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Úvod
Na úvod uvádzame do kroniky mesta analytické hodnotaniace príhovory primátora mesta,
ktoré podávajú obraz o meste v sledovanom období :
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.
V Banskej Bystrici sa nachádzajú 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 a Lesov SR. V Banskej Bystrici sa nachádza Štátna Opera, ktorá v súčasnosti
hosťuje v Japonsku, 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. Ekonomická situácia mesta bola stabilizovaná, čo bolo
výsledkom prehľadného hospodárenia a prísnej finančnej disciplíny. Vidno to aj na postupe
prác v meste. Vo volebných obvodoch sa od začiatku roka už urobili práce na opravách, za
ktoré mesto uhradilo 2,7 milióna Sk. Boli to, napr. oprava komunikácie na Gorkého ulici,
úprava parkovacej plochy na Internátnej, výstavby osvetlenia na Kollárovej, oprava osvetlenia
v Jakube a na Bernolákovej ulici, prístupová cesta v Rakytovciach, a pod. Zároveň bolo
uhradených ďalších 330 tis. Sk, za ktoré sa v obvodoch zaplatili práce ako odvoz odpadu
veľkoobjemovými kontajnermi z Malachovskej cesty, Rudlovej a Sásovej, deratizácia v
Malachove, výrub a rezy drevín na Internátnej a Švermovej, elektroinštalačné práce
v kultúrnom dome v Šalkovej, ale aj nákup športových pohárov pre MDD v Podlaviciach, či
informačné tabule na Fončorde. Z pohľadu Mesta Banská Bystrica si môžeme pripomenúť
nasledovné : Hoci mesto ešte pred štyrmi rokmi zápasilo s dlhom vyše 1,2 miliardy Sk a bolo
niekoľko rokov v exekúcii, čo ochromovalo jeho život a naštrbilo jeho dobrú povesť,
podarilo sa tento stav zvládnuť a najmä tento končiaci sa rok bol pre Banskú Bystricu
pomerne úspešný. Banská Bystrica sa dostala z najhoršieho a vykročila na cestu svojho
ďalšieho rozvoja. Zadĺženosť mesta klesla zo spomínanej 1,2 miliardy korún na 412 miliónov
Sk v októbri tohto roku. Vďaka úspešnému spácaniu starých záväzkov sme sa stali opäť
zaujímavým partnerom a tak mesto získalo nový úver na dokončenie nájomných bytov.
V tejto položke máme záväzok – tiež stav v októbri – 64 milióna Sk. Tak sa nám podarilo po
dlhých rokoch útlmu dokončiť a odovzdať 197 nových nájomných bytov. Veru máloktoré
mesto na Slovensku si niečo podobné môže v tento predvianočný čas povedať. Okrem
nájomných bytov boli dokončené aj byty na odpredaj. K Zelenej ulici tak pribudli byty aj na
Sládkovičovej. Otvorili sme spojovaciu chodbu v Dome opatrovateľskej služby, ktorá
umožňuje bezbariérový prechod, zrekonštruovali sme priestory bývalých jaslí na Robotníckej
pre potreby Klubu dôchodcov. Investovalo sa do opráv komunikácií, detských ihrísk a
športovísk, cintorínov, revitalizácie Mestského parku. Získali sme prostriedky z fondov EÚ
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v objeme 23,7 mil. Sk, vďaka ktorým pribudol v našom meste na sídlisku v Sásovej
Podnikateľský inkubátor. Mesto bolo úspešné aj v získaní prostriedkov z fondov ISPA, vďaka
ktorým sa v najbližších troch rokoch bude rekonštruovať mestská kanalizácia a vybuduje
čistička odpadových vôd. Dokončili sa športoviská a dvor v Základnej škole na Pieninskej
ulici.Vybudovali sa viaceré nové zastávky MHD. Na základe rozhodnutia mestských
poslancov sme vykúpili dlhé roky založenú Radnicu, ktorá je zase úplne v našich rukách a
budeme môcť rozmýšľať už aj o jej rekonštrukcii. Nadviazali sme obchodné rokovania so
španielskou firmou, ktorá prejavila predbežný súhlas spolupodieľať sa na obnove
Radvanského kaštieľa. Tým najhmatateľnejším pre občanov však bolo poskytnutie aj v tomto
roku po milióne korún do volebných obvodov, o ktorých rozhodli poslanci spolu s občanmi a
ktoré boli použité na zveľadenie jednotlivých mestských častí. Teda výsledkom už aj tohto
roku je to, že má mesto zase dobré meno, lebo platí svoje záväzky, nezadlžuje sa a začalo
dokonca realizovať nové projekty na osoh všetkých svojich obyvateľov.
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1.

Verejný život

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

1060
534
526

Desať najpoužívanejších mužských a ženských mien v roku 2003
Jakub
Martin
Lukáš
Tomáš
Samuel
Matúš
Andrej
Matej
Adam
Michal
Počet sobášov

Natália
Viktória
Laura
Kristína
Veronika
Lucia
Katarína
Michaela
Simona
Lenka

392

Z toho počet sobášov cirkevných 164
Civilných
228
U maloletých
2
Uzavretých s cudzincom
12
Počet úmrtí :
Z toho muži
Ženy
Deti
Deti do veku 1 roku
Deti vo veku 1 – 3
Deti vo veku 3 – 15
Deti vo veku 15 – 18
Slobodných
Rozvedených

1 023
560
463
46
24
4
8
10
141
94
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Prvý tohtoročný Banskobystričan bol chlapček. Tomáš Skála sa narodil o 1:31 hod., 91 min.
po polnoci, v pôrodnici Rooseveltovej nemocnice. Malý Tom vážil 3,1 kg a meral 52 cm. Pre
mamičku Zuzanu je to prvý potomok. Predpoludním šťastnú a zdravú dvojicu, resp. trojicu,
keďže do pôrodnice prišiel aj otec, navštívil primátor Banskej Bystrice Ján Králik. Prvému
novému malému občanovi mesta daroval 5000 korún a mladej mamičke krásnu kyticu.
V minulom roku zaznamenali na pôrodnici Nemocnice s Poliklinikou Franklina Delano
Roosevelta 1069 pôrodov. Posledným narodeným dieťaťom bola na silvestrovský podvečer
narodená Ema Gondová ktorá prišla na svet o 17,35 hodine.

Dni mesta 2003
Pre Banskú Bystricu bol tradične september mesiacom plným udalostí, ale tohtoročný bol aj
tak mimoriadny. Stačí, ak si pripomenieme návštevu pápeža Jána Pavla II. Niekoľko
mesiacov sme sa chystali na túto udalosť. S odstupom času môžeme konštatovať, že Mesto
Banská Bystrica ako hlavný organizátor prípravu a priebeh tejto mimoriadnej návštevy
úspešne zvládlo, za čo získalo mnoho uznania a pochvaly, mnohé dokonca zo zahraničia a to
nielen od zástupcov našich partnerských miest, ale od zahraničných novinárov, vatikánskych
pozorovateľov a pod. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že zásluhu na úspechu majú aj
podnikatelia, ktorí rešpektovaním prijatého VZN vyvtvorili podmienky na zachovanie
poriadku a dôstojnosti prostredia počas historickej návštevy. Účastníkov stretnutia
s pápežom prišlo menej, ako boli pripravené kapacity parkovísk a iných služieb, ale prípravné
práce boli vykonané na jednotku. Návštevou sa symbolicky začali Dni mesta Banská Bystrica,
ktoré potom pokračovali v ďalšom týždni bohatým odborným, športovým a kultúrnym
programom a 346. Radvanským jarmokom. Koncepčne bol vrátený viac k svojej podstate
pôvodných remesiel a návštevníci oceňovali najmä možnosť vidieť, ako nádherné výrobky
pred ich očami vznikajú. Obyvatelia mesta aj návštevníci mali možnosť prezrieť si 192
rôznych remesiel, ktoré predvádzalo 350 remeselníkov. Kultúrny program obohatilo aj tento
rok vystúpenie šermiarov z partnerského mesta Hradec Králové v Čechách, ktorí tu už majú
doslova svojich fanúšikov. Nechýbal ani historický sprievod, ani vystúpenia folklórnych
súborov, či bábkarov. Na kolotoče bolo často treba čakať, čo svedčí o neutíchajúcom záujme
detí a rodičia zase testovali tohtoročnú kvalitu burčiaku, medoviny, či iných jarmočných
pochúťok. Aj počasie prialo Dňom mesta a tak občania spoločne prežili veľmi príjemné dni.
Citujeme zo zápisu zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, mládež, šport, informatiku a
mestskú kroniku MsZ, zo dňa 30.9.: „Prítomní členovia komisie sa vyjadrili k uvedeným
najvýznamnejším akciám mesta v mesiaci september. Hodnotenie bolo veľmi pozitívne a
predseda komisie sa aj z titulu svojej funkcie poďakoval organizátorom MsÚ za prípravu ako
aj bezproblémové zvládnutie návštevy pápeža. Rovnako pozitívne sa členovia vyjadrili aj
k Radvanskému jarmoku, ktorý bol vyhodnotený aj z vonkajších ohlasov ako jeden
z najlepších a najkrajších jarmokov za posledné roky. Dr. Chladný uviedol, že negatívne
reakcie sa týkali hlavne zvýšeného hluku, a to zo strany občanov, bývajúcich v centre a na
Hornej ulici. Na záver jarmoku sa samotní výrobcovia a zúčastnení remeselníci poďakovali
mestu za tohtoročný jarmok, na ktorý občania určite budú dlho spomínať.“

Hostia BB
Dňa 20. novembra sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnil seminár venovaný
10. výročiu vzniku NR SR, ktorého sa zúčastnil prezident republiky R. Schuster, predseda NR
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SR P. Hrušovský a bývalí predsedovia NR SR I. Gašparovič a J. Migaš. Po oficiálnej časti
hostia navštívili mestský úrad, kde ich prijal primátor mesta a kde sa neskoršie konala aj
tlačová beseda.
V ten istý deň sa na pôde Veľkej siene mestského úradu konalo pracovné stretnutie na tému
Budovanie informačných systémov čerpania eurofondov pod záštitou podpredsedu Vlády SR
Pála Csákyho. Za naše mesto na ňom vystúpil viceprimátor Ing. Márius Mika.
Koncom októbra nás navštívila Isabell Conquard, vedúca oddelenia medzinárodnej
spolupráce Conceil General La Loire, Francúzsko, mesto Saint Etienne, a navrhla spoluprácu
našich miest vo forme partnerskej zmluvy. Tento návrh sa opiera o už skôr podpísanú
vzájomnú zmluvu o spolupráci medzi BBSK a Conceil General La Loire. Mesto Saint Etienne
je najväčším mestom kraja a Banská Bystrica zase srdcom BBSK. Dôvodom pre podobný
návrh je snaha spojiť svoje sily pri čerpaní prostriedkov na projekty z fondov EÚ, čo by pre
Banskú Bystricu mohlo byť výhodné. Ďalším krokom bude plánovaná návšteva primátora
mesta Saint Etienne v decembri k nám a vypracovanie návrhu spolupráce v oblastiach športu,
kultúry, sociálnych vecí a školstva, ktorý bude predložený na prerokovanie mestskému
zastupiteľstvu.
Akadémia umení hostila v nedávnych dňoch zástupcov partnerskej školy - Akademie
muzycnej im. Feliksa Nowowiejskiego z poľského mesta Bydgoszcz. Dohodli sa na podpísaní
zmluvy o vzájomnej spolupráci škôl a výmene skúseností v oblasti umeleckej a pedagogickej
činnosti a na spoločnom postupe pri uchádzaní sa o európske granty. V tejto súvislosti hostí z
Poľska prijal na pôde Mestského úradu aj primátor mesta.
Delegácia nášho mesta, vedená viceprimátorom Máriusom Mikom sa zúčastnila v novembri
osláv Dní mesta v partnerskom meste Budva v Čiernej Hore.

Prezident republiky v našom meste
V piatok 15. augusta zavítal do Banskej Bystrice prezident Slovenskej republiky Rudolf
Schuster. Dopoludnia sa venoval problémom občanov, ktorí požiadali o prijatie v jeho
banskobystrickej Regionálnej kancelárii v budove Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ulici
a na poludnie navštívil mestský úrad. Na jeho pôde sa konalo pracovné stretnutie, ktorého sa
zúčastnili okrem prezidenta republiky aj prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici Ing.
Milan Kepeňa, dekan Rímskokatolíckeho farského úradu Mons. ThDr. Jaroslav Pecha a
primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc., ako aj viacerí odborní pracovníci, ktorí sa podieľali na
príprave návštevy pápeža v našom meste. Cieľom tohto stretnutia bolo skontrolovať stav
príprav na septembrovú návštevu. Prezident postupne navštevuje všetky miesta, na ktoré má
pápež zavítať, aby sa vopred osobne uistil o postupe príprav. Po skončení pracovného
rokovania sa vo Veľkej sieni Mestského úradu konala tlačová beseda s hojnou
účasťou novinárov a najmä televíznych kamier. Účastníci stretnutia a najmä pán prezident
osobne odpovedali na otázky o miere spokojnosti s postupom prípravných prác. Na tlačovej
besede bolo konštatované, že Banská Bystrica je pripravená na túto mimoriadnu septembrovú
návštevu úmerne času, ktorý ešte zostáva. Kus práce je už urobený, pretože už niekoľko
týždňov pracuje jedna hlavná a šesť dielčích odborných komisií, poverených zabezpečením
Ceny primátora Banskej Bystrice
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Primátor novému Mestskému zastupiteľstvu načrtol priority pre
budúcnosť
7.januára 2003 primátor mesta a poslanci zložili sľub pre nové funkčné obdobie. Sľub
poslancov a primátora mesta zvolených pre nové funkčné obdobie a príhovor primátora Jána
Králika boli na programe prvého, slávnostného zasadnutia MsZ v B.Bystrici. Poslanci
prevzali od predsedu mestskej volebnej komisie osvedčenia o zvolení, staronový primátor
súčasne prevzal od viceprimátorky Jany Borguľovej, ktorá vo funkcii končila, jej insígnie.
Druhýkrát zvolený Ján Králik zrekapituloval uplynulé obdobie. Pripomenul, že
hlavnou úlohou bolo oddľžiť mesto, ktoré "malo viac dlhov ako bolo verejne známe", a
neostávalo na jeho bežnú prevádzku. Poukázal na zastavený majetok, rozostavané budovy,
nedokončené rekonštrukcie, oddiaľované opravy a riziko lacného výpredaja majetku.
Zopakoval, že nechcel hľadať vinníka, ale riešiť problémy, čo neskôr pochopili aj niektorí
dovtedy tvrdo kritizujúci poslanci a spoločne vykonali kus roboty. Vyzdvihol rad
dokončených bytov, rekonštrukcie škôl, vybudovanie nových mostov, chodníkov, ihrísk,
Podnikateľského inkubátora, rozšírenie parku MHD o 19 autobusov a trolejbusov atď., na
ktorých financovaní sa podielal aj štát, KÚ a iné subjekty. Za negatíva považuje nedostavanú
autobusovú stanicu, zastavenie trolejizácie MHD, malé zdroje pre kultúru, nezískanie
partnerov pre výstavbu polyfunkčných centier na Troskách a na mieste bývalých skleníkov.
Ako možné priority poslancom navrhol začatie
výstavby severného obchvatu, viacúčelového centra na Troskách a ďalších bytov,
plynofikáciu mesta, posilnenie financovaní mestských častí, kapitálové riešenie rekonštrukcie
Barbakanu a starej radnice, pokrok v rekultivácii skládky na Pršanoch, založenie
priemyselného parku, ale tiež presadzovanie diaľničného spojenia s metropolou a budovanie
výkonnejšej kanalizácie v regiónu.
Prvé pracovné zasadnutie MsZ, kde volil nový viceprimátor, mestská rada, komisie
MsZ a kde sa rokovalo o rozpočte mesta, sa uskutočnilo 21.januára 2002.

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 (7)
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. (7)
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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.,

Príhovor primátora k novému MsZ
Práve sa skončilo štvorročné obdobie mestského zastupiteľstva, zvoleného v
komunálnych voľbách roku 1998 a začalo plynúť volebné obdobie zastupiteľstvu novému. Je
to čas, keď sa dá veľa konkrétneho povedať o tom minulom i mnoho naznačiť do budúcnosti.
Určite sme každý z nás - či už verejne, ale najmä ľudsky, vnútorne - prehodnocovali tie štyri
roky života pre obyvateľov nášho mesta. Viem, že každý z nás má iný pocit vnímania diania a
jeho hodnotenia, súvisí to aj s predchádzajúcimi životnými skúsenosťami, výsledkami snažení
vo Vašom pracovnom a osobnom živote. Len Vy sami viete, ako sa Vaše predstavy naplnili a
ako ste s nimi spokojní. Zhodneme sa však asi v jednom, že keby bola možnosť opravy,
možno by sme to robili inkašie. Takto to však v živote chodí - obohatení poznaním,
skúsenosťami, sme zväčša nespokojní a rozmýšľame racionálne alebo citovo o potrebe veci
meniť. Bolo to tak aj pred pár dňami, keď hodiny odbili Nový rok 2003 a my, obohatení
novým poznaním zo starého roka 2002, sme si v duchu vyslovili rad predsavzatí do
budúcnosti. Prelomom roka zväčša zlé chceme zabudnúť a nové želania premeniť na skutky
so šťastným výsledkom pre seba a najbližších. V tejto chvíli Vám všetkým želám, aby sa Vám
to podarilo čo v najväčšej miere pri dobrom zdraví a spokojnosti tých, na ktorých Vám záleží.
Keby som mal ja osobne hodnotiť nielen rok minulý, ale celé štvorročné obdobie,
charakterizoval by som ho slovami - ťažké. Keď som nastúpil do funkcie primátora, Mesto
Banská Bystrica malo viac dlhov ako bolo verejne známe. Nedochádzalo ani na každodenný
bežný život, a nikto nám už nechcel ani požičať, lebo vedel, že dlhy nevraciame. Dokonca
nám - a nie len obrazne - tieklo cez strechu, napríklad, v bytoch na Sládkovičovej ulici. Z
doteraz neznámej príčiny ešte aj vyhorel dom na Zelenej ulici a značné škody mestu narobila i
nejedna povodeň. Každý človek na mojom mieste by si musel určiť základnú stratégiu. Ja
som tú svoju mal na mysli už vtedy, keď som dal súhlas kandidovať na post primátora :
- zabrániť lacnému výpredaju majetku mesta kvôli dlhom,
- dohodnúť sa s bankovými veriteľmi na zmene úverových podmienok a reštrukturalizácii
dlhov,
- dohodnúť sa na postupnom splácaní dlhu s obchodnými partnermi,
- nájsť finančné zdroje na dokončenie rozostavaných stavieb bytovej výstavby (Zelená
ulica, Pršianska terasa),
- no najmä zhospodárniť a sprehľadniť vynakladanie finančných prostriedkov z daní
obyvateľov.
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To ešte nebolo všetko, čo čakalo na riešenie. Nevyriešené nás čakali problémy s ďalšími
rozostavanými stavbami, ako boli, napríklad, Základná škola na Pieninskej ulici, poliklinika v
Sásovej, nadstavba bytov na Sládkovičovej ulici, obchodné priestory na Rudohorskej ulici,
Radnica na Námestí SNP, nedokončaná rekonštrukcia Moysesovho námestia, nedokončené a
neskolaudované Námestie slobody. Nevyplatená a neskolaudovaná bola aj táto veľká sieň. Na
oddĺženie a rekonštrukciu čakal Radvanský kaštieľ, založený v Banke Slovakia, rekonštrukciu
potreboval a potrebuje najmä Barbakan v bystrickom hradnom areáli.
Doterajší poslanci si iste pamätajú, že som sa nesnažil o negatívne predstavenie
dedičstva, ktoré som prebral po predchodcoch. Doteraz mi to mnohí ľudia vyčítajú a chcú
hlavne vinníka. Lenže ja som neprišiel na post primátora robiť sudcu, ale spolu s pracovníkmi
radnice hľadať riešenia tých najnaliehavejších problémov. To, čo patrilo súdu, je na súde. Ten
rozhodne. Banská Bystrica sa pred štyrmi rokmi v očiach vlastných obyvateľov, ale i
partnerov zo zahraničia, stávala mestom, ktoré je na úpadku a jeho majetok je v exekúcii.
Bolo ťažké prekonávať takéto vnímanie mesta nielen pri rokovaniach s investormi a
finančnými spoločnosťami, ale najmä na stretnutiach s jeho obyvateľmi. Mrzí ma, že takýto
obraz mesta zhoršovali aj verejné vyjadrenia časti poslancov, mnohí až s odstupom času
pochopili, že ak nevyriešime zadĺženosť mesta, nikto to nebude mať na stoličke primátora
ľahké a zlé meno mesta riešeniu nepomôže. Som rád, že aj predstavitelia médií s mestom
aktívne komunikovali a pomohli objektivizovať názor na dianie v ňom. Ako primátor mesta
som hrdý na to, že Banskú Bystricu vníma celé Slovensko, ale i zahraničie, veľmi pozorne.
Má to viacero príčin - mesto je sídlom niekoľkých ústredných orgánov štátnej správy, sídlom
Banskobystrického samosprávneho kraja i krajského úradu, svoje regionálne pracovisko tu má
i Kancelária prezidenta Slovenskej republiky. Obraz mesta je v súčasnosti omnoho
pozitívnejší, ako bol na začiatku roka 1999, chcem Vám všetkým za tento výsledok
poďakovať. Samozrejme, že je tu stále rad problémov, ktoré vyvolávajú napätie a
nespokojnosť. Nie je ťažké uhádnuť, ktoré to sú. Nezaobíde sa bez nich žiadne sídlo. Ide o to,
že veľa vecí starne skôr, ako si môžeme dovoliť ich opravu alebo výmenu. Vidieť to všade, no
najmä na sídliskách, ktoré sa kedysi budovali vysokým tempom. Popri novej výstavbe
zaostávalo budovanie zelene či priestorov na aktívny oddych alebo voľný čas detí, ale i
obchodnú činnosť. Rozpad veľkých podnikov, ako boli Závody výpočtovej techniky,
Smrečina, Stavoindustria, Pozemné stavby, Závody ťažkého strojárstva vo Vlkanovej či
Slovenskej Ľupči, ale i rozpad poľnohospodárskych družstiev či obchodných a projektových
organizácií, ako boli Technomat, Zelenina, Domáce potreby, ZŤS, IDOP, Výskumný ústav
staviteľstva a ďalších, znamenal stratu ekonomického potenciálu mesta a doteraz to poznať.
Ich zánik neznamenal len stratu zamestnania, ale aj stratu profesionálnej úrovne,
vedomostí a skúseností. Zostali nevyužité priestory, nedokončené stavby a investície.
Postupne sa však formuje nová ekonomická štruktúra. Vznikli nové spoločnosti, ktoré
poskytli pracovné príležitosti vo firmách ako sú SOFTIP, GAMO, FERMAS,
DOKADREVO, KK COMPANY, DRUKOS, COIMEX, EMG, KURTA, IKM, ale aj nové
banky, obchodné centrá TESCO, BILLA, BAUMAX. Stále to ale nestačí na tvorbu hodnôt,
ktoré by mesto potrebovalo, aby sa mohlo dostavať nedostavané, opraviť schátrané a vymeniť
zastaralé.
Podľa štatistických výkazov za obdobie rokov 1999 - 2002 do Banskej Bystrice v
rámci okresu prišli investície v priemernej ročnej výške 6 miliárd Sk, čo bolo viacnásobkom
voči iným okresom kraja. Napríklad voči blízkemu Zvolenu je to trojnásobok. Z rozpočtovej
kapitoly Krajského úradu v Banskej Bystrici boli na území mesta Banská Bystrica
preinvestované finančné prostriedky vo výške 132 853 tis. Sk ( t.j. 5,6 % z podielu investícií
kraja). Išlo predovšetkým o rekonštrukciu kotolní a striech základných a stredných škôl,
rekonštrukciu materskej školy pre účely odborného učilišťa na Moskovskej ulici,
rekonštrukciu objektu Domu sociálnej starostlivosti na Lazovnej ulici, rekonštrukciu Štátnej
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vedeckej knižnice, rekonštrukciu vily Dominika pre Bábkové divadlo na Rázcestí a majetkové
riešenie Konzervatória Jána Levoslava Bellu. Existencia Krajského úradu a vyššieho
územného celku mení porovnávaciu základňu pri hodnotení umiestňovania investícií z
verejných rozpočtov v budúcnosti. Domnievam sa, že rozhodovanie o investíciách si však
rozhodne bude vyžadovať užšiu vzájomnú koordináciu poslancov mesta, vyššieho územného
celku a pracovníkov krajského a okresného úradu. Ide najmä o otázky stredného školstva,
bytovej výstavby, inžinierskych sietí, najmä ciest a cestnej dopravy. Za neúspech minulého
obdobia v koordinácii verejných financií považujem nedostavanú autobusovú stanicu,
zastavenie trolejizácie hromadnej dopravy, žiaden prírastok sociálnych služieb, domovov
dôchodcov a minimálne investície do kultúry na území mesta. Mesto Banská Bystrica so
svojími príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými organizáciami popri všetkých
problémoch súvisiacich so zadĺženosťou dokázalo nájsť riešenia, ktoré znamenali :
- dokončenie výstavby bytov, garáží a nebytových priestorov na Zelenej ulici,
- dokončenie bytov, garáží a čiastočne nebytových priestorov na Pršianskej terase,
- dostavbu bytov a odstránenie zatekania bytov na Sládkovičovej ulici,
- dostavbu bytov na Viestovej ulici,
- výstavbu nájomných bytov na Kráľovohoľskej ulici,
- prestavbu objektu polikliniky na nájomné byty na Rudohorskej ulici,
- rekonštrukciu objektu Kotva na núdzové a dočasné bývanie,
- dostavbu telocvične, jedálne a športového areálu v Základnej škole na Pieninskej ulici,
- výstavbu a zriadenie Podnikateľského inkubátora a technologického centra na
Rudohorskej ulici,
- rekonštrukciu strechy plavárne na Štiavničkách,
- opravu a rekonštrukciu elektriky a čpavkového hospodárstva na Zimnom štadióne,
- náhradu povodňami poškodených mostov v Skubíne a v Iliaši,
- opravu a rekonštrukciu časti anfiteátra,
- rozšírenie parku MHD, a.s. o 18 autobusov a 1 trolejbus,
- rekonštrukciu 43 autobusových zastávok MHD,
- nové športové ihriská na sídliskách,
- chodníky a schody, inžinierske siete a nové cesty pri stavbách individuálnej bytovej
výstavby.
Som rád, že okrem vkladu do investícií mesto dokázalo vyčleniť financie na aktivity v
oblasti kultúry, športu a informatiky :
- ročne prispievalo 1,5 mld. Sk na vysielanie regionálnej televízie,
- do domácností sa v náklade 32 tisíc kusov distribuoval mestský Spravodajca, platila sa
každomesačná inzertná strana v týždenníku SMER-Magazín, financovalo sa vydávanie
mesačného Kultúrno- informačného spravodajcu PKO,
- športovým klubom na Štiavničkách sa platil nájom,
- rozšírila sa spolupráca so Štátnou operou, čoho svedectvom sú stále bohatšie
Banskobystrické hudobné dni,
- novú podobu dostali Dni mesta a Radvanský jarmok,
- postupne sa modernizuje informačný systém mesta.
Banská Bystrica je mestom, ktoré má silné sociálne zázemie. Dokázali sme ho nielen udržať,
ale aj rozšíriť. Vzrástol počet miest pre núdzové bývanie a bezdomovcov, denné a týždenné
pobyty pre dôchodcov, rozšíril sa počet klubov dôchodcov v nových priestoroch, riešili sa
bezbariérové vstupy. Darcovia krvi a matky s kočíkmi majú výhody v MHD. Mesto
dobrovoľne prispieva jednorázovými sociálnymi dávkami sociálne slabších rodinám a
jednotlivcom.
Neuvádzal by som tieto údaje, keby tu nebola skutočnosť, že i pri najťažšej finančnej
situácii sme nehľadali spôsob ako ich zrušiť, ale ako ich zabezpečiť a rozšíriť.
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Pri bilancovaní chcem poďakovať aj inštitúciám, vďaka práci ktorých sa nám spoločným
úsilím podarilo zrealizovať z rozpočtových zdrojov štátu :
- rekonštrukciu strechy a klimatizácie v Múzeu SNP,
- rekonštrukciu nástupíšť, podchodu a budovy železničnej stanice,
- výstavbu cesty - tzv. malého obchvatu v Sásovej,
- vstupné priestory a tartanovú dráhu na Štiavničkách,
- dostavbu Fakutly financií UMB,
- rekonštrukciu a dostavbu ateliérov Akadémie umení.
Pre spravodlivosť treba poďakovať aj súkromným spoločnostiam, ktoré v Banskej Bystrici v
posledných rokoch realizovali a v súčasnosti prevádzkujú také objekty, ako je TESCO,
BAUMAX, JOPA, NAY, ESSO, BILLA, autosalóny Volswagen, Mercedes, Fiat, ale i nové
pobočky bánk - Tatra banka, Ľudová banka, City banka a HVB, alebo sídla obchodných
zastúpení EUROTEL a ORANGE. Mohlo toho byť ešte viac ? Počujem túto otázku vo vašich
mysliach. Áno, mohlo. Niektoré možnosti sme premárnili špekulovaním nielen naším, ale aj
obchodných partnerov. Prišli sme tak o investície vo výške 2 miliardy Sk s možnosťou
vytvorenia 700-800 pracovných miest. Dnes mohlo stáť polyfunkčné centrum nielen na
Troskách, ale aj na ploche bývalých skleníkov, mohlo stáť aj viac nájomných bytov či
obchodných jednotiek v Radvani, Fončorde, Prednádraží či v Sásovej. Teraz je tu však
priestor pre nových poslancov - môžu veľmi rýchlo realizovať to, čo sa nestihlo. Určite to
prispeje k zvýšeniu príťažlivosti nášho mesta. K devízam mesta patrí samostatný Útvar
hlavného architekta, ktorý je často predmetom kritiky, ale bez jeho odborníkov, bez ich vízie,
návrhov, mnohokrát zložitých problémov, ako boli, napríklad, priemyselné parky, by nebolo
toto mesto tým, čím v súčasnosti je a nebolo by ani jeho budúcnosti. Rád by som sa im za to
poďakoval. Už som raz uviedol, že všetko sa dá robiť efektívnejšie a lepšie. Žiadna
spoločnosť alebo ekonomika sa nazaobíde bez konkrétnych ľudí. Preto aj napriek kritickému
hodnoteniu uplynulých štyroch rokov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím rozhodne
došlo k výkonnejšiemu spravovaniu mesta konkrétnou činnosťou poslancov, praconíkov
mesta a jeho organizácií. Zlepšili sa podmienky vo finančných vzťahoch, zaviedli sa
prehľadné mechanizmy rozpočtovania, právne vzťahy sa formalizovali, zvýšila sa
vymožiteľnosť práva, posilnilo a kolektívne rozhodovanie na základe demokratických
mechanizmov. Do rozhodovania sa účinne zapojili i neposlanci prostredníctvom práce v
komisiách mestského zastupiteľstva a výboroch mestských častí. Verejná informovanosť sa
stala samozrejmosťou nielen cez systematickú spoluprácu s médiami, ale i cez verejnú
prezentáciu v zborníkoch, na CD-nosičoch, prostredníctvom pravidelných stretnutí primátora
a poslancov s občanmi a záujmovými skupinami, čo dosvedčujú aj výsledky vlani
vykonaného sociologického prieskumu. Samozrejmosťou sa stal prístup na internetovú
stránku mesta. Dnešným dňom začíname nové obdobie v živote mesta. Samozrejme, že si
želám, aby bolo lepšie a efektívnejšie ako to doterajšie. Verím, že to tak bude, ale nebude to
automaticky. Bez pomoci a spolupráce Vás, poslancov, pracovníkov mesta a jeho organizácií,
aktivity občanov, medií, pozitívnych postojov okresu, kraja, vyššieho územného celku, vlády
a Národnej rady by to mohlo byť len obdobie zápasenia s umelými prekážkami. To si naozaj
neželám a ponukou k spolupráci je moja otvorenosť a najmä uprednostňovanie kolektívnych
záujmov občanov pred záujmami jednotlivca či záujmovými skupinami. Demokracia pre mňa
znamená vzájomnú diskusiu, ale i následné rešpektovanie prijatých pravidiel. V nasledujúcom
období by som úprimne uvítal postupné ujednocovanie názorov na to, čo sú priority mesta na
ďalšie štyri roky. Myslím, že by medzi ne mali patriť :
- začatie výstavby severného obchvatu mesta,
- výstavba polyfunkčného centra na Troskách,
- sfunkčnenie nebytových priestorov v objektoch bytovej výstavby na Rudohorskej ulici a
na Medenej ulici,
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realizácia ďalšej nájomnej bytovej výstavby z dlhodobých úverových zdrojov,
dohoda s plynármi a finančné zabezpečenie plynofikácie už zastavaných i novo
pripravovaných častí mesta,
- posilnenie financovania mestských častí pri riešení ich údržby a opráv,
- zabezpečenie kapitálového riešenia rekonštrukcie Radnice, Barbakanu a Radvanského
kaštieľa,
- odstránenie ekologickej zaostalosti skládky na Pršanoch z mimorozpočtových zdrojov,
- riešenie rozvoja aktivít v cestovnom ruchu,
- vytvorenie priemyselného parku v priestoroch tretieho metropolitného centra.
Nie poslednou, ale práve rozhodujúcou aktivitou mesta je prosba ku všetkým, ktorí rozhodujú
o budovaní infraštruktúry na Slovensku, aby nezabúdali, že životne potrebujeme cestu
diaľničného typu nielen zo západu Slovenska na východ, ale aj zo severu na juh.
Počítame tiež s tým, že v roku 2003 začne konečne čerpanie úveru zo zdrojov Európskej
únie pre program rekonštrukcie a budovania kanalizácie i vodovodnej siete v meste Banská
Bystrica a okolí.
Vážené poslankyne, vážení poslanci,
ako ste si všimli, v postavených cieľoch sú samé priority v investičnej oblasti.
Samozrejme, že každý z Vás má k nim ešte čo dodať. Nešlo však o to, čo všetko vieme
vymenovať, a ani o to, čo všetko toto mesto ešte potrebuje, ale o signál smerom von,
ukazujúci, na čo by sa malo sústreďovať naše úsilie.
Všetko nad toto spomenuté je ďalším prínosom, ktorý občania určite ocenia.
Nevymenoval som ani jednu prioritu v oblasti školstva, kultúry, sociálnych služieb,
zdravotníctva, informovanosti, ale i celkovej bezpečnosti občanov. Je samozrejmé, že aj tieto
oblasti k životu mesta nevyhnutne patria a treba pre ne veľa urobiť.
Mesto Banská Bystrica si v roku 2005 pripomenie 750. výročie udelenia mestských
kráľovských výsad. Verím, že sa na toto výročie zodpovedne pripravíme. Prostredníctvom
príťažlivých odborných i verejných podujatí, dôstojných publikácií iste preukážeme svoj
vzťah k Banskej Bystrici, jej histórii, súčasnosti i jej budúcnosti tak, aby sme sa predstavili
Slovensku i Európe ako lokálpatrioti, vlastenci i sebavedomí občania. Želám Vám osobne,
vážené poslankyne, vážení poslanci, zdravie, šťastie, úctu a spokojnosť Vašich voličov.

