veľká cena SNP
v krasokorčuľovaní sa uskutočnila v dňoch 18. – 20. októbra 2002 na Zimnom štadióne
v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta Jána Králika. Mesto sa môže pýšiť už
štyridsiatym ročníkom súťaže v krasokorčuľovaní. Banská Bystrica privítala príchod
289

športovcov z 12 krajín. Domáci návštevníci

a fanúškovia povzbudzovali domácich

pretekárov a vychutnávali si krásu pohybu na ľade. Veľkú cenu SNP v krasokorčuľovaní
otvoril primátor mesta Ján Králik slovami :
„Vážený riaditeľ Regionálnej kancelárie prezidenta SR – J. Bruncko, vážení poslanci MsZ,
vážení rozhodcovia, vážené dámy, vážení páni, milí hostia nášho mesta !
Je mi cťou privítať Vás v Banskej Bystrici, ktorá tento rok hostí už 40. ročník súťaže
v krasokorčuľovaní s medzinárodnou účasťou o Veľkú cenu SNP. Súperenie ukáže, akí ste
rýchli a šikovní na ľadovej ploche. Všetci vieme, že za krásou vašich vystúpení na ľadovom
zrkadle sa skrývajú hodiny a roky tréningu, more Vašej práce a snaženia, ale aj podpora
vašich najbližších a nádeje vašich trénerov. Dovoľte mi, aby som vám ako primátor povedal
aj niekoľko slov o našom meste. Mesto má starobilú a vzácnu históriu, ktorá sa datuje od
roku 1255, kedy uhorský kráľ Belo IV. povýšil osadu na mesto a udelil Banskej Bystrici
rozsiahle výsady.

súčasnej dobe má Banská Bystrica ambície stať sa spolu s blízkym

Zvolenom tretím metropolitným centrom Slovenska a vynakladá na to všetky svoje sily.
Špecifikou nášho mesta je to, že historicky vždy tvorilo centrum administratívnej správy.
Nachádzajú sa tu viaceré dôležité inštitúcie, okrem sídla krajského a okresného úradu je
Banská Bystrica sídlom Regionálnej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
vyššieho

územného

celku,

sídlom

sídlom

Ústredného daňového riaditeľstva, generálneho

riaditeľstva Slovenskej pošty, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Slvoenských lesov a ďalších inštitúcií.V Banskej Bystrici sa nachádza Štátna Opera,
profesionálne bábkové Divadlo na rázcestí, je tu Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum a
jedinečné Literárno - hudobné múzeum. Banská Bystrica je sídlom Univerzity Mateja Bela s
8 fakultami, Akadémie umení s 3 fakultami, je sídlom viacerých stredných škôl a učilíšť, čo
sa premieta vo vysokej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva nášho mesta. Zdravotníctvu
dominuje jedna z najväčších nemocníc na Slovensku - Nemocnica F.D. Roosevelta. Banská
Bystrica je aj významným slovenským centrom športu a turistiky. V celom okolí mesta sú
k dispozícii lyžiarske vleky, bežecké dráhy a mostíky. Športový klub Dukla Banská Bystrica
odchoval niekoľko olympijských víťazov, najmä v atletike. Som presvedčený, že aj
tohtoročná Veľká cena SNP bude ďalším krokom v oblasti prehlbovania vášho majstrovstva a
športového mena nášho mesta. Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval obetavým
dobrovoľníkom z nášho mesta za prípravu tohto podujatia, ale najmä za celoročnú prácu
s mládežou v krasokorčuľovaní. Vám všetkým súťažiacim prajem veľa úspechov a
spokojnosť s umiestnením sa v súťaži. Okrem toho vám všetkým ako primátor tohto mesta
prajem aj príjemný pobyt v našom meste, aby ste sa k nám vždy radi vracali. „
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Horská služba varovala
Dňa 3.januára 2002 Horská služba neodporúčala v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre
hrebeňové túry, pretože lavínové nebezpečenstvo dosiahlo štvrtý, až piaty, najvyšií stupeň.
Vytýčené trasy sú bezpečné, ale pohyb mimo tyče je hazardom - "krok mimo už môže byť
posledný". V prípade hrebeňovky cez Veľkú Fatru s nocľahom na chate Pod Borišovom
pritom znamenal cestu k chate tesne pozdĺž lavínových polí. Pohyb po horách si žiadal
maximálnu disciplinovanosť, naviac ho komplikoval silný vietor a nebezpečie zmeny počasia
z hodiny na hodinu. Ako sa pre vyjadrili pracovníci HS Veľká Fatra a HS Nízke Tatry - juh,
ak sa

už turisti rozhodnú pre cestu na hrebene, mali by Horskú službu neodkladne

informovať o miestach, ktoré plánujú navštíviť. Napriek veľkým mrazom jednotlivé snehové
vrstvy a ani pôda nepremrzli. Padajúci "prašan" ostal v mrazoch naďalej sypkým prašanom a
medzi zemou a snehom bola vodnatá vrstva, ktorá zabránila prepojeniu snehu so zemou.
"Padá všetko a všade, aj tam, kde nikdy nič nepadalo" charakterizovali stav na Veľkej Fatre a
pripomínali lavínu, ktorá sa koncom roka zosunula nad hotelom Bystrica. Meteorologická
predpoveď na záver týždňa nepredpokladala zmenu lavínového nebezpečia a okrem silného
vetra mohla horské výpravy zhoršiť aj znížená viditeľnosť.Bezpečné miesta pre lyžovanie
boli v Nízkych Tatrách napr. na Čertovici a na Táloch. Na Donovaloch bežecké trate nie sú
upravované, lebo v silnom vetri (až 80 km/hod.) nestačia ratraky udržiavať ani zjazdovky.
Kvôli vetru bola obmedzená aj premávka vlekov a lanovky. V Nízkych Tatrách a na Veľkej
Fatre bol v januári pohyb lyžiarov mimo vytýčených trás hazardom .

Armádny športový klub Dukla v Banskej Bystrici
Poskytol pre kroniku mesta hodnotiaci materiál za rok 2002.
Ako vrcholové športové stredisko so sídlom a mnohoročnou tradíciou v Banskej Bystrici
reprezentoval mesto i Slovenskú republiku doma i v zahraničí. V roku 2002 získal klub 173
medailí.
Vyhodnotenie hlavných úloh a základných opatrení Armádneho športového klubu Dukla
Banská Bystrica v roku 2002
Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2002
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Súťaž
MS

1.

2.

3.

miesto

miesto

miesto

3

4

4

11

2

2

4

2

3

9

1

1

2

40

36

139

2

2

MSJ
ME

4

MEJ
MSR

63

SP

Súčet

SÚ

1

MS CISM

2

3

5

52

51

173

Súčet:

70

1

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA AŠK Dukla
Armádny športový klub ATLETIKA
AŠD atletika plnilo vo výcvikovom roku 2002 hlavné úlohy na týchto podujatiach: ME,
HME, MS v cezpoľnom behu, SP v chôdzi, EP družstiev, M-SR. Na všetkých podujatiach
sme, v prípade ME aj výrazne prekročili, úlohy v počte zúčastnených inštruktorov. Na
spomínaných ME sa zúčastnilo historicky až 10 príslušníkov AŠD atletika. AŠD sa však
v plnej miere nepodarilo splniť výkonnostné kritériá.
Na ME v Mníchove dobré umiestnenia získali voj. Konopka (10. miesto), npor. Korčok (11.
miesto), z. Barto (16. miesto), slob. Benko (18. miesto). Výkonom a umiestnením sklamal
nrtm. Haborák (10. miesto) a výrazne neuspeli nrtm. Pankuch (22. miesto), rtm. Eľko (23.
miesto), z. Bátovský (24. miesto), z. Danišová (26. miesto) a slob. Pupiš (DQ).
Rovnako neuspeli naši príslušníci na HME vo Viedni, kde znova sklamal nrtm.
Haborák (10. miesto) podobne ako slob. Benko (24. miesto), hoci to bola jeho premiéra na
vrcholnom podujatí.
Na MS v cezpoľnom behu v Dubline, sa nepodarilo splniť úlohy ani bežcom vytrvalcom, hoci po výborných výsledkoch v roku 2001, boli ich ambície na umiestnenie
hlboko v 1/3 štartovného poľa. Por. Štefko (53. miesto - vytrvalci), ppor. Vanko (59. miesto míliari) sa umiestnili až v 2/3 štartovného poľa.
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Úlohy na SP v chôdzi v Turíne (účasť 4 pretekárov), na EP družstiev v Banskej
Bystrici (účasť 6 pretekárov) a zisk 8. titulov majstra SR sa AŠD atletika podarilo splniť.
Celkovo môžeme konštatovať, že AŠD atletika splnilo 3 hlavné úlohy, čiastočne splnilo 1
hlavnú úlohu a nesplnilo 2 hlavné úlohy.
Z výsledkov AŠD atletika, ktoré z objektívnych príčin neboli zaradené do hlavných
úloh vysoko hodnotím tieto:
- 2. miesto z. Danišovej na MS juniorov v Kingstone,
- 3. miesto nrtm. Haboráka a 5 umiestnení do 6. miesta na MS - CISM-u v Tivoli,
- 3. miesto rtm. Bokora na ZME v dlhých hodoch v Pule,
- 2. miesto por. Štefka a ppor. Vanka na MS v behu do kopca v Innsbrucku, ako členov
družstva SR.
Absolútnym negatívom sezóny 2002 bola absencia skupiny šprint - prekážky v plnení
hlavných úloh, najmä zo zdravotných dôvodov, čo malo za následok personálne riešenie npor.
Kováča, rtm. Balošáka, rtm. Vazovana, z. Holúbeka, ktorí AŠD atletika postupne v priebehu
roka opustili. Po skončení sezóny AŠD atletika opustili aj ppor. Vanko, ktorý nepredĺžil
s AŠK Dukla Banská Bystrica zmluvu, z. Barto, des. Benko, des. Pupiš pre nesplnenie kritérií
pre zaradenie do strediska vrcholového športu.
V sezóne 2002 sa nám opäť nepodarilo vybudovať skupinu skoky ani na dobrej
výkonnostnej úrovni. Je potešiteľné, že sa nám podarilo získať do AŠD atletika rtn. Konopku
a z. Danišovú, ktorí boli ihneď oporami AŠD atletika pri plnení hlavných úloh. Môžeme
konštatovať, že už spomínané personálne opatrenia oslabili AŠD atletika. Táto skutočnosť
odzrkadľuje situáciu v celom atletickom hnutí na Slovensku.

Armádny športový klub BIATLON
Začiatkom roka 2002 pokračoval seriál pretekov SP IV. kolom v Oberhofe, kde
v pretekoch s hromadným štartom obsadila Martina Halinárová l0. miesto. V V. kole SP
v Ruhpoldingu získal prvé body Marek Matiaško, keď v rýchlostných pretekoch na l0 km
obsadil 22. miesto, ktoré v stíhacích pretekoch na l0 km vylepšil na l5. miesto. Štafeta mužov
na 4 x 7,5 km, v ktorej štartovali Marek Matiaško, Pavol Novák, Matúš Goč obsadila l4.
miesto. Martina Halinárová v rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila 34. miesto, ktoré
v stíhacích pretekoch vylepšila na bodované 2l. miesto.

VI. kolo SP v Anterselve bolo

poslednou generálkou pred odchodom na ZOH 2002. Martina Halinárová obsadila vo
vytrvalostných pretekoch na l5 km 25. miesto a rozbiehala štafetu na 4 x 7,5 km, ktorá
obsadila historické 3. miesto v pretekoch SP. Vo vytrvalostných pretekoch mužov na 20 km
293

obsadil Marek Matiaško ll. miesto, čo je jeho najlepšie umiestnenie v pretekoch SP. Pavol
Novák skončil v týchto pretekoch na 55. mieste a Matúš Goč na 77. mieste.
V mesiaci január naši juniori štartovali na pretekoch EP, kde dosahovali veľmi dobré
výsledky. V III. kole EP v Jablonci nad Nisou v rýchlostných pretekoch na l0 km vyhral
Matej Kazár, Dušan Šimočko obsadil 4. miesto a Miroslav Matiaško 5. miesto. V stíhacích
pretekoch na l2,5 km obsadil Dušan Šimočko 3. miesto, Miroslav Matiaško 4. miesto
a Matej Kazár 9. miesto. V pretekoch štafiet na 4 x 7,5 km mali na 3. mieste podiel Dušan
Šimočko, Miroslav Matiaško a Matej Kazár.
Vrcholom mesiaca február boli ZOH 2002 v Salt Lake City, ktorých sa zúčastnili
Martina Halinárová a Marek Matiaško. Najúspešnejším športovcom Slovenska na týchto
ZOH sa stala práve členka nášho AŠD biatlonu Martina Halinárová, ktorá vo vytrvalostných
pretekoch na l5 km obsadila 9. miesto, v rýchlostných pretekoch na 7,5 km l3. miesto
a v stíhacích pretekoch na l2,5 km l8. miesto. Rozbiehala štafetu Slovenska na 4 x 7,5 km,
ktorá skončila na 5. mieste a získala 2 olympijské body pre Slovensko. Marekovi Matiaškovi
sa nepodarilo vylepšiť 38. miesto Ľubomíra Machyniaka s pred 4 rokov na ZOH l998
v Nagane, keď obsadil v rýchlostných pretekoh na l0 km 39. miesto, v stíhacích pretekoch na
l2,5 km 43. miesto a vo vytrvalostných pretekoch na 20 km obsadil 52. miesto.
Naši juniori v tomto období štartovali na MSJ a MS kadetov v Ridnau, kde dosiahli
veľmi dobré výsledky a len trochu športového šťastia chýbalo k tomu, aby získali medailové
umiestnenia. Úvod sa im nevydaril, keď v rýchlostných pretekoch na l0 km obsadil Dušan
Šimočko 22. miesto, Miroslav Matiaško 2l. miesto a Matej Kazár 3l. miesto. V stíhacích
pretekoch sa posunuli dopredu a Matej Kazár dobehol na 5. mieste a Dušan Šimočko na 7.
mieste. Vo vytrvalostných pretekoch na l5 km obsadil Miroslav Matiaško 5. miesto, Matej
Kazár l3. miesto a Dušan Šimočko l4. miesto. Štefeta na 4 x 7,5 km skončila na
nepopulárnom 4. mieste, na ktorom sa podieľali D. Šimočko, M. matiaško a M. Kazár.
V kategórii kadetov nás na MS reprezentovali Peter Vozár a Michal Kic. Najlepší
individuálny výsledok dosiahol Peter Vozár, ktorý v rýchlostných pretekoch na 7,5 km
obsadil l2. miesto a mal spolu s M. Kicom podiel na 6. mieste štafety na 3 x 7,5 km.
Na prelome

februára a marca sa

AŠD

BIA

zúčastnilo

na

MS

CISM-u

v Slovinsku, kde v rýchlostných pretekoch na l0 km obsadil Pavol Novák 27. miesto, Matej
Kazár 43. miesto a Miroslav Matiaško 44. miesto.
V mesiaci marec sa konali ME dospelých a juniorov v Kontiolahti, kde nám veľkú radosť
urobil

Dušan Šimočko, ktorý v kategórii juniorov získal

v individuálnych štartoch

2

medaile, čo sa ešte žiadnemu juniorovi Slovenska doteraz nepodarilo. V rýchlostných
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pretekoch na l0 km odsadil 3. miesto a v stíhacích pretekoch na l2,5 km 2. miesto. Matej
Kazár obsadil v rýchlostných pretekoch na l0 km 5. miesto.
Marekovi

Matiaškovi, ktorý v rýchlostných pretekoch

V kategórii mužov sa darilo

na l0 km obsadil 4. miesto

a v stíhacích pretekoch na l2,5 km 5. miesto. Celkom úspešná sezóna AŠD biatlonu sa
skončila finále EP v Haute Marriene, kde náš junior Dušan Šimočko pokračoval v dobrých
výkonoch, keď v šprinte na l0 km a v stíhacích pretekoch na l2,5 km obsadil zhodne 3.
miesto. V pretekoch s hromadným štartom na l2,5 km skončil na 5. mieste. Dušan Šimočko
vyhral celkové hodnotenie EP, Miroslav Matiaško skončil na 3. mieste a Matej Kazár na 9.
mieste.
V máji začala letná príprava na novú sezónu, ktorá vyvrcholila účasťou na MS
v letnom biatlone v Jablonci nad Nisou, kde naši športovci získali 5 medailí. V mužskej
kategórii sa stal v rýchlostných pretekoch Majstrom sveta Marek Matiaško a získal zlatú
medailu, ku ktorej pridal ešte bronzovú medailu v stíhacích pretekoch a bol členom štafety,
ktorá skončila na 3. mieste. V kategórii juniorov obsadil Miroslav Matiaško 3. miesto
v stíhacích pretekoch a spolu s Dušan Šimočkom a Matejom Kazárom skončili na 3. mieste aj
v pretekoch štafiet. V kategórii žien na týchto MS štartovala aj Martina Halinárová, ale bez
medailového umiestnenia.

Po úspešnej letnej sezóne pokračovala príprava v Rakúskych

strediskách Ramsau a Tauplitz, kde športovci absolvovali prvé kilometre na lyžiach. Počasie
nám neprialo a z Tauplitzu, kde sme už robili komplexný tréning sme sa po 4 dňoch museli
vrátiť domov. Tesne pred decembrovými pretekmi SP sa podarilo zaistiť 7-dňové sústredenie
vo Švédskej Idre. I. a II. kola SP v Ostersunde sa zúčastnili: Marek Matiaško, Pavol Novák,
Dušan Šimočko a Petra Slezáková. Najlepším umiestnením bolo 32. miesto Mareka Matiaška
v rýchlostných pretekoch na l0 km a l4. miesto mužskej štafety, na ktorej mali podiel Marek
Matiaško, Pavol Novák, Dušan Šimočko. III. kolo SP sa konalo v Osrblí a na domácej pôde
potešil Pavol Novák, ktorý v rýchlostných pretekoch na l0 km obsadil 30. miesto a získal
prvý bod v hodnotení SP. Petra Slezáková v rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila 53.
miesto.
Juniori štartovali na I. a II. kole EP v Obertiliachu, kde naznačili, že aj v tejto sezóne
majú vysoké ambície, keď v rýchlostných pretekoch

obsadil

Matej Kazár

7. miesto

a Miroslav Matiaško 9. miesto. V stíhacích pretekoch na l2,5 km sa posunuli dopredu
a Miroslav Matiaško obsadil

2. miesto

a Matej

Kazár

6. miesto. V II. kole EP

vo

vytrvalostných pretekoch na l5 km obsadil Dušan Šimočko 6. miesto, Matej Kazár l8.
miesto. V rýchlostných pretekoch na l0 km skončil Matej Kazár na 5. mieste, Dušan
Šimočko 7. mieste. Martina Halinárová mala v novembri zdravotné problémy a trénuje od
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decembra. V pretekoch SP sa objaví koncom januára 2003. AŠD biatlon má za sebou
celkom úspešnú sezónu a mladý kolektív, ktorý je schopný ďalšieho športového rastu.

DŽUDO
Rok 2002 uzatvára prvú polovicu prípravného OH cyklu. Ak postavíme ako úplne prioritnú
úlohu účasť a dobrú reprezentáciu na OH 2004 v Aténach, môžeme konštatovať, že okruh
ašpirantov pre OH zostal nezmenený a svoje predpoklady pre plnenie týchto ambícií
potvrdzovali športovci na vrcholných podujatiach, a to hlavne na ME v Maribore a MS
CISM-u v Pekingu. Pochopiteľne konfrontáciou výkonnosti boli turnaje ”A”, ktorých sme sa
zúčastnili (Leonding, Budapešť, Praha, Varšava), prvoligové boje v Prešove, Kolárove,
Bratislave s vyvrcholením kolektívnej súťaže play off v Pezinku, M-SR v Trnave, u juniorov
v Martine, zahraničné turnaje, ktorých sa naši športovci zúčastnili – USK Cup Praha, Sassavi
na Sardínii, Split, regionálny turnaj CISM-u v Budapešti, juniorské turnaje a pochopiteľne
domáce turnaje, z ktorých na naše potešenie vyniká turnaj SNP v Banskej Bystrici v poradí už
18. ročník. Dá sa povedať, že tento ročník bol v doterajšej histórii najkvalitnejší hojnou
účasťou a hlavne kvalitou a môžeme konštatovať, že náš AŠK Dukla B. Bystrica si urobil
veľmi dobré meno pred celou džudistickou Európou. Ukázali sme sa ako dobrý organizátori,
veľmi dobrí hostitelia, o čom nesporne svedčia pochvalné výroky trénerov z Poľska,
Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Českej republiky, a nakoniec aj kladné hodnotenia
predsedníctva SZJ na čele s predsedom p. Mariánom Hefkom. Po turnaji, ako každý rok,
prebehol kvalitný randorový tréning za účasti už menovaných štátov.
V priebehu roka 2002 nastúpili na základnú vojenskú služby v januárovom termíne Miroslav
Kovalík, Juraj Brezáni a Richard Minarovič, ktorí naše rady po absolvovaní VZS už opustili.
Všetci traja boli prínosom pre AŠD džudo, pre jeho skvalitnenie tréningového procesu.
V júlovom termíne narukovali Ákosz Szabó a Branislav Schroner a v októbrovom termíne nás
posilnili Marián Jucha, Pavol Gergeli a Marián Csütörtöki. V priebehu roka 2002 ukončili
základnú vojenskú službu už menovaní Kovalík, Brezáni, Minarovič, potom ešte Marek Janič,
Erik Tóth, Marcel Pivarči a Tibor Gubáň. Dvaja z nich ostali v B. Bystrici študovať na PF
a sporadicky sa zúčastňujú tréningov. Je to E. Tóth a R. Minarovič.
Družstvo mládeže oficiálne do 1.9. 2002 malo toto zloženie: Kristián Tóth, Erik Tóth,
Zsolt Lajka, Erik Antal, Juraj Svoboda, Stanislav Sojka.
VÝSLEDKY:
ME Maribor:

5. miesto rtn. Zoltán Pálkovács
7. miesto čat. Anton Minárik
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9. miesto čat. Marek Madzin
MS CISM-u Peking:

5. miesto rtn. Zoltán Pálkovács
9. miesto čat. Anton Minárik
9. miesto z. Branislav Babic
9. miesto slob. Branislav Schroner

M-SR – 6 medailí:

3 x titul (Pálkovács, Minárik, des. Schroner – ešte nebol

v našich
farbách)
M-SR juniori – 2 medaile:

1. miesto Erik Tóth
3. miesto Kristián Tóth

Turnaje ”A”: Varšava:

3. miesto čat. Anton Minárik
9. miesto rtn. Ján Gregor

Leonding:

9. miesto čat. Anton Minárik
9. miesto rtn. Zoltán Pálkovács

Budapešť:

3. miesto rtn. Zoltán Pálkovács
7. miesto rtn. Ján Gregor

Praha:

7. miesto rtn. Ján Gregor
9. miesto čat. Marek Madzin
9. miesto čat. Anton Minárik

M-SR družstvá šiesty titul v poradí po sebe.

AŠD MODERNÝ PÄŤBOJ
Hlavnou úlohou AŠD vo VR 2001/2002 bolo pripraviť štart jedného pretekára na MS
juniorov s finálovým umiestnením. Túto úlohu, ktorej splnenie dávalo po úspechu
v predchádzajúcej sezóne (10. miesto čat. Martina ÁČA na ME seniorov 2001) reálny
predpoklad k postupnému splneniu kvalifikačných kritérií na OH 2004, sa nám nepodarilo
splniť. Príčinou bol pokles výkonnosti v streleckej disciplíne u Martina Áča. Napriek
osvedčenému modelu prípravy sa Martinovi nepodarilo psychicky zvládnuť náročnosť
výkonnostných cieľov vo svojej prvej seniorskej sezóne. Napriek progresu výkonnosti
v ostatných disciplínach moderného päťboja dochádzalo v streľbe, pri priamej konfrontácii so
svetovou špičkou, k nervovo-svalovej disbalancii, ktorá mimoriadne negatívne ovplyvnila
výslednosť v streľbe a následne v celom modernom päťboji. Neosvedčila sa spolupráca
s psychológom, p. Gurskym z Bratislavy. Úspešnosť prípravy v streleckej disciplíne +
v nadchádzajúcej sezóne u čat. Áča mimoriadne dôležitá.
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Predovšetkým z dôvodu opakovaných zranení dolných končatín nezastúpil pri plnení
hlavných úloh čat. Áča z. Ronald CHABREČEK. Pre nesplnenie výkonnostných kritérií
nepredĺžil AŠK s menovaným pracovnú zmluvu do ďalšej sezóny.
Popri zrušení SM nadriadenými orgánmi od 1.9. 2002, ktoré do budúcnosti môže byť
likvidáciou AŠK, je potešiteľná výslednosť našich bývalých mládežníkov Ľuboša BEŇA
a Andreja BREČKU. Vrcholom úspešnej juniorskej sezóny bolo popri ostatných výsledkoch
na MEJ, atď. 8. miesto Ľuboša Beňa na MSJ a strieborná medaila obidvoch našich pretekárov
v štafete na MSJ 2002 v austrálskom Sydney. Práve Ľuboš BEŇO má od 1.2. 2003 doplniť
tandem našich pretekárov, s ktorým budeme bojovať za splnenie výkonnostných cieľov
v nadchádzajúcej sezóne 2003.
Popri plnení výkonnostných cieľov treba vysoko hodnotiť prácu RT AŠD a AŠK pri
zorganizovaní 10. ročníka Memoriálu Juraja ONDRA, ktorý bol súčasne Medzinárodnými
majstrovstvami SR. Podujatie, na ktorom sa popri našich pretekároch zišla už tradične veľmi
dobrá zahraničná konkurencia, sa skončilo úspechom v športovej, organizačnej a spoločenskej
stránke.