Primátorský sľub a nový poslanecký zbor mesta
Január bol bohatý na udalosti aj z pohľadu nástupu novozvolených poslancov mesta do svojej
funkcie. Začiatkom mesiaca primátor mesta a poslanci zložili slávnostný sľub, v ktorom sa
zaviazali na svoju česť a svedomie, že budú riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a všetky zákony a budú ich pri výkone svojej
funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Poslanecké kluby
Na druhom, už pracovnom, rokovaní sa sformovali poslanecké kluby, ktoré sú v mestskom
zastupiteľstve 4. Poslanecký klub SDKÚ, SMER, ANO má 13 členov, poslanecký klub KDH
má 7 členov, poslanecký klub ľavicových poslancov má 5 členov a poslanecký klub Strany
zelených na Slovensku má 4 členov. Okrem nich v mestskom zastupiteľstve zasadá jeden
poslanec za Demokratickú stranu a jeden nezávislý poslanec.
Voľba zástupcu primátora
Na základe dohody poslaneckých klubov boli na rokovanie predložené dva návrhy na post
zástupcu primátora mesta. Podľa výsledkov tajnej voľby sa viceprimátorom na najbližšie štyri
roky stal Ing. Márius Mika.
19

Ing. M. Mika je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej – stavebnej fakulty
v Bratislave. Začal pracovať ako projektant pozemných stavieb a postupne prešiel funkciami
vedúceho projektanta, vedúceho projekčnej kancelárie až do vedenia podniku
Stredoslovenské štátne lesy PR v Banskej Bystrici. Bol konateľom spoločnosti s.r.o.,
zaoberajúcej sa správou bytového fondu. Je poslancom MsZ už štvrté volebné obdobie, bol
členom mestskej rady a predsedom komisie životného prostredia, územného rozvoja,
architektúry a výstavby MsZ. Má 62 rokov.
Mestská rada
Poslanci zároveň zvolili aj novú Mestskú radu, ktorá bude mať sedem členov. Okrem
viceprimátora sú jej členmi : Ing. Martin Baník, JUDr. Ľubica Blažejová, Ing. Igor Cmarko,
Ing. Pavol Katreniak, MUDr. Mgr. Tatiana Lisá, Ing. arch. Ľudmila Priehodová.
Komisie MsZ
Poslanci taktiež rozhodli, že mestské zastupiteľstvo bude mať 8 pracovných komisií.
Boli zriadené komisie :
Komisia MsZ finančná, pre správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť. Jej predsedom sa stal Tomáš Novanský.
Sekretárom komisie je: Zdenka Šefranková
Komisia MsZ životného prostredia, územného rozvoja, architektúry, výstavby a deratizácie.
Vedie ju Ing.arch. Ľudmila Priehodová.
Sekretárom komisie je: Nina Filipčanová
Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí. Jej predsedom je Milan Smädo.
Sekretárom komisie je: Ján Valašťan
Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež, šport, informatiku a mestskú kroniku. Za
predsedu bol zvolený Ing. Martin Baník.
Sekretárom komisie je: PhDr. Zora Bittarová
Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku. Predsedom je Pavol Bielik.
Sekretárom komisie je: Jana Škorňová
Komisia pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok. Za predsedu
bol zvolený Ing. Jozef Haško.
Sekretárom komisie je: Marcela Maťúšová
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch. Predsedom sa stal Ing.
Miroslav Bancík.
Sekretárom komisie je: Mgr. Bronislava Bőmchesová
Komisia pre prešetrovanie sťažností. Jej predsedom je JUDr. Ján Hrubala.
Sekretárom komisie je: JUDr. Helena Koreňová
Návrhy na doplnenie komisií členmi z radov neposlancov budú prerokované na zasadnutí
mestského zastupiteľstva koncom februára.
Občianske obrady
Mestské zastupiteľstvo súčasne poverilo Ing. Martina Baníka, Ing. Miroslava Bancíka, Ing.
Máriusa Miku a Ing. Miroslava Tomana vykonávaním občianskych obradov

Zoznam uznesení mestského zastupiteľstva
uznesenía prijaté na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 7. januára 2003
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1 - Výsledky volieb do samosprávy obcí v meste Banská Bystrica a zloženie sľubu
novozvoleného primátora a poslancov MsZ
2 - Návrh termínu a programu najbližšieho zasadnutia MsZ
K bodu: Výsledky volieb do samosprávy obcí v meste Banská Bystrica a zloženie sľubu
novozvoleného primátora a poslancov MsZ
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a)
informáciu JUDr.Stanislava Kizeka, predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch
volieb do samosprávy obcí v meste Banská Bystrica
b)
vystúpenie novozvoleného primátora Ing. Jána Králika, CSc.
II. k o n š t a t u j e, ž e
a/ novozvolený primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc. zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta
b/ novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva:
1. Štefan Babjak
2. MUDr. Vladimír Baláž
3. Ing. Miroslav Bancík
4. Ing. Martin Baník
5. Ing. arch. Ján Barič
6. Ing. Jana Becková
7. Pavol Bielik
8. JUDr. Ľubica Blažejová
9. MUDr. Alojz Bolgáč
10.Ing. Mgr. Jana Brázdilová
11.MUDr. Michal Bucek
12.Ing. Igor Cmarko
13. MUDr. Mária Červeňová
14. prof.MUDr.Svetozár Dluholucký,CSc.
15. MUDr. Peter Finďo
16. Ing. Jozef Haško
17. JUDr. Ján Hrubala
18. Ing. Pavol Katreniak
19. Richard Lačný
20. Ing. Milan Lichý
21. MUDr. Mgr. Tatiana Lisá
22. Ján Ľupták
23. Ing. Márius Mika
24. Ľubomír Motyčka
25. Tomáš Novanský
26. Ing. arch. Ľudmila Priehodová
27. JUDr. Peter Púchovský
28. MUDr. Ladislav Slobodník
29. Milan Smädo
30. Ing. Miroslav Toman
31. MUDr. Tivadar Tuhársky

uznesení prijatých na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 22. januára 2003
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3 - Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ
4 - Voľba zástupcu primátora mesta Banská Bystrica
5 - Návrh na zriadenie Mestskej rady v Banskej Bystrici a voľba jej členov
6 - Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba členov a predsedov komisií
7 - Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a nadácií
založených mestom, resp. s účasťou mesta
8 - Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
9 - Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta
10 - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2003
11 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie MsZ na I. polrok 2003
12 - Zámena pozemkov v Radvani
13 – Interpelácie poslancov
14 – D i s k u s i a
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
- vytvorenie 4 poslaneckých klubov a zaradenie poslancov MsZ do nich, mimo poslaneckých
klubov je Ing. Miroslav Toman, člen Demokratickej strany a Pavol Bielik, nezávislý poslanec

uznesení prijatých na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 25. februára 2003
15 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 114/2003 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta
16 - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za volebné obdobie 1998 – 2002
17 - Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
18 - Návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
19 - Návrh na zriadenie Výborov mestských častí a Občianskych rád
20 - Návrh Štatútu Mesta Banská Bystrica
21 - Organizačný poriadok Mestského úradu v Banskej Bystrici
22 - Urbanistická štúdia zóny bývania Suchý vrch III. Banská Bystrica
23 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 115/2003 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – Zmeny a doplnky III. etapa – záväzná časť
24 - Delegovanie poslancov do školských rád
25 - 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/
26 - Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 53/98
v znení dodatku VZN č.73/1999, VZN č.87/2000 a VZN č. 103/2002 „ Trhový poriadok pre
príležitostné trhy na Hronskom predmestí č. 4 v Banskej Bystrici , pred Zimným štadiónom“
27 - Informatívna správa o prechode Polikliniky Banská Bystrica podľa zákona č. 416/2001
Z.z.
28 - Informatívna správa o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce na úseku
sociálnej pomoci
29 - Informácia o udelených povoleniach v reštauračných zariadeniach a pohostinstvách
otvorených na území mesta v čase nočného pokoja
30 - Harmonogram pre zabezpečenie ÚPN mesta Banská Bystrica
Mestské zastupiteľstvo
I. n e p r i j a l o u z n e s e n i e
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k bodu: Poriadok odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, predsedov komisií MsZ,
predsedov výborov mestských častí, predsedov občianskych rád, zástupcu primátora mesta a
dlhodobo uvoľnených poslancov v Banskej Bystrici
II. n e p r e r o k o v a l o
Návrh na zriadenie spoločného obecného úradu
Kontrola plnenia uznesenia č. 12/2003 – MsZ – Zámena pozemkov v Radvani
Interpelácie poslancov
Diskusia

uznesení prijatých na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 12. marca 2003
31 - Návrh na zriadenie spoločného obecného úradu. Predloženie zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu v zmysle ustanovenia § 20 a, ods. 4, zák. č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov – primátor mesta v stanovenej lehote
v zmysle ustanovenia § 12, ods. 6 a § 13, 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
32 - Poriadok odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, predsedov komisií MsZ, predsedov
výborov mestských častí, predsedov občianskych rád, zástupcu primátora mesta a dlhodobo
uvoľnených poslancov v Banskej Bystrici - pozmeňujúci návrh – primátor mesta
v stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 12, ods. 6 a § 13, 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
33- Návrh zmeny výkonu akcionárskych práv obchodných spoločností v súvislosti
s výkonom práv akcionára Mesta Banská Bystrica – primátor mesta v stanovenej lehote
v zmysle ustanovenia § 12, ods. 6 a § 13, 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
34 - Návrh úloh Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť – primátor mesta v stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 12, ods. 6
a § 13, 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
35 - Informatívna správa o zabezpečovaní výkonu zimnej údržby na miestnych
komunikáciách a chodníkoch na území mesta Banská Bystrica
36 - Kontrola plnenia uzn. MsZ č. 12/2003 – Zámena pozemkov v Radvani
37 – D i s k u s i a
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
informáciu o zvýšení cestovného v MHD prednesenú generálnym riaditeľom SAD Banská
Bystrica Ing. Igorom Kornietom

uznesení prijatých na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 1. apríla 2003
38 - Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2002
39 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 116/2003 o úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
40 - Prerokovanie pozastavenia uznesenia MsZ č. 31/2003 zo dňa 12. marca 2003 – Návrh na
zriadenie spoločného obecného úradu. Predloženie zmluvy o zriadení spoločného obecného
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úradu v zmysle ustanovenia § 20 a, ods. 4, zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v zmysle
neskorších predpisov
41 - Prerokovanie pozastavenia uznesenia MsZ č. 32/2003 zo dňa 12. marca 2003 – Poriadok
odmeňovania poslancov MsZ, členov MsZ, predsedov komisií MsZ, predsedov výborov
mestských častí, predsedov občianskych rád, zástupcu primátora mesta a dlhodobo
uvoľnených poslancov v Banskej Bystrici
42 - Prerokovanie pozastavenia uznesenia MsZ č. 33/2003 zo dňa 12. marca 2003 – Návrh
zmeny výkonu akcionárskych práv obchodných spoločností v súvislosti s výkonom práv
akcionára Mesta Banská Bystrica
43 - Prerokovanie pozastavenia uznesenia MsZ č. 34/2003 zo dňa 12. marca 2003 – Návrh
úloh Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť
44 - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za volebné obdobie 1999 – 2002
45 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle § 9,
ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí /v znení zmien a doplnkov/
46 - Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a nadácií
založených mestom, resp. s účasťou mesta – Správna rada Komunitnej nadácie Zdravé mesto
47 - Schválenie vkladu do neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica, n.f. vo výške
2000,- Sk
48 - Doplnenie Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch o
odborníkov z radov občanov – neposlancov
49 - 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
50 - D i s k u s i a
Mestské za stupiteľstvo
vzalo na vedomie
- Správu o výsledkoch inventarizácie majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2002

uznesení prijatých na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 6. mája 2003
51 - Informácia o výsledku výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta
Banská Bystrica. Voľba hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica.
52 - Doplnenie Komisie MsZ pre životné prostredie, územný rozvoj, architektúru, výstavbu
a deratizáciu v Banskej Bystrici o odborníkov z radov občanov – neposlancov
53 - Doplnenie Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný
poriadok o odborníkov z radov občanov - neposlancov
54 - Doplnenie Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež, šport, informatiku a mestskú
kroniku o odborníkov z radov občanov – neposlancov
55 – Doplnok č. 1 k Štatútu Mesta Banská Bystrica – zriadenie občianskych rád
56 - Návrh na členov komisie pre výber spracovateľa ÚPN mesta Banská Bystrica podľa
zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
57 – Informácia o projekte leteckej dopravy na linke Sliač – Praha – svet
58 – Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2002
59 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9,
odst. 2, písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí /v znení neskorších predpisov/
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60 - Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora, zástupcu primátora a hlavného
kontrolóra za rok 2002. Návrh na úpravu platu primátora podľa zákona č. 253/94 Z.z. v znení
zmien a doplnkov.
61 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica 117/2003, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2002 o pravidlách a dopravnom režime v pešej
zóne v meste Banská Bystrica
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
- ústnu informáciu Ing. Máriusa Miku, zástupcu primátora mesta o listoch došlých na
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

uznesení prijatých na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 24. júna 2003
62 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2003 - primátor mesta
v stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 12, ods. 6 a § 13, 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
63 - Návrh na zriadenie záložného práva na majetok mesta
64 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2003 o prevádzkovaní
cintorínov v správe Mesta Banská Bystrica
65 - Návrh Rámcového plánu predkladania materiálov na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2003
66 - 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 neskorších predpisov/ a iné
67 - Určenie platu hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
68 - Pomenovanie nových ulíc mesta Banská Bystrica
69 - Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
70 - Návrh na vymenovanie riaditeľky ZŠ Tatranská ul.
71 - Doplnenie Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť o odborníkov – neposlancov
72 - Voľba zástupcov Mesta do spoločnosti TATRA AIR
73 - Interpelácie poslancov
74 - D i s k u s i a

uznesení prijatých na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 21. augusta 2003
77 - Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ číslo 62/2003 z 24. 6. 2003 – návrh na zmenu
rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2003
78 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 118/2003 o prevádzkovaní
cintorínov v správe Mesta Banská Bystrica
79 - Návšteva Svätého Otca v Banskej Bystrici
a) Ústna informácia o organizačnom a technickom zabezpečení návštevy Svätého Otca
v Banskej Bystrici
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 119/2003 o zabezpečení
verejného poriadku v súvislosti s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. v meste Banská
Bystrica dňa 12. septembra 2003
80 - Informatívna správa o plnení uznesení MsZ za I. polrok 2003
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81 - D i s k u s i a
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
ústnu informáciu zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od predchádzajúceho
zasadnutia MsZ
ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

uznesení prijatých na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 23. septembra 2003
82 Rámcový návrh transformácie Kultúrneho a informačného strediska
83 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2004
84 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 neskorších predpisov/ a
iné
85 Urbanistická štúdia dotvorenia priestoru „Banská Bystrica – Podlavice“
86 - Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo
I. v z a l o n a v e d o m i e
výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2003
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta
II. v y p u s t i l o z r o k o v a n i a
ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

uznesení prijatých na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 11. novembra 2003
88 - Informácia o záujme investorov investovať do nehnuteľností - Radvanský kaštieľ,
Barbakan a Radnica
Mestské zastupiteľstvo
I. 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 vystúpeniu investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností – Radvanský
kaštieľ, Barbakan, a Radnica
II. n e p r e r o k o v a l o
body:
*
Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností
*
Interpelácie poslancov
*
Diskusia

uznesení prijatých na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 25. novembra 2003
89 - Prijatie uznesenia k bodu: Vystúpenie investorov, ktorí majú záujem investovať do
nehnuteľností Radvanský kaštieľ, Barbakan a Radnica
90 - Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností
91 - Dôvodová správa k východiskám k návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004
92 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 120/2003 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností
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93 - Transformácia sociálnych služieb – II. etapa
94 - Informatívna správa k Poliklinike Banská Bystrica
95 - Správa o riešení problematiky odpadového hospodárstva v meste Banská Bystrica po
aplikácii zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
96 - Analýza prevádzkovania školských zariadení na území mesta Banská Bystrica a ich
činností, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v zmysle Zákona NR
SR č. 416/2001 Z.z. a výhľad ich činností do roku 2006
97 - 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 neskorších
predpisov/ a iné
98 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 121/2003, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/96 v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Banská Bystrica č. 66/99 o verejnom poriadku v meste
99 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2003 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa – záväzná časť
100 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2003 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa – záväzná časť
101 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 122/2003, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 108/2002 o režime státia a
parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica
102 - Návrh na doplnenie Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí o neposlancov
103 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
104 – D i s k u s i a
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
2.
ústnu informáciu zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
3.
ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra,
4.
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta,

uznesení prijatých na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 11. decembra 2003
105 - Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ číslo 87/2003 zo dňa 15. októbra
2003 k bodu: Informácia o situácii v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta
s prijatím opatrení pre zástupcov Mesta v orgánoch týchto spoločností
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
ústnu informáciu zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od predchádzajúceho
zasadnutia MsZ,
ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra,
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta.

uznesení prijatých na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 16. decembra 2003
106 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 123/2003, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 112/2002 o miestnych poplatkoch
107 - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004
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108 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici na I. polrok 2004
109 - Návrh opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská
Bystrica
110 - Dôvodová správa k návrhu na zámenu a odpredaj majetku Mesta Banská Bystrica
v zmysle §-u 9, ods. 2,písm. a) zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších
predpisov) a iné
111 - Návrh obstarávania ÚPN mesta Banská Bystrica
112 - Zmeny v zriaďovacích listinách školských zariadení Mesta Banská Bystrica
113 - Zmena názvu Komisie MsZ pre životné prostredie, územný rozvoj, architektúru,
výstavbu a deratizáciu
114 - D i s k u s i a
Mestské zastupiteľstvo
I. v z a l o n a v e d o m i e
*
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od posledného zasadnutia MsZ,
*
žiadosť o odklad Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o
starostlivosti o zeleň na území mesta Banská Bystrica,
II. v y p u s t i l o z r o k o v a n i a
*
ústnu informáciu zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
*
ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra,
III. n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k listu pána Lacka, Banská Bystrica Tr. SNP adresovaný mestskému zastupiteľstvu a
prednesený Ing. Máriusom Mikom, zástupcom primátora mesta,

Cena primátora mesta za rok 2002
Bola udelená siedmim osobnostiam a hokejistom
Sedem osobností a jeden kolektiv odmenil primátor Banskej Bystrice Ján Králik Cenou
primátora za rok 2002. Cenu získali podnikateľ a prezident banskobystrického Rotary klubu
Marián Gajdoš, folklórista a podpredseda Matice slovenskej Igor Kovačovič, historik a
riaditeľ Stredoslovenského múzea Milan Šoka, športovec, fotograf a folklórista Vojtech
Majling, hokejoví majstri sveta Vladimír Orságh a Michal Handzuš, kuchárska majsterka
Emerencia Hroncová a kolektiv Zdravotnej záchrannej služby.
U 47-ročného rodáka zo Solivaru Mariána Gajdoša primátor ocenil jeho 11-ročné
pôsobenie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa firmy Gamo, a.s., B.Bystrica. Je to
firma podnikajúca v oblasti komunikačných a informačných systémov, ktorá v r.2002 získala
ceritfikát systému riadenia akosti ISO 9001. Taktiež vyzdvihol jeho prácu v treťom sektore,
lebo okrem Rotary klubu pôsobí v pobočkách People to People a Junior Achievment v
B.Bystrici. Gamo je aj sponzorom Štátnej opery, UMB a športu. vrťstoročie riaditeľom
Krajského osvetového strediska, neskôr vedúcim sekcie tanca Národného osvetového
strediska. Od. 1996 je podpredsedom Matice slovenskej v Martine. Je autorom 15 scenárov
televíznych filmov a viacerých odborných publikácií, dramaturgom rady folklórnych
festivalov a režisérom množstva vystúpení. Je členom Výboru UNESCO - CIOFF, je zapísaný
v encyklopedii American Biographical Institute atď.
M.Šoka, nar. r.1942 v Trakovciach (okr. Hlohovec), pracuje v Stredoslovenskom
múzeu od r.1967, posledných 12 rokov ako riaditeľ. Bol a je členom viacerých organizácií
múzejníkov a pamiatkárov, činnosť mnohých z nich v 90-tych rokoch obnovoval. Je členom
redakčných rád štyroch odborných muzeologických časopisov, autorom dvoch monografií,
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vyše 500 popularizačných článkov a tisícky fejetónov. V desať rokov trvajúcom súdnom
spore sa zaslužil o úspešné udržanie renesančnej budovy múzea pre jeho potreby.
Vojtech Majling, nar. r.1938 v Harmanci (okr. B.Bystrica) bol prvým slovenským
rekordérom v chôdzi a chodeckým reprezentantom ČSSR. Ako aranžér a fotograf začal
zaznamenávať staré ľudové zvyky, obyčaje a výroby a zaslúžil sa o organizovanie
prezentačných podujatí ľudových výrobcov v obchodnom dome Prior a v meste, okrem iných
aj celoslovenských výstav kraslíc.
Emerencia Hroncová, nar. r.1938 v Bardoňove (okr. Nové Zámky), pracovala ako
hlavná kuchárka Krajskej vojenskej správy v Banskej Bystrici a teraz zastáva funkciu
šéfkuchárky v jedálni Mestského úradu. Jej kulinárske umenie oceňujú primátorovi hostia,
velvyslanci, ministri, generáli a nadchlo aj prezidenta SR.
ZZS v B.Bystrici vznikla v roku 1972 a jej prvou vedúcou lekárkou bola Oľga
Králová, neskôr autorka myšlienky integrovaného záchranného systému, ktorý sa dočkal
realizácie desať rokov po jej smrti. Existenciou ZSS začala liečba pacienta už v teréne, čo
zvýšilo počet zachránených životov. Kolektív, v smene zvyčajne 14-členný, v priemere denne
uskutočňuje 13 výjazdov na území celého okresu B.Bystrica.
Cena primátora B.Bystrica sa po prvý raz udeľovala za r.1995. Medzi jej nositeľmi sú
napr. pedagóg a politik Ján Findra, očný lekár Milan Izák, jazzman Jozef Karvaš, Divadlo na
Rázcestí.
bola udelená 7.1.2003 za zásluhy pre mesto týmto laureátom :

Zdravotná záchranná služba.
Radi hľadáme svoje vzory, obdivujeme výnimočných ľudí, so záujmom sledujeme ich
výkony, počúvame nevšedné príbehy, stotožňujeme sa s ich rozhodnutiami, či názormi. Radi
obdivujeme tých, čo dokážu viac ako iní. Tých čo jazdia najrýchlejšie, čo bežia najrýchlejšie,
čo zodvihnú najviac, tých čo pokoria čas.
Aj ľudia zo záchranky bojujú s časom. S časom, ktorý rozhoduje o živote - o bytí či nebytí,
o žiali či radosti. Ich pretek nezačína výstrelom štartovacej pištole. A hoci je to len zvonenie
telefónu, dokáže vyvolať aktivitu, ktorá za tou športovou v ničom nezaostáva.
Je to vlastne viacboj. Uháňajú v sanitke plnými ulicami, kľučkujú medzi autami, pridávajú
plyn, brzdia a rýchle vybiehajú po schodoch. Väčšinou otvorené dvere a vystrá-chané
pohľady ich vedú k chorému alebo zranenému človeku. Či tu je ich cieľ, to v tejto chvíli nik
nevie. Nie je tu muž so stopkami, aby jednoduchým odčítaním z ciferníka vyhodnotil úspech
či neúspech preteku. Je tu však miesto, kde treba ukázať, čo dokážu, ako vedia liečiť, ako
zachraňovať životy. Ten najskutočnejší závod s časom a vlastnými možnosťami väčšinou
pokračuje ďalej. Chorého treba naložiť na nosítka, povytáčať sa po schodiskách, naložiť ho
do sanitky. A opäť rýchla jazda ulicami mesta. Starostlivosť o pacienta počas transportu je
ďalšou akousi samozrejmou skúškou.
Chorý či zranený sa dostáva do nemocnice a ľudia zo záchranky si aspoň trocha vydýchnu.
Ale len do vtedy, kým ďalší telefón neodštartuje nový najhumánnejší pretek. Keď to
zhrnieme, je to vlastne športový viacboj s inteligenčným testom uprostred a tomu, kto ho so
samozrejmosťou zvláda, patrí tá najcennejšia medaila!
Zdravotná záchranná služba začala svoju činnosť v Banskej Bystrici 1. decembra1972.
Dovtedy pacientom v ohrození života poskytovali starostlivosť len v nemocnici a sanitky ich
do nemocnice prevážali bez zdravotníckeho personálu. Od vzniku záchrannej služby začal
volania na číslo 155 preberať zaškolený personál a k pacientovi vyštartovala sanitka so
sestrou a lekárom. Liečba pacienta začala už v teréne, nie až v nemocnici. Zvýšil sa počet
zachránených životov. Prvou vedúcou lekárkou Zdravotníckej záchrannej služby a neskôr
primárkou Prijímacieho oddelenia bola MUDr. Oľga Kráľová. Po jej predčasnej smrti nastúpil
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na jej miesto MUDr. Andrej Faglic. Činnosť oddelenia zabezpečujú predovšetkým strední
zdravotnícky pracovníci, či v dispečingu alebo vo výjazdovej skupine, priemerne 14 členný
kolektív. Neodmysliteľne patria do výjazdu aj vodiči záchrankových sanitiek tých je 9.
Výjazdová skupina býva dopĺňaná aj sanitárom, lebo prenášanie pacientov je fyzicky náročné.
Vedúci lekár má spolupracujúcich lekárov z iných oddelení nemocnice, ktorí zabezpečujú
pohotovostné služby. Tých je t. č. 13. V priemere má ZZS denne 13 výjazdov. Spád je celý
banskobystrický okres, no najviac výjazdov je na území mesta.
Posledným oceneným je kolektív Zdravotnej záchrannej služby.
Cenu preberie MUDr. Andrej Faglic