Splnenie výkonnostných cieľov:
1.

MS:

- účasť dvoch pretekárov; 1 x finálové umiestnenie

nesplnený pre nesplnenie kvalifikačných kritérií SZMP
2.

ME:

- účasť troch pretekárov; 2 x finálové umiestnenie
prvá časť splnená – účasť troch pretekárov (FIŠER, ÁČ, BEŇO)
druhá časť nesplnená – bez finálového umiestnenia

3.

MEJ:

- účasť dvoch pretekárov; 1 x finálové umiestnenie
splnený – ml. Ľuboš BEŇO – 14. miesto vo finále
ml. Andrej BREČKA – 10. miesto vo finále

4.

MS CISM:

- 2 x finálové umiestnenie
splnený – p. š. Juraj FIŠER – 32. miesto vo finále
p. š. Matej LIBIČ – 30. miesto vo finále

5.

ME ”18”:

- účasť jedného pretekára do 1 štartového poľa
nesplnený pre nesplnenie výkonnostných kritérií SZMP

6.

M-SR:

- získať 6 titulov
splnený
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ŠPORTOVÁ STREĽBA
Rok 2002 bol pre AŠD športová streľba prvým rokom v súčasnom OH cykle, v ktorom si
reprezentanti mohli na vrcholných svetových podujatiach vybojovať účasť na OH 2004.
V tomto roku to boli podujatia MS a SP. Okrem MS a SP sme plnili hlavné úlohy
výcvikového roku aj na ME zo vzduchových zbraní. Hlavný dôraz športovej prípravy bol
orientovaný na MS v Lahti, kde sa mala získať miestenka na OH.
Na MS v Lahti štartovali 5 pretekári z AŠK Dukla Banská Bystrica. Kpt. Jozef
GÖNCI v disciplíne VzPu 60 obsadil 6. miesto, v LM 3x40 8. miesto a získal istú miestenku
na OH 2004. Nrtm. Vlastimil VESELKA v disciplíne VzPu 60 a LM 3x40 obsadil zhodne 34.
miesto zo 138 pretekárov. Menovaní tvorili 2/3 podiel družstva SR v disciplíne VzPu 60,
ktoré získalo 5. miesto z 33 družstiev. V skupine BT v OH disciplíne najlepšie umiestnenie
dosiahol rtm. Peter PELACH, a to 9. miesto, kpt. Ľubomír PELACH 28. miesto a rtn.
Miroslav JURČO 33. miesto. Družstvo obsadilo 7. miesto. V neolympijskej disciplíne BT
20+20 kpt. Ľubomír PELACH v dramatickom rozstrele o 3. miesto pri rovnosti bodov
zvíťazil nad dvomi súpermi a získal bronzovú medailu, ktorá je historicky prvá v skupine BT
v kategórii mužov. Rtm. Peter PELACH obsadil 13. miesto a rtn. Miroslav JURČO 24.
miesto. Družstvo obsadilo 5. miesto. Úlohy boli splnené.
Na HME v Grécku štartovali 5 pretekári z AŠK Dukla Banská Bystrica. Kpt. Jozef
GÖNCI v disciplíne VzPu 60 obsadil 6. miesto, nrtm. Vlastimil VESELKA 18. miesto.
Menovaní tvorili 2/3 podiel družstva SR, ktoré získalo bronzovú medailu. V skupine BT
v OH disciplíne rtn. Miroslav JURČO obsadil 8. miesto, kpt. Ľubomír PELACH 23. miesto
a rtm. Peter PELACH 14. miesto. Družstvo BT skončilo na 6. priečke. Úloha z HME bola
splnená.
Na SP štartoval kpt. Jozef GÖNCI na 3 podujatiach: v Sydney vo VzPu 60 obsadil 3.
miesto; v Šanghaji v LM 3+40 4. miesto; v Miláne vo VzPu 60 8. miesto. Nrtm. Vlastimil
VESELKA štartoval na jednom podujatí SP v Miláne, kde v disciplíne LM 60 obsadil 9.
miesto a vo VzPu 60 12. miesto. Skupina BT štartovala na jednom podujatí SP v Plzni:
najbližšie k zisku QP mal rtn. Miroslav JURČO, ktorý obsadil 6. miesto, rtm. Peter PELACH
18. miesto, kpt. Ľubomír PELACH 23. miesto.
Vo FSP v Mníchove štartoval len kpt. Jozef GÖNCI v disciplíne VzPu 60 a obsadil ako
najlepší Európan 3. miesto. Úloha zisku QP v skupine BT nebola splnená. Túto úlohu je
možné splniť ešte v roku 2003.
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AŠD VODNÝ SLALOM
Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa stalo AŠD vodný slalom najúspešnejším
AŠD v AŠK Dukla Banská Bystrica. Svedčia o tom nielen medaile z MS a ME najlepších
jednotlivcov, ale i ďalšie umiestnenia do l0. miesta ostatných členov AŠD na týchto
podujatiach. Vrcholom sezóny boli augustové Majstrovstvá sveta vo Francúzsku na
najťažšej prírodnej trati sveta kde sa preteká. Nešťastne volená kombinácia bránok ll, l2, l3
vyradila z hry o medaile množstvo favoritov, ale bohužiaľ aj 80 % našich pretekárov
a takmer všetky hliadky v druhej jazde, ktoré siahali na medaile. Aj tak však umiestnenie 4
lodí do l0. miesta je výborné. Najvyššie sa z nich postavil Michal Martikán, ktorý získal už
svoj druhý titul Majstra sveta a nevrátil sa zatiaľ zo žiadnych MS, kde štartoval, bez
medaile. Ďalší skončili do l0. miesta - Dušan Ovčarík v C l na 5. mieste, čo bol jeho
životný úspech, dvojica Milan Kubáň - Marian Olejník na 7. mieste, keď boli po prvej
jazde druhí a Elena Kaliská na l0. mieste, po prvej jazde štvrtá najrýchlejším časom, ale
zisk 50 tr. bodov ju odsunul na posledné finálové miesto. Po nevydarených druhých
jazdách obsadili naše hliadky 3 x K l ženy (Kaliská, Zamišková) a 3 x C 2 muži (Kubáň –
Olejník, Hric – Vajs) zhodne 4. miesto a hliadka 3 x K l muži (Cibák P., Mráz T.) pekné
6. miesto. Na MS štartovali všetci 9 inštruktori športu a 3 pretekári mládeže, čo bolo 60 %
všetkých pretekárov SR. Druhým vrcholom sezóny boli júlové ME na domácej vode
v Čunove. Tu sme náležite využili domáce prostredie, keď všetci IŠ

až na jedného sa

umiestnili do l0. miesta a dokonca všetky hliadky získali medailu. Kajakári dokonca prvú
historickú. Najúspešnejšie si počínala kajakárka Elena Kaliská, ktorá suverénnymi jazdami
získala už svoj druhý titul Majsterky Európy. Životný úspech medzi seniormi dosiahol
kajakár Peter Cibák ziskom bronzovej medaily, keď ešte tri bránky pred cieľom viedol, ale
dotyk na bránke ho odsunul na 3. miesto. Ostatné výsledky: 5. miesto Michal Martikán
(postúpil naň z l0. miesta po prvej jazde), 5. miesto Pavol Hric - Roman Vajs (ich najlepší
výsledok), 7. miesto Milan Kubáň – Marian Olejník, 9. miesto Gabriela Zamišková, l7.
miesto Dušan Ovčarík, ll. Miesto T. Mráz ml. Majstrami Európy v hliadkach sa stali v 3 x C
l (M. Martikán, A. Slafkovský), 2. miesto získali v 3 x K l ženy (E. Kaliská, G. Zamišková)
a v 3 x C 2 muži (M. Kubáň – M. Olejník) a bronzové medaily získali v 3 x K l muži (Cibák
P., Mráz T., Šajbidor J.) Mimo hlavnej súťaže sa prvýkrát štartovalo aj v kategórii do 23
rokov, kde si vynikajúco počínal mládežník Alexander Slafkovský, keď obsadil v C l 2.
miesto. Druhý štartujúci voj. Ján Šajbidor obsadil v kajaku l3. miesto. Tretím vrcholom
boli priebežné výsledky vo Svetovom pohári. Umiestnenia 6 x do 3. miesta a 5 x do 6.
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miesta hovoria za všetko, a to ešte niektorí naši najlepší na niektorých pretekoch neštartovali.
Nový systém bodovania vo SP neumožnil našim najlepším M. Martikánovi a E. Kaliskej
vlaňajšiu obhajobu, nakoľko vynechali niektoré preteky. Aj tak v celkovom poradí obsadili
E. Kaliská a Kubáň-Olejník (ich najlepšie umiestnenie) 3. miesto a M. Martikán a Hric –
Vajs 5. miesto. Ostatní neštartovali vo finále SP a tak ich šanca umiestniť sa do l0. miesta
sa stratila. V domácom vrchole sme získali 3 zo štyroch titulov M-SR, i keď ich nezískali
zrovna tí najlepší. Majstrom SR sa stali v C 2 Kubáň – Olejník, v C l M. Martikán, v K l J.
Šajbidor. Druhé miesto získali E. Kaliská v K l ženy a T. Mráz v K l muži, 3. miesto získali
v K l ženy G. Zamišková a v C l muži D. Ovčarík. Víťazmi Slovenského rebríčka sa stali
v K l muži P. Cibák, v K l ženy E. Kaliská a v C l muži M. Martikán. V RT AŠD VS
pracovali: ako hlavný tréner

Peter Mráz, tréneri Jozef Martikán, peter Cibák st., Juraj

Ontko, tajomníčka Katarína Čechvalová, lekári MUDr. Vladimír Vachalík, MUDr. Ján
Benda a MUDr. Pavol Petríček, masér Tomáš Martikán.
K l.l. 2002 nastúpil za IŠ

Pavol Hric do dvojice s Romanom Vajsom (po Romanovi

Štrbovi). Dňa 30.6.2002 ukončil VZS v AŠD VS masér Tomáš Martikán ako i športovci
Michal Cibák a Martin Koštek. K l.7.2002 nastúpil VZS v AŠD VS Ján Šajbidor.
K l.9.2002 bolo v AŠK zrušené SM, z týchto dôvodov žiadame vedenie AŠK o urýchlené
vyriešenie situácie okolo zaradenia troch našich seniorských reprezentantov, ktorí jediní
z reprezentácie nie sú riešení v žiadnom stredisku. Z týchto dôvodov žiadame zaradiť
k l.l.2003 za IŠ

Alexandra Slafkovského (ME do 23 rokov 2. miesto, l. miesto ME 3 x C

l muži), Tomáša Mráza (ME 3 x K l muži 3. miesto, ME ll. Miesto), od l.4.2003 Jána
Šajbidora (ME 3 x K l muži 3. miesto a ME do 23 rokov l3. miesto, Majster sveta v r.
2000 v kat. juniorov).

AŠD Rôzne
V roku 2002 AŠD rôzne plnilo ako každoročne veľmi náročné úlohy. Očakávané
medailové umiestnenia z ME a MS boli realizované.
Darilo sa plniť úlohy a ciele, ale aj zvyšovať výkonnosť. Určité oživenie zaznamenala
skupina plavcov. Svoj nárast výkonnosti potvrdili aj v 50 m bazéne, kde na ME 3 pretekári
plávali semifinále a na MS v CISM-e získali 2 x umiestnenie na 2. a 2 x umiestnenie na 3.
mieste zásluhou čat. Ľuboša Križka a z. Ivany Lange. Z. Miroslav Machovič obsadil na MS
v krátkom bazéne 10. miesto.
Musíme vyzdvihnúť športové výsledky z. Mariána Junga (1. miesto na ME a 2. miesto
na MS), z. Klaudia Farmadína (3. miesto na MS v karate), por. Štefana Gregu a por. Jána
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Šuteka (1. miesto na MS v hliadkach a 2. miesto v zjazde C2), čat. Ľuboša Šošku a čat. Petra
Šošku (1. miesto na MS v hliadkach).
Celé AŠD rôzne sa pripravovalo a pracovalo v dobrých podmienkach, ktoré mu
umožňoval rozpočet pre rok 2002, ktorý bol veľmi napätý v oblasti medzinárodných
výjazdov. Po stránke materiálnej bolo AŠD zabezpečené na dobrej úrovni, ako po stránke
kvantity, tak i kvality.
V ďalšej oblasti servisu, je potrebné zlepšiť zabezpečenie v oblasti biochemického
programu. Oblasť doplnkov výživy a podporných prostriedkov pokladáme za nevyriešenú a
nedostatočnú.
Armádny športový klub DUKLA Banská Bystrica

ďakuje sa finančnú podporu 18.

Medzinárodného turnaja SNP v džude

V partnerskom meste Hradec Králové
V dňoch 4. až 7. septembra 2002 sa konali pri príležitosti 777.výročia založenia mesta
Hradec Králové športové súťaže mládeže družobných miest Hradca Králové v 16-tich
atletických disciplínach. Súťaží sa zúčastnila aj športová výprava z Osemročného športového
gymnázia z nášho mesta v konkurencii družobných miest Hradca Králové z talianskej
Alessandrie, holandského Arnhemu, nemeckého Giessenu, chorvátskej Kaštely, francúzskeho
Metzu, poľského Walbrzychu a Wroclavy. V celkovom hodnotení obsadilo naše mesto
so stratou 1 bodu za víťazným mestom Hradec Králové a pred poľským Wroclavom 2.
miesto a získalo Strieborný pohár mesta Hradec Králové. V jednotlivých atletických
disciplínach to bolo 7 zlatých, 3 strieborné a 6 bronzových medailí. Zlatú medailu získala
Anna Karlíková v behu na 300m s časom 43,3 sek. a v behu na 60m s časom 8,1 sek. Ďalej
Jakub Martinček v skoku do výšky výkonom 165 cm, Martin Kalina v behu na 777 m časom
2:08,2 min., Matej Surovčík v behu na 300m časom 40,3 sek. a Lukáš Melaga v hode
oštepom výkonom 49,44 m a vo vrhu guľou výkonom 12,85m. Pred športovými súťažami sa
naši mladí spolu s ostatnou mládežou z družobných miest zúčastnili

medzinárodnej

konferencie na tému „ Čo znamená Európska únia pre deti a čo pre dospelých “. Po
skončení športových súťaží sa zúčastnila celá výprava divadelného predstavenia v divadle
Drak Všetko lieta čo perie má. Vedúci športovej výpravy boli:
Dr.Vladimír Hudec - vedúci referátu pre mládež a šport pri MsÚ
Mgr. Zdenek Michna zo SZTK a
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Katarína Štulíková z Osemročného športového gymnázia v Banskej Bystrici.

Ďakovný list primátorovi mesta
poslal 15.4 .2002 Klub slovenských lyžiarov turistov v Banskej Bystrici. Z obsahu listu
uvádzame:“Vážený pán primátor !

V týchto dňoch sme skončili zimnú sezónu 2001/2002

(sezóna začala 26. 11. 2001) turisti - bežkári v čarokrásnom Kremnickom pohorí.
Chceme Vám i Vašim pracovníkom srdečne poďakovať, že schválené finančné prostriedky na
úpravu bežeckých tratí v okolí prímestského rekreačného centra Králiky boli mimoriadne
využité všetkými vyznávačmi rekreačného lyžovania. Aby sme Vám priblížili náladu počas
víkendu na hrebeni Kremnického pohoria, keď z Kordík alebo z Králik sa vydá do stpoy
dvesto nadšencov, pri stretnutí padajú otázky: Aká je Zvážnica?, Dá sa prejsť do Banskej
Bystrice cez Suchý vrch, do Malachova ? ap. Odpoveď bola uspokojujúca: „všade je
prejdenô, môžete ísť, dobre je ...“Vtedy sa každému z nás nálada zlepšila cieľ bežkárov bol
jasný. Ideme cez Králiky na Suchý vrch do Banskej Bystrice. Cez Ortúty do Malachova,
Horných Pršian alebo do Banskej bystrice - časť Radvaň. Po dobre upravených tratiach to
bola pohoda a radosť z vybranej turistickej stopy.
Preto dovoľte v mene všetkých rekreačných bežkárov, aby sme Vám pán primátor, i
všetkým tým, ktorí sa o prípravu bežeckých turistických tratí zaslúžili, vyslovili veľké
poďakovanie.
Pevne veríme, že ďalšia zimná sezóna, na ktorú sa už všetci tešíme, + podobná tejto
skončenej. Záleží, aby pomoc a spolupráca mesta Banská Bystrica prišla včas a padla na
úrodnú pôdu.Ďakujeme ! Za skupinu turistických lyžiarov: Robo STRIEŠ ,Pavol
LAHUŠIAK, Karol GREŠKO, Ján HOLICA, Milan KRIŠKO, Karol LACINA, Irena
MAJERČÁKOVÁ, MUDr. Juraj MAZAL, Jozef MURGAŠ, Pavel RUSKO,Pavel
RUŽINSKÝ, Ing. Ivan URSÍNY,
Michal VARMUSZEK

O PUTOVNÝ POHÁR KONTA NÁDEJE STV
Dátum,čas a miesto konania : 10.októbra 2002 /štvrtok/ od 8,00 hod. do 19,00 hod
na krytej plavárni na Štiavničkách
Vyhradený čas :

Pre Základné školy od 8,00 hod. do 11,00 hod.
Pre Gymnáziá,SŠ a SOU od 11,00 hod. do 13,00 hod.

Príchod na plaváreň :

Organizovane, cca 15 minút pred určeným časom
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Odchod z plavárne :

Organizovane, cca 30 minút po vyhradenom čase

Súťažiaci :

Každá škola zabezpečí do súťaže 20 najlepších plavcov,
ktorí prídu na plaváreň s jedným učiteľom. Tento
zodpovedá za zverencov počas celej akcie. Učiteľ prinesie
2x zoznam súťažiacich, ktorý odovzdá pri príchode.
V zozname uviesť školu,meno, priezvisko a vek súťažiaceho.
Plávať sa + podľa rozpisu a poradia v zozname.

8,00-9,00hod.
dráha

9,00-10,00hod. 10,00-11,00hod. 11,00-12,00hod. 12,00-13,00hod.

ZŠ

ZŠ

ZŠ

SŠ

SŠ

č.4

Moskovská ul. Kapitulská ul.

Ďumbierska ul. Gymn.Sládkoviča SPŠ stavebná

č.5

Radvanská ul.

Tr.SNP 20

Magurská ul.

Gymn.Tajovského SOU stavebné

č.6

Okružná ul.

Gaštanová

Sitnianska ul.

SPŠ J.Murgaša

č.7

Spojová ul.

nám.Š.Moysesa

Tatranská ul.

Osem.šport.gymn. SOU pôšt a tel.

č.8

Golianova ul.

Bakossova ul.

Pieninská ul.

SPŠ zdravotná

Štartovné :

SOU služieb
SOU strojárske

Príspevok na Konto nádeje za jedného súťažiaceho je 10.-Sk
Vyzbieranú finančnú čiastku odovzdá vedúci skupiny
pri prezentácii organizátorom.

Upozornenie :

Na plaváreň nenosiť cenné veci a väčšie sumy peňazí!

Plavecká súťaž + vyhodnotená aj ako súťaž medzi školami. ZŠ Okružná môže zobrať všetky
deti z plaveckých tried a + vedená mimo súťaž.

Plavecká štafeta
mesto Banská Bystrica sa zúčastnilo tak ako v minulom roku medzimestskej súťaže
„Plaveckej štafety“ miest Slovenskej republiky v spolupráci s nadáciou STV „Konto nádeje“.
Štafeta sa uskutočnila dňa 10. októbra 2002 /štvrtok/ na krytej plavárni v Banskej Bystrici.
Štartovné bolo jednotné 10.- Sk a vyzbieraná čiastka bola poskytnutá tým, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých. Aktívnou účasťou 20 žiakov /plavcov/ zo všetkých banskobystrických
škôl v čase od 8,00 - do 9,00 hod.

prispela mládež k zdarnému priebehu súťaže ale i

k úspešnému výsledku mesta. Podpora vysoko humánneho cieľa tejto súťaže, ale aj zdravej
športovej rivality medzi mestami Slovenskej republiky mala výchovný i zdravotný účinok. .
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Koncepcia rozvoja masového športu a jeho materiálnych
podmienok
V oblasti športu pre všetkých je úlohou mesta rozvíjať formy telesnej výchovy a športu,
ktoré svojimi prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka,
k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Šport pre všetkých sa stal
významnou zložkou aktivít voľného času, ktoré využívajú občania jednak individuálne (
spontánne alebo systematicky ) aj kolektívne. Túto oblasť treba považovať za
verejnoprospešnú činnosť v rámci občianskych združení a iných subjektov, ktoré sa ňou
zaoberajú. ( Mimo právnych a podnikateľských subjektov, ktorých predmetom činnosti je aj
oblasť telesnej kultúry.)
Mesto Banská Bystrica má práve v tejto oblasti ideálne podmienky zásluhou „najväčšej a
najkrajšej telocvične“, ktorou je prírodná scenéria v okolí mesta. Mesto + aj v súčasnej dobe
zabezpečovať úpravu a údržbu lyžiarskych bežeckých tratí v okolí Králik a finančne podporí
úpravu na Šachtičikách. Pripravený je projekt na rozšírenie a technickú úpravu bežeckých
tratí na prepojenie kremnickej a banskobystrickej časti. V najbližšom období je nutné sa
zamerať na realizáciu projektu s postupnou komplexnou údržbou bežeckých tratí od časti
Fončorda smerom na Suchý vrch, Králiky, Kordíky, Tajov s prepojením na Malachov a
Kremnické pohorie. V letnom období doriešiť úpravu turistických chodníkov v celom okolí
mesta Banská Bystrica so zameraním sa na časť vrchu Urpín, kde v rámci tejto lokality je
ideálna relaxačná zóna pre obyvateľov mesta. Ďalšou oblasťou v ktorej je dlhodobo
zainteresovaný i Kabinet zdravé mesto sú miestne cyklotrasy. ÚHA mesta pripravil určité
možnosti ich realizácie do okolia mesta.
V spolupráci s Katedrou telesnej výchovy pri FHV UMB obnoviť komplexne prírodný areál
v Laskomerskej doline, ktorého využívateľnosť je celoročná. V oblasti športu pre všetkých
v nekomerčných aktivitách je hlavná úloha mesta pripraviť podmienky a koordinovať činnosť
občianskych združení zaoberajúcich sa touto činnosťou.
Vzhľadom na množstvo športových aktivít na území mesta jednou z prioritných úloh je
budovať nenáročné športoviská na základe požiadaviek občanov, najmä na sídliskách. Mesto
Banská Bystrica v snahe zlepšiť podmienky v tejto oblasti schválilo projekt dobudovania už
stálych asfaltových plôch na sídliskách na malé nenáročné ihriská.
Materiál k problematike „ihrísk“ bol prerokovaný v mesiaci november 2001 v Mestskom
zastupiteľstve.
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Športové podujatia
Na území mesta Banská Bystrica pracuje 39 väčších aj menších športových združení
s viac ako 122 športovými oddielmi v 42 druhoch športu a 43 klubov s 840 členmi v združení
technických a športových činností ( bývalý Zväzarm). V rámci súťaží organizovanými na
medzinárodnej, celoslovenskej a regionálnej úrovni môžeme súťaže rozdeliť na majstrovské,
pohárové, prípravné - v rámci rôznych turnajov, priateľských stretnutí a všetkých
nemajstrovských aktivít.
V najbližšom období je nutné neustále koordinovať turnaje nemajstrovské, ktoré mesto môže
ovplyvniť v možnosti účasti a termínu realizácie v rámci celoročného športového kalendára
mesta Banská Bystrica. Mesto aj naďalej + spoluorganizátorom športových podujatí, ktoré už
majú svoju masovú základňu i svoju kvalitu. Akcie sú uvedené v úvode materiálu pod
priamou finančnou pomocou mesta Banská Bystrica klubom a telovýchovným jednotám.
Okrem už spomínaných aktivít sa v meste organizuje niekoľko desiatok športových podujatí
v rámci rôznych vekových kategórií registrovaných športovcov, ale i pre širokú verejnosť.
Rok 2005 je rokom významného výročia mesta Banská Bystrica, + to rok spoločenskokultúrnych podujatí, medzi ktoré by mali patriť aj športové súťaže partnerských miest mesta
Banská Bystrica v kategórii mládeže.
Vo významných medzinárodných súťažiach európskeho formátu sa s mestom Banská
Bystrica nepočíta so žiadnym športovým podujatím, preto by malo byť v záujme
zviditeľnenia mesta vstúpiť do rokovaní s vytypovanými športovými zväzmi alebo
športovými občianskymi združeniami, ktoré sú naviazané na medzinárodné štruktúry a
kandidovať na podujatie, pre ktoré sú v meste vytvorené podmienky.
Veľkým nedostatkom Banskej Bystrice je nedostatočná materiálna základňa na organizovanie
kvalitných športových podujatí. Mesto v súčasnosti vlastní a spravuje tieto športové objekty :
20 telocviční základných škôl,
1 mestská telocvičňa v Rudlovej,
8 športových areálov v rámci základných škôl,
6 nenáročných ihrísk v školských areáloch,
volejbalové ihriská v mestskom parku,
mestský zimný štadión - 2 ľadové plochy,
krytá plaváreň,
plážové kúpalisko na Štiavničkách,
futbalové ihriská - Radvaň, Podlavice, Rudlová, Rakytovce,
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časti športových areálov v Jakube, Kremničke, Šálkovej.
Centrálny športový areál na Štiavničkách, t.j. atleticko-futbalový štadión a športová hala je
vlastníctvom Ministerstva obrany SR v správe AŠK Dukla Banská Bystrica. Komplexný areál
pre športovú prípravu vlastní Osemročné športové gymnázium - atletickú telocvičňu, 2x
trávnaté ihriská a atypické atletické dráhy, tenisové kurty, 3 asfaltové ihriská a skokanský
lyžiarsky areál na Žltých pieskoch. Komplexný areál vlastní aj UMB B.Bystrica, ktorý je
dostatočný na výuku telesnej výchovy a športovú prípravu, ale nie pre vrcholové podujatie.
Na stredných školách - gymnáziách, SOŠ, SOU, OU, ktorých zriaďovateľ je VÚC, je v ich
vlastníctve 15 telocviční, jedna vo výstavbe ( Katolícke gymnázium ), dve školy majú ucelené
športové areály (SOU Kremnička, SPŠ J.Murgaša). Ostatné školy majú svojpomocne
vybudované rôzne ihriská pre výuku telesnej výchovy. Športové kluby vlastnia telocvične v
Sásovej a Športový klub polície vlastní jednu telocvičňu pre úpolové športy a druhú priamo
v budove Krajskej správy polície. Všetky tieto areály sú v primeranom technickom stave so
slabým zázemím na organizovanie náročnejších športových podujatí. V poslednom období
bol vybudovaný areál squashu a tenisu - Dixon club a tenisový areál pri DM UMB Tr.SNP
53, ktoré spravujú súkromné spoločnosti. Pripravuje sa výstavba Aquacentra - plážové
kúpalisko ( materiál schválený v MsZ v roku 2002 ).
V spomínanej materiálnej základni pre šport patrí mesto Banská Bystrica medzi najslabšie
vybavené mestá Slovenskej republiky, preto je potrebné napĺňať materiál schválený
v Mestskom zastupiteľstve v roku 1996 pod názvom Stratégia rozvoja mesta Banská Bystrica
do roku 2005 v oblasti rekreácie, telovýchovy a športu a Plán zdravia mesta s výhľadom do
roku 2005, ktoré
túto problematiku riešia.