Ing. Marián Gajdoš
Životná púť Ing. Mariána Gajdoša sa začala 3. 7. 1955 v Solivare, okr. Prešov. Po
absolvovaní ZŠ v Solivare a Gymnázia v Košiciach úspešne zvládol štúdium na VŠ
Technickej v Košiciach v odbore kybernetika – riadiace a automatizačné systémy – robotika.
V postgraduálnom štúdiu sa venoval sieťovým systémom. Od r. 1979 pracoval v ZVT Banská
Bystrica najskôr ako technik, neskôr vedúci odd. počítačov a od r. 1989 ako vedúci divízie
výroby a predaja personálnych počítačov.
V r. 1991 sa stáva predsedom predstavenstva, generálnym riaditeľom, spoločníkom
súkromnej celoslovenskej fyrmy GAMO a.s. Banská Bystrica podnikajúcej v oblasti
komunikácií, informačných systémov, počítačov a vo vývoji špeciálnych aplikácií.
Významné sú i mimopracovné aktivity p. Ing. Gajdoša v treťom sektore.
1994-1998
prezident People to People Banská Bystrica- rozvoj spolupráce s celosvetovou
sieťou organizácií People to People,
1996-2003
Rotary klub Banská Bystrica- od 1997 postupne pracoval ako člen výboru pre
prácu s mládežou, sekretár distriktu pre Čechy a Slovensko v súčasnej dobe prezident klubu
Banská Bystrica, organizácia mládežníckych campov, konferencií
1998 -2003 Junior Achievment - predseda regionálnej rady B.Bystrica,
člen celoslovenskej správnej rady so zodpovednosťou za regionálny rozvoj. Činnosť – práca
s mládežou vzdelávanie v oblasti podnikania, prednášky, semináre, finančná podpora týchto
aktivít. V programoch dnes na 127 základných školách, 140 stredných školách a 8 vysokých
školách vo všetkých regiónoch Slovenska ročne študuje 14 500 mladých ľudí.
Zo záľub treba spomenúť šerm, ktorý v mladosti robil aktívne, v súčasnosti turistika, golf,
tenis, squash, divadlo, hudba, cestovanie, knihy.
Ako reprezentantovi firmy a v jej vedení reprezentantovi názorov siedmich spoločníkov je
podľa jeho vlastného vyjadrenia jeho úlohou aktívna účasť na spoločenskom, kultúrnom a
športovom živote mesta.
Vlastným krédom ako aj spoločníkov ktorých navonok zastupuje, je podnikanie v oblasti
informatiky a súčasne podpora, rozvoj spoločenského života v Banskej Bystrici. Za celé
obdobie podnikania firma GAMO sponzorsky podporuje množstvo činností – divadlo J.G.
Tajovského v Banskej Bystrici, školstvo UMB – konferencie, stáže, výročia, spoločenské
udalosti – koncerty, plesy, umelecké vystúpenia. Podporuje i športové aktivity. Jednou
z činností je napr. Futbalový klub Jupie a v ňom najmä výchova futbalového dorastu.
Jeho osobným snažením je úspešné podnikanie s cieľom vybudovať dlhodobo stabilnú
a prosperujúcu firmu. Dôkazom správnosti a úspešnosti nastúpenej cesty je i fakt, že
Spoločnosť GAMO a.s. získala v uplynulom roku 2002 certifikát systému riadenia kvality
podľa noriem ISO 9001:2000.
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Igor Kovačovič
Ak niekto venuje svojej záľube celý život, stáva sa zákonite na nej trvalo závislý. Ak niekto
prepadne folklóru a ľudovému umeniu tak ako Igor Kovačovič, nemá dilema o vlastných
prioritách vôbec žiadny význam. A ak je takýto človek obdarený veľkou dávkou kreativity
nie sú to už vlastne ani priority, je to jednoducho zmysel života. Pevne narysovaný, jasný,
prospešný pre národnú kultúru i slovenský národ.
Igor Kovačovič sa narodil 24. 4. 1938 v rodine učiteľa v Kokave nad Rimavicou. ZŠ
vychodil v rodnej obci, maturoval v Lučenci a učiteľské štúdium absolvoval na Vyššej
pedagogickej škole v Bratislave. Neskôr absolvoval dlhodobé školenia Osvetového ústavu so
zameraním na choreografiu a pedagogiku ľudového tanca, štúdium tanečnej pedagogiky na
VŠMU a štúdium národopisu naFFÚK v Bratislave. Pôsobil vo viacerých folklórnych
súboroch najskôr ako tanečník, neskôr ako pedagóg, choreograf i ako umelecký vedúci. Od r.
1963 pracoval v Krajskej poradni, neskôr v Krajskom osvetovom stredisku ako metodik a v r.
1976 – 1990 aj ako riaditeľ. V r. 1990 – 1993 bol vedúcim pracoviska v Banskej Bystrici a
súčasne vedúcim sekcie tanca Národného osvetového centra. Od r. 1991 súčasne nastúpil do
funkcie riaditeľa Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Po funkcii riaditeľa Členského
ústredia Matice slovenskej vykonáva od r. 1996 funkciu podpredsedu Matice slovenskej.
Počas svojej bohatej činnosti v oblasti ľudového umenia a folklóru sa veľakrát podieľal na
dramaturgickom profilovaní celoslovenského FF vo Východnej i Folklórnych slávností pod
Poľanou v Detve. Ako autor a režisér pôsobil na folklórnych festivaloch v Strážnici, Heľpe,
Terchovej, Rožnove pod Radhoštěm, na Turčianskych slávnostiach, Gemerských
slávnostiach, na festivaloch detí v Prešove a Trenčíne a mnohých ďalších. Je autorom viac
ako 15-tich scenárov televíznych filmov, mnohých publikácií a štúdií gramoplatní a
gramoalbumov.
Pozoruhodná je jeho dlhoročná spolupráca so Slovenskou akadémiou vied pri výskumoch
tradičnej ľudovej kultúry a tým aj jeho spolupráca s mnohými dedinskými skupinami na
Slovensku i na Morave.
Je členom Výboru Unesca C.I.O.F.F.- členom Výboru Matice slovenskej, čestným členom
Slovak heritage v Kanade, čestným členom Zväzu Slovákov v Maďarsku.. Dostalo sa mu
pocty byť zapísaný v svetovej encyklopédii osobností Americal Biographical Institute v USA,
v encyklopédii dramatických umení Slovenska a Pedagogickej encyklopédii Slovenska.
Počas dlhoročnej činnosti mu bolo udelených množstvo domácich i zahraničných
vyznamenaní a ocenení za tvorivú i interpretačnú umeleckú činnosť.

Prom. historik Milan Šoka
„Nikto sa nenarodil taký chudobný, aby nezbohatol duchom!“ tvrdí pán Milan Šoka a v zápätí
dodáva: „Ak som svojou prácou oslovil či upútal čo len jedného človeka, nemýlil som sa; ak
desať a viac ľudí, omyl je vylúčený.“ Tieto slová sú zároveň i životným krédom prvého
oceneného. Človeka, bez ktorého si banskobystrické múzejníctvo už ani nevieme predstaviť
a ktorého činorodá práca vytvára priaznivé podmienky takmer pre všetky druhy umeleckej
činnosti.
Pán Milan Šoka sa narodil 9.3. 1942 v Trakoviciach, okr. Hlohovec. Po maturite v Hlohovci,
študoval v r. 1959-1964 na FF UK v Bratislave odbor archivníctvo. Od r. 1964 pôsobil
v Banskej Bystrici ako archivár v Štátnom archíve v Radvani. Od r. 1967 pôsobí
v Stredoslovenskom múzeu ako historik a od r. 1990 ako riaditeľ.
V r. 1967-1989 bol členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,
1973-1987 členom krajskej komisie pre výkup starožitností pri odbore kultúry S-KNV, 19811988 členom Vedecko-metodickej rady Ústrednej správy múzeí a galérií, 1992-2000 členom
komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti,
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1993 – 1998 členom komisie múzeí a galérií Štátneho fondu Pro Slovakia, až do založenia
Zväzu múzeí na Slovensku členom koordinačného výboru. Aktívne sa podieľal na činnosti
prípravného výboru pre znovuobnovenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine a od r.
1994 je aj podpredsedom výboru spoločnosti.
Pôsobí tiež ako člen Názvoslovnej komisie pri MsÚ v Banskej Bystrici a od r. 1991 ako člen
komisie MsÚ pre zápis do Mestskej kroniky v Banskej Bystrici. Od r. 1998 je podpredsedom
Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku, od r. 2000 je vedúcim sekcie pre múzeá a galérie
kultúrnej komisie pri odbore kultúry KÚ v Banskej Bystrici a od toho istého roku
podpredsedom komisie pre ochranu súčastí kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry SR pre
Banskobystrický kraj.
I vďaka jeho neutíchajúcej aktivite a napriek problémom vyšlo viacero ročníkov zborníkov
vydávaných Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje
v redakčných radách zborníkov vydávaných Muzeálnou slovenskou spoločnosťou a
Oravským múzeom. Je členom redakčných rád časopisov Múzeum, Historická revue,
časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Spravodajcu Zväzu múzeí na Slovensku. Je
nositeľom mnohých čestných uznaní, pamätných medailí a diplomov.
Autorsky spracoval monografie Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (1997) a
Storočnica Stredoslovenského múzea (1989). Svoje štúdie publikoval v mnohých zborníkoch i
v časopise Múzeum. Je autorom viac ako 500 popularizačných článkov, okolo 1000 fejtónov a
iných publicistických útvarov s rôznym zameraním.
Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia jeho nekompromisné a neúnavné postoje počas 10-ročného
súdneho reštitučného sporu o kľúčové sídlo múzea – Thurzov dom. Tento proces sa práve
vďaka p. Milana Šoku koncom r. 2002 ukončil v prospech súčasných správcov objektu
Stredoslovenského múzea. Jeden z najväčších architektonických skvostov Námestia SNP tak
aj vďaka jeho zodpovednému prístupu bude môcť naďalej slúžiť Banskobystričanom a
ostatnej verejnosti na prezentovanie kultúrneho dedičstva nášho regiónu s ambíciou dosiahnuť
európske dimenzie.

Vojtech Majling
Nar. sa 24.3. 1938 v Harmanci – Papiereň, kde navštevoval i ZŠ. Po skončení 2. sv. vojny v r.
1947 sa s rodinou presťahoval do Radvane, o rok neskôr do B. Bystrice, kde býva dodnes.
V mladosti sa pretekársky venoval športu – najmä ľahkej atletike. Bol jedným zo
zakladateľov chodeckého športu a prvým slovenským rekordérom nielen v kategórii dorastu,
ale aj mužov. Vr. 1956 na svojich prvých Majstrovstvách ČSSR získal bronzovú medailu a
ešte v tom istom roku reprezentoval republiku ako prvý Slovák v chodeckom športe. Aktívne
pretekal za Sláviu Bratislava i Duklu Praha. Podarilo sa mu splniť 4 olympijské limity na OH
do Ríma, ale vážne zranenie ukončilo jeho veľký sen splniť aj posledný limit a tak sa zaradiť
medzi adeptov na OH. Jeho snaha po dvoch rokoch sa vrátiť na atletickú dráhu už nebola taká
úspešná.
V živote p. Majlinga sa objavila nová vášeň. Tou sa stala fotografia. Obrazy prírody, staré
drevenice a tváre ľudí mu doslova učarili. Na podnet bratislavského rozhlasu začal obchádzať
Slovensko a mapovať miznúcu krásu starých zvykov, obyčajov, ľudových muzikantov, ale aj
ľudových výrobcov. V tom čase už pracoval ako aranžér v starom banskobystrickom
obchodnom dome Hron, neskôr Prior. Rozhodol sa spojiť svoju záľubu s prácou, a tak so
súhlasom vedenia OD Prior začal uskutočňovať akcie Veľká noc v Priore, Vianoce v Priore,
ale predovšetkým úspešných 10 ročníkov akcie Leto a ľudové remeslá ktorých trvanie sa
čoskoro predĺžilo z troch dní na dva týždne.
Po odchode do dôchodku bol hlavným iniciátorom, aby sa takéto podujatie prenieslo aj do
mesta. O tom, že podujatie našlo priaznivú odozvu, svedčí už 5. ročník, ktorý sa konal v r.
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2002 v rámci Dní mesta. Prezentácia ľudovej kultúry a jej tvorcov vyvolala veľký záujem u
domácich i zahraničných návštevníkov. Mnohí z nich si do svojich domovov odnášali aj stálu
spomienku na naše mesto v podobe zaujímavého ľudového výrobku. Významné miesto
v srdciach návštevníkov zaujali už i dva ročníky Celoslovenskej prehliadky kraslíc a ich
tvorcov – podujatia, ktoré nemá na Slovensku obdobu.
Pán Majling však neostáva stáť na jednom mieste. Na svete sú už ďalšie projekty a ďalšie
plány. O ich realizácii niet pochýb. Pán Vojto a my všetci to veľmi dobre vieme. Veď tvorivý
oheň, ktorý ho už 40 rokov spaľuje sa postupne rozšíril i na jeho syna.

Vladimír Orságh, Michal Handzuš
Mená, ktoré pozná celé Slovensko. Banskobystrické hokejové dvojičky, zlatí chlapci, majstri
sveta v ľadovom hokeji, vyslanci slovenského športu, dobrí priatelia, ale predovšetkým úplne
normálni mladí muži.
Verím tomu, že všetci máme v živej pamäti chvíle čakania, napätia, výbuchy radosti a vzápätí
športovej slávy. Slovenskí hokejisti dotiahli do úspešného konca ďalší extrém. Od
olympijského amerického sklamania vyleteli na 66. majstrovstvách sveta vo Švédsku
k nebývalým výšinám. Po nervydrásajúcom súboji s Ruskom v sobotu niekoľko minút pred
pol desiatou vystúpili na hokejový Olymp a razom vkročili do športovej siene
nesmrteľných. Partia okolo Miroslava Šatana predviedla strhujúci výkon. Pýcha
Banskobystričanov bola o to väčšia, že muziku tvrdili aj naši odchovanci Vladimír Orságh a
Michal Handzuš.
Vladimír Orságh, hráč Nashvillu Predátors, odohral na MS všetkých deväť zápasov.
zaznamenal v nich 1 asistenciu a 3 góly. Z nich bol akiste najcennejší ten kontaktný,
v semifinále proti Švédom, keď hneď po návrate z trestnej lavice po perfektnej prihrávke
Pálfyho popri ľavom uchu Tommyho Sala zavesil do vinkla.
Michal Handzuš priletel na MS z Phoenixu až v priebehu šampionátu a v šiestich dueloch
zaznamenal jeden gól a štyri asistencie.
Dovolím si teraz odcitovať slová obidvoch pri návšteve Banskej Bystrice:
VLADO: „Pomaly nám to dochádza. Eufória postupne upadá a začíname si uvedomovať, čo
sme dosiahli. Už samotné slovné spojenie – majster sveta – pekne znie. Pamätám si, keď ešte
bývalé Československo získalo v r. 1985 majstrovský titul a vtedy to bola u nás doma
neopísateľná eufória. V tom čase som si nedokázal ani len predstaviť, že raz by som sa aj ja
mohol stať svetovým šampiónom. Teraz, keď sa to stalo skutočnosťou, tak sa to zdá až
neuveriteľné. Plne si to začíname uvedomovať až v týchto dňoch.“
MICHAL: „Postupne si uvedomujeme, čo sme vo Švédsku dosiahli a čo sa tam vlastne stalo.
Prvotná celonárodná eufória, ktorá je slovami veľmi ťažko opísateľná, sa pomaly ukľudňuje a
pre nás nastáva čas oddychu po náročnej sezóne.“
Čas oddychu a slávy však obaja zlatí chlapci využili aj inak. Obaja za podpory mesta Banská
Bystrica a viacerých sponzorov zorganizovali štvorhodinovú autogramiádu, počas ktorej sa
uskutočnila verejná zbierka na podporu mládežníckeho hokeja. Vyše 150 tisíc korún venovali
hokejovej triede na ZŠ na Golianovej ulici na zakúpenie hokejovej výstroje aspoň pre jednu
triedu.
Vladimír Orságh a Michal Handzuš - tieto dve, dnes už smiem smelo povedať, hokejové
hviezdy tvorili vo svojich začiatkoch nerozlučnú dvojicu. Študenti gymnázia A. Sládkoviča sa
aj napriek mladému veku v prvej polovici deväťdesiatych rokov stali veľmi rýchlo oporami
vtedy extraligovej Banskej Bystrice. Potom sa ich športové cesty rozdelili. Dnes však pevne
veríme, že ak to bude čo i len trocha možné, opäť sa spoja aby vyniesli slovenskú športovú
zástavu k najvyšším vrcholom a premenili tak opäť celé Slovensko na jeden obrovský
oslavujúci kotol.
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Pani Emerencia Hroncová
Pani Emika, ako ju všetci familiárne volajú, sa narodila 10. februára 1938 v Bardoňove v
okrese Nové Zámky. Do Banskej Bystrice prišla takmer pred tridsiatimi rokmi a dnes sa už
považuje za skutočnú Banskobystričanku.
Sú ľudia, pre ktorých sa vlastné povolanie stáva nutným zlom, obyčajným zdrojom obživy, či
niečím úplne všedným. Život takýchto ľudí sa potom uberá inými cestami a riadi inými
hodnotami a ich životný postoj vyjadruje sklamanie a dezilúziu. Ak sa však práca stáva
vášňou a oplýva nevyčerpateľnou chuťou stále niečo tvoriť, hľadať poéziu i v tých
najvšednejších ľudských veciach, potom sa odrazu otvára nekonečný priestor pre skutočné
majstrovstvo. A takémuto majstrovstvu je skutočne nemožné odolať, či už obrazne alebo
skutočne.
Majstrovstvom, či vlastne umeleckým kumštom sa stávajú aj výtvory práce pani Emiky. A
potvrdzujú to i hlavy najvyššie a jazýčky najvyberanejšie. Pani Emika, kuchárka nášho
mestského úradu, už štyridsať rokov dodáva energiu chutným jedlom a láskavým úsmevom
ako povestná dobrá mama rozprávkového Slnečníka, Mesačníka i Veterníka.
Ako hlavná kuchárka pracovala na bývalej Krajskej vojenskej správe v Banskej Bystrici.
Vraví sa, že láska ide cez žalúdok. V tomto prípade láska k Banskej Bystrici išla aj cez
žalúdky veľvyslancov, generálov, primátorov našich i zahraničných miest, pričinením
umeleckých výtvorov, ktoré pripravila pani Emika. Stalo sa takmer samozrejmosťou, že
poprední hostia primátora mesta Banská Bystrica sa o pokrmoch pripravovaných pani
Hroncovou vždy vyjadrujú v superlatívoch. Počas návštevy v Banskej Bystrici jej kulinárske
špeciality nadchli viacerých ministrov ako aj prezidenta Slovenskej republiky. Aj vynikajúca
kuchárska práca vytvára to, na čo sme dnes hrdí - neopakovateľný imidž nášho krásneho a
pohostinného mesta. Najlepšie to vystihuje sama pani Emika keď vraví že dobrý pokrm vedie
priamo k pohode duše.
Aj po odchode do dôchodku ju neúnavná vitalita a tvorivosť predurčovali pracovať ďalej.
Výnimočné kuchárske výkony sa v spojení s ňou stávajú akousi samozrejmosťou. Viedla tím
kuchárov v Reštaurácii "6" v Banskej Bystrici a dnes už 8 rokov pracuje ako šéfkuchárka na
Mestskom úrade v Banskej Bystrici. A že je to okrem umenia aj skutočná drina svedčí denný
výdaj stravy, ktorý bežne predstavuje vyše 500 obedov. Okrem toho je majsterkou prípravy
špecialít na oficiálnych recepciách a koktejloch, podávaných primátorom mesta. Ich kvalita je
porovnateľná s najlepšímí na svete. Známa sa stala aj svojimi špeciálnymi pagáčikmi,
nazvaných ako ináč ako "Emika".

Nový rok 2003 v Banskej Bystrici
Novoročné oslavy prebehli v Banskej Bystrici bez výnimočných udalostí, i keď za pomerne
nízkej účasti občanov. Hodinu pred polnocou bolo na starobylom námestí iba asi 150 ľudí.
Program hudobných skupín Jej družina a Schody a tanečnej skupiny Blesk sa začal o 22 hod.
Do polnoci sa počet občanov zvýšil asi na pol tisícky, keď z nočných podnikov vyšla mládež,
aby si pozrela štvrťhodinový bohatý, pestrý ohňostroj a sama pridala petardy a svetlice. V
polnočnom novoročnom príhovore primátor Ján Králik vyzdvihol prebytkové hospodárenie
mesta, záujem o výstavbu nájomných bytov, opravy Barbakanu, starej radnice a Radvanského
kaštiela, o vytváraní nových pracovných miest a diaľničnom prepojení mesta s bratislavskou
metropolou. V priebehu prvej popolnočnej štvrťhodiny sa pomerne čisté námestie zmenilo na
črepinovú spúšť z rozbitých fliaš šampaňského. Potom sa skupiny občanov rozišli opäť do
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barov a hudobníci z El Pajáco hrali už opäť len pre necelých 200 poslucháčov. Predpoludním
už bolo Námestie SNP opäť upratané a čisté a nič nenasvedčovalo o nočnom neporiadku.

Prvý tohtoročný Banskobystričan
Prvý tohtoročný Banskobystričan bol chlapček. Tomáš Skála sa narodil o 1:31 hod., 91 min.
Po polnoci, v pôrodnici Rooseveltovej nemocnice. Malý tom vážil 3,1 kg a meral 52 cm. Pre
mamičku zuzanu je to prvý potomok. Predpoludním šťastnú a zdravú dvojicu, resp. Trojicu,
keďže do pôrodnice prišiel aj otec, navštívil primátor Banskej Bystrice Ján Králik. Prvému
novému malému občanovi mesta daroval 5000 korún a mladej mamičke krásnu kyticu.V
minulom roku zaznamenali na pôrodnici Nemocnice s poliklinikou Franklina Delano
Roosevelta 1069 pôrodov. Posledným narodeným dieťaťom bola na silvestrovský podvečer
narodená Ema Gondová ktorá prišla na svet o 17,35 hodine.

Ekologicky po Vianociach
Vianočné stromčeky, ktoré občania mesta vyhodili ku kontajnerom odpratávali do konca
januára.
Stromčeky museli obyvatelia zložiť nie do kontajnerov, ale pri kontajneroch ako
nadrozmerný odpad. Spoločnosti zabezpečujúci odvoz odpadu ich pravidelne bežnými
nákladnými automobilmi odvážať na skládky. Podľa informácií odborov životného prostredia
MsÚ v B.Bystrici boli harmonogramy jázd dohodnuté do konca januára a podľa potreby sa
vykonával odvoz ešte aj vo februári. Odvoz iných odpadov sa po vianočnom zintenzívnení
vrátil v polovici januára týždeň do bežných frekvencií.

Prieskum verejnej mienky o činnosti polície Dotazníkový prieskum verejnej mienky o činnosti Policajného zboru SR, ktorý sa uskutočnil
od 10. do 15.januára 2002 vo vybraných troch krajoch SR, sa v Banskobystrickom kraji
dotkne takmer 6000 obyvateľov z vyše 460 obcí a miest. O prieskume, ktorý je súčasťou
slovensko-nizozemského projektu MATRA II., na tlačovej besede KR PZ v B.Bystrici
informovali hovorcovia KR PZ v B.Bystrici Marta Mandáková a OR PZ v B.Bystrici a
Brezne Miroslav Gajdošík a Anna Kmeťová.
Anonymný dotazník obsahuje 30 otázok zameraných na zistenie kvality činnosti,
dôveryhodnosti a spoľahlivosti len príslušníkov PZ v obci a regiónu, nie "štátnych"policajtov
mimo región či mestských policajtov alebo bezpečnostných služieb. Občan by mal čerpať z
osobných skúseností, zo situácie v mieste bydliska a priblížiť svoj subjektívny pocit bezpečia.
Časť otázok je otvorených, aby mohol napísať svoj názor a odporúčania. Čas vyplňovania
hovorcovcia odhadli na asi 20 min. Dotazník budú distribuovať starostovia obcí náhodným
výberom občanom podľa určených demografických znakov, policajti níhodne do poštových
schánok a budú tiež k dispozícii ktorýmkoľvek občanom na okresných riaditeľstvách,
prípadne obvodných oddeleniach PZ. Občania dostanú dotazník aj ofrankovanou obálkou a
predtlačenou adresou na spiatočné odoslanie, aby nemali s prieskumom nijaké výdavky.
Prieskum spracuje Akadémie PZ, záverečná správa by mala byť koncom apríla. Z prieskumu
majú vyplynúť závery, najmä pre oblasť zlepšovania vzťahov polície a verejnosti, pre
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jednotlivé OR a KR ako aj pre Prezídium PZ. Návratnosť dotazníkov, ktoré dostane zhruba
každý stý občan SR starší 18 rokov, hovorcovia nevedeli odhadnúť.
V Banskobystrickom kraji v 443 obciach do 2500 obyvateľov sa rozdá 2500 dotazníkov, v
mestách a obciach nad 2500 obyvateľov vyše 2600 a na ôsmich OR a 21 ObvO PZ ich bude k
dispozícii 725. Projekt MATRA II okrem prieskumu verejnej mienky obsahuje aj vnútorný
monitoring v PZ, zisťovanie kvality riadenia, zlepšovanie manažmentu a program prevencie
kriminality medzi mládežou. Slovensko- holandský projekt má pomôcť zlepšiť vzťahy
verejnosti a Policajného zboru a priniesť opatrenia v konkrétnych regiónoch ako aj na
celoštátnej úrovni.

Predstavitelia SDĽ v Banskobystrickom kraji proti referendu
Banskobystrický primátor a predseda Okresného výboru SDĽ v B.Bystrici Ján Králik je proti
uskutočnení referenda o vstupu do NATO. Podľa neho "by to boli zbytočne vyhodené
peniaze" a minuloročné parlamentné voľby už vraj ukázali podporu občanov tomuto kroku.
Vyhlásil to 18.februára na tlačovej besede SDĽ v B.Bystrici. Podobne predseda Krajského
výboru SDĽ v B.Bystrici a bývalý člen branno - bezpečnostného výboru NR SR Anton
Hoffman sa domnieva, že - keďže začali akcie, ktoré tento proces pacifikujú a komplikujú treba hľadať formy, aby prístupový proces bol čo najefektívnejší. Tvrdil, že SDĽ bola prvou
politickou stranou v SR, ktorá mala vstup do NATO zakotvený v programu. Dodal, že
nemožno hrať hru na "dobrú EÚ a zlé NATO".
Banskobystrický primátor už nechce byť predsedom OV SDĽ
SDĽ vyhodnotila novinársky rok v Banskobystrickom kraji
8.januára 2003 - Banskobystrický primátor Ján Králik od februárovej výročnej konferencie
SDĽ už nechce zastávať funkciu predsedu OV SDĽ v B.Bystrici. Primátor krajského mesta,
ktorý je spolu s prešovským kolegom najvyššie postaveným funkcionárom SDĽ v hierarchii
volených orgánov verejnej správy, sa tak rozhodol sa na základe výsledkov komunálnych
volieb v okrese. Na tlačovej besede 8.januára v Banskej Bystrici zhodnotil komunálne voľby
v okrese pre SDĽ ako neúspešné. Uviedol, že v Banskobystrickom okrese sa počet starostov a
primátorov za SDĽ znížil zo siedmich na štyri a počet poslancov zo 102 na 29. Pritom na post
starostu či primátora postavili 29 kandidátov a na post poslanca 71 kandidátov. Ján Králik sa
preto domnieva, že by mal do čela okresnej organizácia nastúpiť iný politik. Pritom nielen, že
chce dať k dispozícii svoju funkciu, ale neráta ani s tým, že by opäť kandidoval.
Predseda KV SDĽ Anton Hoffmann naopak výsledky komunálnych volieb v
Banskobystrickom kraji označil pre SDĽ za úspešné. SDĽ získala miesta siedmich primátorov
z 24 miest, aj keď v šiestich sa o túto funkciou neuchádzala. Podobne aj medzi starostami
bola SDĽ úspešná zhruba na polovičku. Výsledky SDĽ v kraji sú vraj nad celoštátnym
priemerom strany.
NOVINÁRSKY ROK
Krajskí predstavitelia SDĽ v B.Bystrici už tradične vyhodnotili novinársky rok v kraji.
Kačicu - obraznú aj skutočnú (mrazenú) - prisúdili redakcii Nového času, konkrétne
bratislavským vydávajúcim regionálnych strán. Zmenili totiž správny titulok na zlý a
banskobystrický primátor Ján Králik v predvolebnej kampani podľa NČ už neponúkal
voličom králikovku (liehovinu podľa rodinného receptu), ale králika. Cenu najobjektívnejšie
a obsažné spravodajstvo získala SITA. Naopak Cenu za mlčanie, ktorú udelovali po prvý raz,
pririekli verejnoprávnej STV, ktorá na - na rozdiel napr. od verejnoprávneho SRo - nevyslala
štáb na jedinú tlačovú besedu.
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HZDS:
13.januára 2003 poslanec HZDS Ivan Kino odstúpil z funkcie predsedu banskobystrickeho
Krajskeho predstavenstva HZDS. Na tlačovej besede v Banskej Bystrici po zasadnutí uviedol,
že z toho vyplýva aj ukončenie funkcie člena Republikového politického grémia a neskôr sa
vzdá aj funkcie člena KP HZDS: členom poslaneckého klubu zostáva, v hnutí však nebude
kandidovať na žiadne funkcie a to ani na pripravovanom sneme.
Svoj odchod z funkcií odôvodnil vyvodením osobnej zodpovednosti za neúspech
HZDS v komunálnych voľbách v kraji a tiez ako určitý signál i kritiku vedeniu HZDS za jeho
politiku- najmä kvôli vnútornej a zahraničnému neakceptovaniu hnutia. V tejto súvislosti
podotkol, že v hnutí jestvujú politici ktorí výsledok komunálnych volieb označujú za úspechten sa však podľa Ivana Kiňu dosiahol len na vidieku. Priznal, že časť kritiky voči politike
vedeniu HZDS sa týka aj určitých nedemokratických postupov, ktoré kritizoval aj Vojtech
Tkáč. Spolu s poslancom Miroslavom Ábelovským dodal, že poslanecký klub je zatiaľ
pokope. Tvrdenia o jeho názorovej jednote sú však vraj "odvážne". Pripomenul, že sa v
stredu nepripojili k postoju tzv. trenčianskej iniciatívy, ktorá žiadala vyvodenie tlaku na
odstúpenie predsedu hnutia Vladimíra Mečiara z funkcie, lebo si myslia, že má sám vyvodiť
sebareflexiu:
Ivan Kiňo vyzdvihol vystúpenie podpredsedu HZDS Rudolfa Žiaka na víkendovom
pléne, najmä jeho informáciu o vnútornej a zahraničnej neakceptabilite hnutia, kde po
prvýkrát niekto na tomto orgáne konštatoval, že jedným z problémov aj osoba predsedu
Mečiara. Kiňo tvrdil, že predseda sučasnú krízu v hnutí charakterizoval ako najdlhšiu,
najhlbšiu a najzlozitejšiu, ale na slová R. Žiaka vôbec nereagoval. Kiňo uviedol, že
nepredpokladal, že by V. Mečiar odstúpil z funkcie a ani fakticky neocakával jeho
sebareflexiu. Priznal však, že toto, ako aj fakt, koľko politikov už z hnutia odišlo? Ukazuje,
čo možno v hnutí v budúcnosti očakávať. Zdôraznil, že chce naďalej chce plniť program
HZDS, v ktorom bol jedným z tvorcov jeho ekonomickej časti.
Funkciu predsedu bude do snemu zastávať dovtedajší podpredseda pre regionálnu a
poľnohospodársku politiku a poslanec Gabriel Karlin.

Zlúčenie polície a justičnej polície
Zlúčenie polície a justičnej polície by malo byť prínosom pre vyšetrovanie trestných činov.
Zavedenie vyšetrovania ľahčích trestných činov políciou prinieslo zrýchlenie vyšetrovania a
rozhodovania, čo privítali občania, a prispieva k odbornému rastu policajtov, ktorí sú v styku
so súdnymi znalcami, prokurátormi a obhajcami. Na tlačovej besede v B. Bystrici 14. 1. 2003
vyhlásil riaditeľ KR PZ v B.Bystrici Štefan Šteiniger. Zlúčenie obidvoch zložiek zjednodušší
riadenie, ktoré si teraz vyžaduje súčinnosť riadiacich funkcionárov, a možno bude aj
ekonomicky výhodné, uviedol. Ako dodal, nezáleží, kto bude novým šéfom, lebo do
odborných detailov by nemal vstupovať a bude zachovaná samostatnosť vyšetrovateľov. K
zlúčeniu by malo dôjsť v prvom polroku, konečné rozhodnutie však leží mimo políciu.
Riaditeľ vyslovil podporu zlúčeniu niektorých okresných a prípadne krajských
riaditeľstiev PZ. Podľa neho by sa o stovky zvýšil počet policajtov vo výkonu. Zdôraznil, že
rezervy pre rast počtu policajtov v teréne treba hľadať v štruktúre PZ, lebo na zvýšenie
celkového počtu policajtov nie sú zdroje. Uviedol, že napr. v minulosti bývalo v Turčianských
Tepliciach 11 až 15 policajtov, po povýšení obvodného oddelenia na okresné riaditeľstvo v
druhej polovičke 90.rokov tu ale pribudlo 40 policajtov - velitelia a ich zástupcovia pre
jednotlivé služby (poriadkovú, dopravnú atď.), kriminalisté, zbrojári, telocvikári. To vše ale
na úkor Žiliny a Martina. Zlúčenie ale može mať aj negatívnu stránku, lebo terajší šéfovia
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nemusia akceptovať funkčný pokles a od PZ odídu, čo zníži počet odborníkov. Zlúčenie by sa
mohlo uskutočniť ešte tohto roku.
Nie skôr ako na budúci rok by mohlo dôjsť k rokmi avízovanému prevodu správnej
agendy mimo PZ. Konštatoval, že pre vydávanie občianskych a vodičských preukazov,
evidenčných čísiel motorových vozidiel ap. vyškolil PZ už pred rokmi množstvo pracovníkov
OÚ a OÚ boli vybavené aj počítačmi. Odsun tejto agendy by privítal tiež preto, aby sa
občania žiadajúci rôzne doklady nemuseli na polícii stretávať s ľuďmi vyšetrovanými pre
podozrenie z trestnej činnosti. Zrýchlenie vyšetrovania zvýšilo nápad trestných činov. Nastal
však výrazný rast ekonomickej kriminality, predovšetkým podvodov so spotrebiteľskými
úvermi
Zrýchlenie vyšetrovania, ktoré je dôsledkom vyšetrovania ľahších trestných činov políciou a
nie vyšetrovateľmi, štatisticky zvýšilo počet trestných činov v Banskobystrickom kraji za rok
2002. Zatiaľčo za r.2001 v kraji evidovali 12.101 trestných činov, za vlaňajší rok 13.309.
Počet nerozhodnutých vecí sa však znížil zo zvyčajných 1800 až 2000 na 478. Objasnenosť
trestných činov klesla z 60,4 na 58,3 %. Na tlačovej besede v B.Bystrici uviedol riaditeľ KR
PZ v B.Bystrici Štefan Šteiniger.
Nápad trestných činov v kraji je tretí najvyšší v SR (najnižší je v Trenčianskom), v
objasnenosti je kraj 3. najlepší, za Trenčianským a Žilinským krajom. Počet násilných
trestných činov sa znížil z 2330 na 2290, ich objasnenosť z 95 na 91,8 %. Počet vrážd klesol z
22 na 13, ich objasnenosť z 91 na 77 %. Všetky tri zatiaľ neobjasnené sa ale blížia uzavretiu.
Prvú asi odložia - pochádza z r.1944 a ide o osobu, ktorú vraj rudoarmejci vyvliekli z vlaku a
už sa nikdy neobjavila. Druhá - zhorená žena nad Sásovou v B.Bystrici - bude na základe
poznatkov asi prekvalifikovaná na samovraždu. Tretí - úmrtie novorodenca pri porodu, po
ktorom zomrela aj rodička - sa tiež chýli uzavretiu. Počet znásilnení sa zvýšil z 16 na 22, ich
objasnenosť klesla zo 100 na 86 %. Pri majetkovej trestnej činnosti narástli prípady z 6690 na
6901, objasnenosť klesla z 34,8 na 34,5 %. Poklesli vlámačky do bytov z 348 na 301, ale aj
objasnenosť z 48 na 43 %. Znížil sa počet krádeží motorových vozidiel z 480 na 459, pričom
objasnenosť stúpla z 42 na 43 %. Počet ekonomických trestných činov vzrástol z 905 na 1651,
ich objasnenosť sa znížila z 83 na 71 %, aj tak je ale najvyššia v SR. Rastie najmä počet
podvodov so spotrebiteľskými úvermi v predajniach. Okrem toho polícia zaznamenala
zniženie počtu výbuchov na jediný, "vybavovanie účtov" nadobudlo, podľa riaditeľa, asi viac
formy požiarov - ich počet sa zvýšil z 32 na 57.
Riaditeľ varoval, že rastie brutalita činov, a to aj u mladistvých, špičky
organizovaného zločinu sa ale súčasne preorientovávajú od hrubého výpalníctva ap. k
premyslenej ekonomickej trestnej činnosti.

Združenie robotníkov Slovenska so sídlom v Banskej Bystrici
podporuje vyhlásenie referenda o vstupe SR do NATO, lebo o závažných rozhodnutiach
musia v demokratických štátoch rozhodovať občania. Pre médiá sa tak vyjadril predseda ZRS
Ján Ľupták. Súčasne upozornil, že však politické špičky SR rozhodne neurobili veľa, aby
občanom vysvetlili klady, zápory a dosah členstva v NATO, ako aj v EÚ, a oni mohli
rozhodnúť s plnou znalosťou veci, a preto sa obávajú výsledku možného referenda. Obavu o
výsledok referenda naviac zväčšujú možné politické dozvuky sociálnych dopadov súčasných
ekonomických rozhodnutí vlády. Ako dodal, ZRS bude akceptovať referendové rozhodnutie.
Predseda spochybnil nutnosť členstva v NATO, kedže jestvuje množstvo štátov mimo
alianciu, ktoré rovnako ako SR nie sú ohrozené a ktoré uplatňujú aktívnu mierumilovnú
politiku. Poukázal na iné bezpečnostné systémy, ktorých už je SR členom, a dodal, že v tomto
uprednostňuje európsky systém kolektívnej bezpečnosti. Ako podotkol, ľutuje, že sa naďalej
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vyskytujú snahy uplatňovať mocenské záujmy nad záujmy jednotlivých krajin. Domnieva sa,
že SR v prípade vstupu do NATO by malo presadzovať politiku mierumilovnosti, politických
rokovaní a nenásilného riešenia problémov.

Záujem o polikliniku
Bývalé MsZ chcelo polikliniku previesť pod mesto a získalo už aj licenciu pre poskytovanie
zdravotníckych služieb, zdravotná komisia nového MsZ polikliniku nechce - O vlastníctve,
resp o záujem o vlastníctvo mestskej polikliniky na mimoriadnom zasadnutí 28.januára,
rozhodovalo MsZ Banskej Bystrice. Bývalé MsZ záujem malo a mesto preto získalo v
decembri licenciu pre poskytovanie zdravotníckych služieb, komisia pre zdravie, sociálnu
starostlivosť a bytovú politiku nového MsZ však na svojom pondelkovom zasadnutí prevod
pod mesto odmietlo. O vzniknutej situácii dnes na tlačovej besede v B.Bystrici na dotaz SITA
informoval primátor mesta Ján Králik. Situáciu naviac skomplikovalo, že poliklinika bola kvôli dvojakému výkladu zákona - prevedená napriek záujmu mesta na Banskobystrický
samosprávny kraj (BBSK). Zastupiteľstvo BBSK aj polikliniku v decembri zmenilo v
príspevkovú organizáciu, nemá však spomínanú licenciu. Primátor sa domnieva, že mesto by
polikliniku za symbolickú cenu mohlo od VÚC získať. O nájom budovy od VÚC pre lekárov
nemá primátor záujem, lebo "by to bolo nečisté" a zriaďovateľstvo VÚC by už bolo
jednoduchšie. Ján Králik vyjadril názor, že mesto by malo občanom poskytovať dostupné
lekárske služby. Poznamenal, že v prípade sa však stretávajú rôzne lokálne záujmy, v ktorých
vystupujú otázky starého areálu Rooseveltovej nemocnice či súkromného zdravotného
zariadenia Novamed. V 31-člennom MsZ je pritom deväť lekárov, medzi nimi aj riaditeľ
Rooseveltovej nemocnice Michal Bucek a zakladateľ Novamedu Peter Finďo.

Vznikla Konferencia predsedov samosprávnych krajov
Hlavná časť reformy verejnej správy by sa mohla dokončiť do dvoch rokov, ako
predpokladajú odborníci. Stanovy Konferencie predsedov samosprávnych krajov (KPSK) a
faktický vznik tohto občianského združenia na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici
29.januára schválili predsedovia VÚC. Osem predsedov sa dohodlo, že funkcia prezidenta
KPSK bude - ako doteraz pri neinštitualizovanej forme ich združenia - rotovať v polročnom
cyklu. Pre prvý polrok 2003 bude prezidentom košický predseda Rudolf Bauer, viceprezidenti
budú dvaja - vždy bývalý a budúci prezident - čiže banskobystrický Milan Marčok ako
doterajší a prešovský Peter Chudík ako budúci prezident.
Predsedovia rokovali aj so splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy
Viktorom Nižnanským. Ten na tlačovej besede priznal určité deformácie pôvodnej koncepcie
reformy, ku ktorým došlo v praxi, ale zdôraznil potrebu pokračovania reformy, pričom hlavná
časť by sa mala uskutočniť do dvoch rokov. Zdôraznil predovšetkým nutnosť finančnej a
fiškálnej decentralizácie, ďalej dokončenia prenosu právomocí v školstve a zdravotníctve,
úlohy vyplývajúce z plánovanej redukcie OÚ a úloh KÚ a zapracovania nových momentov
decentralizácie, ktoré prinesie vstup do EÚ a delegovanie časti právomocí do Bruselu. V
rozhovore pre médiá konštatoval, že hlavnú zodpovednosť za skutočnú, praktickú tvár
reformy majú decentralizujúce štátne orgány. Upozornil, že však aj samospráva napriek
ochote preberať právomoci mohla postupovať pružnejšie a pripravovať sa v predstihu. Ako
príklad spomenul vytváranie spoločných úradovní, o ktorých sídle sa mohli obce dohodnúť
skôr, ako zákon vstupil do platnosti, a bez toho, že by museli poznať detaily presúvaných
právomocí.
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Petícia o referende
V siedmy deň zberu podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o vstupu do NATO
30.januára prekročil ich počet v Banskej Bystrici pol tisícky a priblížil sa k sume 600. S
ohľadom na to, že miestny aktivista petičného výboru zbiera podpisy vždy dve hodiny denne,
vychádza priemer asi na 40 podpisov za hodinu. Väčšina z nich boli Banskobystričania,
zvyšok zväčša z okolia. Podpisovanie rovnako ako v prvých dňoch prebieha bez diskúsii či
vstúpiť alebo nevstúpiť do aliancie, či bojovať alebo nebojovať v Iraku. Ak podpisujúci
občania vyslovujú určité názory, tak v zmysle, že chcú rozhodovať o svojej budúcnosti.
Banská Bystrica bola jediným miestom v Banskobystrickom kraji, kde aktivista
petičného výboru verejne zbiera podpisy. Zber podpisov pod petíciu organizuje v kraji aj
KSS, podľa informácie poslanca Samuela Zuba však forma je vecou každého z členov strany
a väčšinou asi volia osobný kontakt, prípadne zber cez kancelárie KV a OV KSS. Počet
získaných podpisov v kraji nepozná, lebo listiny sa zasielajú priamo na ÚV KSS do
Bratislavy.

IX. ročník ENVIROFILMU
Envirofilm 2003 v Banskej Bystrici sa tematicky venoval v Medzinárodnom roku vody nielen
vode, ale i iným odvetviam. IX.ročník Envirofilmu - medzinárodného festivalu filmov,
televíznych programov a videoprogramov s tématikou ochrany a tvorby životného prostredia
v Medzinárodnom roku vody bol prirodzene viac zameraný na otázky vody, ale pozornosť sa
venovala aj iným darom Zeme ako napr. drevu či iným surovinám. Alena Kostúriková zo
Slovenskej agentúry životného prostredia, zodpovedá za tlačové materiály a public relations
poskytovala pre kroniku mesta informácie a dokumenty
Festival sa uskutoční l6. až 10.mája opäť bude prebiehať v B.Bystrici, Banskej
Štiavnici a vo Zvolene. Uzávierka prihlášok filmov bola do 15.februára 2003. V súťaži boli
hodnotené štyri kategórie filmov - spravodajské a publicistické, dokumentárne,vzdelávacie,
umelecké. Zavŕšil a vyhodnotil sa dvojročný britsko-slovenský program Živá príroda,
nechýbala medzinárodná konferencia Krajina - človek - kultúra, ktorá prešla na dvojročný
cyklus. Tradične boli vyhodnotené rôzne detské súťaže. Celkový charakter festivalu bol
zameraný na environmentálne vzdelávania a osvetu.

POŠTA
Od 6. februára začala pošta posielať nový druh rýchleho medzinárodného balíka Slovenskej
pošty (SP), kde adresátom je firma - zásielky EPG. Ide o podobný produkt ako sú zásielky
EMS - maximálna hmotnosť 30 kg, pri bezcolnom odbavení garantovaná doba doručenia D+3
a podlieha spracovaniu v systému track and trace (sledovanie prepravy cez internet) - je
možné však jeho pripoistenie. Počas pilotnej etapy je možné zásielky EPG adresovať len do
SRN alebo Švajčiarska a podávať je len na vybratých 17 poštách a pracoviskách Strediska
expresných služieb SP v krajských mestách, Komárne, Poprade, Ružomberku a Zvolene.
Zásielky EPG sa prepravujú najrýchlejším možným spôsobom a sú doručované až k
adresátovi. V porovnaní s balíkmi I. či II. triedy, ktoré majú predpokladnú dobu doručenia
štyri až sedem , resp. desať až 14 dní, ju majú garantovanú na spomínané D+3 dni. V prípade
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colného odbavenia sa čas doručenia predĺžuje o čas colného konania. Zásielky EPG
nadväzujú na obdobné obchodné balíky nemeckej a švajčiarskej pošty, ktoré začali prichádzať
na SR v minulom roku. Pilotná fáza projektu by sa mala ukončiť a EPG zásileky prejsť do
rutinnej prevádzky približne v máji.

Útvar kontroly BBSK
10.februára uskutočnil Útvar kontroly Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) so
sídlom v Banskej Bystrici 46 finančných kontrol, pri ktorých zaznamenal 97 porušení
všeobecne záväzných a interných predpisov. Ako na tlačovej besede v B.Bystrici uviedol
hlavný kontrolór BBSK Vladimír Šagát, z 80 % išlo o porušenie zákonov, z pätiny o
porušenie interných predpisov. Z jeho slov však nevyplynulo, že by podal trestné oznámenie,
pretože porušenia sa stihli včas zaznamenať, napraviť alebo prikázať ich náprava.
Kontroly sa týkali vo väčšine organizácií v sfére kultúry, v tretine prípadov školských
a zvyšok boli sociálne zariadenia a úrad BBSK. Kontrolovali sa bežné príjmy a výdavky,
podnikateľská činnosť, nakladanie s majetkom, investičnéakcie, vybavovanie sťažností,
plnenie prijatých opatrení a dodržiavanie zásad verejného obstarávania. Dve tretiny nálezov
sa týkali bežných príjmov a výdavkov, väčšinou porušenia zákona o účtovníctve (napr.
absencia originálov pokladničných dokladov), o rozpočtových pravidlách (napr.
neefektívnosť vynakladania prostriedkov) a o cestovných náhradách (napr. neoprávnené
výplaty cestovného). Pätina nálezov pochádza z oblasti hospodárenia s majetkom, zväčša
opäť zákona o účtovníctve (napr. neevidovanie majetku, nesprávna hodnota, inventárne
chyby). Osobitne V.Šagát poukázal na prípad rekonštrukcie kotolne v SOU hutníckom v
Podbrezovej, kde sa investičná akcia robila bez finančného krytia a bez stavebného povolenia.
Kritizoval tiež situáciu vo verejnom obstarávaní, keďže z 20 prípadov došlo v deviatich k
porušení zákona.
Z 46 kontrolovaných organizácií v dvoch - Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v
B.Bystrici a Združenej strednej skole v Lučenci - sa nezistilo žiadne porušenie predpisov. Vo
všetkých 11 organizáciach, kde sa kontrolovalo plnenie uložených opatrení, sa zistilo
odstránenie nedostatkov a plnenie opatrení.

PREZIDENT SCHUSTER V BANSKEJ BYSTRICI
Podľa R.Schustera môže byť úzko spolupracujúca V4 silným partnerom veľkých štátov
V budúcnosti sa Európa a jej štruktúry odčlenia od USA, ale nie je to blízka budúcnosť,
vyjadril sa 18.februára v Banskej Bystrici prezident Rudolf Schuster na stretnutí s členmi
Akademického senátu Univerzity Mateja Bela. Konštatoval vlastné ekonomické záujmy
európskych štátov, ktoré sa prejavujú v ich postojoch k rôznym otázkam medzinárodnej
politiky, napr. pri kontaktoch s ČLR v uprednostňovaní obchodných záujmov pred
humanitnými otázkami.
Prezident spochybnil názory, ktoré z toho, že v prípade postoja členských štátov
NATO k Iraku ktosi "raz zatrucoval, robia hneď tragédiu". Tvrdil, že je pre mierové riešenie
irackej krízi, prostredníctvom OSN a rezolúcií RB OSN, ale treba si ako krajina pozvaná do
NATO plniť svoje záväzky prinajmenšom tak, ako v r.1999, kedy SR ešte pozvánku nemala.
Upozornil, že v súčasnosti musia politici kandidátskych krajín pozerať "za kopec" a - napriek
prirodzenej mierovej verejnej mienke ohľadom Iraku - nepopulisticky pracovať na ich prijatí
do EÚ a NATO. Priznal, že kandidáti sú medzi mlýnskymi kameňmi - zákonodarnými zbormi
USA a ďalších štátov euroatlantických štruktúr, ktoré budú schvalovať ich vstup. Varoval, že
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ak by sa SR teraz vyčlenilo zo skupiny kandidátov, jeho prihláška by neprešla americkým
Senátom. Podčiarkol dôležitosť dobrých vzťahov SR ku krajinám EÚ a NATO, ale aj s
novou, demokratickou, trhovou RF, na ktorú nemožno stále pozerať ako na SSSR, a s inými
štátmi. Zdôraznil, že malé štáty sú viac odkázané na spoluprácu, a preto si treba vážiť V4. V
budúcnosti totiž môže byť V4 silným partnerom veľkých štátov a tak chrániť a presadzovať
svoje záujmy. .
Prezident SR Rudolf Schuster zopakoval svoje varovania pred faktormi, ktoré môžu
ovplyvniť účasť na referende o vstupu do EÚ - o súhlasu väčšiny občanov totiž nepochybuje.
Za rizikové považuje okrem pocitu, že sa možno spoľahnúť na ostatných občanov, dopady
potrebných reforiem. Uviedol, že si preto začal monitorovať dopady na občanov, najmä
sociálne najslabších. Súčasne vyzval vládu a NR SR, aby boli pripravené pružne zareagovať a
novelizovať reformy, ak by prekročili únosnú hranicu. V tej súvislosti vyslovil nesúhlas s
nadmerným sústredením reforiem v čase a miere, pretože mohli byť rozložené do dlhšieho
obdobia prvej časti volebného mandátu vlády. Dôležité je, aby sa absolventi vracali zo
zahraničia späť. 18.februára- Je vítané, aby absolventi slovenských vysokých škôl odchádzali
do zahraničia "na skusy", ale rovnako je dôležité, aby sa odtiaľ vracali a pomáhali rozvíjať
SR, vyjadril sa dnes na stretnutí s Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici prezident SR Rudolf Schuster. Ako dodal, zatiaľ sa mu nepodarilo zistiť, koľko
absolventov ostáva v zahraničí, pritom SR bude"múdre hlavy po vstupu do EÚ potrebovať".
Predseda AS UMB Jaroslav Ďaďo uviedol, že z terajšieho 5.ročníka študentov
Ekonomickej fakulty UMB chce odísť za praxou v zahraničí viac ako polovička študentov.
Upozornil, že však ekonómovia nachádzajú vonku lepšie uplatnenie ako prírodovedci či
technici. V súčasnosti je v zahraničí, odhadol, asi tretina absolventov EF UMB, koľko sa ich
zatiaľ vrátilo či sa chce vrátiť, však zmonitorované nie je. Dodal, že študenti na svojich
praxiach väčšinou prechádzajú "americkým syndrómom". Odchádzajú na tri štyri mesiace,
najskôr sú nadšení prostredím, vidinou možností a výdelkov, ale po dvoch troch mesiacoch
vytriezvejú a začínajú si uvedomovať širšie spoločenské súvislosti v zahraničí a podmienky,
ktoré im poskytuje SR. Prezident na základe skúseností z Kanady tvrdil, že v Amerike je
lepšia práca s talentmi, ale v priemere sú slovenskí absolventi lepší, všestranejší a jazykovo
zdatní tam dobre obstoja.

Petícia
Hranicu 2000 prekročil 20.februára počet podpisov pod petíciou za vyhlásenie referenda o
vstupu do NATO nazbieraných v B.Bystrici. Na mieste, ktoré bolo až do polovičky februára
jediným miestom v Banskobystrickom kraji, kde sa podpisy verejne zbierali, sa prvá tisícka
nazhromaždila za 11 dní, druhá za 15. Pritom na rozdiel od prvých týždňov sa vo februári
predĺžil čas zbierania z dvoch na tri hodiny denne. Zavŕšenie prvej tisícky sa urýchlilo v
prvých dňoch po prerušení štrajku železničiarov, neskôr tempo pokleslo, ale rozšíril sa zbor
aktivistov. V súčasnosti je v kraji možné petíciu podpísať tiež v Detve, Zvolenu či Žiari nad
Hronom, keď pre verejný zber podpisov ponukli priestory svojich prevádzok drobní
podnikatelia. Primátor Banskej Štiavnice Marián Lichner však musel k podpisu využiť
pracovnej návštevy B.Bystrice. Iracká kríza podnecuje niektorých občanov k snahe rozvinúť
diskúsiu o významu členstva, ale aktivisté odmietajú toto téma s poukazom, že petícia nie je o
vstupu, ale o občianskom práve rozhodovať o svojom osude.
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Primátori B.Bystrice a Šalgotarjánu o EÚ, trhoch a športe
rokovali 20.februára v našom meste. O problematike komunálnej politiky, ale aj o otázkach
prípravy miest a regiónov Maďarska a SR na členstvo v EÚ si budú dva razy ročne vymieňať
informácie a skúsenosti primátori Banskej Bystrice a maďarského Šalgotarjánu Ján Králik a
Béla Puszta. Ako informovala hovorkyňa MsÚ Dagmar Svešniková, primátori sa v Banskej
Bystrici dohodli o tohtoročnej spolupráci v oblasti politiky, kultúry, športu a hospodárstva.
Primátori sa stretnú dvakrát ročne, zástupcovia MsÚ sa v máji stretnú v Šalgotarjáne,
v októbri v B.Bystrici. V apríli sa banskobystrickí futbalisté zúčastnia turnaja v Maďarsku,
mestá si vymenia účastníkov na letných detských táboroch a na folklórnych festivaloch,
stretnú sa zástupcovia obchodných a priemyselných komôr. Maďarské partnerské mesto sa
predstaví na banskobystrických výstavách For Region (v máji) alebo Slovenská zima - Hotel Šport - Línia (v septembri), maďarskí remeselníci sa zúčastnia Dní mesta B.Bystrica a naopak
banskobystrickí podnikatelia dostanú priestor v apríli na výstave v Šalgotarjáne.

Reforma je nedomyslená a organizačne nezvládnutá
Už teraz robí stavebné konanie len v polovičke obcí Banskobystrického kraja vyšší počet
úradníkov ako ho robil pred presunom kompetencií na OÚ
- Reforma verejnej správy je nedomyslená, organizačne nezvládnutá a jednotlivé jej kroky na
seba nenadväzujú, vyhlásil 24.februára v B.Bystrici prednosta banskobystrického KÚ Milan
Kepeňa. Zdôraznil, že by sme sa nemali klamať napr. o šetrení pracovných síl, lebo ušetrí ich
len štátna správa, ale nie samospráva. Konštatoval, že z 516 obcí kraja ešte 256 nezačalo
vykonávať právomoci v oblasti stavebného konania, ale zvyšné už teraz sami alebo na 14
spoločných úradovniach zamestnávajú 70 pracovníkov - o dvoch viac ako v minulosti
všetkých 13 OÚ v tejto oblasti.
Prednosta uviedol, že len v siedmich okresoch začali všetky obce s výkonom
právomocí v sfére opatrovateľskej starostlivosti, ale v šiestich zvyšných je 64 obcí nepokrýva.
Prednosta sa preto domnieva, že časť obcí nezačne do pol roka od presunu - čiže do 1.júla - s
výkonom nových právomocí a tie sa zo zákona vrátia na OÚ.
Počudovanie prednostu, ktorý do funkcie prišiel z podnikateľskej sféry, vyvoláva
reťazec trojnásobného transferu prostriedkov z vlády a rezortov cez KÚ na mestá a obce
namiesto priameho prevodu. Ako poznamenal, "logika stojí vzadu", pretože len za transferové
bankové poplatky "by sa dalo vyfinancovať desať škôl". Podľa prednostu ide pravdepodobne
o prejav nedôvery rezortov k schopnostiam samosprávy, že by nevystačila so zdrojmi po celý
rok. Ako sám priznal, nie je presvedčený o schopnostiach veľkej časti nových starostov
zvládnuť ekonomiku nových právomocí, ale aj nových zodpovedností.

KAUFLAND
Banskobystrické MsZ 26.februára schválilo odpredaj 228 metrov štvorcových mestského
pozemku na Prednádraží pre výstavbu obchodného strediska Kaufland. Rozhodnutie MsZ
padlo bez diskusie, pritom na prelomu desaťročí prvé úvahy o obchodnej zástavbe v danom
priestore vyvolali pomerne ostré diskusie a petičnú akciu. O výsledkoch zasadnutia MsZ v
Banskej Bystrici informovala hovorkyňa MsÚ Dagmar Svešniková. V ďalšom prípade, ktorý
roky bol predmetom rokovaní a snáh mesta - v prípade získania a prevádzkovania polikliniky
- MsZ odporúčilo primátorovi vrátiť licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Napriek pripravenosti mesta bola totiž poliklinika prevedená na VÚC, ktorý ju však zo
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zákona nemôže previesť na iný subjekt. Zdravotnícke služby občanom sú však zabezpečené,
lebo ani VÚC nemôže objekt využívať inak.
MsZ uzatvorilo aj iný dlhodobejší problém - VZN o podmienkach držania a chovu
psov na území mesta. Stanovilo priestory pre ich výbeh, zodpovednosť za ich evidenciu,
bezpečnosť a za čistotu. Každý pes bude mať na MsÚ svoj evidenčný list, každý majiteľ
dostane na rok 240 vrecúšok na zber ich výkalov. O.i. tiež stanovuje, že za nebezpečného psa
bude označený každý pes, ktorý nevyprovokovane pohrýzol človeka.
Otvorená ostala otázka zriadenia spoločného Obecného úradu pre mesto a niekoľko
okolitých obcí. Otvorený je aj osud - štatút a postavenie - občianských rád, kde na seba
narazili skúsení a noví poslanci bez ohľadu na politickú príslušnosť. Rezervy ve
vedomostiach poslancov odzrkadlili tiež diskusie spojené s problematikou územného
plánovania a stavebného konania. Poslanec Miroslav Toman preto aj vystúpil s kritikou, že sú
nezodpovedné verejné vyhlásenia niektorých poslancov, že mesto nemá územný plán - má ho,
aj keď už z polovičky 70.rokov -, pretože to odrádza možných investorov.

SDKÚ
chce byť mienkotvornou stranou, čo vraj nezávisí do počtu poslancov, ale na informovaní
občanov. Spolupracovať s všetkými politickými stranami, vrátane opozičných, a s
mimovládnymi organizáciami, profesnými skupinami a občianskymi iniciativami a spojiť ich
v záujmu presadzovania potrieb mesta a regiónu sa bude snažiť nové vedenie Miestneho
zväzu SDKÚ v B.Bystrici. Dňa 4. marca to na stretnutí s novinármi zdôraznili nový predseda
MZ SDKÚ v B.Bystrici Viktor Marko a poslanec MsZ a prednosta OÚ v B.Bystrici Martin
Baník. Zatiaľ rokovali s KDH a DS, kontaktovali Občianske združenie Občania v akcii,
Európsky klub, Divadlo z Pasáže, formujú Združenie žien SDKÚ atď.
Martin Baník zdôraznil potrebu spoločného úsilia všetkých strán a aktívnych občanov
a združení pracovať na presadení výstavby štvorprúdovej rýchlostnej cesty z Nitry do
banskobystrického regiónu a jej pokračovania smerom na Košice a prinajmenšom na
odmietnutí úvah MDPT SR o oddialení výstavby niektorých úsekov a obchvatov na
spomínanej trase. Prednosta priznal, že ministri dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorí sa v
ostatných rokoch regrutovali z SDKÚ, presadzujú severný variant, ale ako podčiarkol, treba
budovať oba ťahy. Podpredsedníčka MZ SDKÚ Miroslava Valková pripomenula ešte nutnosť
budovať severojužné prepojenie a zastáva názor, že výstavba všetkých troch ťahov by mala
byť financovaná približne rovnako. Ambíciou SDKÚ v krajskom meste je stať sa
mienkotvornou stranou a to aj napriek tomu, že v 31-člennom MsZ má len dvoch poslancov.
Ako M.Baník podotkol, viac ich má v zastupiteľstve VÚC a je len nutné ich funkcie a
pôsobenie synergicky využiť. Jedným z cieľov a nástrojov je zlepšenie informovanosti
občanov o verejnom dianí a riešení problémov v meste a regiónu. Ďaľším z cieľov je
efektívnejšie zorganizovať členov strany, jej nominantov vo verejných funkciach a
sympatizantov v okrese založením nových MZ SDKÚ a rozvinutím práce Okresnej rady
SDKÚ.