Plavecká 24 – hodinovka
V dňoch 27.-28.12.2002, usporiadalo Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Zares-om mesta
tradičnú 24- hodinovku pre občanov – plavcov. Podujatie malo veľmi dobrú účasť a odozvu
v radoch občanov.

307

Športové Ceny primátora
Slávnostným ceremoniálom a kultúrnym programom boli vo Veľkej sieni mesta dňa 25 .
marca 2002 ocenení najlepší športovci mesta. Podujatie sa v podvečerných hodinách ihneď
medializovalo aj v regionálnej tlači a regionálnej televízii. Vyhlásenie najlepších športovcov
mesta za rok 2001 bolo sprevádzané záujmom odbornej ale i laickej verejnosti. Primátor
mesta Ján Králik sa prihovoril oceneným a vyzdvihol ich športovú a spoločenskú
angažovanosť.
Ocenení boli v kategóriách :
Tréneri, bývalí funkcionári a organizátori športu : Ing. Jozef Dvoršťák, Dagmar Lapšanská,
doc.PhDr. Dušan Hlasica,CSc., Dušan Navrátil, Igor Országh, Ján Greguška
Veteráni : Jarmila Longauerová a Eduard Longauer
Tréner mládeže : Dana Lakatošová
Kolektívy : 8. hokejová trieda ŠaHK Istra Banská Bystrica, Mestský hádzanársky klub-staršie
dorastenky, AŠK DUKLA – družstvo džudo, muži, Plavecký klub Banská Bystrica
Mládež : Matej Kazár a Jaroslav Božoň
Žiaci – talenty roka 2001 : Peter Slobodník
Aktívni športovci : Milan Haborák, Ľubomír Hrmo, Martina Jašicová, Marián Jung, Igor
Podmanický, Jozef Gőnci,
Plavecká 24- hodinovka : najstarší účastník Jozef Pántlik, najmladší účastník Michal Mlynek.
Ocenenie z rúk primátora prevzali :
PhDr. Jozef PANTLÍK /77-ročný / - najstarší účastník plaveckej 24-hodinovky.
Bývalý učiteľ TV na Gymnáziu v Leviciach. Pôsobil 51 rokov ako pedagóg na hudobnej
katedre PdF, neskôr UMB. Počas svojej pedagogickej praxe sa pravidelne zúčastňoval
plaveckých kurzov. Doteraz je plávanie jedným z najobľúbenejších športových disciplín
/100m prepláva za 3,14/, krytú plaváreň navštevuje 3x do týždňa
Vikinka CIMERMANOVÁ najmladšia účastníčka plaveckého maratónu 5-ročná 100 m
prepláva za 4,39
Oto MÁLEK - najmladší účastník plaveckého maratónu 3-ročný 100 m prepláva za 4,27
Zvláštna cena primátora mesta Banská Bystrica
Jozef KLUS - bez oboch dolných končatín od koniel súťaží v stolnom tenise, v ľahkej atletike
vrhy postavil sa i na skokanský mostík štvornásobný víťaz v stolnom tenise na Orave víťaz
rádioorientačných pretekov so zdravými športovcami v kat. zdravotne postihnutých na
slovenských majstrovstvách 2- krát 2. miesto v stolnom tenise
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Mgr. Ľubomír ROŠKO riaditeľ organizačného výboru Banskobystrická latka 2003 a kol.
AŠK DUKLA

B. Bystrica vynikajúce zorganizovanie 10. ročníka medzinárodného

výškarského mítingu najlepších svetových výškarov v športovej hale na Štiavničkach
v Banskej Bystrici
Udelená bola aj zvláštna Cena primátora mesta Banská Bystrica Miroslavovi Knoškovi, ktorý
vlani v Žiline zachránil život topiacemu sa 8 ročnému chlapcovi.
Najlepším športovcom mesta Banská Bystrica za rok 2001 je strelec Jozef Gőnci.

Európsky pohár psích záprahov
Dňa 30.jnauára sa uskutočnil po prvý raz na Králikoch - Nadchádzajúci nedeľu privítajú na
Králikoch (okr. Banská Bystrica) po prvý raz v svojej histórii Európsky pohár pretekov psích
záprahov s šprinte. Pre 12 kategórií, kde sa predpokladá účasť asi 50 pretekárov z ČR,
Nizozemska, Rakúska a SR, sú pripravené štyri rôzne trate o dĺžke od ôsmich po 18 km.
Pretekať budú okrem čistokrvných severských plemien - malamutov, husky, samojedov a
grónskych psov - aj nečistokrvní, alaskáni. Informáciu o pretekoch zverejnil riaditeľ pretekov
Miloš Ursíny a tlačová tajomníčka pretekov Iveta Bieliková. Pretek je 3.kolom EP a súčasne
je aj jedným z pretekov Slovenského pohára, v rámci podujatia sa uskutoční aj ďalší z
ročníkov Králického okruhu, paraleného preteku štvorzáprahov na 800 m.
Hlavný rozhodca EP Pavol Toma konštatoval, že organizátori prerobili trate, ktoré sú
náročné, členité, ale bezpečené. Podľa organizátorov je na tratich približne 30 cm snehu,
niektoré časti potrebujú už úpravu, ale situácia ešte vraj nie je kritická a pokiaľ nebude pršať,
sneh vydrží. Pre návštevníkov je pripravných 500 parkovacích miest a zabezpečená
kyvadlová doprava z B.Bystrice - Strieborného námestia.

Výstava bernardínov
Vavríny z prvej samostatnej vystavy bernadínov na Slovensku, ktorá sa konala 27.apríla na
Donovaloch (okr. Banská Bystrica), si rozdelili slovenskí a maďarskí chovatelia. Na podujatie
priviedli chovatelia z ČR, Maďarska, Poľska a SR tri desiatky psov a sučiek a krásu tohto
najťažšieho psieho plemena si prišlo pozrieť vyše 300 divákov. Ako informoval sekretár
Slovenského klubu chovateľov svätobernardských psov Vladimír Klačan, medzi dlhosrtými
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získal ohodnotenie výborný prvý CAC a najlepší pes BOB Vasco von Geutenreuth Istvána
Nagyho z Maďarska. Medzi krátkosrstými, ktorí si ešte len razia cestu medzi slovenských
chovateľov, triumfovala sučka Kertési-Barsóni-Ornélia Gabriela Kanalu z Jánovej Lehoty
(okr. Žiar nad Hronom) s ohodnotením najlepšia prvá CAJC a najlepšia sučka BOB. Prvá
samostatná výstava bernardínov sa uskutočnila s dažďom a spokojnosťou účastníkov.
V.Klačan vyslovil spokojnosť s priebehom podujatia, ktorého atmosféru nenarušil ani
ranní dážď. Konštatoval pomerne dobrú kvalitu psov slovenských chovateľov, aj keď v
prípade víťazov ide o maďarské, resp. maďarsko-nemecké chovy. Priznal zahraničným
účastníkov väčšiu skúsenosť a tiež lepšie vybavenie, napr. na prevoz zvierat, čo sa
odzrkadluje v lepšej kondícii a výzore počas výstavy. Dobrý priebeh "nultého ročníka"
výstavy chovateľov presvedčil a o rok plánujú súťaž zopakovať, pravdepodobne opäť na
Donovaloch. O tri týždne niektorí budú smerovať do Mladej Boleslavi, kde sa koná svetová
výstava svätobernardských psov s očakávanou účasťou okolo 90 bernadínov. Na jeseň
6.októbra sa slovenskí obdivovatelia bernardínov môžu tešiť na klubové stretnutie v
Pohronskej Polhore.

X. ročník Memoriálu Oľgy Královej
Tohtoročná výročný, X.ročník Memoriálu MUDr. Oľgy Královej - Mistríkovej vo výkone
záchranársky psov, ktorý sa konal posledný spetembrový víkend v Banskej Bystrici, bol v
réžii žien, ktoré obsadili prvé tri miesta. Zvíťazila Janka Kostúriková so sučkou veľkého
fúzača Aska Vatikáno z banskobystrickej pobočky Združenia kynologických záchranárskych
brigád, ktorá získala 277 z 300 možných bodov. O priebehu súťaže informovala predsedníčka
ZKZB SR Alena Murgašová. Súťaže sa zúčastnilo 45 psovodov z ČR, Maďarska, Slovinska,
SRN a SR, z ktorých dvaja ju nedokončili. Na 2.priečke sa umiestnila Eva Vavrová z
Kynologickej záchranárskej služby s nemeckým ovčiakom Arival, ktorá dosiahla rovnaký
súčet bodov z troch vyhlásených disciplín, ale s horším výsledkom zo špeciálnej skúšky. Na
3. mieste skončila Lenka Cvachová z českého Svazu záchranářských brigád kynologů s
borderkóliou Aeneas Black Chevers s 271 body. Až 4. pozícia patrila prvému z mužov,
dvojnásobnému víťazovi Gáborovi Szabóovi z Maďarska s nemeckým ovčiakom Fredy.
A.Murgašová uviedla, že mimoriadne ťažká bola spomínaná špeciálna disciplína vyhľadávanie figurantov v rumovisku - ktorá sa odohrávala v Radvanskom kaštieli, Psi sa v
takmer v naprostej tme museili orientovať len podľa čuchu a pritom figuranti neboli skrytí len
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pri zemi ši pod schodmi, ale aj v krabiciach vo výklenkoch vysoko na stenách.Ako dodala,
budúcnosť memoriálu na pamiatku niekdajšej podpredsedníčky Čs. červeného kríža a autorky
myšlienky komplexného záchranného systému závisí na peniazoch. Zatiaľčo zahraničných
účastníkov dotuje štát, slovenskí záchranári nie sú súčasťou spomínaného systému napriek
úspešným zásahom pri hľadaní osôb stratených v prírode, v zahraničí pri živelných
pohromách ako aj napriek ich možnému nasadeniu pri prípadnom teroristickom útoku ako
bol minuloročný 11.september. Nemajú ani veľa sponzorov, a to ani z podnikov, kde jestvuje
riziko havárie a vyhľadávania zasypaných osôb. Záchranárskych psov tohto roku lepšie vodili
ženy . Konštatovali, že záchranárskym psom chýba podpora štátu aj sponzori
Mestu Banská Bystrica Telovýchovná jednota VATRA poďakovala za príspevok a podporu
24. ročníka Cesty rozprávkovým lesom pre deti.
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10. Doprava