Predseda petičného výboru za vypísanie referenda Eduard Chmelár
o NATO v Banskej Bystrici
: Referendum o NATO podnecuje hlbšiu diskúsiu a rozmýšľanie
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4.marca - Petícia za vypísanie referenda o vstupu SR do NATO vyvolala hlbšiu diskúsiu o
bezpečnostných otázkach, prínosoch a záporoch členstva v NATO a podnecuje k novým
pohľadom a inému rozmýšľaniu na tieto témy, uviedol v B.Bystrici Eduard Chmelár,
predseda petičného výboru za vypísanie referanda. Naopak štátny tajomník MO SR Rastislav
Káčer v rozhovoru s novinármi tvrdil, že diskusia o tejto problematike už prebehla pred
dvoma rokmi - a to za malého záujmu verejnosti - pr R.Káčer neverí v dostatočnú účasť v
prípadnom referendu, E.Chmelár ano, ale nazdáva sa, že o výsledku rozhodne kampaň, na
ktorú má vláda k dispozícii viac peňazí ako odporcovia vstupu do NATO
Zdôraznil, že ak bude referendum vyhlásené, vláda pri naplňovaní ústavného práva
občanov splní organizačné povinnosti, ale politicky ho nepodporí. Nedomnieva sa ani, že by
sa referenda zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov. Podľa neho je referendum o NATO
zbytočné, kedže sa v nem rozhoduje konsensom a jediný štát môže zablokovať jeho
rozhodnutie, a naopak referendum o EÚ nutné, pretože EÚ prijíma zákony, ktoré sú pre
členské štáty záväzné a pritom ich nemôžu ovplyvniť. E.Chmelár sa nazdáva, že účasť bude
dostatočná a výsledok bude - kvôli finančným možnostiam, ktoré má vláda na vedení
kampaní - pre vstup. Súčasne ale uviedol, že za milióny Sk, ktoré vláda vynaložila v
ostatných rokoch na propagáciu vstupu, je výsledok neefektívny a že vláda o vstupu aj lže a
hovorí mýty. Pripomenul napr. tvrdenia o spojitosti členstva v EÚ a NATO a fakt, že ostatní
noví členovia EÚ sú nečlenovia NATO.
R.Káčer zdôraznil, že je výhodnejšie byť v NATO a rozhodovať ako byť mimo.
Pripomenul tento efekt pre jeho terajších členov, ktorí nie sú bezprostredne ohrození, ale
členmi ostávajú. Súčasne upozornil, že NATO je vyvíjajúci sa subjekt a raz možno nebude
treba, aby SR bolo jeho členom. Verí v silnú EÚ, ale potvrdením toho bude, až v RB OSN
bude miesto Francúzska a V.Británie EÚ. Podľa E.Chmelára majú bezpečnostné systémy
budúcnosť, ale dočasnou zábezpekou môže byť aj neutralita, ktorá v čase terorismu nadobudla
nový význam. Upozornil, že OSN je tak silné, ako jeho členovia dovolia, a poukázal na slová
H.Kiessingera, že pre USA je najväčším rizikom silná, jednotná Európa. V súvislosti s Irakom
pripomenul, že postoj USA je opačný ako za suezskej krízi, keď odmietlo zásah NATO
vysvetlením podstaty sebaobrany.

Za vyššie zastúpenie žien v politike
Získať v budúcich voľbách do NR SR 30 % mandátov pre ženy je cieľom Asociácie Fóra žien
2000. Ako 5.marca na stretnutí Regionálnej platformy Za vyššie zastúpenie žien v politike v
B.Bystrici uviedla jej regionálna koordinátorka Dana Švihlová, dlhodobým cieľom je
vyrovnaný pomer žien a mužov. Dosiahnutím 30 % by sa, ako dodala, stalo ženské hnutie
mienkotvornou skupinou. Asi štyridsať žien sa zhodlo, že si ženské organizácie musia
zostaviť regionálny akčný plán. Jeho obsahom má byť zabezpečenie ďalších diskúsií o
postavení žien v spoločnosti, o ich zastúpení vo verejnom živote a o ich vstupu do politiky,
zaistenie podpory ich vstupu do politiky, organizácia tréningov a školení pre ich verejnú
činnosť, získavanie prípustného lobingu pre nich a vytváranie odborných skupín, ktoré by
ponúkali svoju pomoc verejnej správe pri riešení spoločenských problémov.
Lisette Dekkerová z nizozemského Inštitútu pre verejné otázky a politiku informovala
o formách, ako tam dosiahli 37-% zastúpenia žien v parlamente, čo je 3.miesto vo svete. V
politických stranách použili morálne, nezáväzné kvóty a presadením žien na volitelné miesta
v jednej zo strán prinútili k tomu aj zvyšné strany. Ministerstvo vnútra zasa použilo danú
kvótu pri menovaní starostov a primátorov. zdôraznila, v úsilí sa ale nesmí poľaviť, lebo by
miera zastúpenia klesla. Prezidentka OZ Profesionálne ženy Dagmar Šimunková zdôraznila
snahu využiť synergiu mužského a ženského prístupu pri vyššom zastúpení žien. Podľa nej
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muži prichádzajú s koncepciami a ženy dopĺňajú o praktické veci, pri riešení problémov ženy
uplatňujú empatiu a sklon chcieť slúžiť rodine a okoliu. Poslanec MsZ v B.Bystrici Pavol
Bielik za podmienku vyššej účasti žien vo verejnej službe a zmeny pohľadu na to označil
považuje lepšie sociálne zabezpečenie celej rodiny. Zatiaľ podľa neho SR legislatívne a
morálne k tomu nedorástla, za dôležité považuje aj hlbšiu komunikáciu rôznych subjektov na
toto téma. Exposlanec NR SR Anton Hoffmann tvrdil na základe praxe SDĽ, že ženy musia
zatiaľ presvedčovať, že treba ísť do politiky. Beata Hirtová z Komunitnej nadácie Zdravé
mesto upozornila na veľký priestor, ktorý majú ženy na ovplyvňovanie verejného diania cez
neziskové organizácie. Ženy chcú v budúcich voľbách do NR SR získať 30 % mandátov
Je potrebné ťažiť zo synergického efektu mužských a ženských prohľadov a riešení, mužskej
koncepčnosti a ženskej praktickosti a empatie

Spolupráca s Leningradskou oblasťou
Banskobystrický samosprávny kraj 10.marca 2003 predložil zmluvu o spolupráci s
Leningradskou oblasťou. Návrh dohody o spolupráci obsahuje viacero oblastí pre kontakty,
konzultácie a výskum Záujem podpísať v máji Dohodu o spolupráci medzi Zákonodarným
zborom Leningradskej oblasti a Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja
bol výsledkom päťdňovaj oficiálnej návštevy predsedu BBSK Milana Marčoka v
Leningradskej oblasti v Ruskej federácii. V návrhu dohody sa najväčší dôraz kladie na rozvoj
vzťahov volených orgánov a na oblasti činnosti miestnej samosprávy, rozpočtovú a daňovú
politiku, sociálnu starostlivosť, dopravu, nové technológie a výstavníctvo. O rokovaniach
M.Marčoka v RF informovala médiá hovorkyňa BBSK Petra Polievková. K predmetom
záujmu patrí tiež kultúra, veda, školstvo a cestovný ruch. Spolupráca okrem návštev
predstaviteľov a poslancov by sa mala odvíjať aj vo forme konzultácií, pracovných skupín,
spoločných výskumov a priamych kontaktov komisií volených orgánov.Návšteva delegácie
BBSK zloženej z predsedu a poslancov komisie pre zahraničné vzťahy Zastupiteľstva BBSK
sa konala na pozvanie ZZLO a delegácia okrem Sankt Peterburgu navštívila ešte iné mestá
oblasti. Delegácia rokovala s predsedom ZZLO Vitalijom N.Klimovom, vicegubernátorom
oblasti, s tajomníkom Rady Medziparlamentného zhromaždenia krajín SNŠ a ďalšími
predstaviteľmi oblasti a miest.

Premiér vlády v Banskej Bystrici
Dňa 11.marca navšívil Banskú Bystricu na pracovnom rokovaní premiér vlády Mikuláš
Dzurinda s cieľom do konca marca zanalyzovať preinvestičnú legislatívu. V tomto roku chce
vláda predložiť NR SR 30 až 40 úprav zákonov k reforme verejnej správy. Do konca marca
vláda vyhodnotí terajšiu legislatívu na podporu investícií a navrhne jej úpravy, aby tak
vytvorila nové impulzy pre investície. Pritom vo zvýšenej miere chce investície nasmerovať
do hospodársky zaostávajúcich regiónov východného a stredného Slovenska a do okresov s
najvyššími mierami nezamestnanosti. Na brífingu s novinármi dňa 11.marca to v B.Bystrici
pri príležitosti rokovania s predsedami VÚC vyhlásil premiér Mikuláš Dzurinda. Podrobnosti
premiér neuviedol. Priznal, že rozhodujúce slovo pri umiestňovaní kapitálu má investor, ale
ako dodal, vláda môže jeho rozhodovanie do istej miery ovplyvňovať. Premiér konštatoval, že
sa predsedami VÚC zhodli na nutnosti pokračovať v reforme verejnej správy. Vláda chce
tohto roku NR SR predložiť 30 až 40 úprav zákonov týkajúcich sa reformy, aby prebiehala
lepšie a účelnejšie. Do dvoch rokov chce premiér reformu zavŕšiť. K fiškálnej decentralizácii
dôjde až od 1.1.2005, pretože od 1.1.2004, kedy vstúpi do platnosti nová daňová reforma,
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bude prechodný rok na čiastočné zavedenie, vyskúšanie a vytvorenie vhodného modelu
decentralizácie. M.Dzurinda pripomenul, že v r.2004 až 2006 bude SR k dispozícii 1,6 mld.
eur z kohéznych fondov EÚ, pričom 42 % tejto čiastky by mali čerpať VÚC na svoje
projekty.
Predsedovia sa s premiérom dohodli na vzájomnej komunikácii. Pravidelne by sa mali konať
konať rokovania predsedov s jednotlivými rezortnými ministrami vlády a tiež aj rozšírené
rokovania predsedov VÚC s premiérom a viacerými členmi vlády.

Premiér v Euroatlantickom centre
Dňa 11.marca na prednáške Euroatlantického centra v B.Bystrici premiér Mikuláš Dzurinda
vyhlásil., že SR môže EÚ obohatiť o poctivosť k životu, zodpovednosť,
konkurencieschopnosť aj pokoru Štáty EÚ musia najmä zjednocovať podstatu - politiku, a až
potom normy, kvôty a iné obchodné a výrobné parametre, Premiér sa domnieva , že EÚ má na
líderstvo v radu témat a na presadzovanie mierovej cesty. Za hlavnú hodnotu označil právo na
život, upozornil ale aj na zodpovednosť demokratických lídrov za zbavovanie sveta
diktátorov, za obranu pred genocídou a za boj "proti kultu zla". Štáty EÚ musia zjednocovať
najmä politiku, nie normy Podľa premiéra spor o Irak urýchlil diskusiu v EÚ o zjednocovaní
politiky, keďže doposiaľ bola "namyslená, vajatala, presadzovala svoje ego" a zabúdala na
podstatné. Pritom ocenil aktívitu menších štátov, ktoré preukázali, že môžu hrať rovnocennú
úlohu s veľkými krajinami. Zdôraznil, že SR by nemala prepásť šancu byť členom EÚ a
spolurozhodovať o dôležitých témach. Nepripúšťa neúspech referenda o vstupu do EÚ ako aj
neratifikovanie vstupu SR, lebo SR má v EÚ dobré renomé. SR by podľa neho mohla
obohatiť EÚ o poctivosť k životu, o zodpovednosť, že možno utratiť len to, čo sa zarobí, o
schopnosť konkurovať aj najlepším na svete, ale aj o pokoru v tom, že môže byť ktosi lepší, o
manuálnu inteligenciu či rýchle učenie. Nenazdáva sa, že by medzi hodnotami EÚ a USA boli
väčšie rozdiely a domnieva sa, že v spoločnej európskej bezpečnostnej politike by
transatlantický aspekt mal byť viac prítomný. Zopakoval obranu bombardovania Juhoslávie
vojskami NATO ako zásah proti šialencovi, ktorý ohrozoval Európu. Vyzdvihol zásluhu USA
na mieru v Kosove, odkiaľ možno odísť až po tom, ako sa vyjasní jeho štatút, zaistí jeho
multietnická obnova a zakorenia tam mocenské štruktúry.
EÚ by sa mala formovať na zásade subsidiarity, z nej by malo vyplynúť, kedy použiť
medzivládny a kedy komunitárny princíp. M.Dzurinda podporuje rotujúce predsedníctvo a
spojenie funkcie prezidenta s vysokým predstaviteľom pre bezpečnostnú a zahraničnú
politiku. Odmieta otváraním zbytočných a sporných témat rozpalovať vášne, pretože
vonkajšie znaky a heslá nie sú tak dôležité ako podstata politiky.

SLOVENSKÁ POŠTA:
Vecné ceny pre desať jednotlivcov a sedem kolektívov v Banskej Bystrici vyžrebovali
12.marca organizátori Vianočnej pošty 2002, už 4.ročníka predvianočného projektu
Slovenskej pošty. Z pisateľov 83.047 listov, resp. počtu zníženého asi o tri tisícky
odosielateľov, ktorí nenapísali spiatočnú adresu, získali najcennejšie darčeky - osobné
počítače - Janko Dukay zo Svätoplukova (okr. Nitra) a žiaci 2.triedy ZŠ v Sobotišti (okr.
Senica). Generálny riaditeľ SP Jaroslav Dobrotka ocenil priebeh 4.ročníka, najmä 55percentný nárast záujmu o filatelistickú časť - Vianočné pozdravy.
Službu Vianočné pozdravy - označenie vianočnou nálepkou a opečiatkovanie
originálnou pečiatkou z Rajeckej Lesnej, kde je najväčší drevený Betlehem v SR, využilo
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20.140 odosielateľov. Pritom ako J.Dobrotka dodal, registrovaných filatelistov je v SR medzi
tromi a štyrimi tisíckami. Záujem o túto službu rastie aj v zahraničí. Ježiško rozdával darčeky
z Vianočnej pošty . Poštu Ježiškovi zaslalo 78.995 jednotlivcov vo veku od troch rokov vyše,
väčšina vo veku do deviatich rokov, a 823 kolektívov, z toho 557 detských.E-mailom prišlo
3099 listov. V Braillovom písme Ježiško odpovedal 37 jednotlivcom a dvom kolektívom.
Najviac listov prišlo zo stredného Slovenska - 27.991, písali tiež deti z Chorvatska, Izraela,
Kanady, Rwandy, SRN, Švajčiarska a USA. Kresby a plagáty, ktoré rad detí poslal, zvažujú
organizátori využiť podobne ako vlani, kedy motívy použili na obrázky na detské pexeso.
Náklady SP na ostatný ročník Vianočnej pošty dosiahli 1,26 mil. Sk, najmä na odpovede,
letáky a plagáty. Ako J.Dobrotka uviedol, minuloročné vianočné tržby SP boli nižšie ako
r.2001. Rozhodujúci podiel na výnosoch SP ale majú hromadní podávatelia, podaj od
obyvateľov v celoročnom priemere predstavuje asi desať percent. Preto nie je možné ani
kvantifikovať dopad využívania mobilov a internetu na vianočné a novoročné blahoželania.

Spoločný obecný úrad
Spoločný obecný úrad 30 z celkových 41 obcí a miest okr. Banská Bystrica bude súčasťou
referátu výstavby a územného rozvoja MsÚ v B.Bystrici. Návrh zmluvy odsúhlasilo
banskobystrické MsZ dňa 13.marca. Zatiaľ boli na tento úrad delimitované z OÚ tri
pracovné miesta za Banskú Bystricu a asi 0,8 pracovného miesta za 29 obcí, od 1.apríla by
sami delimitovať ešte raz také množstva pracovných síl. Z ostávajúcich 10 obcí sa Baláže,
Moštenica, Podkonice, Priechod a Slovenská Ľupča rozhodli pre ziadenie spoločného úradu v
Slovenskej Ľupči, kam bolo preto delimitované asi pol pracovného miesta.
Náklady na prevádzku spoločného úradu pod MsÚ v B.Bystrici zatiaľ nie sú
vyčíslené, podľa prednosta MsÚ Miroslava Muroňa je ale isté, že štát neposkytol samospráve
toľko peňazí, koľko sám vynakladal na túto činnosť. Napr. delimitované mzdové prostriedky
vraj odpovedajú hrubému platu asi 10.000 Sk, podľa MsÚ v skutočnosti boli platy na OÚ asi
o 2/5 vyššie. Pridať sa preto musí z rozpočtu mesta. Podobne má prednosta pochybnosť o
tom, že by boli delimitované čiastky, ktoré OÚ vydával na cestovné, prevádzku vozidiel ap.
Okrem správnych poplatkov, ktoré stránka zaplatí obci, ktorej sa bude jej stavebná činnosť
týkať a ktoré budú prevedené na osobitý účet spoločného úradu, bude preto každá obec ešte
úradu platiť 500 Sk mesačne. Obce zvolili paušál, lebo počet trvalo bývajúcich obyvateľov,
najmä v rekreačných oblastiach, neodpovedá objemu stavebných povolení a územných
rozhodnutí, ktoré sa vydávajú. Otázka územnoplánovacej dokumentácie, resp. výmeny
pozemkov a ich využitía, sa vynoril aj v ďalšom programu MsZ, o ktorom v stredu rokovalo ako poslanci priznali - v nervóznej atmosfére. Otvorený ostáva problém občanmi neželanej
benzínovaj pumpy v B.Bystrici - Radvani, ktorý vyvolal spor o platnosť územného plánu. Pre
mestskú firmu MBB, a.s., je totiž nevýhodná výmena 1735 m2 pozemkov v Radvani v cene
4200 Sk/m2 za 14.840 m2 na Pršanoch v cene do 400 Sk/m2, keď naviac je neisté jeho
využitie.

Minister zahraničných vecí Eduard Kukan v Banskej Bystrici
Z rokovaní so zahraničnými partnermi nemá minister zahraničných vecí Eduard Kukan
signály, že by sa v parlamentoch členských štátov EÚ mali pri ratifikačnom procese
vyskytnúť v prípade SR problémy, ale domnieva sa, že aktívnejšiu diplomaciu treba viest vôči
Francúzsku. Vyslovil sa tak na tlačovej besede14.marca v Banskej Bystrici. Ako zdôraznil,
pre Francúzko je citlivou sférou budúcnosť najmä oblasti poľnohospodárskych dotácií.
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Minister je presvedčený, že referendum o vstupe SR do EÚ bude úspešné, pretože podpora
vstupu je dlhodobo a bez kojukturálnych výkyvov okolo 70 %. Ratifikačný proces však nesie
riziko, že nesúhlas jediného štátu vstup odloží.
Za najlepší lobbing v prospech SR považuje plnenie záväzkov. V súčasnosti je SR s
dvomi výtkami od EK - za regionálnu politiku a finančnú kontrolu - približne v polovičke
pristupujúcich krajin. Pri budúcom hodnotení v máji však minister predpokladá, že SR už
nebude zaostávať v žiadnej oblasti. Záverečná hodnotiaca správa EK na prelomu októbra a
novembra - ak bude bez výhrad - by mala byť pre parlamenty všetkých štátov EÚ
dostatočným argumentom pre súhlas s prijatím SR. E.Kukan odmietol "veľkú kritiku" a
"panické hodnotenia" o nepripravenosti a oneskorení predreferendovej kampane. Pripomenul,
že pre kampaň sú vytvorené vládne štruktúry a finančné zázemie a kampaň sa bude stupňovať
a bude mať motivačný charakter. Na stretnutiach s občanmi je podľa neho rovnako dôležité
informovať občanov o EÚ ako získavať spätnú väzbu o ich postojoch. Zdôraznill, že
informačná kampaň nesmie skončiť referendom, ale musí pokračovať až do vstupu 1.5.2004.
Konštatoval, že pristupujúce štáty by radšej uvítali názorovo zjednotenú EÚ, ťažko môžu
voliť tretiu cestu, a preto sa pripájajú k jednému z názorov. Tvrdil, že pri nedávnom rokovaní
s nemeckým ministrom zahraničia Joschkou Fischerom si tieto otázky vyjasnili.

Zápisy majetku do katastra
V Banskobystrickom kraji okrem okresu Veľký Krtíš vybavujú katastrálne úrady zápisy do
katastra v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote. Vyhlásenie riaditeľa Krajského
katastrálneho úradu v B.Bystrici Milana Mešťana poskytla 17.marca poradkyňa prednostu
KÚ v B.Bystrici Zuzana Lešníková. Riaditeľ tvrdí, že prekračovanie lehôt vo V.Krtíši je
spôsobené odchodom právničky do verejnej funkcie a dlhými lehotami výberových konaní
Úradu pre štátnu službu. Problém s pomalým obsadzovaním uvolnených pracovných miest na
katastrálnych úradoch majú vraj aj v okr. Poltár a Lučenec, ale lehoty rozhodnutí o návrhoch
na vklady plnia. Riaditeľ zdôraznil, že polročné či až 11-mesačné lehoty pre povolenia,
zamietnutia, prerušenia nebo zastavenia návrhov na vklad sú minulosťou a nie je potrebné
reagovať na ponuky sprostredkovateľov. Naviac katastrálne úrady vraj vybavujú žiadosti
priebežne podľa poradia a odmeny za vybavenie vkladu, ktoré sprostredkovatelia od klientov
poberajú, sa k pracovníkom nedostanú. Podľa riaditeľa sa ale napriek dosiahnutí zákonných
lehôt vláda v novele zákona o správnych poplatkoch opäť zaoberá úvahou o obnovení
expresných príplatkov.

Politická strana ANO
Dusná atmosféra pred irackým konfliktom bola aj v Banskej Bystrici
"Politická strana ANO zverejní oficiálne stanovisko k situácii v Iraku až po začiatku
prípadného útoku", vyhlásil 18.marca na tlačovej besede v B.Bystrici po zasadnutí
Republikovej rady predseda ANO Pavol Rusko. Uviedol, že však ANO pozitívne oceňuje
prejav prezidenta USA Georga Busha, najmä 48-hodinové ultimátum pre Saddáma Husajna,
ktoré dáva ešte priestor pre zamedzenie konfliktu. Vyzdvihol, že USA mali pri presazdovaní
rozhodnutí OSN odvahu pohroziť vojnou, pretože ak by sa vojna neuskutočnila nebolo by to
kvôli postoji Francúzska a spol., ale práve kvôli tejto hrozbe. Konštatoval, že žiadna verejnosť
nemôže a nesmie súhlasiť s vojnou, ale preto musia niekedy toto rozhodnutie si zobrať na
zodpovednosť politické reprezentácie. Otázku, že je útok v súladu s mandátom OSN, musí
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podľa neho odpovedať medzinárodný súd. Pre odvolanie chemickej jednotky SR v súčasnosti
nevidí dôvod.
Podľa poslanca Imricha Béreša je rezolúcia BR OSN č. 1441 hroziaca Iraku vážnymi
dôsledkami za nedodržiavanie záväzkov dostatočným mandátom pre útok, pretože od r. 1991
existuje vo vzťahu OSN k Iraku len prímerie. Tvrdil, že treba urobiť poriadok v
medzinárodnom práve, pretože iracká kríza "odkryla v plnej nahote, ako sa zahraničná
politika nemá robiť", ako sa obchoduje s ústupky, dezinterpretujú dokumenty ap. Preto ho
neprekvapilo, že USA úspešne aplikovalo vôči Európe "salámovú metódu".Pavol Rusko bol
až na tlačovej besede informovaný o stretnutí zvyšných troch predsedov koaličných strán v
ten istý deň, ktoré sa venovalo Iraku. Necíti sa však dotčený a nepovažuje to za neprijateľné,
aby sa zišla len časť koaličných vodcov - keď to nie je namierené proti zvyšným členom
koalície.
Otázky eutanázie a drog musia ostať v právomoci SR. V niektorých otázkach sa liberálovia a
konzervatívci nezhodnú, preto je vhodné ich riešenie odložiť . Dńa 18.marca boli predmetom
tlačovej besedy aj Témy eutanázie a drogovej politiky. Podľa Ruska musia byť v prístupovej
zmluve medzi EÚ a SR ošetrené tak, aby ich riešenia ostali v zvrchovanej právomoci SR, v
iných oblastiach by malo SR prevziať prístupy EÚ. Na tlačovej besede v B.Bystrici po
zasadnutí Republikovej rady predseda ANO Pavol Rusko konštatoval, že pohľad liberálov a
konzervativcov na riešení niektorých otázok bude prirodzene vždy odlišný, a tiež sa nazdáva,
že na riešenia niektorých tém v duchu EÚ ešte nie je slovenská spoločnosť zrelá, a preto by sa
mali odložiť, možno o jednu alebo dve generácie.
Naopak za zásadnú požiadavku ANO považuje zabezpečenie práva žien slobodne sa
rozhodnúť o narodení dieťaťa do 12.týždňa tehotenstva. ANO je jednoznačne proti zákazu
interrupcií, pričom 12-týždňová lehota dáva priestor pre vyriešenie prípadov ako znásilnenie
či zmena výrazná rodinných podmienok. Ak Ústavný súd rozhodne o nesúlade zákona o
interrupciach s Ústavou SR, ANO je pripravené okamžite navrhnúť novelizáciu príslušnej
legislatívy.
Podľa poslanca Imricha Béreša by si štáty EÚ mali kultúrno-etické otázky riešiť sami,
ale je treba ich obsah konkretizovať, aby sa predišlo neskorším zbytočným diskúsiam. Podľa
neho nemožno do takých otázok už zahrnúť napr. sobášenie homosexuálnych partnerov,
pretože v Nizozemsku ako jednej z členských krajin EÚ registrované partnerstvá už uznali a
ak by sa taký pár presťahoval do SR (ako členskej krajiny EÚ), nesmie tu byť
diskriminovaný. Vyslovil sa tiež pre to, nespomínať Boha v pripravovanej deklarácii ústavy
EÚ, lebo vraj túto veľmi osobnú záležitosť neprináleží zahŕňať do dokumentu, naviac by to
vyvolalo otázky pri prijímaní nekresťanských krajín.

Pred hrozbou teroristických útokov
V súvislosti s irackým konfliktom a celkovej dusivej atmosfére v svetovej politike boja proti
terorizmu a strachu pred ním sa uskutočňovali bezpečnostné opatrenia na všetkých
úrovniach.
O opatreniach civilnej ochrany MsÚ v Banskej Bystrici pre prípad ohrozenia obyvateľstva
teroristickým útokom sa občania dozvedia včas. V súčasnosti je vraj predčasné hovoriť o
podrobnostiach, pretože by to zbytočne zvyšovalo napätie medzi obyvateľstvo alebo
vyvolávalo paniku. Dňa 19. marca sa tak uvádzalo v stanovisku vedúceho referátu obrany,
bezpečnosti a civilnej ochrany obyvateľstva MsÚ Jána Chlumeckého. Zatiaľ nebola je
vyhlásená branná povinnosť štátu, preto vedúci CO musí zachovávať mlčanie. Opatrenia
civilnej ochrany MsÚ sa budú zverejnené včas. Vedúci v stanovisku konštatuje, že "na
základe vyšších nariadení Rady obrany štátu SR, krízového štábu CO a nariadení prezidenta
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republiky o brannej pohotovosti štátu - v prípade vyhlásenia vojny alebo brannej pohotovosti
sa riadime režimovými opatreniami". Vedúci pripomenul zákon o civilnej ochrane, ktorý
zamestnávateľom ukladá povinnosť zaistiť potrebné ochranné prostriedky pre zamestnancov,
a nezaradených občanov odkazuje na MsÚ, ktorý sa o nich postará a "v prípade potreby
poskytne aj súvisiace informácie". Tvrdil, že sú pripravené všetky potrebné opatrenia, výdajné
strediská, masky, kryty ap., o ktorých však bude hovoriť, iba v prípade vyhlásenia brannej
pohotovosti štátu. Vlani vyšla brožúrka o civilnej ochrane obyvateľov. Spôsoby ochrany proti
aktuálne uvažovaným nebezpečným látkam sú v revue Civilná ochrana, ale ani všetky mestá
ju neodoberajú, tobôž obce. Základné informácie o správaní obyvateľstva pri ohrození
nebezpečnými látkami, živelnými pohromami a pri dopravných nehodách poskytuje brožúrka
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia, ktorá vyšla v septembri minulého roka. Informácie
z tejto oblasti prináša priebežne revue Civilná ochrana; jej prvé tohtoročné číslo napr.
obsahuje popis účinkov a ochrany pred nebezpečnými látkami, ktorých použitie sa v
súčasnosti považuje za najpravdepodobnejšie. Médiá o tom v ovzduší strachu zo svetového
konfliktu informovala aj Eva Benčíková zo Vzdelávacieho a technického ústavu civilnej
ochrany v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica. Spomínaná 32-stranová brožúra
obsahuje najdôležitejšie telefónne čislá, všeobecné zásady činnosti, zásady prvej pomoci,
spôsoby varovania obyvateľstva, návod čo robiť, ak zaznie siréna, ako sa správať pri úniku
chemických, biologických a radioaktívnych látok a pri dopravných nehodách a povodniach,
aké sú prostriedky improvizovanej ochrany tela a pri dýchaní, ako sa správať pri evakuácii,
ako vtedy zabezpečiť dom a domáce zvieratá, akú evakuačnú či ubytovaciu batožinu si zobrať
pre seba a pre deti, ako sa správať v úkrytoch. Eva Benčíková dodala, že 95.000 výtlačkov
brožúry mali distribuovať KÚ a OÚ. Odbornú revue o CO odoberá väčšina miest, ale len
zlomok obcí. Ako poznamenala, rad starostov absolvuje školenia vo VTÚ CO, ale nemálo sa
ich po voľbách zmenilo a revue im poskytuje aktuálne informácie a osobitné prílohy na tému
CO. V minulom roku odbor civilnej ochrany KÚ v B.Bystrici skontroloval 80 % skladov CO
obcí a miest v kraji. Vyplynulo z nich, že veľká väčšina skladov vyhovuje, zvyšok sa mal
uviesť do vyhovujúceho stavu. Dňa 19.marca sa pre médiá takto vyjadril vedúci odboru CO
Marian Vazan. Uviedol, že všetky opatrenia vyplývajúce z úloh Ústredného krízového štábu
sa v Banskobystrickom kraji plnia a nie sú žiadne indície, že občania kraja boli v ohrození.
Zdôraznil, že KÚ organizuje školenia pre primátorov, starostov, zástupcov základných a
stredných škôl a podnikov, venuje sa supermarketom a iným priestorom veľkého
zhromažďovania ľudí a v r. 2001 vybavil všetky obce a mestá kraja asi piatimi tisíckami
brožúrok o opatreniach v krízových situáciach. Podľa neho sú preto vytvorené podmienky pre
správne reakcie v prípade krízovej situácie, ako však podotkol, štát občanov zabezpečí v
krízovej situácii, ale občania musia byť ochotní prijímať informácie. Vedúci pripomenul, že
všetky obce a mestá majú plány ochrany obyvateľstva a kompetentní by si ich mali
skontrolovať a zopakovať. Rovnako občania by si mohli zopakovať zásady správania v
krízových situáciach, rozpamätať sa či informovať sa o prevádzkovateľoch nebezpečných
látok v okolí, o zátopovom území atp. Ako dodal, tieto záležitosti by si ale občania mali
overiť a zopakovať aj indy ako len v časoch, kedy je to aktuálne. V tej súvislosti odmietol
vyvolávanie paniky kvôli krytom či ochranným maskám, slúžiacim len pre dočasnú ochranu,
pretože hlavnou formou ochrany je evakuácia z ohrozeného priestoru. Pre analýzu
nebezpečných látok má civilná ochrana tri kontrolné chemické laboratória v Nitre, Slovenskej
Ľupči (okr. B.Bystrica) a Jasove (okr. Košice - okolie) a buduje dva mobilné moduly, ktoré
budú schopné nasadenia napr. v rámci NATO. Informáciu podal riaditeľ technického odboru
Vzdelávacieho a technického ústavu CO v Slovenskej Ľupči Miroslav Koppa. Moduly sú
vybudované z asi 75 %, tohto roku sa nákladom 5,7 mil. Sk majú dobudovať na 80 %.
Konštatoval, že pre sledovanie radioaktívneho žiarenia sú k dispozícii dve siete, každá na
inom princípe, z ktorých jedna pracuje nepretržite, druhá by sa uviedla do chodu v prípade
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namerania vyšších hodnôt. Sieť akustických sirén sa postupne modernizuje, elektrické sa
nahradzujú elektronickými. Pritom stály operačný dozor CO pracuje na úrovni ústredia a
krajov a na úrovni okresov je zabezpečena dosažiteľnosť príslušných pracovníkov. Uviedol,
že VTÚ CO je servisným pracoviskom pre rôzne zariadenia CO, od prostriedkov
individuálnej protichemickej ochrany ako detské vaky, filtre a lícnice až po dozimetrické
prístroje. Tvrdil, že si plní svoje úlohy a zásobuje sklady aj podľa požiadaviek miest a obcí a
specifických podmienok, napr. v okolí jadrových elektrární jodidovými tabletami urobiť.
Prednosta KÚ v Banskobystrickom kraji Milan Kepeňa dodal, že v kraji (má rozlohu 9455
km2) je 377 sirén, z ktorých 2/3 je na štátnych objektoch, sedem percent na mestských a
zvyšok majú súkromné firmy. Zo skúšok vyplýva, že poruchovosť je nižšia ako päť percent.