Hrozba izolácie Banskobystrického regiónu
Doterajší priebeh prác a navrhované priority boli náplňou verejného prerokovania
Regionálneho operačného plánu Slovensko – NÚTS II- Stred, ktoré sa konalo 17.9. v Žiline.
Ako vyplývalo z analýzy pre Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj, vytipovali sa
silné a slabé stránky regiónov. K prioritám patrí posilňovanie sociálneho kapitálu a
inštitucionálnej kapacity (cezhraničná spolupráca, rozvoj informačnej spoločnosti na
regionálnej úrovni) a druhou nemenj závažnou je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu,
jeho príťažlivosti na trhu. To zahŕňa podporu výskumu, inovácií technológií a ich prepojenie
s praxou, využitie miestneho potenciálu a podporu projektov. K silným stránkam regiónu patrí
výhodná poloha, stabilizovaný typ populácie a kvalitný potenciál ľudí, dve letiská, prírodný
potenciál, bohatstvo lesných zdrojov, silné stredné školstvo, 5 univerzít, sídlo výskumných a
vzdelávacích inštitúcií v oblasti dopravy, telekomunikácií, lesníctva a ekológie, cezhraničná
spolupráca a rozvinuté inštitúcie na báze partnerstva. Naopak, k slabým stránkam regiónov
patrí nepriaznivý demografický vývoj v južnej časti regiónu, ako aj nízka vzdelanostná úroveň
v tejto časti, zlá dostupnosť vidieckeho osídlenia, vysoká nezamestnanosť, disproporcia
v rozložení kapitálu, pomalá reštrukturalizácia hospodárstva a trhu práce, nízky stupeň
finalizácie výroby, nedostatok ciest, nepripravené územie pre vstup zahraničných investorov.
Chýbajú financie na dobudovanie dopravnej infraštruktúry, hrozí izolácia Banskobystrického
kraja v dôsledku situovania hlavných medzinárodných dopravných koridorov mimo územie,
prehlbovanie negatívnych trendov v hospodárstve s dopadmi na nezamestnanosť, trvajúca
recesia na juhu Slovenska, nedokončená daňová reforma, nemotivujúce podnikateľské
prostredie, preferencia konzumného spôsobu života nad ekologickým povedomím. Ohrozená
je aj vývojovo-výskumná základńa a hrozbou je tiež odliv kvalifikovaných síl z regiónu.
Význam regiónu podmieňuje kvalitná dopravná infraštruktúra

Vlak Inter City ( IC ) Banská Bystrica - Bratislava
Od polovice júna 2002 po dvojročnej prestávke začal znovu premávať IC-vlak z Banskej
Bystrice do Bratislavy. Jeho premávka bola z Banskej Bystrice zrušená napriek rokovaniam a
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písomným žiadostiam primátora mesta. Najdôležitejším momentom v tejto veci bola a je
možnosť priameho spojenia krajského mesta s hlavným mestom našej republiky. Obmedzenie
premávky IC-vlaku v istom zmysle znižovalo postavenie Banskej Bystrice ako jedného z 8
krajských miest. Náhradné riešenie – osobný vlak ako prípoj k IC-vlaku do Zvolena

-

technicky síce zaisťovalo možnosť použitia IC-vlaku, ale zároveň komplikovalo cestovanie.
Mesto preto víta znovuobnovenie premávky IC-vlaku na trase Banská Bystrica – Bratislava.
Potvrdil sa tak názor primátora, že mesto, ktoré je krajským sídlom, sídlom Regionálnej
kancelárie prezidenta SR, univerzity a niektorých inštitúcií s celoslovenskou pôsobnosťou a
už aj sídlom VÚC, potrebuje priame spojenie s Bratislavou. premávky IC-vlaku.
IC-vlak premáva :
Každý deň :
Odchod z B. Bystrice

5.20 hod.

Príchod do Bratslavy

8.24 hod.

Späť :
Odchod z Bratislavy

15.12 hod.

Príchod do B.Bystrice

18.23 hod.

Vlak je povinne miestenkový, cena miestenky je zatiaľ 10.- Sk.
Cena dopravy : II. trieda
I. trieda -

-

292.- + 10.- =

302.- Sk

438.- + 10.-

448.- Sk

=

V B.Bystrici prvé nízkopodlažné karosy na Slovensku
Prvé nízkopodlažné autobusy Karosa na Slovensku boli nasadené 14. januára pondelok na
linky MHD v B.Bystrici. Nahradia autobus s výklopnou plošinou pre vozíčkárov, ktorý už
doslúžil, a zaistia prepravu vozíčkárov, telesne postihnutých a starých občanov k
Rooseveltovej nemocnici. Stroj v utorok predstavil riaditeľ závodu MHD banskobystrickej
SAD Helmuth Bauer. Uviedol, že spolu s dvomi poľskými nízkopodlažnými autobusmi, ktoré
si prešovská SAD obstarala v rokoch 2000/1, ide o prvé stroje súčasného európskeho trendu
mestskej dopravy v SR. Ako podotkol, v Prahe ich v r.2001 nasadili sto. Závod MHD
banskobystrickej SAD bol po prvý raz so ziskom.

Prvý

stroj

spojuje

nemocnicu

so

sídliskom Sásová, druhý nasadili na osobitú linku medzi miestami často navštevovanými
invalidmi. Autobus okrem ručne ovládanej výklopnej dosky pod strednými dverami môže
vďaka vzduchovému odpruženiu naklopiť celú skriňu a znížiť ľavý bok ešte asi o ďalších
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desať cm a dostať sa tak až pod úroveň chodníka. Stredná plošina je vybavená bezpečnostným
pásom pre ukotvenie vozíka. Vozidlo v cene 7,9 mil. Sk je čiastočne vyrobené vo Francúzsku
a dokončené vo Vysokom Mýte. Pri dĺžke 12 m prepraví 99 cestujúcich. Karoséria ošetrená
kataforézou poskytuje životnosť 12 rokov. Motor Iveco Cursor spĺňa požiadavky EURO 3 a
po nastavení aj EURO 4. Avízuje normovanú spotrebu 23 l nafty - o päť l menej v porovnaní
s doterajšími karosami, ktoré však v banskobystrickej praxi vykazujú okolo 33 l.
Riaditeľ uviedol, že závod MHD bol roku 2001 podľa predbežných výsledkov po prvý raz
ziskový. Tržby tvorili 3/4 príjmov, zvyšok preprava na zákazku a iné činnosti. Zisk ale
podmieňuje štátne dotácia viac ako 50 mil. Sk; bez nej by lístok nestál desať, ale asi 18 Sk.
Závod roku 2001 kúpil dve kĺbové karosy, SOR a mercedes a generálkoval štyri trolejbusy.
Spolu prevádzkuje na 80 vozidiel, z ktorých asi štvrtinu, vrátane nízkopodlažných, má v
nájme od spoločnej firmy s mestom BBDS. Tohto roku plánuje nákup asi až desiatich strojov,
z toho šiestich cez BBDS. Zvažuje sa aj úprava na plyn, podmienkou je blízkosť plniacej
stanice a perspektiva návratnosti vyše polmiliónovej investície. Daňová politika SR je totiž
zložitá a kvôli nej závod prestal v decembri používať bionaftu.

Mestská hromadná doprava
Náklady na prevádzku MHD v Banskej Bystrici predstavovali vlani vyše 175 mil. Sk, čo je o
8 % viac ako v roku 2000. MHD vlani prepravila 23, 4 mil. osôb na 33 linkách, na ktorých sa
prešlo 4,8 mil. kilometrov. Trolejbusová trakcia, ktorú zaviedli v roku 1989, robí 30 %
celkových výkonov a 70 % tvoria autobusy. Trolejbusy sú napriek nižším výkonom, nosnou
častou hlavnej prepravy, autobusy zabezpečujú 26 liniek so 62 vozidlami. V rannej špičke je
doprava v Banskej Bystrici kritická. Ku koncu roka evidovala MHD 22 nakúpených vozidiel
a dva trolejbusy. Zo ŠR SR sú každoročne poskytované dotácie na vyrovnávanie strát MHD.
Do roku 1996 boli poskytované priamo prevádzkovateľovi BBDS SAD, š.p. a od decembra
1996 spoločnosti MHD, a.s., so 100 % účasťou mesta. V roku 1997 dotácia predstavovala
57,8 mil.Sk, vlani to bolo 74 mil. a v tomto roku je to o necelých 6 mil. Sk viac. Nevýhodou
súčasného systému je fakt, že veľký počet spojov vedie po frekventovanej štátnej ceste 1/66.
V tomto roku sa ráta s inštaláciou svetelnej signalizácie, ktorú mesto dostane ako dar od
českej spoločnosti. V máji roku 2002 bol schválený predaj 49 % akcií SAD Banskobystrickej
dopravnej spoločnosti českému dopravcovi ČSAD Ostrava. Mesto dlhé roky trápi aj
rozostavaná budova autobusovej stanice v hodnote 35,6 mil. Sk, ktorá stojí od roku 1991. Na
základe prísľubu ministra financií a dopravy sa dostavba za 35 mil. Sk mala dokončiť v tomto
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roku. V marci sa tento objem neschválil a neúspešne sa skončili aj rokovania primátora J.
Králika v máji 2002. Nad autobusovou stanicou visia naďalej otázniky

Špeciálne kontroly dopravnej polície /1.februára -/
na dodržiavanie povinnosti vodičov umožniť vozidlám s právom prednostnej jazdy bezpečný
a plynulý prejazd pripravuje Krajský dopravný inšpektorát v B.Bystrici. Ako média
informoval špecialista KDI Mikuláš Dombrovský, prejazdy vozidiel s právom prednostnej
jazdy budú dokumentované videom a prísne riešené v správnom konaní.
Polícia má poznatky, že vodiči, najmä idúci v rovnakom smere, neskoro alebo vôbec
nereagujú na vozidla idúce "pod majákom" a to vrátane jázd kolón. Naopak niektorí sa
zaraďujú za vozidlo či kolónu, alebo do kolóny. Zlé skúsenosti sú najmä s vodičmi osobných
a bežných nákladných automobilov, výrazne lepšie sa správajú vodiči autobusov a pozornejší
a ústretovejší sú tiež vodiči kamiónov. Nepochopiteľní sú vodiči, ktorí dlho sledujú v spätnom
zrkadle vozidlo s majákom a dlhé stovky metrov postupne spomalujú a na záver zastavia na
najnevhodnejšom mieste: v pravotočivej zákrute, v úzkom mieste, kde iný vodič zastavil v
protismere, pred križovatkou, kde bráni vo výhľade ap. Podľa banskobystrických vodičov
rýchlej zdravotnej pomoci sú neohľaduplní najmä vodiči s EČ B.Bystrice a Bratislavy.
Kritické sú situácie na križovatkách, kde vodiči idúci na zelenú si ju všetci "vyčerpajú" a až
potom môže prejsť záchranka prichádzajúca na červenú. Vodiči idúci v rovnakom smere sú
nevyzpytatelní v tom, či a na akú stranu uhnú, pozornejší sú vodiči v protismere, ktorí dovolia
sanitke jazdu v protismere. Bezpečne nie je ani na mieste zásahu, lebo časť vodičov
nerešpektuje zlé podmienky pre prejazd okolo stojacej sanitky a zachraňujúcich lekárov.
Spoločne s hasičmi sa zhodujú, že vôbec najčastejšou prekážkou - možno v 3/4 - a najhoršími
sú telefonujúci vodiči: dlho nereagujú a potom zmatkujú. Podobne sa správajú vodiči s
hlasnými rádii. Podľa hasičov vodiči nemajú pred vozidly s majákom absolutne nijaký
rešpekt. Pred hasičmi, ktorí sú s nákladními automobilmi pomalší ako polícia a sanitky,
kľučkujú a vchádzajú im do cesty: Ak zastavia, mali by ešte viac zvážiť, či ostáva na prejazd
širokého vozidla. Hasičský automobil s rozkolísanou hladinou vody sa totiž oveľa ťažšie
uhýba a brzdí. Záznam jazdy videom a postihovanie vodičov považujú za možný účinný
nástroj na nápravu stavu.
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Dopravné priestupky
Polícia

elektronickým spôsobom kontroluje správanie pri jazdách vozidiel s právom

prednosti.
Dopravné zápchy väčšinou sôsobujú vodiči telefonujúci alebo počúvajúci rádio a vodiči z
veľkých miest, pritom často zastavia na najnevhodnejšom mieste. Špeciálne kontroly
dopravnej polície na dodržiavanie povinnosti vodičov umožniť vozidlám s právom
prednostnej jazdy bezpečný a plynulý prejazd pripravil v roku 2002 Krajský dopravný
inšpektorát v Banskej Bystrici. Špecialista Krajského dopavného inšpektorátu Mikuláš
Dombrovský ozmámil verejnosti, že, prejazdy vozidiel s právom prednostnej jazdy budú
dokumentované videom a prísne riešené v správnom konaní.
Polícia má poznatky, že vodiči, najmä idúci v rovnakom smere, neskoro alebo vôbec
nereagujú na vozidla idúce "pod majákom" a to vrátane jázd kolón. Naopak niektorí sa
zaraďujú za vozidlo či kolónu, alebo do kolóny. Zlé skúsenosti sú najmä s vodičmi osobných
a bežných nákladných automobilov, výrazne lepšie sa správajú vodiči autobusov a pozornejší
a ústretovejší sú tiež vodiči kamiónov. Nepochopiteľní sú vodiči, ktorí dlho sledujú v spätnom
zrkadle vozidlo s majákom a dlhé stovky metrov postupne spomalujú a na záver zastavia na
najnevhodnejšom mieste: v pravotočivej zákrute, v úzkom mieste, kde iný vodič zastavil v
protismere, pred križovatkou, kde bráni vo výhľade a podobne. Podľa banskobystrických
vodičov rýchlej zdravotnej pomoci sú neohľaduplní najmä vodiči s evidenčným číslom
Banskej Bystrice a Bratislavy. Kritické sú situácie na križovatkách, kde vodiči idúci na zelenú
si ju všetci "vyčerpajú" a až potom môže prejsť záchranka prichádzajúca na červenú. Vodiči
idúci v rovnakom smere sú nevyzpytateľní v tom, či a na akú stranu uhnú, pozornejší sú
vodiči v protismere, ktorí dovolia sanitke jazdu v protismere. Bezpečne nie je ani na mieste
zásahu, lebo časť vodičov nerešpektuje zlé podmienky pre prejazd okolo stojacej sanitky a
zachraňujúcich lekárov. Spoločne s hasičmi sa zhodujú, že vôbec najčastejšou prekážkou možno v 3/4 - a najhoršími sú telefonujúci vodiči: dlho nereagujú a potom zmätkujú. Podobne
sa správajú vodiči s hlasnými rádiami. Podľa hasičov vodiči nemajú pred vozidlami s
majákom absolútne žiadny rešpekt. Pred hasičmi, ktorí sú s nákladnými automobilmi pomalší
ako polícia a sanitky, kľučkujú a vchádzajú im do cesty: Ak zastavia, mali by ešte viac zvážiť,
či zostáva miesto na prejazd širokého vozidla. Hasičský automobil s rozkolísanou hladinou
vody sa totiž oveľa ťažšie uhýba a brzdí. Záznam jazdy videom a postihovanie vodičov
považujú za možný účinný nástroj na nápravu stavu.

316

V Banskobystrickom kraji stav ciest zhoršuje následky havárií
V kraji po úspešnom roku 2000 zaznamenali v minulom nárast nehôd a následkov, ale už boli
horšie roky
23.januára - Zatiaľčo v celoslovenskom priemere vychádza jedna smrteľná dopravná nehoda
približne na sto zaznamenaných nehôd, v Banskobystrickom kraji je smrteľných asi 1,5 %
nehôd a v prípade ťažko a ľahko zranených ide o hodnoty zhruba o pätinu vyššie. Vyplýva to
prehľadu dopravnej nehodovosti v Banskobystrickom kraji, ktorý pre média vypracoval
Mikuláš Dombrovský z Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Banskej Bystrici.
V kraji za rok 2001 zaznamenali 6374 nehôd, pri ktorých zahynulo 97 ľudí, 318 bolo
ťažko a 1097 ľahko zranených a hmotné škody presiahli 373,8 mil. Sk. V celej SR pritom
zaregistrovali 57.242 havárií s 614 mŕtvymi, 2366 ťažko a 8471 ľahko zranenými a vecnými
škodami 3,17 mld Sk. V SR predstavuje počet usmrtených 1,07 % z počtu nahlásených nehôd,
ale v kraji 1,52 %, v prípade ťažko zranených ide o 4,13, resp. 4,99 %, a v prípade ľahko
zranených o 14,8, resp. 17,2 %. Priemerná škoda na haváriu v SR robila 55.340 Sk, v kraji
58.644 Sk. V porovnaní s rokom 2000 sa počet nehôd v kraji zvýšil o 19,1 %, usmrtených o
14,1 %, ťažko zranených o 15,6 %, ľahko zranených o šesť percent a hmotné škody narástli o
12,9 %. V obciach došlo k 4017 nehodám, na ktoré spolu pripadá 42 obetí, mimo obec sa
odohralo 2357 havárií, obetí bolo 55.
Hlavnými príčinami nehôd boli nesprávny spôsob jazdy (napr. neprispôsobenie jazdy
stavu cesty a hustote premávky, agresívna jazda, nedodržanie rozostupu) s 38 %, porušenie
základných povinností (jazda po nesprávnej strane, náhle brzdenie a vychýlenie bez znamenia
ap.) s 35 %, neprimeraná rýchlosť s 16 %, nedanie prednosti s 8,5 % a predbiehanie 2,8 %. Z
úhrnného počtu obetí pripadlo na rýchlosť 46 %, spôsob jazdy 21,8 %, porušenie základných
povinností 19,2 % a predchádzanie 9,0 %. Predbiehanie značí 3,2-krát vyššiu
pravdepodobnosť smrteného zranenia pri nehode ako je priemer, rýchla jazda 2,9-násobok.
Alkohol mal na svedomí priemerne každú 18. nehodu, v meste každú 15,8. U
dospelých vodičov nemotorových vozidiel bola pod vplyvom alkoholu každá 3,5. nehoda, u
chodcov každá 3,8.
M.Dombrovský uviedol, že nárast nehodovosti sa pohybuje v rámci ročných výkyvov
- v porovnaní s rokom 1999 je len o štvrť tisícky vyšší a je nižší ako v iných rokoch koncom
90.rokov. Príčinu horších následkov havárií v kraji vidí v nekvalite cestnej siete, nízkej
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disciplíne a ohľaduplnosti vodičov všeobecne a v ich zvýšenej nervozite zo spomalenia a
zhoršenia jazdy pri prechádzaní krajom.

Š.Šteiniger pripravený na všetky eventuality
Vinník smrteľnej dopravnej nehody + z PZ prepustený, zodpovednosť ponesú velitelia v
Brezne, prevencia je v osobnom príklade starších a šéfov ako aj v každodenných kontrolách
17.januára - Riaditeľ KR PZ v B.Bystrici Štefan Šteiniger je v súvislosti s vyvodzovaním
zodpovednosti za smrteľnú dopravnú nehodu s účasťou asi podnapitého policajta v Brezne
pripravený na všetky eventuality. Riaditeľ, ktorý je u polície 34 rokov a má nárok na
dôchodok, to vyhlásil v B.Bystrici na mimoriadnej tlačovej besede. Uviedol, že vinník
jednoznačne "nepatrí do PZ, ale asi na psychiatriu" a + okamžite prepustený. Priznal, že s
prácou veliteľov v Brezne v ostatných asi ôsmich mesiacov bol spokojný len čiastočne,
čiastočne však nespokojný, niekedy až veľmi. Nedostatky sa pritom týkali aj disciplíny vo
vzťahoch medzi policajtmi. Uvažuje preto o personálnych zmenách.
Policajt vyšetrovaný kvôli možnému zavineniu nehody a neposkytnutiu pomoci bol
podľa riaditeľa priemerný, pri nástupu v r.1998 splnil všetky podmienky vrátane
psychologických. V službe, ktorú v stredu mal, vraj takmer stopercentne nepil.
Banskobystrický kraj podľa riaditeľa nepatrí v priestupkoch a kriminalite policajtov ani k
najlepším ani k najhorším. Za minulý rok tu bolo z 2000 policajtov 28 trestne stíhaných, u 14
bol v pracovnom čase alebo pri nehodách zistený alkohol v krvi. Podľa Š.Šteinigera je
porušovanie zákona a disciplíny policajtmi výsledkom aj generačnej medzery, ktorá u PZ
vznikla. Podľa neho chýba jeden a pol generácie a je presvedčený, že ak by mladí slúžili s 45
či 50-ročnými, ktorí by boli pre nich prirodzenou, nie funkčnou autoritou, bolo by excesov
menej. Rizikoví sú najmä policajti, ktorí sú v PZ od piatich do 12 rokov, ktorí nadobudli
nemalé pracovné skúsenosti, ale ešte ich nebrzdia skúsenosti životné, rodinné. Za kľúčovú
funkciu z hľadiska výchovy policajtov považuje veliteľa obvodného oddelenia, kde sa ale ešte
len overujú riadiace schopnosti dobrých radových policajtov, kde však nie je dobré platové
ohodnotenie a schopní rýchlo postupujú do vyšších funkcií. V prípade boja proti alkoholu v
službe odporúča veliteľom OR PZ praktikovať každodennú kontrolu, čo elektronické merače
lacno umožňujú - ale ich cena je 30.000 Sk.
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11. Rôzne

V Banskobystrickom kraji rast kriminality aj objasnenosti
14.januára - V Banskobystrickom kraji sa v minulom roku zvýšil celkový počet trestných
činov z 11.701 na 12.101, vzrástla však aj ich objasnenosť z 57,3 na 60,4 %. Objasnenosť
vzrástla vo všetkých prípadoch trestných činov alebo dosahovala stopercentnej hodnoty
okrem vlámaní, kde došlo k poklesu z 33,5 na 32,8 %. Prehľad vývoja kriminality v
Banskobystrickom kraji na tlačovej besede v B.Bystrici zverejnil riaditeľ KR PZ v B.Bystrici
Štefan Šteiniger. Riaditeľ vyslovil spokojnosť s dodiahnutými výsledkami, ktoré odpovedajú
technickej, finančnej, personálnej a vzdelanostnej úrovni a možnostiam polície, okrem
jediného prípadu, kedy v Revúcej policajti na obvodnom oddelení PZ spôsobili smrť
zadržaného Karola Sendreia.
U násilných trestných činov zaznamenali nárast nápadu z 2055 na 2330 a zvýšenie
objasnenosti z 94,1 na 95 %. Počet vrážd sa zvýšil zo 17 na 22 a ich objasnenosť z 82,4 na
90,9 %, z vrážd vykonaných v minulom roku - 20 - však objasnili všetky a neobjasnené ostali
len prípady zistené v minulom roku, ale vykonané v predchádzajúcich rokoch. Osem z
objasnených 22 vrážd sa odohralo pod vplpyvom alkoholu, tucet ich vykonali recidivisté, viac
ako polovička boli vraždy v "rodine". Počet lúpeží vzrástol zo 193 na 200 a ich objasnenosť z
82,4 na 83,5 %, počet znásilnení sa zvýšil z deviatich na 16, rovnako ako v predminulom roku
boli však objasnené všetky. Riaditeľ charakterizoval tieto výsledky až ako pozoruhodne
dobré.
Počet prípadov majetkovej trestnej činnosti sa znížil z 6888 na 6690, ich objasnenosť
vzrástla z 33,8 na 34,8 %. Už spomínaných krádeží vlámaním rok priniesol o 703 menej - len
3348 prípadov, napriek tomu však klesla aj ich objasnenosť. Znížil sa tiež počet krádeží do
bytov - zo 412 na 348, v ich prípade však objasnenosť vzrástla z 42,5 na 48,3 %. Nižší bol - o
35 - aj počet krádeží motorových vozidiel, ktorých zmizlo 480. Ich objasnenosť vzrástla
vďaka dôslednejšej práci a vytvoreniu špeciálnych tímov z 35 na 41,9 % - v časoch, kedy v
Bratislavskom kraji dosahuje 5,2 %.
Vzrástol počet prípadov ekonomickej trestnej činnosti - zo 799 na 905 pri raste
objasnenosti zo 77,1 na 82,7 %. Išlo najmä o podvody, často daňové, a pašovanie. Zistená
škoda predstavovala 217 mil. Sk.
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Najvyššiu objasnenosť trestných činov dosiahli v policajných okresoch Revúca (76,2
%) a Rimavská Sobota (66,6 %), najnižšiu v policajných okresoch B.Bystrica (52,8 %) a
Zvolen (53,9 %). V prípade násilnej trestnej činnosti sú najlepší v žiarskom (97,5 %) a
najhorší vo zvolenskom (92,5 %). V prípade majetkovej kriminality sa objasnenosť pohybuje
od 28,9 % v okresu B.Bystrica po 54,1 % v revúckom. V ekonomickej objasneniu unikli v
Revúcej len 2,5 % prípadov, ale v B.Bystrici 24,5 %.