ZRS v Banskej Bystrici proti vojenskému zásahu
Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) je jednoznačne proti vojenskému zásahu proti
Iraku, pretože sa zvyšovala reálna šanca na jeho mierové odzbrojenie, vyhlásil 19.marca pre
médiá predseda ZRS Ján Ľupták. Predseda povedal, že misia inšpektorov mala pokračovať,
lebo výsledky, ktoré prinášala, dostávali spád a narastali. ZRS zásadne odsudzuje terorismus,
ale treba proti nemu voliť príslušné, čo najefektívnejšie nástroje. Predseda súčasne
pripomenul, že mimo príslušné zmluvy o obmedzení zbrojení sa držiteľmi zbraní hromadného
ničenia stali napr. Izrael, Pakistán či India. Upozornil, že ak sa vôči všetkým problematickým
držiteľom týchto zbraní nepostupuje rovnako, vyplýva z toho, že ide o ekonomické záujmy.
K účasti slovenskej protichemickej jednotkyv Iraku uviedol, že ide o profesionálov,
žoldnierov, ktorí tam pôsobia na svoju zodpovednosť. Pozastavil sa nad spormi ohľadom
mandátu pre túto jednotku a podčiarkol, že za nejasnú formuláciu sú zodpovední poslanci NR
SR.

Podpora referendu, protest proti plánu výstavby ciesť
Výzvu k občanom Banskobystrického kraja, aby sa zúčastnili májového referenda o vstupe
SR do EÚ a kladne sa k vstupu vyjadrili, dnes na svojom zasadnutí schválili poslanci
Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 21.marca 2003. Vo vyhlásení
zdôraznili dôležitosť napojenia SR a banskobystrického regiónu na európske politické a
ekonomické štruktúry, ktoré by malo priniesť všetranný rozvoj územia a potrieb jeho
obyvateľov. Výzvu smerujú k občanom bez ohľadu na ich národnosť, náboženstvo a politickú
príslušnosť. Naopak protestné vyhlásenie poslanci schválili k vládnemu aktualizovanému
plánu výstavby diaľníc a rýchlostných komunikácií. Poslanci vyjadrili v diskúsii dôrazný
nesúhlas s celkovou koncepciou výstavby ako aj s čiastkovými zmenami, ktoré odsúvajú
dokončenie rozostavaných stavieb kritického úseku Hronský Beňadik - Žiar nad Hronom a
výstavby obchvatov obcí na trase Zvolen - Košice. Upozorňujú, že plánované rýchlostné
komunikácie R1 a R2 sú dôležité pre prepojenie regiónu smerom na hlavné mesto a krajiny
EÚ a tak pre ekonomický rozvoj tohto zaostávajúceho regiónu.

Krajská konferencia SDĽ
v Banskobystrickom kraji rozšírila zloženie kandidátov na predsedu SDĽ o piateho kandidáta
- Eduarda Chmelára. Konferencia odporúča kandidátov v poradí Ľubomír Petrák, Peter
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Ponický, Irina Šebová a E.Chmelár; naopak osoba Ľubomíra Andrassyho medzi kandidátmi
nie je. O výsledkoch konferencie, ktorá 22.marca zasadala v B.Bystrici, informoval
zástupcov tlače znovuzvolený predseda krajskej organizácie Anton Hoffmann. Konferencia
zhodnotila uplynulý rok, najmä voľby a pozíciu SDĽ v kraji. Voľby do NR SR označila za
neúspech, aj keď v porovnaní krajov získala v banskobystrickom pomerne najviac hlasov.
Komunálne považuje za úspešné, keďže získala sedem primátorských stolcov. Podľa
A.Hoffmanna v kraji SDĽ strácala kvôli sporom v ústredí strany, nie kvôli zlyhaniu krajských
štruktúr, naopak za pôsobení jej kandidáta vo funkcii prednostu KÚ sa do kraja vraj
nasmerovali investície za miliardy Sk. Pozície sa stratili v Lučenci a Veľkom Krtíši, kde
primátori - jej nominanti - prešli k SDA, čím rozbili ľavicu a tá sa nedokázala presadiť.Do
budúcnosti konferencia prijala desaťbodový program. Prioritou je presadzovanie výstavby
rýchlostných komunikácií z Nitry do kraja ako nástroja pre prílev investícií, rozvoj obchodu a
zvýšenie dostupnosti a tak realizáciu hlavného cieľa - tvorbu pracovných miest. Konferencie
sa zúčastnili Ľ.Petrák a P.Ponický. Prvý, poverený v súčasnosti vedením SDĽ, zdôraznil
nutnosť dať politike SDĽ ľavicový obsah a predložiť alternatívne programy pre školstvo,
zdravotníctvo, dôchodkovú reformu. Exminister P.Ponický poukázal na krízu ľavicovosti,
priznal rozpor medzi slovy a činmi SDĽ, akcentuje odlíšenie SDĽ od iných strán a budovanie
novej dôvery medzi občanmi. Sto delegátov konferencie zvolilo na nové dvojročné obdobie
21-členný Krajský výbor a dvoch podpredsedov. Vo voľbách predsedu A.Hoffmann získal 60
hlasov, jeho protikandidát Norbert Boldiš 18. Banskobystrická SDĽ žiada mierovú cestu
odzbrojenia
Ukončenie vojenských operácií a využitie všetkých mierových prostriedkov k riešení irackej
krízi žiadali vo svojom vyhlásení 22.marca delegáti Krajskej konferencie SDĽ v B.Bystrici.
Súčasnú vojnu charakterizovali ako bezprecedentný arogantný akt USA a ich partnerov, ktorý
je v rozpore s Chartou OSN, rozhodnutiami BR OSN a ušľachtilými mieorvými myšlienkami.
Vyhlásenie konštatuje, že záujmy jednotlivých štátov nelze nadradiť nad slobodu, rovnakú
bezpečnosť a mier. Pripomína tiež, že medializácia vojny depresívne pôsobí na staršou
generáciu, a preto sa obracia na novinárov, aby média neprofitovali na vojnovej problematike
a udržali vyrovnané spravodajstvo o dení vo svete a spoločnosti. Konferencie sa zúčastnilo
100 delegátov z všetkých 13 okresov Banskobystrického kraja. Medzi účastníkmi boli také
osobnosti ako Ľubomír Petrák, ktorý je v súčasnosti poverený vedením SDĽ, expredseda SDĽ
Pavel Koncoš či exminister financií Peter Ponický.

Urobme to ! v Banskej Bystrici
Iniciatíva angažovaných slovenských žien z Bratislavy prišla s touto myšlienkou aj do
Banskej Bystrice. Účty v kapitalizačnom pilieri budúceho dôchodkového systému by nemali
byť osobné, ale rodinné, žiadajú ženy hnutia Urobme to! Žiadajú viac pozornosti a
prostriedkov ženám a rodine. - Viac mediálnej pozornosti problematike žien a rodiny a viac
prostriedkov pre matky, ktoré sa ocitnú v krízových situáciach, je podstatou radu návrhov,
ktoré budú v nasledovnom období presadzovať ženy z neformálneho ženského hnutia Urobme
to! (UT) O priebehu 1.celoslovenskej konferencie hnutia, ktorá sa dňa 22.marca zišla v
B.Bystrici, médiá informovali zakladajúce členky hnutia prezidentka Asociácie pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu Ľubomíra Slušná a Anna Ghannamová.
Ľubomíra Slušná vyzdvihla úspech hnutia - rozšírenie zamerania Výboru NR SR pre
ľudské práva, národnosti a postavenie žien o ženskú problematiku, nadviazanie kontaktov s
poslankyňami a poslancami a získanie postavenia v odborných komisiach. Zdôraznila zmenu
postoja žien k politickému a občianskemu životu, rast ich odvahy a sebavedomia. Tvrdila, že
UT sa stalo najznámejšie ženské hnutie, zaujalo najviac a najefektívnejšie zo všetkých
53

predvolebných aktivít a že každá šiesta žena z cieľovej skupiny zmenila svoj názor na voľby
aj vďaka UT. Konštatovala, že hnutie zorganizovalo 18 diskusných fór a vyškolilo 153 žien.
Tréningy žien na pozície regionálnych líderiek budú ďalej pokračovať, pripravujú sa odborné
konferencie, hnutie formuluje rad legislatívnych pripomienok a návrhov a v najbližších
dňoch chce rozbehnúť medzi dôchodkyňami presvedčovaciu kampaň za vstup do EÚ.
„Urobme to“, ako uviedla A.Ghannamová, navrhuje v pripravovanom dôchodkovom systému
v kapitalizačnom pilieri nahradiť osobné účty rodinnými - aby žena - matka po prípadnom
rozpade manželstva nezostala bez dôležitých finančných zdrojov, keďže časť produktívneho
života mala na materskej nižšie príjmy. Malo by sa zaviesť pripoistenie pre materskú, aby
rodič na materskej rapídne neklesol so svojimi príjmami. Predovšetkým sa tento návrh týka
samoživiteliek a žien, ktoré sú dlho v domácnosti. A.Ghannamová podporila aj nahradenie
detských prídavkov odpočtom z daní, ale nemalo by sa unáhliť. Ako upozornila, reštriktívne,
aj keď nutné a správne opatrenia treba prezentovať spolu s pozitívnymi programami.

Predseda zahraničného výboru NR SR v Banskej Bystrici
26.marca navštívil naše mesto predseda Zahraničného výboru NR SR Ján Fígeľ. OSN nie je
v kríze, to len časť štátov opustila pôdu BR a Charty OSN, vyhlásil v B.Bystrici pre zástupcov
tlače.. Ako uviedol, je na členoch BR OSN, aby sa riešenia vrátili opäť na pôdu BR, pričom
slovenská diplomacia môže prispieť v podpore komunikácie a uvedeného posolstva. V tej
súvislosti podotkol, že zahraničnopolitická váha SR dnešným podpisom prístupového
protokolu k NATO vzrástla. J.Fígeľ vyjadril poľutovanie, že po zjednocujúcej novembrovej
rezolúcii BR OSN č.1441 došlo k jej rôznym výkladom a nastal evidentný nedostatok vôle po
jednotnom postupu. Konštatoval, že po novembri bola BR OSN v centre svetovej pozornosti,
na jej rozhodnutie svet čakal a bolo chybou, že tento moment nebol využitý. Zdôraznil, že
však OSN ako združenie štátov môže konať len tak, ako majú jednotlivé štáty vôľu - vôľa
hľadať väčšinové riešenie a pocit ísť v demokratickom duchu ale neboli dostatočné.

Prvá protivojnová mimobratislavská demonštrácia v Banskej
Bystrici
Prvú mimobratislavskú demonštráciu proti vojne v Iraku 26.marca zorganizovali študenti v
Banskej Bystrici. Na nám. SNP sa vzápätí po akte kladenia vencov k pamätníku Červenej
armády a Rumunskej královskej armády pri príležitosti 58.výročia oslobodenia mesta zišlo
viac ako 150 vysokoškolákov, stredoškolákov a starších občanov. Transparentmi, volaním
hesiel a spevom protivojnových piesní dali najavo svoju kritiku vojnového riešenia v Iraku, na
záver usporiadali krátky sprievod centrom mesta..
Ústredné heslo "Nezažili sme vojnu a ani nechceme!" spravádzali desiatky iných,
zväčša s uvedením webstránky Československej anarchistickej federácie. Hlásali, že "Vojnu
potrebujú biznismeni, vlády a politici, nie ľudia", "Nie je kapitalismus bez vojny",
"Nebratajme sa s vrahmi", "Komerčné média klamú a manipulujú"ap. Ako dôvod protestu
účastníci pre SITA uviedli, že vláda SR nevníma názory občanov. Priznali, že protest
prichádza neskoro, keď už vojna začala, ale "je lepšie neskoro ako nikdy".
Podujatie zorganizovali študenti UMB a gymnázia vraj v priebehu dvoch dní a
chystajú sa aj na pokračovanie.
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Prednáška poslanca Bundestagu v Banskej Bystrici
Právo veta v OSN by malo slúžiť slabším štátom a nie tým, ktorí si urobia to, čo majú v
úmysle, nazdáva sa poslanec Bundestagu Ernst Bahr. Existujú cesty k mierovému
spolunažívaniu a hospodárskemu rozvoju, ale silnejší pritom musí byť pripravený ustúpiť,
lebo len on môže byť veľkodušný. Európa musí opäť zaujať jednotný názor, aby mohla byť
USA nie protipólom, ale partnerom, ktorý si nenechá diktovať. Na prednáške na Univerzite
Mateja Bela v B.Bystrici 27.marca sa tak vyjadril poslanec Bundestagu Ernst Bahr.
Vyzdvihol jednotnú menu, ktorá z eurozóny a EÚ vytvorila protiváhu americkému
hospodárskemu priestoru, ale podčiarkol, že EÚ vznikla z dôvodov bezpečnosti ako forma
mierového spolunažívania. Poukázal na význam pocitu bezpečnosti napr. pre občanov, ktorí
zažili inváziu do ČSSR v r.1968 a ktorí od európskej integrácie očakávajú, že sa podobná
situácia nebude opakovať. Súčasnosť ale tento pocit narúša. Uviedol, že velmocenské snahy
má okrem USA aj Rusko a Francúzko; ich záujmy sa aj obracajú - najskôr USA Irak
podporovali a teraz ho odzbrojujú. V zložitých politicko-ekonomických vzťahoch sa
nasledovne rad štátov - napr. Turecko, Španielsko, Rusko - musí rozhodovať medzi
rozporuplnými variantami.
Poslanec zdôraznil, že vojna v Iraku nebola nevyhnutná a ako spravodlivú označil len
vojnu obrannú. Upozornil, žeb napriek tomu, že Saddám Husajn je klamár a diktátor ničiaci
svoj národ a krajinu, malo sa postupovať podľa mandátu OSN a využiť pokroku, ktorý
vyplýval z práce inšpektorov. Útok považuje za svojvolnú akciu USA a Veľkej Británie a
varoval pred ľuďmi, "ktorí si myslia, že môžu svoju presadiť násilím". Pritom podčiarkol, že
vďačnosť verejnosti Spojeným štátom za rôznu pomoc v minulosti by nemala prerastať do
služobníckej poddanosti. Čo najskôr treba obnoviť funkčnosť orgánov OSN a pomoci
irackemu ľudu, pritom NATO by mohlo využiť svoju sprostredkujúcu, nie vojnovú silu.
Domnieva sa, že bude potrebné zmeniť úlohu veta, ktoré je v BR OSN nástrojom silných
štátov. Podľa neho má veto význam pre slabšie štáty, "nie pre tých, ktorí si urobia čo majú na
mysli".

Slovenská pošta patrí k najlepším v Európe
Jej vyše 93 % listov 2.triedy príde včas k adresátom.
Slovenská pošta prekračuje predpísané percento zásielok doručovaných v lehote dopravy a
patrí medzi nadpriemerné poštové spoločnosti v Európe. Vyplýva to z meraní lehôt včasnosti
dopravy zásielok prostredníctvom externých organizácií, ktorého výsledky 2.apríla
novinárom v B.Bystrici poskytla Slovenská pošta.
Pri meraní v roku 2002 najrozšírenejšie listové zásielky - zásielky 2.triedy doručovala
v lehote D+2 (dva dni po podaní) v 93,1 %, pričom limit je 91,5 %. V prípade listových
zásielok 1.triedy dosiahla lehoty D+1 v 94,7 %, čo je o 0,7 percentného bodu nad limitom.
Balíky 1.triedy v lehote D+2 doručila včas v 96,4 % (limit nie je stanovený) a poštové
peňažné poukážky typu "C" - vklad a výplata v hotovosti - doručila v lehote D+2 v 97,7 % a
prekročila tak limit o 5,2 bodu.
Ako uviedol prevádzkový riaditeľ Jozef Vavrek, percento stratených zásielok SP
nezverejňuje, ale od r. 2000 sa ich výskyt znížil o 47 %. Ich cena pritom ostala približne
rovnaká. Ako dodal, k poklesu prispieva zavedenie systému čiarového kódu a sledovania
Track and Trace.
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Rozsudok ÚS o Radvanskej pumpe
Spor o umiestnenie čerpacej stanice pohonných hmôt na banskobystrickom sídlisku Radvaň
sa blíži k rozuzleniu. Na pojednávaní 2.apríla pred Ústavným súdom v Košiciach boli
vypočuté obe strany - zástupcovia Občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň a Okresného
súdu v B.Bystrici - a rozsudok bude vyhlásený 16.apríla. Sudca sa zujímal predovšetkým o
možnosť občanov vstúpiť do územného konania a obhajovať svoje záujmy
Podľa informácie poslankyne MsZ v B.Bystrici a aktivistky OZ Za dôstojnú Radvaň Ľudmily
Priehodovej sa súd sústredil na otázku, či sa mohli občania z priľahlých domov zúčastniť
územného konania, vyjadriť sa k zamýšľanej stavbe a obhajovať svoje záujmy. V tej
súvislosti odporca - OÚ - priznal, že začatie stavby občanom neoznámil a občania, ktorým
začali stavať pumpu pod oknami, nemali možnosť vstúpiť do konania. Obe strany v
záverečných rečiach obraňovali svoje východzie stanoviská, právna zástupkyňa OZ pritom
požiadala o zrušenie územného rozhodnutia. Ako dodala aktivistka Miroslava Valková,
nedoriešená ostala problematika relevantnosti, záväznosti a podriadenosti jednotlivých
dokumentov územnostavebnej dokumentácie, územného plánu, plánov obytných zón, štúdií
ap. Nevyriešenie tejto otázky totiž vytvorilo podmienky pre rôzny výklad dokumentov a
protichodnú argumentáciu strán. Spor o umiestnenie pumpy sa vedie už vyše dva roky.

Druhý protest proti vojne a jej lokajskej podpore
Dňa 4.apríla zišlo na nám. SNP v B.Bystrici na demonštrácii proti vojne v Iraku asi 800
občanov. V porovnaní s prvým banskobystrickým protestom minulú stredu ide o
dvojnásobné množstvo ľudí, pričom nezúčastnili sa ho už len vysokoškolácia a stredoškoláci,
ale aj nemalá časť občanov stredného a vyššieho veku. Po hodine demonštrácia skončila
sprievodom centrom mesta na čele so zástavou Československej anarchistickej asociácie a
radom transparentov ako "Krvavú ropu nechceme", "Nebratajme sa s vrahmi" či "Okupanti
von z Iraku". Na druhom protestu proti vojne v Iraku sa zišlo 750, teda štvrť tisícky ľudí, už
nielen študentov
V niekoľkých vystúpeniach mladí protestanti priznali, že nemôžu zastaviť vojnu, ale
nechcú mlčať, aby ich mlčanie nebolo vysvetlované ako súhlas s ňou. Tvrdili, že
odstraňovanie diktátora by sa nemalo konať za cenu životov nevinných ľudí. Za dôvody vojny
označili ekonomické záujmy, najmä zaistenie dodávok ropy. Vysmiali sa odôvodneniam
"neveľmi inteligenciou obdareného" velmocenského vodcu o ľudských právach. Upozornili
totiž, že terajší útočníci pred rokmi režim Saddáma Husajna vyzbrojovali, trpeli jeho útoky
proti vlastnému národu a aj v súčasnosti spolupracujú s nedemokratickými štátmi ako je napr.
susedná Saudská Arábia. Odmietli tiež postoj vedúcich slovenských politkov, ktorí "lokajsky
zavetrili šancu" a pripojili sa k agresorovi ako ich predchodcovia na začiatku 2.svetovej
vojny. Námestím zaznievali heslá ako "Vojna nie je hra", "My vojnu nechceme", Žiť ako
ľudia" a na margo príspevku USA pre SR a jeho prípadného užitia "Nové zbrane - sr.. im na
ne!".

Minister zahraničia v Banskej Bystrici
Dňa 11. apríla 2003 na návšteve v našom meste vyhlásil minister zahraničných vecí Eduard
Kukan: " Treba prijať "dramatické opatrenia" na odstránenie chýb, ktoré SR vytýka EK, čiže
na zvýšenie administratívnych kapacít, najmä pre regionálny rozvoj a platobnej agentúry
Ministerstva pôdohospodártva. Na tlačovej besede v B.Bystrici minister zahraničia Eduard
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Kukan zdôraznil, že opatrenia by mali byť také, aby sa už nevyvolávali pochybnosti na strane
EK o schopnostiach SR, pretože sú aj v prospech SR, dodal. Minister nechcel "známkovať"
pripravenosť ministrov a politikov z jednotlivých oblastí na vstup SR do EÚ a domnieva sa,
že aj profesné organizácie, napr. v kultúre či školstve majú dobré vzťahy s partnermi EÚ a sú
pripravení na fungovanie v EÚ. K iniciatíve snemu KDH k otázkam identity SR a zahraničnej
bezpečnostnej politiky však poznamenal, že v nem silnie pocit, že KDH "sa dostáva do
protismeru" a nie je v súlade s postupom SR.
Iniciativu SRN a Francúzska o vlastnú európsku obrannú organizáciu označil ze
nesprávnu cestu, keďže ju oznámili bez predchádzajúcich konzultácií. Nazdáva sa, že sa tak
prehlbujú rozdiely, ktoré v EÚ existujú. Priznal, že nekonzultovaných postupov bolo v
Európe v ostatnom období viac a bolo by vhodné, aby sa európske štáty vrátili k procesom
konzultácií pred svojimi rozhodnutiami. Očakáva, že stretnutie ministrov zahraničia v
Aténach začiatkom mája prispeje k zmenšovaní a odstraňovaní rozdielov v názoroch.Minister
práce a sociálnych vecí Ľudovít Kaník tvrdil, že netreba zbytočne dramatizovať rast
konkurencie po vstupu do EÚ. Proces zániku a vzniku pracovných miest vraj nadobudne
dynamiku, výrazne ale má prevažovať vznik, keďže sa rozšíria trhy pre slovenských výrobcov
a bude prichádzať zahraničný kapitál. Vyzdvihol súčasný ekonomický rozvoj SR, ktorý
priťahuje kapitál a znižuje nezamestnanosť a zvyšuje kúpnu silu. Podľa neho, kvôli množstvu
faktorov ovplyvňujúcich ekonomiku, preto nebude mať na vývoj miezd a dôchodkov v SR ani
vplyv, či budú budúce penzijné fondy investovať doma či v zahraničí.

Strana demokratickej ľavice
Kandidatúru na predsedu SDĽ potvrdili štyria kandidáti navrhnutí krajskými konferenciami,
štyria ju odmietli a traja sa ešte nevyjadrili. Kandidovať budú exposlanec Ľubomír Andrássy,
poverený predseda Ľubomír Petrák, exminister Peter Ponický a lekárka Irina Šebová,
kandidatúru zvažujú expodpredseda vlády Ľubomír Fogaš, exposlanec Štefan Rusnák a
ústredný tajomník Ján Richter. Nomináciu odmietol napr. aktivista petičného výboru za
referendum o vstupu do NATO Eduard Chmelár. Kandidátka sa ale uzatvorí až na zjazdu o
dva týždne v Lučenci. 12.apríla to v B.Bystrici na tlačovej besede po zasadnutí poslednej
predzjazdovej Republikovej rady uviedol poverený predseda SDĽ Ľubomír Petrák. Zanikne
Republiková rada a posilní sa predseda, predstavenstvo a Republikový výbor SDĽ .
Zjazd prerokuje okrem iného Projekt pôsobenia strany na r.2003-06 a stanovy. Návrh
stanov predpokladá zánik Republikovej rady, doteraz najvyššieho orgánu medzi zjazdmi.
Posilní sa Republikový výbor, predsedu a podpredsedovia, ale zvýši sa aj ich osobná politická
zodpovednosť za konkrétne kroky. Podľa Ľ.Petráka sa tak odstráni zakrývanie osobnej
zodpovednosti za rozhodnutia orgánu. Návrh ráta aj s primárkami na predsedu strany,
krajských predsedov a kandidátov na verejné funkcie (poslancov ap.).Na zjazd pozvali
socialistov a sociálnych demokratov z ČR, Francúzska, Maďarska, Poľska a Rakúska,
Európskej sociálnodemokratickej strany, Ľavicového bloku, SDA, SDSS a Smeru. KSS
nepozvali, lebo "nie je naším partnerom", dodal J.Richter. Ústredný tajomník predpokladá, že
zjazd zhodnotí politickú zodpovednosť predstaviteľov SDĽ, ale nedomnieva sa, že by došlo k
ich vylúčeniu. Stanovy vylúčenie nepoznajú, aj keď Ľ.Andrássy ho žiada zaviesť ako
disciplinárne opatrenie. SDĽ mala začiatkom februára 12.160 členov, od konca r.2001 odišlo
4000 členov, obmenili sa štyria krajskí a teraz 29 okresných predsedov. Republiková rada
prijala aj vyhlásenie, v ktorom označila návrh daňovej reformy za krok k likvidácii sociálneho
štátu, nezodpovedajúci praxi EÚ a neprinášajúci úsporu pracujúcim, ale Miklošovým a
Mečiarovým privatizérom. Slovenská ľavica by sa mala do konca r.2004 zjednotiť. Piliermi
politiky SDĽ má byť komunálna a regionálna politika, odborné zázemie a otvorenosť
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Slovenská ľavica by sa mala najneskôr do konca r.2004 zjednotiť, aby v budúcich
parlamentných voľbách sa stala parlamentnou a po voľbách v r.2010 vládnou stranou. Uvádza
sa tak v návrhu Projektu pôsobenia strany v r.2003 - 06, ktorý dnes prerokovala Republiková
rada SDĽ a ktorý bude predložený zjazdu SDĽ o dva týždne v Lučenci. Dokument novinárom
v B.Bystrici poskytol poverený predseda SDĽ Ľubomír Petrák, ktorý na tlačovej besede
12.apríla v Banskej Bystrici tvrdil, že prvotné je hodnotové, programové zjednotenie, pretože
len zjednotenie straníckych sekretariátov by neprinieslo synergický efekt v získaní voličov.
Názorová pluralita má být pritom zabezpečena, ale nemali by sa vytvárať prúdy a platformy.
Osemstranový návrh Projektu po už spomínanom cieli charakterizuje súčasnú
slovenskú spoločnosť, zhŕňa hodnoty SDĽ, hlavné smery jej pôsobenia, komunikáciu,
vnútorný život, zaoberá sa personálnou politiku a spoluprácou ľavice. Za určujúci trend
označuje nerovnomernú globalizáciu, kritizuje nezamestnaosť, konzumný spôsob života a
dogmatické presadzovanie zásad ranného kapitalismu. Poukazuje na vplyv prístupu k
informačným technológiam na nezamestnanosť, na potrebu kapitál a trh podporovať, ale
držať ich na uzde. Prioritnými zásadami SDĽ sú sloboda, spravodlivosť, rovnosť a solidarita,
jej politika má stať na komunálnej a regionálnej politike, odbornom zázemí a otvorenosti.
SDĽ má mať záujem, aby bola súčastou občianskej spoločnosti, objavila tiež, že "ekonomické
a sociálne ide ruka v ruke s ekologickým". Politici SDĽ sa majú tématicky odborne
profilovať, pracovať v tímoch, orgány majú prejsť od formálneho rokovania na projektovú
činnosť. Kvôli kľúčovej úlohe prezentácie pri získavaní voličov sa opäť má posúdiť
vydávanie celoslovenskej prílohy či občasníka. Pri integrácii slovenskej ľavice SDĽ neráta s
KSS, pričom, ako podotkol na tlačovej besede ústredný tajomník Ján Richter, treba rátať aj so
zmenou značky.

Nadácia Zdravé mesto ocenila 26 projektov
Dovedna 26 projektov ocenila celkovou sumou 227.000 Sk v prvom tohtoročnom grantovom
kole Komunitná nadácia Zdravé mesto (KN ZM), ktorá pôsobí v okresoch B.Bystrica a
Zvolen. O rozhodnutí Správnej rady informovala 14.apríla Danka Valentková. Celkove sa o
minigranty KN ZM uchádzalo 42 projektov, na ktoré žiadatelia potebovali 564.000 Sk.
V B.Bystrici granty od piatich do 15 tis. Sk v súhrnnej hodnote 133.000 Sk získalo 14
uchádzačov, zvyšok smeroval do Zvolena. Medzi ocenenými v banskobystrickom okrese sú
napr. ZŠ Riečka, ktorá bude stavať s rodičmi a obcou ihrisko, keďže nemá vlastnú telocvičňu,
Občianské združenie Eliáš, ktoré chce využívať na vykurovanie biomasu tam, kde nie je
plynofikácia, OZ Mestečko zo Slovenskej Ľupče, ktoré ašpiruje na vytvorenie Domu
remesiel, či neformálna skupina študentov, ktorá usporiada sociálno-psychologický výcvik na
prácu v oblasti zhúbnych kultov a siekt. "Zvolenčania" si za čiastky od štyroch do 13 tis. Sk
upravia okolie domov na Fullovej ul. vo Zvolenu, ObÚ Lukavica opraví prístup k
minerálnemu prameňu, Karpatské ochranárske združenia altruistov zorganizuje fotosúťaž, OZ
Živica ekojarmok atp. V oblasti B.Bystrice a Zvolena rozdali minigranty za takmer štvrť mil.
Sk
Najbližší termín uzávierky pre ďalšie grantové kolo projektov združení, organizácií
ako aj neformálnych skupín občanov v oblasti detí a mládeže, zlepšovania prostredia, kultúry
a vzdelávania, sociálnaj oblasti, zdravia, podpory vidieka a rómskej komunity je 15.mája
2003.
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Občania si začali vyzdvihovať hlasovacie preukazy
- Hlasovacie preukazy na referendum o vstupu SR do EÚ si 14.apríla začali občania vo
veľkých mestách Banskobystrického kraja na mestských úradoch pýtať, ale zatiaľ ide len o
jednotlivcov. Vyplýva to z údajov, poskytli pracovníci organizačných odborov či oddelení
evidencie obyvateľov B.Bystrice, Brezno, Lučenca, R.Soboty, Zvolena a Žiaru nad Hronom.
Hlasovacích preukazov, ktoré oprávňujú voliča zúčastniť sa referenda mimo volebný
okrsok, kde je podľa trvalého bydliska zapísaný, bolo vyrobených pre desatinu
predpokladaného počtu voličov. Mestá preto disponujú stovkami a tisíckami hlasovacích
preukazov. Väčší nápor sa očakával až v dňoch pred referendom.Hlasovacie preukazy
vydávali práve spomínané organizačné odbory, odbory vnútornej správy, prípadne oddelenia
evidencie obyvateľov, ktoré bývajú poverované zabezpečením volieb na mestskej úrovni. Na
MsÚ v B.Bystrici presunuli vydávanie preukazov z organizačného odboru na kanceláriu
prvého príjmu. Podľa metodiky MV SR - že preukazy bude možné si vybaviť ešte prvý deň
referenda v ranných alebo predpoludňajších hodinách - do okamihu odvzdávania hlasovacích
miestností okrskovým komisiam. K vydaní hlasovacieho preukazu je potrebné sa preukázať
občianským preukazom., v prípade, že volič o vydanie požiada prostredníctvom rodinného
príslušníka, musí sa občianským preukazom preukázať sprostredkovateľ. Podľal vedúceho
organizačného odboru MsÚ v B.Bystrici Jozef Ivan, preukazy boli vydávané na počkanie.

Predsedníčka Výboru pre európsku integráciu
Súčasné výroky vedúcich predstaviteľov USA na adresu Sýrie pripomínajú prípravu invázie
na Irak, vyhlásila 15.apríla v B.Bystrici pre tlač predsedníčka Výboru pre európsku integráciu
NR SR a podpredsedníčka Smeru Monika Beňová. Zdôraznila, že sa musí rešpektovať
princíp presumpcie neviny a Sýrii najskôr dokázať prípadné podozrenia. Podľa nej tamojší
región v súčasnosti nepotrebuje ďalší konflikt, pretože situáciu vo svete teraz treba
stabilizovať.
M.Beňová uviedla, že všetky medzinárodné akty musia zodpovedať medzinárodnému
právu a vyzdvihla OSN ako nástroj mierového riešenia konfliktov a predchádzania vojen. Ako
podotkla, vojny nezodpovedajú 3.tisícročiu. Upozornila, že ak nejaká medzinárodná inštitúcia
vyhlási určité kritéria či podmienky, nemôže ich dodržiavanie vynucovať, resp.
nedodržiavanie penalizovať niekto iný ako práve samotná táto inštitúcia. Pripomenula, že
útok na Irak nemožno odôvodňovať snahou po odstránení režimu Saddáma Husajna, lebo
OSN nežiadala odchod S.Husajna, ale likvidáciu zbraní hromadného ničenia. Tvrdila, že má
priateľský vzťah k USA a aj záujem Smeru a USA bol v prípade Iraku rovnaký - odstrániť
nebezpečie vyplývajúce z vlastnenia zbraní hromadného ničenia irackým režimom - odlišné
však boli názory na cesty jeho dosaženia.Výroky o Sýrii pripomínajú prípravu na Irak.
Konflikty musí riešiť OSN, nie koalície vznikajúce mimo medzinárodného práva. EÚ nie je
dokonalá, ale je dôležité byť pri jej formovaní, vyhlásila 15.4.2003 v B.Bystrici na prednáške
Euroatlantického centra predsedníčka Výboru NR SR pre európsku integráciu a
podpredsedníčka Smeru Monika Beňová. Priznáva však, že 14 poslancov SR v EP nebude
môcť zásadnejšie ovplyvniť rozhodovanie tohto viac ako 700-členného orgánu a ešte viac
otázna je legitimita rozhodovania EK a ďalších orgánov EÚ, keďže neide o orgány volené
priamo občanmi EÚ.
Vyzvala priaznivcov aj odporcov vstupu, aby sa zúčastnili referenda. Uviedla, že politici
nesmú vnímať referendum z pohľadu otázky, ale ako formu priamej demokracie. Súčasne
odmietla účelovo znižovať kvórum pre jeho platnosť. Podľa nej by to bol prejav strachu a tiež
sa nazdáva, že referendum musí mať svoj mandát podložený účasťou voličov. Odmieta tiež
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úvahy o možnej ratifikácii vstupu v NR SR bez súhlasného výsledku platného referenda, lebo
to občanov odrádza a staví poslancov do morálneho dilema o legitimite takého rozhodnutia.
Dodala, že Smer chcel mobilizačne a informačne vyváženú kampaň, aby sa ľudia mohli
kvalifikovane rozhodnúť. Je vraj opatrná vôči názorom, že vstupom do EÚ sa rýchlo zníži
nezamestnanosť v SR a výrazne vzrastú platy. Preto, podľa nej, jestvuje riziko, že v
parlamentných voľbách r.2006 budú zo sklamania nad pomalejším tempom pozitív ťažiť
extrémistické strany a politici. Je presvedčená o potrebe samostatnej európskej bezpečnostnej
a zahraničnej politiky, aj keď to bude o päť či desať rokov. Optimistická však nie je k
efektívnej spolupráci V4 v EÚ, lebo Poľsko a Maďarsko vraj majú iné ciele a priority.
Potenciálnych partnerov s blízkymi cieľmi vidí v ČR, Slovinsku a - ak "prekúsne svoju
hrdosť" - v Rakúsku.

Odporcovia radvanskej pumpy zvíťazili na Ústavnom súde
Víťazstva na Ústavnom súde sa po viac ako dvojročnom boji dočkali odporcovia výstavby
čerpacej stanice uprostred banskobystrického sídliska Radvaň. ÚS 16.apríla vyhlásil
rozhodnutie, v ktorom konštatoval porušenie práv občanov bývajúcich v mieste stavby na
súdnu a inú ochranu a zrušil rozhodnutie OÚ v B.Bystrici o umiestnení stavby. Médiá o
rokovaní ÚS informovala právna poradkyňa Občianského združenia Za dôstojnú Radvaň
Miroslava Valková. Ako dodala, ÚS tiež konštatoval pochybenie v tom, že sa nik na OÚ a
KÚ nezapodieval otázkou účasti občanov na územnom a stavebnom konaní a že odmietnutie
ich účasti v konaní im nijako nezdôvodnili. Spor o umiestnenie čerpacej stanice sa vedie od r.
2000. Odporcovia napadli protirečenia medzi jednotlivými územnoplánovacími dokumentmi,
upozorňovali na zbytočnosť pumpy, keďže v okolí jedného km sú tri iné, kritizovali zábratie
zelenej plochy a prerušenie peších ťahov, zozbierali stovky podpisov pod petíciu, protestovali
na viacerých miestach SR pred pumpami Shell, ktorá pumpu chcela prevádzkovať, a odsúdili
postoje MsZ a primátora a kroky MsÚ, OÚ a KÚ.

Hasičský a záchranný zbor SR
Väčšina automobilových cisternových striekačok a požiarných plošín a rebríkov prekračuje
vekové limity pre vyradenie podobných vozidiel hasičov štátov ako Belgisko, SRN, Švédsko
a Veľká Británia. Keby sa uplatnil najostrejší - desaťročný belgický limit - ostalo by
slovenským hasičom z ich 437 takých automobilov päť. V prípade 15-ročnej hranice SRN ju
prekračuje 49 % striekačok a 67 % výškovej techniky. Vyplýva to údajov, ktoré 16.apríla na
tlačovej besede v Španej doline (okr. B.Bystrica) poskytol prezident HaZZ Jozef Paluš.
V priemere najstaršími hasičskými automobily HaZZ je 87 cisternových striekačiek
Tatra 138 a Tatra 148 vo veku 25,9 roka, trojica práškových hasiacich automobilov s vekom
24,4 roka a 47 cisternových striekačiek Š-706 RT starých v preimere 23,6 roka. Najnovšie sú
šestica cisternových striekačiek Unimog pre hasenie lesných požiarov zakúpená pred dvomi
rokmi a deväť automobilov na ekologické havárie osem rokov starých. V Bratislavskom zbore
pritom slúžia dva práškové hasiace automobily staré 29,5 roka či 26-ročný penový hasičák.
Vo vozidlovom parku zásahovej techniky záchranných brigád HaZZ patrí rekord 24 kusom
pragoviek V3S s priemerným rokom výroby 1966 (37 rokov). Najmladších - jedenásťročných
- je päť špeciálnych SPOT-55A; aj osobné automobily tu majú v premernom veku 17 rokov.
Situácia v SR je z krajin V4 asi najvážnejšia, keďže po r.1989 sa kupovali len jednotlivé
vozidlá. V ČR a Poľsku aplikujú zásadu určitého percenta ročnej obmeny vozidiel, v
Maďarsku v nedávnej minulosti nakúpili v priebehu dvoch rokov 200 nových vozidiel.
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Cisternová striekačka vraj príde na asi desať mil. Sk, zásahové vozidlo pre autohavárie však
už na 26 mil. Sk. Väčšina vozidiel slovenských hasičov je nad vekovými limitmi
V Belgicku by slovenské hasičské striekačky a výškové plošiny pre vek takmer všetky
vyradili .
Prezident konštaoval, že príslušníci HaZZ vlani uskutočnili 31.461 výjazdov a
vďaka 111 staniciam pre väčšinu územia dosahujú 15-minútovú dostupnosť. Varoval, že pri
takom stave však nevyplatenie podielu z povinného poistenia vozidiel môže množstvo
techniky pre neuskutočnené opravy odstaviť a dojazdné časy z iných staníc sa môžu znásobiť.

Predseda strany Smer v Banskej Bystrici
Dňa 16.apríla prednášal na Univerzite Mateja Bela predseda strany Smer Róbert Fico. Návrh zmluvy s Vatikánom o uplatňovaní výhrady svedomia prináša novú štátnu ideológiu,
ktorá nemá oporu v Ústave, vyhlásil dnes na prednáške na Univerzite Mateja Bela v
B.Bystrici predseda Smeru Róbert Fico. Podľa neho sa KDH pokúša vnášať do
neideologického prostredia štátu náboženstvo, pričom využíva toho, že väčšina politikov a
strán sa obáva otvárať otázku vzťahov k katolíckej církvi.
R.Fico tvrdil, že je tiež katolík, ale v štáte by niekde mala končiť možnosť šírenia
myšlienok. Odmietol vytváranie veľkého tlaku na presadzovanie náboženstva, množiace sa
miesta pre kňazov v armáde a polícii. SR je podľa neho krajinou, kde napriek 80-percentnej
katolizácii chcú mať občania svoju slobodu myslenia. Uviedol, že bude preto v NR SR
hlasovať proti návrhu zákona.
Predseda Smeru sa tiež obáva, že po vstupu do EÚ a kvôli decentralizácii verejnej
správy sa posunú prirodzené slovensko-maďarské hranice na sever. Kritizoval preto tiež malú
inciatívu exekutívy SR v prípade maďarského zákona o zahraničných Maďaroch, ale súčasne
tvrdil, že sa pripravuje návrh zákona, ktorý by aplikáciu exteritoriálneho pôsobenia tohto
zákona klasifikoval ako priestupok. Uživateľ výhod vyplývajúcich zo zákona o zahraničných
Maďaroch by potom mohol byť potrestaný. Podľa R.Fica to však nie je dobré riešenie a
odporúča SR použiť mechanismu pozitívnej diskriminácie vôči osobám, ktorým je určený
zákon o zahraničných Maďaroch.

Občianske združenie "Za dôstojnú Radvaň"
Prípad obyvateľmi odmietanej čerpacej stanice v B.Bystrici - Radvani, ktorý 16. apríla,
uzatvoril Ústavný súd , odhalil nedostatočnú odbornosť a mieru občianského vedomia na
úradoch mesta, okresu a kraja, vyplynulo z dnešných vyjadrení zástupcov Občianskeho
združenia Za dôstojnú Radvaň v B.Bystrici. Ako sa Dušan Bók a Miroslava Valková z tohto
OZ nazdávajú, takmer trojročný spor by nevznikol, keby väčší počet poslancov MsZ, primátor
Ján Králik a vedúci odborov a oddelení a úradníci MsÚ, OÚ a KÚ viac komunikovali s
občanmi a odborníkmi. Chýba urbanistické, ale aj architektonické chápanie súvislostí a
rozhodovanie v duchu koncepcií. Pripomenuli, že na začiatku prípadu, v máji 2000, bola
architektonická štúdia, ktorá neodpovedala územnému plánu mesta, resp. mestskej zóny.
Občanom sa však dokument nižšej záväznosti nedostal na pripomienkovanie a sa neskôr sa
odporcovia pumpy už márne od úradníkov domáhali prizvania k účasti do územného a
stavebného konania. Občanom vyšiel v ústrety len Shell, ktorý prestal mať záujem o prenájom
vlastníkmi pozemku plánovanej pumpy. Odmietnutí odporcovia, ktorých sa nezastala ani
prokuratúra, ale až ÚS, očakávajú, ako sa noví prednostovia OÚ a KÚ a staronový primátor
vyrovnajú s tým, že ich podriadení porušili práva občanov. Riešenie zelenej plochy uprostred
sídliska Radvaň ostáva otázne, ale jej cena sa radikálne znížila. ÚS zrušením územného
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rozhodnutia, z ktorého by malo vyplynúť aj zrušenie nadväzujúcich dopravných a
vodohospodárskych rozhodnutí, totiž z pozemku stavebne pripraveného urobil nepripravený.
D.Bók ale varoval, že mesto uvažuje zahustiť priestor polyfunkčným objektom, už štvrtým v
danom mieste. Podľa neho ide o úradnícku ignoranciu urbanistických princípov a poukázal na
porušenie týchto a architektonických zásad v blízkom susedstve. Pri revitalizácii radvanského
kaštiela totiž úradníci opomenuli o.i., že poliklinika Novamed sa dosahom svojich služieb
zmenila zo základnej na vyššiu občianskú vybavenosť a potrebuje už viac parkovísk a že ich
bude treba aj spomínaným blízkym polyfunkčným objektom. Ako k tomu M.Valková dodala,
z 11 úradníkov stavebného odboru MsÚ ale získali patričnú odbornú spôsobilosť zatiaľ len
traja.

Združenie robotníkov Slovenska
ZRS nebolo prizvané k účasti na integračnom procese slovenskej ľavice, na ktorom sa
podielajú ĽB, SDA, SDĽ, SDSS a SOP, je ale pripravené na komunikáciu. V súčasnosti čaká
na výsledky zjazdu SDĽ. Pre SITA 19.januára sa takto vyjadril predseda Združenia
robotníkov Slovenska Ján Ľupták. V integrácii ľavice ZRS čaká na zjazd SDĽ. Vyslovil
pochybnosti o ľavicovosti predsedu Ľavicového bloku Jozefa Kalmána, pretože bol roky
podpredsedom pravicového HZDS. S KSS nemá ZRS stranícke kontakty, predseda má len
osobné s niektorými z poslanov. K veľkosti jednotlivých integrujúcich sa ľavicových
subjektov, resp. ich volebnému zisku podotkol, že s ohľadom na to, že SDĽ šla do volieb
fakticky ako trojkoalícia (s SDSS a SOP), získalo najvyššiu podporu voličov ZRS.

Nový prednosta Krajského úradu
V úrade prednostu KÚ vystriedal dňa 20.januára Milan Kepeňa Pavla Sečkára. Nový
prednosta za najvážnejší problém považuje nezamestnanosť, riešenia sú vstup kapitálu, rozvoj
podnikania, budovanie komunikácií a priemyselných parkov a rozvoj cestovného ruchu
Vo funkcii prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici vystriedal Pavla Sečkára zo SDĽ
nominant ANO Milan Kepeňa. Pri zabezpečovaní výkonu miestnej štátnej správy chce nový
prednosta - ako rodák z Horných Opatoviec, ktoré poznačila prevádzka žiarskej hlinikárne klásť vyšší dôraz na otázky životného prostredia. Za hlavný problém kraja označil vysokú
nezamestnanosť, chce ju znižovať vytváraním podmienok pre vstup domáceho a zahraničného
kapitálu a rozvoj súkromného podnikania. Jedným z kľúčov v tom je, podľa neho, budovanie
ciest západ - východ a sever - juh, rozvoj cestovného ruchu a vznik priemyselných parkov.
Pozornosť venuje aj aglomerácii B.Bystrica - Zvolen. Rozvojový potenciál kraja vidí napr. vo
vysokej vzdelanosti obyvateľstva či strategickej polohe kraja. Priemyselné parky by mali
vznikať najmä v okresoch s najväčšou mierou nezamestnanosti: Rimavskej Sobote, Revúcej a
Veľkom Krtíši. V rómskej problematike chce vychádzať z programov ANO. Pri reforme
verejnej správy bude postupovať v súlade so zákonmi a uzneseniami vlády, je zastáncom
znižovania počtu pracovníkov štátnej správy. V rámci právomocí sa bude angažovať pri
zachovaní železničnej siete. Milan Kepeňa, 52-ročný absolvent bratislavskej VŠE a bývalý
námestník Rudných baní, š.p. v Banskej Bystrici, prichádza do štátnej správy z oblasti
súkromného podnikania. Tvrdil, že podnikal "celkom úspešne", platil pravidelne všetky
daňové povinnosti, nemá dlhy vôči štátu, daňovým úradom, Sociálnej a zdravotným
poisťovniam a obchodným partnerom, má len bežné bankové záväzky. Prácu v štátnej správe
– ponuku strany ANO - vníma ako osobnú výzvu. Jeho doterajšie skúsenosti s Krajským
úradom získal pri budovaní komplexu OMV a McDonalds´ v B.Bystrici a sú dobré.
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Odchádzajúcemu prednostovi Pavlovi Sečkárovi udelil minister vnútra SR ďakovný list.
Zástupca prednostu KÚ, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a krajský
predseda SDKÚ, Martin Baník pri rozlúčke ocenil jeho pracovitosť, obetavosť
a kvalifikovanosť a zanietenosť pre verejné otázky. Pavol Sečkár uviedol, že za štyri roky
splnil väčšinu predsavzatí, snažil sa o zmenu najmä postojov a filozofie práce úradníkov,
ktorí majú slúžiť občanom so samostatným tvorivým myslením a prácou.

Petícia za referendum o vstupe do NATO v Banskej Bystrici
Podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda o vstupu SR do NATO sa začali zbierať
22.januára už aj v Banskej Bystrici. Pôvodne sa mal začať zber podpisov v rovnaký deň ako v
Bratislave a Košiciach. Za prvé tri hodiny v utorok a v stredu petíciu podpísalo asi sto
občanov. Takmer všetci súhlasili aj so zverejnením svojho mena na internete. Medzi
podpísanými prevažovali Banskobystričania, ďalší boli väčšinou z okolitých obcí. Niektorí
krátko podiskutovali, iní bez slov prišli, podpísali a odišli.. Občania nediskutovali o otázke
vstupu, ale o otázke demokratickostii rozhodnutia. Väčšina vyhlasuje, že chce rozhodovať o
svojej budúcnosti. Členstvo SR v NATO považujú za dôležitú otázku svojho života a
prirovnávajú ju k členstvu SR v EÚ - lebo "veď je to dvojo dverí k tomu istému".
Časťobčanov tiež kritizovala politkov, že s inštitútom referenda narábajú podľa toho, ako sa
im to hodí.

Prezident Schuster v Banskej Bystrici s Romami za lepší život
Podporu projektom Združenia mladých Rómov na ustanovenie rómskych asistentov pre
učiteľov a na založenie Centra hudby a vzdelávania vyslovil 18.februára v Banskej Bystrici
prezident SR Rudolf Schuster na tlačovej besede pri príležitosti svojho úradovania na
detašovanom pracovisku Kancelárie prezidenta SR v B.Bystrici.Prezident podporuje aj
projekty Združenia mladých Rómov
K projektu rómskych asistentov, ktorý sa rozbieha s trojmesačným oneskorením,
uviedol, že pri riešení rómskej problematiky je potrebné zamerať sa práve už rómske deti, aby
sa v budúcnosti dostavil úspech. Upozornil, že EÚ bude sledovať túto problematiku stále,
pokiaľ sa nedosiahne konkrétnych výsledkov a zlepšenia situácia. Varoval, že pri riešení tejto
otázky môžu byť prípadné ekonomické úspory len relatívne a môžu spôsobiť morálne straty.
Dodal, že preto bude rokovať s podpredsedom vlády Pálom Csakym, ministrom školstva
Rudolfom Chmelom a vládnou splnomocnenkyňou pre rómsku problematiku Klárou
Orgovánovou. Slovensko-belgický (flámsky) projekt internátneho Centra hudby a vzdelávania
pre talentované rómske a nerómske deti v Banskej Bystrici sa prezidentovi veľmi pozdáva a
chce sa o ňom zmieniť aj komisárovi EÚ G.Verheugenovi. Zdôraznil vhodnosť podchytiť
mladé talenty, najmä z rodín, kde nie sú najvhodnejšie sociálne podmienky.
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2. Hospodársky život
Slovenská pošta
CRA po prvýkrát udelila najvyššie domáce ohodnotenie a najvyšší možný domáci rating
Slovenskej pošte. Dňa 8.januára - Najvyšší stupeň lokálneho dlhodobého ratingu "skAaa" a
najvyšší lokálny krátkodobý rating "skP-1" v stredu slávnostne udelila agentúra CRA
Slovenskej pošte, š.p. (SP). Súčasne zvýšila jej medzinárodný dlhodobý rating na stupeň "A-",
ktorý je vzhľadom k rovnakému hodnoteniu SR pre slovenské subjekty najvyšší možný. Na
tlačovej besede v B.Bystrici pri príležitosti odovzdania ratingových certifikátov riaditeľ CRA
Rating Agency pre SR Ľubomír Dubecký vyhlásil, že SP je v SR prvým subjektom komerčnej
sféry, ktorému stupeň "skAaa" udelili.
Stupeň "skAaa" udelujú "prvotriednym subjektom s malým rizikom a maximálnou
schopnosťou splácať svoje záväzky", hodnotenie "skP-1" je určené subjektom "veľmi dobrým
v plnení svojich záväzkov v momente ich splatnosti", stupeň "A-" charakterizuje
"nadpriemerné subjekty so skutočnosťami, ktoré môžu byť v budúcnosti ohrozené nízkou
mierou rizika". Výhľad ratingu SR hodnotí CRA ako stabilný. Starší analytik CRA René
Činátl ako silné stránky SP vyzdvihol monopolné postavenie v univerzálnych poštových
službách, sieť pôšt, konzervatívnu finančnú politiku, nový regulačný rámec pre poštové
služby, tradície a skúsenosti. Potenciál rozvoja nachádza v nových produktoch ako hybridná
pošta či i-post, racionalizácii siete, premene v a.s., riadení krátkodobých finančných zdrojov,
prenájmoch poštových služieb. Negatívami sú regulované ceny, nutnosť prevádzkovať
neefektívne služby, štatút š.p., nižší trhový podiel v kuriernych a expresných službách.
Odporúča zvyšovať investície do automatizácie a znižovať mzdové výdavky. Hornú hranica
ročného objemu investíci SP odhaduje na úrovni 400 mil. Sk. Poukázal na rastúce tržby, zisky
a bilančnú sumu SP (o 1,8 mld. Sk od r.1996 do 30.9.2002), rastúci podiel tržieb z
premiestňovacej činnosti (63 %) a klesajúce zadĺženie (k 30.9.2002 celkovo 512 mil. Sk, z
toho pri celkových šiestich úveroch nesplatená istina 10,7 mil. euro). Rating sa automaticky
obnovuje po roku, prípadne pri významných zmenách.
Generálny riaditeľ SP Jaroslav Dobrotka očakáva, že vyšší rating zníži úrokové
sadzby nových úverov. Pritom v minulých troch rokoch už sadzby pre SP klesli z EURIBOR
+ 3,5 % na EURIBOR + 1,0 %.
CRA Rating Agency, a.s., je jedinou afiláciou (pridruženým subjektom) Moody´s
Investors Service v strednej Európe. Od vzniku r.1998 zatiaľ v ČR a SR ocenila 55 subjektov,
z toho v SR šesť zo sféry služieb a priemyslu, štyri z oblasti financií a desiatku municipalít.
Ako dodal predseda predstavenstva Petr Vinš, samospráva viac "počúva" téma ratingu a
banky jej od nej aj viac žiadajú. V r.2003 očakáva rozšírenie portfolia CDA asi o 15
subjektov, viac zo sféry priemyslu a služieb, a sondovať budú trh v Maďarsku.
Slovenská pošta sa má zmeniť na a.s. najneskôr od roku 2004 a Slovenská pošta chce v
budúcnosti viac rozvíjať svoje služby cez internet.
Slovenská pošta, š.p., by sa chcela zmeniť v akciovú spoločnosť v 100-percentnom vlastnícve
štátu najneskôr od budúceho roka. Prípravy na zmenu právnickej formy sa dokončia ešte tohto
roku, vyhlásil na tlačovej besede 8.januára v B.Bystrici jej generálny riaditeľ Jaroslav
Dobrotka. Súčasne pripomenul, že SP sa na zmenu pripravovala už v predchádzajúcom
volebnom období, ale v jeho záveru sa už tento proces nezavŕšil. Dodal, že platný zákon o
štátnom podniku je poznačený obdobím vzniku v r.1990 a súčasnému hospodáreniu vyhovuje
podstatne viac Obchodný zákonník.
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Generálny riaditeľ tiež uviedol, že je treba rozmýšľať nad novým plánom rozvoja SP,
keďže súčasný končí rokom 2004. Poukázal na pokračujúcu automatizáciu poštových
priehradok, pripravovaný rozvoj prenájmu poštových služieb, možnosti hybridnej pošty, ipost ako aj snahu SP zvýšiť svoj podiel na trhu kuriernej a expresnej pošty z štyroch na 20 až
30 %. Uviedol, že teraz je automatizovaných 210 z 1628 pôšt, plus ďalších 50 až 60 má
neúplnú automatizáciu. Teraz je plánom zdvojnásobiť počet automatizovaných pôšt,
automatizované by mali byť aj prenajímané poštové služby. Pilotný projekt prenájmu
odštartuje v januári v Trstenej na Ostrove. Pre SP by malo byť veľkou šancou zapojenie do
projektu i-goverment, kedy by sa pošty stali pre občanom miestom, odkiaľ si môžu cez
internet vybavovať rôzne doklady a komunikovať s štátnou správou. Premena š.p. v a.s.
uvolní ruky v nakladaní s majetkom, ale predaj nevyužívaného a dubiózneho majetku sa zvýši
vraj asi len trikrát. Asi polovička pôšt je v objektoch SP, polovička v prenajatých. Počty
zamestnancov by sa nemali "dramaticky znižovať", pri prechodu na nové projekty sa
predpokladá znižovanie počtov o desiatky, do sto osôb; pritom celkový stav je 18.000. Skôr
sa pôjde cestou nižších úväzkov, resp. rozšírením spektra činností nad súčasnú náplň, ak
pracovník nie je plne vyťažený.

Slovenská pošta uzatvorila 19.marca dohodu s Western Union o
rýchlom zasielaní peňazí
Prevod finančných obnosov do výšky 100.000 Sk v lehote za asi 20 minút do viac ako 200
krajin sveta umožňuje nová služba Slovenskej pošty s názvom Western Union - Rýchle
zasielanie peňazí. Klient poštovej služby môže mať peniaze kdekoľvek vo svete za 20 minút.
Peniaze, v prípade špeciálneho povolenia môže ísť aj o vyššiu ako uvedenú čiastku, sa
nezasielajú na konkrétnu adresu, ale do štátu, kde si ich adresát môže vyzdvihnúť na
ktorejkoľvek pobočke Western Union, čiže nie je potrebný ani bankový účet.
Služba je v SR prístupná v pilotnej sieti 41 vybraných pôšt, okrem krajských miest
napr. v Senici nad Myjavou, Piešťanoch, Komárne, Brezne, Liptovskom Mikuláši, Štrbskom
Plese, Snine, Lučenci, Rožňave. V zahraničí sa okrem pobočiek Western Union ponúka na
poštách, v bankách a cestovných kanceláriach. Slúži najmä klientom, ktorí v krízových
situáciach súrne potrebujú peniaze, napr. boli okradnutí či stratili kreditnú kartu, prípadne ju
využívajú podnikatelia pre udržanie hladkého behu podnikania. Pre odoslanie či prijatie
peňazí treba vyplniť tlačivo a preukázať sa dokladom totožnosti, alebo v prípade príjmu
heslom ap.

Investičné plány Banskobystrického samosprávneho kraja
Na prelome rokov 2002/03 bol počet rozostavaných investičných akcií v správe
Banskobystrického KÚ sedemkrát nižší ako koncom r.1998. Vtedy ich bolo 217, teraz len 29.
Za štyri roky KÚ dokončil 352 akcií, napr. deväť telocviční, šesť škôl, štyri domovy
dôchodcov, dva detské domovy, opravil a rekonštruoval 52 škôl , zrekonštruoval a
splynofikoval 133 kotolní atď. Na novoročnom stretnutí predstaviteľov verejnej správy,
podnikateľskej a kultúrnej sféry Banskobystrického kraja v Banskej Bystrici 8.januára to
uviedol prednosta KÚ Pavol Sečkár. Prednosta ocenil, že sa konkrétny obraz dostáva
viacročné úsilie o vybudovanie rýchlostnej cesty Pohroním. Práce na úseku Hronský Beňadik
- Rudno nad Hronom by sa mali dokončiť tohto roku a je vraj zabezpečené aj financovanie
výstavby úseku po Šášovské Podhradie. Prednosta 8.januára vyslovil presvedčenie, že ďalšie
investície pre rozvoj kraja prinesie vstup do EÚ. Tiež vyjadril nádej, že rozvoji kraja prispeje
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fakt, že z kraja vzišlo 20 poslancov NR SR a že sa bude dariť práca aj 170 novým starostom a
primátorom, ktorí z tretiny, resp. z polovičky obmenili obsadenie týchto postov v kraji. Medzi
tými, ktorým P.Sečkár poďakoval za aktívny podiel na riešení problémov kraja, uviedol aj
novinárov.

Štátna ochrana prírody
Medzinárodný rok vôd 2003 zamerala Štátna ochrana prírody so sídlom v Banskej Bystrici
na ochranu mokradí. Mokrade ľudstvu poskytujú zdroje a služby v hodnote 4,9 bil. USD
ročne; v SR ich je identifikovaných vyše 1600 .V tohtoročnom Medzinárodnom roku vôd sa
Štátna ochrana prírody (ŠOP) vo zvýšenej miere venovala ochrane mokradí. Mokrade ročne
poskytujú ľudstvu zdroje a služby v hodnote 4,9 bil. USD a aj heslo pre Svetový deň mokradí
- "Bez mokradí niet žiadnej vody" - ukazuje skutočný význam mokradí pre život. Ako dňa
12.januára uviedol Milan Janák z Centra ochrany prírody a krajiny ŠOP v Banskej Bystrici, v
SR je zatiaľ registrovaných vyše 1600 mokradí. Z nich je 12 významu medzinárodného ďalšie štyri sú navrhnuté -, 72 celoštátneho, 467 regionálneho a 1050 lokálneho.
M.Janák zdôraznil potrebu uprednostnenia dlhodobého prospechu mokradí pre život a
spoločnosť pred krátkodobým profitom. Upozornil napr. na bezohľadné vyťažovanie
rašelinísk či výlov rýb v mokradiach a ich následovné ponechávanie bez obnovy. Také
činnosti výrazne narušujú ekologickú rovnováhu a znižujú kvalitu daného priestoru: ohrozujú
samočistice procesy vôd, väčšinou ničia hniezdne lokality vtákov a menia druhovú skladbu
miestnej flóry. Mokrade okrem surovín totiž poskytujú rad funkcií, od zadržiavania vody cez
zadržiavanie živín a sedimentov až po stabilizáciu miestnej klímy.
ŠOP tohto roku plánuje na téma mokradí zorganizovať viacero seminárov a národnú
konferenciu a vydať niekoľko titulov a propagačných materiálov. K Svetovému dňu mokradí 2.februáru - pripravila ŠOP výstavu o ich významu a ochrane.
Spomínaných 12 slovenských mokradí medzinárodného významu, tzv. ramsarských
lokalít (podľa medzivládneho dohovoru podpísaného r. 1971v íranskom Ramsare) sú Parížske
močiare (okr.Nové Zámky), Šúr pri Bratislave, Senné rybníky (okr.Michalovce), dunajské
luhy, niva Moravy, Latorica, alúvium Rudavy, mokrade Turca, Poiplie, mokrade Oravskej
kotliny, Orava a jaskyňa Domica.