Banskobystrický okres ztrojnásobil objasnenosť bytových
vlámačiek
Udržať kvalitných policajtov u polície je tiež otázkou motivácie a sebarealizácie
30.januára - Ohľadom celkovej objasnenosti trestnej činnosti náleží Banskobystrický okres s
hodnotou 52,8 % medzi okresmi slovenských krajských miest k priemerným - je štvrtý.
Medzi policajnými okresmi Banskobystrického kraja je najhorší, ale v prípade objasnenosti
lúpeží je naopak s 90,6-percentnou úspešnosťou najlepší. Výrazná zvýšenia objasnenosti sa
dosiahli v prípade krádeží automobilov a vlámaní do bytov. S vývojom kriminality a
dopravnej nehodovosti za rok 2001 v okrese B.Bystrica oboznámil novinárov riaditeľ OR PZ
v B.Bystrici Ján Koiš.
V okrese zistili 2160 trestných činov, čo je o 75 menej ako o rok skôr, objasnenosť
vzrástla o 4,4 percentného bodu. Z 343 prípadov násilnej trestnenj činnosti objasnili 93,3 %: z
šiestich vrážd päť, z 64 lúpeží 58. Majetkových trestných činov bolo 1303 a objasnili ich 28,9
%,keď napr. z 631 vlámaní objasnili 30 %. Z 95 krádeží do bytov objasnili 34 %, o 24
percentných bodov viac ako v r.2000, zo 137 krádeží motorových vozidiel je už jasno v 35 %,
zatiaľčo za predminulý rok sa objasnilo len 15,2 %. Z 208 prípadov ekonomickej trestnej
činnosti objasnili 75,5 % - je to jediná oblasť, kde objasnenosť klesla. Výsledky sú, podľa
riaditeľa, ovplyvnené tým, že sa v ostatných rokoch podarilo odhaliť, zadržať a do väzenia
odsúdiť značnú časť páchateľov vrátane väčších. Teraz sa však očakáva návrat niektorých
výraznejších páchateľov a výsledky ovplyvní, ako rýchlo sa podarí ich prípadné obnovenie
kriminality zaraziť.
Dopravných nehôd zaevidovali celkom 1798, o 256 viac ako v roku 2000. Zomrelo pri
nich deväť osôb (pokles o sedem), ťažko bolo zranených 71 a ľahko 181 osôb. Kritický bol
tradične piatok, kedy bolo riziko havárie o štvrtinu vyšší ako po iné dni, a čas od 13 do 17
hod. Najčastejšou príčinou bol spôsob jazdy, nedodržiavanie základných povinností, rýchlosť
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a nedanie prednosti. Fakt, že v okrese došlo k 28,2 % nehôd v kraji, je podľa riaditeľa
spôsobené počtom evidovaných áut a hustotou premávky, frekvenciou dopravy na
Ružomberok a nedoriešeným prieťahom cez mesto. Policajti sa účastnili 20 nehôd, z toho šesť
zavinili. Jeden policajt, ale mimo služby, vo svojom aute a ako nevinný, bol pod vplyvom
alkoholu.
Nízky výskyt kriminality u policajtov odôvodnil riaditeľ zlepšením organizácie
výkonu služby, stabilizáciou vedúcich pracovníkov a policajtov na výkonných funkciach,
motiváciou v podobe prechodu najlepších ku kriminálke a úspechom v odhalovaní páchateľov
zvyšujúcim policajtom pocit sebarealizácie.

Úspech kriminalisTov v Banskej Bystrici
- Medzinárodný záťah na vydavateľov pravicovo extrémistickej literatúry sa uskutočnil
6.2.2002 v Banskej Bystrici.
Vyšetrovanie s medzinárodným prepojením odborníkov – kriminalistov zistilo, že knihy,
cédéčka a iné tlačoviny pre západoeurópskych obdivovateľov násilníckych idejí sa
kompletovali a sčasti aj tlačili na Slovensku.
Niekoľko štvorcových metrov cédéčiek, kníh, počítačových zostáv
ultrapravicového a

a iných materiálov

extrémistického obsahu podnecujúceho k rasovej nenávisti a násilu

zaistila polícia v Banskej Bystrici. Ako na tlačovej besede v Banskej Bystrici uviedol
zástupca riaditeľa banskobystrického Krajského úradu vyšetrovania Marián Slobodník, bol to
výsledok dlhšej spolupráce s partnermi zo SRN, odkiaľ na akciu v rámci žiadosti o právnu
pomoc prišla aj desiatka pracovníkov polície, prokuratúry a zástupca veľvyslanectva.
Materiály boli zaistené pri prehliadke priestorov firmy AFK a bytu na Švermovej ul.,
kde bývala konateľka firmy Katarína P. s manželom Adrianom P., 37-ročným občanom SRN
trvale bývajúcim vo východonemeckom Kronachu. Práve Adrian P. je považovaný za osobu,
ktorá firmu v podstate riadila - firma rovnakého názvu a zamerania pracovala v prvej polovici
90. rokov v SRN, kým ju nepreniesli do SR. V rodnej krajine bol totiž Adrian P. za podobnú
činnosť v rokoch 1994 až 2000 štyri razy trestne stíhaný a dva razy aj odsúdený k peňažným
trestom. Tentoraz nemeckí policajti využili jeho návštevy v SRN. Tam ho zadržali a obvinili
z trestných činov propagácie prostriedkov protiústavných organizácií, používania znakov
protiústavných organizácií a za propagáciu násilia.
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Situácia na Slovensku bola doteraz zložitejšia, lebo colné orgány zachytili len časť z
produkcie firmy AFK a jej obsah nepostačoval na začatie trestného stíhania - firma
produkovala rôzne závadnú, resp. aj nezávadnú literatúru a hudobnú produkciu, prospekty a
obaly. Podiel konateľov firmy - druhým bol Bistrík I. -, ako aj napr. slovenských tlačiarní, je
v procesu preverovania.
Medzi zadržanými dôkazmi sú napr. CD-platne s piesňami ako Moja zbraň, Sláva a
česť Waffen SS, Noty nenávisti, Starý muž. Adresátmi produkcie boli rôzne organizácie,
napr. W.A.R., resp. Nowar. a ´dalšie z krajín západnej Európy. Len za predaj CD-platní utržil
Adrian P. najmenej 209.000 DEM. V priebehu krimnalistickej prehliadky do firmy pošta
doručila ďalších 1500 cédéčiek z Bangkoku, pre ktoré už boli pripravené kazety a sprievodné
texty. Polícia teraz skúma zadržanú literatúru, CD-platne a počítačové zostavy, resp. grafické
programy, autorstvo diel atď. Akcie sa zúčastnilo na 40 policajtov a príslušníkov PPÚ,
spolupracovalo sa s Krajským riaditeľstvom PZ, Prezídiom PZ, krajskou a Generálnou
prokuratúrou, Ministerstvom spravodlivosti a Interpolom.

Načierno

vyrobili

750

hektolitrov

pálenky

s

falošnými

kontrolnými páskami
Prípady krádeží a nedovolenej výroby liehu a falšovania a pozmeňovania kontrolných
technických opatrení komentovala tlačová hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej
Bystrici Marta Mandáková.
Obvinenie pre trestné činy nedovolenej výroby liehu a falšovania a pozmeňovania
kontrolných a technických opatrení na označení tovaru vzniesol vyšetrovateľ šestici mužov zo
Slovenska. V čase od augusta do konca roku 2001 dvaja už trestaní Banskobystričania 39ročný Ivan J. a 36-ročný Miroslav J., 28-ročný Alexander C. zo Sládkovičova, všetci
súkromní podnikatelia, a trojica obchodných zástupcov a pracovníkov firmy Bonet 38-ročný
Milan P. z B.Bystrice, 33-ročný Pavol Z. z Trstenej a 32-ročný Milan N. z B.Bystrice v
priestoroch SOU farmaceutického v Slovenskej Ľupči spracovali najmenej 300 hektolitorv
nelegálne zrafinovaného potravinárského liehu a vyrobili z neho a do spotrebiteľskej siete
distribuovali asi 75.000 litrov nelegálneho alkoholu. Pritom najmenej v štyroch prípadoch ho
opatrili falzifikátmi kontrolných pások výrobcu Kasico. Spôsobená škoda + vyčíslená neskôr
po vypracovaní znaleckého posudku. Na už trestaných podnikateľov vyšetrovateľ podal návrh
na väzbu, zvyšných stíha na slobode.
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Černákovský svedok vo väzbe
Vo väzbe sa počas víkendu ocitol 30-ročný, už viackrát trestaný nezamestnaný
Slavomír S. z Brezna, inak svedok z procesu s Mikulášom Černákom a spol. vystupujúci v
ňom v prípadu kontaktovania a údajného možného ovplyvňovania korunného svedka
Alexandra H. Slavomír S. bol obvinený z trestného činu pokusu ublíženia na zdraví a
výtržníctva, pretože 22.decembra spolu s o päť rokom mladším, tiež nezamestnaným
Michalom N. v nočnom bare v Brezne napadli 29-ročného Petra F. z Brezna a spôsobili mu
zranenia, ktoré si vyžiadajú jeden až dva týždne práceneschopnosti.
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12. ZÁVER

Vianočný príhovor Borguľovej
Vrtochy počasia nám čoraz častejšie spôsobujú zmätky vo vnímaní ročných období, veď
napríklad prvý sneh tejto sezóny napadol v Banskej Bystrici už začiatkom októbra! Kalendár
je však neúprosný, v pravidelnom rytme odmeriava deň za dňom bez ohľadu na to, ako to
vyzerá za oknom nášho bytu ... Naše vnútorné hodiny naliehavo napovedajú, že sa blížia dni,
ktoré najviac apelujú na ľudské city. Áno, sviatky radosti a pokoja, rodinnej spolupatričnosti a
žičlivosti sú pred dvermi. Čoskoro sa aj v uliciach nášho mesta rozžiari vianočná výzdoba a
popri vonkajšej atmosfére začneme uvažovať o tom, ako sa na toto obdobie najlepšie
pripraviť. Príležitosť nám poskytnú nielen obchody s bohatým výberom vhodných darčekov
či dobrôt na sviatočný stôl, ale aj pestrá ponuka vianočných programov, ktoré pre obyvateľov
Banskej Bystrice pripravilo Mesto a rôzne ďalšie inštitúcie. Kto si pozorne prezrie vianočný
plagát, zistí jednu zmenu - na rozdiel od minulých rokov nezačíname Mikulášom, ale už
prvou adventnou nedeľou, ktorá pripadá na l. decembra. Pred rozsvietením prvej sviečky na
symbolickom adventnom venci, umiestnenom na Námestí SNP, + možné sa naladiť na
popoludňajšom benefičnom koncerte banskobystrických umelcov a súborov pod názvom
Nášmu mestu v Dome kultúry. Výťažok z koncertu v mene všetkých Bystričanov odovzdá
primátor Ján Králik Detskej onkológii Rooseveltovej nemocnice. Takýchto a podobných
podujatí zažije Banská Bystrica v nasledujúce dni niekoľkonásobne, využime preto ponúkaný
priestor na prejavenie svojej ľudskej solidarity v takej podobe, aká je nám najbližšia.
Samozrejme, aj tohto roku príde do nášho mesta Mikuláš. Pre dospelých však + tento čas aj
dátumom vyjadrenia ich názoru na stav mesta, v dňoch 6. a 7. decembra sa totiž uskutočnia
voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Spoločne si zaželajme, aby nám naše
spoločné rozhodnutie prinieslo „balík“ zodpovedných, odborne i mravne zdatných ľudí, ktorí
sa v nasledujúcich štyroch rokoch budú starať o riadne fungovanie všetkého, čím také mesto
ako Banská Bystrica žije. Ale aj naopak, zaželajme novovozvoleným zástupcom občanov
dostatok energie i ochoty načúvať tomu, čo Banskobystričanov trápi i teší, aby vedeli odborne
i čestne prijať potrebné rozhodnutia.
Tradičným vyjadrením vianočnej nálady sú naše krásne koledy. V duchu jednej z nich želám
všetkým Banskobystričanom: „Daj Boh šťastia nášmu mestu, všetkým národom, nech nám
svetlo hviezdy lásky ožaruje dom, hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného...“
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Vianočné trhy
V decembri sa uskutočnili na Námestí SNP pestré vianočné trhy. Občania si mohli nakúpiť
rôzny vianočný a darčekový sortiment pri stánkoch . Na predvianočných trhoch bola aj široká
ponuka sladkostí a občerstvenia, vianočných ozdôb a darčekových predmetov. Ponuka
širokého sortimentu výrobkov ľudových remesiel bola inšpiráciou pre hostí mesta a jeho
občanov pre nakupovanie vianočných darčekov a vhodne doplnila predvianočnú atmosféru .

Vianočný stromček deťom
Poslankyňa Zuzana Lešníková bola iniciátorkou podujatia „Rozsvietenie stromčeka na
Kyjevskom námestí
Občianska rada a výbor mestskej časti Fončorda, centrum voľného času Junior, ZŠ
Moskovská, OU Moskovská, Gymnázium Mládežnícka, Združená SŠ Školská ulica a Divadlo
J.G.Tajovského zo Zvolena.
Pozývame všetkých malých aj veľkých na ROZSVIETENIE STROMČEKA. Kyjevské
námestie (parkovisko pri GAMO) 3. decembra 2002 o 15.30 hod.

s mikulášskymi

radovánkami, darčekmi a diskotékou.
Ďakujeme sponzorom : Slovenská pošta B.B., Zares, Progres, Gamo, Prima zdroj, Eko-Fin a
firmy a podnikatelia sídliska Fončorda.

Vianočné vinšovanie
Pred Vianocami primátor navštívil a príjemné sviatky vinšoval v Detskom domove na
Kollárovej ulici, kde mu riaditeľ MUDr. Bojo,vysvetľoval priamo v práčovni potrebu novej
sušičky prádla pre zariadenie. Navštívil s vianočnými blahoželaniami Detské integračné
centrum v Banskej Bystrici. Na Námestí SNP občanom podávaním kalíškov alkoholického
nápoja - svojej „Králikovky“
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