Banskobystrický samosprávny kraj
Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Banskobystrickej
regionálnej komory SOPK a Lučeneckej regionálnej komory SOPK podpísali 12.januára v
B.Bystrici dohodu o vzájomnej spolupráci. Ako informovala 15.januára - hovorkyňa BBSK
Petra Polievková, cieľom je vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry a
pre prípravu podnikateľských subjektov a samospráv na vstup SR do EÚ a tak aj pre rozvoj
kraja. Základom bude výmena informácií, pravidlené stretnutia, prizývanie na podujatia,
organizácia seminárov pre podnikateľov, manažérov a zástupcov samosprávy na prípravu
projektov pre čerpanie podporných fondov a iné formy kontaktov a spolupráce.
Banskobastrický samosprávny kraj podpísal dohodu o spolupráci s komorami SOPK .Cieľom
je príprava podnikateľov a samosprávy pre rozvoj kraja a na vstup SR do EÚ
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Mikroregión Pod Panským dielom
Podporu 9.000 USD od REC Slovakia na program trvalo udržateľného života získal
mikroregión Pod Panským dielom zložený so siedmich obcí v tesnom susedstve B.Bystrice.
Ako 17.februára informoval starosta Slovenskej Ľupče Peter Lakomčík, v prvej etape budú
obce mapovať svoje prírodné, demografické, historické a podnikateľské podmienky, spoločné
potreby a záujmy a názory občanov, z ktorých by mali vyplynúť smery ďalšieho rozvoja vo
forme akčného plánu mikroregiónu. O ten sa budú opierať projekty, napr. společné riešenia
odpadovového hospodárstva či ČOV ap., pre fondy EÚ, ale môže byť východiskom aj pre
dielčie rozvojové programy, ktoré budú financované mikrograntmi z grantu REC Slovakia.
Akčný plán mikroregiónu plánujú starostovia spracovať do augusta 2003, nasledne do
októbra by chceli rozdeliť mikrogranty. Mikrogranty sú určené pre obce, organizácie aj
neformálne združenia či občanov, ktorí sa rozhodnú k realizácii lavičiek, ihrísk či iných
demonštračných porjektov a akcií odpovedajúcich kritériam grantového programu. Ako
starosta dodal, napr. v Slovenskej Ľupči sa črtá projekt Domu remesiel. Celková čiastka pre
realizáciu grantu REC Slovakia bude väčšia ako 9000 USD, pretože podmienkou je pridať 20
% vlastných prostriedkov - čiže 10.800 USD. Pre mikrogranty však nebude toľko, lebo časť
sa spotrebuje na spracovanie akčného plánu, propagáciu a diskúsie s občanmi. Z
mikrograntov sa uhradí materiál, prácu dodajú občania. Ako starosta dodal, je veľmi dôležité
do rozvoja obcí a regiónov zainteresovať občanov a využiť ich myslenie a odhodlanie.

Občianske združenie VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné
aktivity
Malá časť občanov dedín sa aktivizuje v správe vecí verejných, značná časť ale ostáva
apatická, lebo ju sklamalo neriešenie problémov, na ktoré roky poukazujú. Vyplýva to z
hodnotenia projektu Ideálny starosta, ideálna obec, ktorý pre voľby pripravilo občianské
združenie VOKA Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity. Dňa 17.februára v
Banskej.Bystrici na tlačovej besede uviedla jej riaditeľka Jana Mečiarová, projekt zasiahol 13
obcí troch mikroregiónov a na ďalších dvoch miest SR.
V rámci projektu VOKA vyškolila 70 starostov, poslancov a kandidátov na tieto
posty, usporiadala 11 diskusných fór s kandidátmi, ktorých sa zúčastnilo na 600 občanov zhruba desatina zaregistrovaných voličov daných obcí - a v siedmich obciach jej anketári
realizovali v domácnostiach projekt Načúvania - rozhovory o očakávaniach občanov od
samosprávy. Riaditeľka tvrdila, že preškolení politici vo voľbách uspeli alebo pracujú ako
členovia komisií obecných zastupitelstiev (ObZ). Z diskusii vyplynulo, že ľudia chcú
komunikovať s poslancami, ale nepoznajú ich, nepoznajú plány práce ObZ a chýba im
pravidelné skladanie účtov poslancami a starostu. Na Čiernom Balogu, kde Načúvania
uskutočňujú od r. 1999, zistili, že občania upozorňujú na rovnaké problémy, pretože
samospráva ich nerieši. ObZ sa totiž sústreďujú na veľké akcie - plynofikáciu, kanalizáciu,
cestu ap., a malé problémy nechávajú mimo. Pritom sa dajú pomerne ľahko vyriešiť práve pre
investičnú nenáročnosť a možnosť zapojiť ľudí do riešenia. Rozvoj a život obce občania
vnímajú cez rukolapné, aj keď malé akcie, upozornila Michaela Heretová, tamojšia aktivistka
VOKA. Viera Masaryková z Kysuckého Lieskovca (okr. Kysucké Nové Mesto) poukázala na
nutnosť spájať samosprávu, neziskovky, ľudí a podnikateľov a dodala, že ich miestne
občianske združenie získalo cez 1,0 % z daní 12.000 Sk, ale vhodnou komunikáciou sa
podarilo získať ďalšie zdroje a investícia do obrubníkov na školskom ihrisku sa rozrástla do
klziska v hodnote 200.000 Sk. VOKA teraz ponúka samosprávam rôzne školenia a pomoc pri
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spracúvaní sociálno-ekonomických plánov, ktoré by mali byť základom rozvojových úvah
obcí.

Krajský úrad
Rozpočet je neúnosný v oblasti školstva a prevádzky KÚ a OÚ a pre prednostu je
nepochopiteľné, že vláda zvýši ceny energií, ale toto zvýšenie nepremietne do rozpočtov
Rozpočet KÚ v B.Bystrici na r.2003 plánuje príjmy v objemu 23,85 mil. Sk a výdavky vo
výške 6,76 mld. Sk. Po očistení o oddelimitované organizácie a právomoci je rozpočet na
úrovni 98 % skutečného čerpania minulého roka. Podľa vedúcej odboru financií KÚ a
zástupkyne prednostu KÚ Marty Babjakovej 24.februára kvôli zníženému rozpočtu výdavkov
na tovary a služby bude "problematické až neúnosné zabezpečenie prevádzky školských a
sociálnych zariadení a výkon štátnej správy na KÚ a OÚ".
Kapitola rozpočtu na tovary a služby je na úrovni len 96,2 % minulého roka a
nepremietli sa do nej nárasty cien energií, tovarov, služieb, potravín a úpravy DPH. Prednosta
k tomu dodal, že nevie pochopiť príslušné orgány a vládu, ktoré zvýšia ceny, ale rozpočet už
nezvýšia. Pozastavil sa nad správaním vlády, ktorá nemala vyčlenené zdroje na budovanie
autopriemyselného parku v Trnave a napr. KÚ v B.Bystrici na tento účel musí odviesť 4,8
mil. Sk. Zástupkyňa poukázala aj na zvýšené poštovné a zmluvné ceny Slovenskej pošty pri
dávkach sociálnej pomoci a informovaní poberateľov o nových rozhodnutiach o zmenách
dávok a na nedostatočné zabezpečenie zdrojov na vzdelávanie štátnych zamestnancov.
Zvýšila sa kapitola mzdových prostriedkov o 12,1 % , ktorá tak rešpektovala minuloročné
legislatívne zmeny. Pracovníkov však nepribudlo, naopak chýba niekoľko desiatok miest v
integrovanom záchrannom systéme, na vymáhanie zmluvného poistenia motorových vozidiel,
na agende rybárstva, rodičovských príspevkov, prídavkov na deti a v zariadeniach sociálnych
služieb rodinného typu. Najväčšia časť výdavkov KÚ - 3,07 mld. Sk - je transfer miezd v
oblasti školstva.
Kapitálové výdavky vzrátslio 15,2 % na 90 mil. Sk, čo však vykrýva len havarijné
stavy a nutné rekonštrukcie. Z 52 mil. Sk sa upotrebí v školstve, 16 mil. Sk v sociálnych
zariadeniach, 20 mil. Sk je na dokončenie OÚ v Detve. Bude sa plynofikovať asi osem
kotolní a opraví sa šesť striech, žiadne peniaze už nebudú druhý rok napr. na počítače.

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Vo februári bilancovala zahraničné podnikateľskeé aktivity. Z nich sa ukázala slabá
informovanosť podnikateľov o podmienkach, ktoré ich čakajú po prijatí SR do EÚ, pritom
smernice EÚ doľahnú aj na malých podnikateľov, ktorí so zahraničím neprichádzajú do styku
SR postupne začína strácať ekonomické výhody, ktoré mala, a musí sa preto pripraviť po
príkladu Maďarska aj na odchod zahraničných investorov preč, vyhlásil dňa 26.februára na
tlačovej besede v B.Bystrici predseda SOPK Peter Mihók. Upozornil, že podnikatelia už
nemajú v SR tak nízke náklady ako mávali v minulosti, pretože vzrástli ceny energií a daňové
sadzby a rušia sa daňové výhody, v prípade pracovnej sily je však SR naďalej z krajin V4
najlacnejšia. Tvrdil, že záujem o investovanie v SR začínajú mať firmy zo SNŠ a z ázijských
štátov, ktoré chcú využiť vstupu SR do EÚ a získať tak štatút firmy z EÚ.
Predseda SOPK varoval pred nízkou informovanosťou slovenských podnikateľov,
najmú malých a stredných, o podmienkach, ktoré ich čakajú po prijatí SR do EÚ. Pripomenul
ročný seriál seminárov Euroklub, ktoré SOPK spolu s Úradom vlády a s Generálnym
riaditeľstvom EK pre rozšírenie pre členov aj nečlenov SOPK, samosprávu a školy odštartuje
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od budúceho mesiaca pri každej z regionálnych komôr SOPK. Zdôraznil, že podmienky EÚ
doľahnú na každého podnikateľa, pretože v SR začnú platiť smernice EÚ. Varoval, že aj
podniky, ktoré majú miestnu pôsobnosť, bez zahraničných kontaktov, sa môžu stať obeťou
nových podmienok. V obchodnom boji totiž môže konkurencia poukázať na nedodržiavanie
smerníc EÚ, čo by malo za následok ťažké pokuty, ktoré by mohli vyvolať aj krach firmy.

Lesy Slovenskej republiky
Pripravili v roku 2003 certifikácia lesov. Certifikácia produkcie a spracovania dreva má
spotrebiteľom doložiť, že drevo či drevený výrobok pochádza z lesov obhospodarovaných
podľa zásad trvalo udržateľného života
Projekt certifikácie slovenských lesov a spracovania dreva z nich podľa zásad trvalo
udržateľného hospodárenia (TUH) pripravuje Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS).
Dňa 27.februára uviedol koordinátor systému certifikácie lesov Slovenska Luboslav Mika z
Lesoprojektu Zvolen, že certifikát podľa kritérií národného certifikačného systému
vychádzajúceho z požiadaviek medzinárodného združenia Pan European Forest Certification
(PEFC) bude po vstupe SR do EÚ dôležitým obchodným faktorom. Konečným spotrebiteľom
bude totiž dokladovať, že drevo, papier, celulóza, prípadne najmenej 70 % dreva dreveného
výrobku pochádza z lesov obhospodarovaných podľa zásad TUH.
Certifikácia lesov sa bude uskutočňovať na územnom princípe, pravdepodobne
rozčlení SR do troch až piatich regiónov. PEFC, ktorého členom je 27 krajín od USA cez
Chile po Austráliu, spracovalo obecné zásady ťažby a obnovy lesov, udržiavania lesných
ekosystémov a biodiverzity, produkčných a ochranných funkcií lesa, zdravotného stavu a
vitality lesov, ale aj pracovných a sociálne-ekonomických podmienok v lesnom hospodárstve.
Podľa L.Miku by vďaka mnohoročnej existencii lesných hospodárskych plánov nemal byť
problém certifikát pre drevnú surovinu zo slovenských lesov získať.
ZCLS v marci predloží na verejnú diskusiu návrh základných certifikačných
dokumentov pre SR a na jar prikročí s spracúvaniu pilotného projektu. Certifikácie budú
uskutočňovať známe certifikačné spoločnosti, ktoré si rozšíria spôsobilosť na túto oblasť.
Prvých vlastníkov lesov - držiteľov osvedčenia o účasti v regionálnej certifikácii lesov možno
očakávať koncom r.2003. V priebehu r.2004 by sa mala do plnenia podmienok TUH zapojiť
väčšina vlastníkov. Recertifikácie sa budú uskutočňovať po piatich

Zvýšenie cien MHD
Zvýšenie cestovného v MHD v Banskej Bystrici o 20 %, sa uskutočnilo od 1.marca. 2003.
Prípravou tejto úlohy bol poverený vedúci odboru dopravy MsÚ Vladimír Ďurečka.
Konštatoval, že k nárastu došlo na základe cenového výmeru OÚ, ku ktorému sa mesto
vyjadrilo, pričom akceptovalo odôvodnenie SAD, a.s. Návrh na zvýšenie cestovného SAD
odôvodnilo nárastom cien nafty, energií, náhradných dieľov a ďalších vstupov. Pritom v
B.Bystrici obstaráva trolejbusová doprava, kde došlo k štvrtinovému rastu ceny elektriny,
tretinu výkonov. Cena cestovného lístka na jednotlivú jazdu zakúpeného u vodiča sa zvýšila z
10,- na 12,- Sk, polovičné cestovné z 5,- na 6,- Sk, jednotlivá jazda hradená cez čipovú kartu z
8,- na 9,80 Sk ap. Mesto nie je akcionárom SAD, a.s., je len s SAD spoluakcionárom SAD
BBDS, a.s., ktorá v 90.rokoch vznikla ako nástroj na spoločný nákup vozidiel. Výška štátnych
transferov na bežné výdavky banskobystrickej MHD sa zvýšila z minuloročných 50,8 mil. Sk
na tohtoročných 52,07 mil. Sk, čo je len o 2,5 %, v prípade kapitálových výdavkov ostalo
nezmenených 29,1 mil. Sk. Primátor Ján Králik predpokladal zvýšenie cestovného už v
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decembri 2002, ale nazdával sa, že úsporami na generálnych opravách a mzdách by sa dalo
odsunúť až na r. 2004.Mesto Banská Bystrica vydalo na zimnú údržbu ciest a chodníkov 9,4
mil. Sk, ďalšie financie si však vyžiadajú opravy Zimná údržba sa vykonávala na 165 km
ciest a 170 km chodníkov. Spotrebovalo sa 408 t chemického posypového materiálu a 1303 t
inertného materiálu a z námestia SNP sa vyviezlo 602 t snehu. Rozpočet mesta rátal na zimnú
údržbu komunikácií so 7,6 mil. Sk a na chodníky s 3,0 mil. Sk. Do konca januára sa vyčerpalo
6,7 mil. Sk na cesty a 2,7 mil. Sk na chodníky. Náklady na opravy komunikácií primátor
nechcel odhadovať. Vyhlásil, problémy sú aj v dodržiavaní povinností majiteľov niektorých
nehnuteľností pri čistení priľahlých chodníkov a schodísk.

Daňové priznania
Daňové úrady v B.Bystrici boli pripravené na tradičný marcový nápor daňovníkov, už
posílili pracoviská na preberanie daňových priznaní k dani z príjmu a rozširujú pracovný čas.
Pracovný týždeň začali oba úrady s otváracou dobou od 8:00 do 17:00 hod., ktorú predĺžia do
18 hod. Do 18 hod. bolo otvorené aj posledný deň, v pondelok 31.marca. Na obidvoch DÚ
zatiaľ pracovníci stíhali kontrolovať formálne náležitosti priznaní, chyby boli minimálne.
Pracovníci sú pripravení poskytnúť rady a drobnú pomoc pri vyplňovaní priznaní, na DÚ II.
majú osobitého pracovníka pre styk s verejnosťou. S väčšími problémy sa však treba obrátiť
na daňových poradcov či auditorov. Daňovníci tiež majú možnosť zaplatiť daň v hotovosti
priamo na DÚ, nesmie však presahovať 10.000 Sk.
Na úradoch bol dostatok tlačív, napr. na DÚ II., kde preberali v minulosti daňové
priznania zhruba od 10.000 fyzických osôb a 2000 právnických osôb, ich objednali 35.000. V
porovnaní s minulým rokom totiž pribudne nemalé množstvo nováčikov, keďže daňové
priznania musia odovzdať všetci, ktorí v priebehu roka mali viac ako jedného zamestnávateľa.
Týkalo sa to preto napr. aj učiteľov, ktorých školy v rámci reformy verejnej správy zmenili v
priebehu roka zriaďovateľa. Odovzdávanie priznaní prebiehalo v pokoji a systematicky..
Podľa J.Marčekovej bol prekvapivo pomerne vysoký počet daňovníkov, ktorí ich odovzdali
už vo februári. .Daňové úrady boli pripravené a rozšírili aj stránkový čas. Daňové priznania za
minulý rok podávalo aj veľa nováčikov, napr. učitelia, lebo sa im zmenil v rámci reformy
zamestnávateľ.

Štátne lesy , š.p. v Banskej Bystrici
Nový generálny riaditeľ Karol Vinš, ktorý začal funkciu od marca si kladie za cieľ pripraviť
podnik na transformáciu a zhodnotiť jeho možnosti. Nový riaditeľ je považovaný za
krízoého manažéra. Štátny podnik predpokladá transformáciu v akciovku v
najoptimálnejšom prípade od 1.1.2004. Nový generálny riaditeľ Štátnych lesov, š.p. (ŠL),
Karol Vinš a má za úlohu konsolidovať podnik, adaptovať ho na podmienky EÚ a
transformovať štátny podnik v akciovú spoločnosť. Lesníctvo a drevospracujúci priemysel
patria k náročným a prioritným odvetviam slovenského hospodársrva so sídlom v Banskej
Bystrici.
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Pracovné stretnutie ôsmich vyšších územných celkov
sa uskutočnilo 26.marca v Banskej.Bystrici. s účasťou zástupcov Ministerstva hospodárstva
SR a ôsmich VÚC. Generálny riaditeľ sekcie vzťahov k EÚ MH SR Ján Ježo za kľúčové
kritéria projektov hodnotenia projektov označil tvorbu HDP a pracovných miest, čo dáva
vyššie šance projektom z východného a stredného Slovenska. Až po nich nasledujú odborné
kritéria hodnotiace ich kvalitu z hľadiska napr. cestovného ruchu, technologických parkov,
výskumno-vývojovej základne atď. Dôležité sú tiež princípy trvalej udržatelnosti a
multiplikačné efekty. Projekty budú členené do troch skupín: do 100.000 eur, do 50 mil. eur a
nad, ktoré budú posudzované individuálne. J.Ježo poukázal na vhodnosť využiť pre
spolufinancovanie domáce banky, v ktorých je k dispozícii 150 mld. Sk voľných
prostriedkov. Iveta Pabišová, riaditeľka odboru zahraničnej pomoci a programov EÚ MH SR,
uviedla, že spolufinancovanie sa bude 1.rok deliť na 20 % štát a päť sukromný sektor, v
2.roku bude pomer 15 ku desiatim a 3.rok 13:12. Projekty pre štrukturálne fondy EÚ už
prichádzajú na VÚC a v oblasti priemysel a služby by možno už vyčerpali očakávané
prostriedky, ale je potrebné ich zhromáždiť oveľa viac, aby sa mohlo vyberať. V oblasti
priemysel a služby sa zatiaľ zišlo do 15 projektov, ktoré predstavujú celkovú sumu asi 134
mil. eur. Na budúci týždeň sa uskutoční prvá analýza ich kvality, aby sa predišlo problémom
v Bruseli a získali skúsenosti pre tvorbu ďalších. Dodala, že prostriedky z fondov EÚ sa
musia nakontrahovať do 31.12.2006 a vyčerpať do konca r.2008.

Kauza Drukos
Zakladateľ spoločnosti Drukos František Mojžiš 31.marca na stretnutí poškodených občanov
v B.Bystrici vyhlásil, že sa chce vrátiť späť do firmy a spoločností, ktorú v septembri 2002
odpredal. Ako zdôraznil, noví majitelia nazaplatili kúpnu cenu a neurobili zmeny v
Obchodnom registri a pôvodný majiteľ sa tak po nadchádzajúcom nadobudnutí právoplatnosti
zrušenia konkurzu môže opäť ujať právomocí. Vykonávať ich chce v spolupráci so
Združením poškodených občanov (ZPO), pričom do týždňa by chcel obnoviť vyplácanie
veriteľov z polovičky sumy, ktorá je v súčasnosti na účtoch. Zakladateľ firmy chce z nej
vymiesť "čvargu", obnoviť výplatu záväzkov a rozbehnúť podnikanie
Rozhodnutie NS o zrušení konkurzu má vstúpiť do platnosti 1.apríla. F.Mojžiš sa
pokúšal ešte na stretnutí spojiť s členmi dozornej rady, aby sa zišli a zvolili nové
predstavenstvo, v ktorom budú zástupci veriteľov. Cieľom má byť oživenie firmy, aby mohla
splácať záväzky. Tvrdil, že do septembra - do kedy firmu vlastnil - sa jej ekonomika
stabilizovala a záväzky sa sporadicky splácali, noví majitelia splácanie ale ukončili úplne
napriek tomu, že výplata veriteľov bola kúpnou cenou. "Čvargu" chce vymiesť a - ak dostane
dôveru od veriteľov - zadarmo firmu riadiť. Na štart by použil druhú časť peňazí z účtov.
Konkurzná správkyňa vraj na účtoch zhromaždila 150 až 200 mil. Sk, celková hodnota
majetku sa zistí až pri preberaní. Podľa predsedu ZPO Štefana Jagerčíka účtovná hodnota
presahuje päť mld. Sk, čo ale vraj nezodpovedá reálnej hodnote - značnú položku napr. tvorí
know-how. Prípad zmenky Slovenských telekomunikácií na štyri mld. Sk, ktorou disponuje
ZPO, sa bude zaoberať súd, ZPO ale najskôr žiada znížiť súdny poplatok 599.000 Sk.
Pred sídlom firmy sa zhromaždilo viac ako sto veriteľov nespokojných s postupom
riešenia, napádajúcich nových vlastníkov, kritizujúcich právne neošetrenie klamlivej reklamy
a obávajúcich sa ako pokračovania konkurzu tak aj jeho zrušenia. Dav volal "hanba!" aj na
adresu zakladateľa, ale desať minúť po jeho príchodu - prišiel asi po hodine - mu tlieskal.
Drobní veritelia majú v Drukosu, a.s., pohľadávky asi za 600 mil. Sk, v BDV Družstvu za 1,6
mld. Sk. F.Mojžiš tvrdil, že je šanca uspieť, keďže súčasné vedenie rezortu vnútra a polície
vyvoláva u podvodníkov hrôzu chce prípady seriózne vyriešiť.
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V ten istý deň 31. marca dozorná rada spoločnosti Drukos, a.s., na mimoriadnom zasadnutí v
Banskej Bystrici jednomyseľne odvolala doterajšie predstavenstvo a zvolila nové.
Predstavenstvo je opäť trojčlenné, jeho predsedom je predseda Združenia poškodených
občanov (ZPO) Štefan Jagerčík, podpredsedom Zdenek Zúbek a členom Jozef Nemček, obaja
tiež členovia ZPO. O výmene predstavenstva, ktorá je datovaná od 1.apríla, informoval
Š.Jagerčík. Všetci traja členovia dorzornej rady hlasovali za výmenu predstavenstva, nový
predseda sa už stretol s expodpredsedom
Uviedol, že už sa stretol aj podpredsedom odvolaného predstavenstva Milanom
Stykom. Rokovali o situácii po tom, ako do platnosti vstúpi rozhodnutie NS o zrušení
konkurzu na Drukos, a.s. Hovorili vraj o príprave materiálov spojených s ukončením
pôsobenia správkyne konkurznej podstaty a o pohľadávkach.

Minister financií v Daňovom riaditeľstve Banskej Bystricií
Vstup do EÚ uberie prácu colníkom. Daňová reforma, ktorá zjednoduší systém, umožní
presun pracovníkov daňových úradov z oblasti správy daní do sféry kontroly. Celkový počet
pracovníkov daňovej správy by sa ale meniť nemal. Po vstupu SR do EÚ však odbudne
značná časť práce colníkom a aj keď im pribudne nová agenda, možno očakávať určité
zníženie ich počtov. V 1.apríla na tlačovej besede Daňoveho riaditeľstva SR v B.Bystrici sa
tak vyjadril minister financií Ivan Mikloš. Podľa ministra nie je ešte zákon o správe daní
optimálny pre účely čo najefektívnejšieho výkonu správy a kontroly a tiež treba zredukovať
organizáciu daňových úradov (DÚ). Konštatoval, že o redukcii sa hovorí dlhšie, chýba však
vôľa v NR SR. Podčiarkol, že pritom nežiada fyzické zrušenie DÚ, ale zmenu statusu časti z
nich, aby sa z nich stali detašované pracoviská DÚ. Správa daní by mala ostať na širšom
počtu pracovísk, kontrolu chce sústrediť.

Mesto Banská Bystrica bilancovalo
Mesto Banská Bystrica ukončilo 1. apríla minuloročné hospodárenie s prebytkom 37,53 mil.
Sk. Jeho príjmy pôvodne plánované na 454,5 mil. Sk a neskôr upravené na 490 mil. Sk v
skutočnosti dosiahli 680 mil. Sk. Pohľadávky mesta koncom roka dosahovali 118,1 mil. Sk,
záväzky z obchodného styku 43,4 mil. Sk a dlhová služba predstavovala 625,3 mil. Sk.
Záverečný účet mesta v utorok takmer jednomyseľne schválilo MsZ.
Bežné príjmy rozpočtované na 366 mil. Sk dosiahli 538,3 mil. Sk, z toho daňové
miesto 290,7 mil. Sk dosiahli 289,4 mil. Sk, nedaňové miesto 24,5 mil. Sk dosiahli 52,7 mil.
Sk, granty a transfery miesto 50,8 mil. Sk dosiahli 196,3 mil. Sk. Výdavky bežného rozpočtu
plánované na 344,1 mil. v skutočnosti dosiahli 489,6 mil. Sk, z toho výdavky na všeobecné
verejné služby sa prekročili o 3,9 mil. Sk na 122,9 mil. Sk (napr. na úrokoch a kupónoch
obligácií sa zaplatilo 60,5 mil. Sk, mzdové náklady prevýšili 32 mil. Sk ), na bývanie o 6,1
mil. Sk na 23,3 mil. Sk, vzdelávanie vyčerpalo 147 mil. Sk, o 8,5 mil. Sk sa nedočerpal 65miliónový rozpočet na životné prostredie, 2,8 mil. Sk ostalo aj na účtoch verejného poriadku a
bezpečnosti.
Kapitálový rozpočet plánoval príjmy 100,3 mil. Sk, skutočnosť bola 114,1 mil. Sk.
Neuskutočnil sa predaj akcií Banky Slovakia, ktoré majú nominálnu hodnotu 52 mil. Sk, a
ako primátor Ján Králik podotkol, nenaplní sa asi ani tohto roku, keďže NBS uvažuje o
vypísaní nového tendra. Naopak sa zdvojnásobili kapitálové príjmy z odpredaja bytov,
pozemkov ap. na 39,6 mil. Sk a zvýšili kapitálové granty a transfery z 29,1 mil. Sk na 74,5
mil. Sk. Kapitálové výdavky sa plánovali na 124 mil. Sk, fakticky boli nižšie o 15,4 mil. Sk.
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Smerovali najmä na rozvoj bývania - 58,8 mil. Sk, a cestnú dopravu, predovšetkým MHD 43,7 mil. Sk.
Finančné operácie rátali s príjmy 31,3 mil. Sk, realita bola 27,5 mil. Sk, výdavky
nedosiahli 22 mil. Sk, ale 48,6 mil. Sk, keď MsZ rozhodlo o vyplatení radnice založenej
Investorským útvarom mesta u zkrachovalej Dopravnej banky.
So záverečným účtom vyjadril súhlas aj hlavný kontrolór ako aj auditori, ktorí bez
podmienenia výroku upozornili na nutnosť vysporiadať zálohu 8,0 mil. Sk za opravu radnice
z r. 1996. To podľa vedúcej ekonomického oddelenia MsÚ Jarosalvy Hýblovej viazne na
kolaudácii objektu. Prebytok hospodárenia sa má rozdeliť do rezervného fondu, do fondu
bývania, cestného fondu a do bežných a kapitálových príjmov na r.2003. Záväzky mesta
klesajú, najmä po lehote splatnosti. Celková výška záväzkov mesta a jeho organizácií bola
koncom roka 2002 okolo 3/4 mld. Sk, naopak na pohľadávkach mesto evidovalo za 118 mil.
Sk . Výška záväzkov mesta B.Bystrica dosahovala koncom r.2002 výšky 668,7 mil. Sk, čo
bolo o 30,7 mil. Sk menej ako koncom júna. Okrem toho nesplatené úvery organizácií mesta
ručené jeho majetkom predstavovali 93,4 mil. Sk, keď v priebehu 2.polroka klesli o 6,8 mil.
Sk. Ako 3.apríla na tlačovej besede v B.Bystrici zdôraznil primátor Ján Králik, po lehote
splatnosti malo mesto koncom roka dlhy len vo výške necelých 3,9 mil. Sk, aj keď na prelome
storočia sa pohybovali okolo 100 mil. Sk.
Hlavnú časť záväzkov tvorilo 467,8 mil. Sk úverovej istiny v PKB a ŠFRB a 112,5
mil. Sk komunálnych obligácií PKB. Z obchodného styku pochádzalo 39,5 mil. Sk, z toho na
Bytový podnik mesta pripadalo 36,3 mil. Sk. Na strane mestských organizácií to boli úvery a
úroky vôči Dopravnej banke, ktoré cez viacero subjekov odkúpila Penta Group a vymáha ich.
Aktuálne ide najmä o založenú budovu penzionu Jeseň, ktorý by mohol prísť do dražby.
Primátor ale poukázal na vecné bremeno starostlivosti o dôchodcov spojené s týmto objektom
a zdôraznil, že mesto dostojí svojim záväzkom vôči jeho obyvateľom.
Mesto eviduje za 118,1 mil. Sk pohľadávok, z toho 36,8 mil. Sk z daní, poplatkov a
obchodného styku, v konkurzoch ich má za 24,7 mil. Sk a v exekúciach za 29,3 mil. Sk. Napr.
na poplatkoch za odpad sú dlhy 12,9 mil. Sk, na daniach z nehnuteľnosti 10,1 mil. Sk, na
poplatkoch za alkohol a tabak 3,9 mil. Sk.
Primátor vyzdvihol rast aktív mesta za minulý rok z 10,06 mld. Sk na 13,11 mld. Sk,
ku ktorému došlo vysporiadaním pozemkov, starých dlhov a dokončením stavieb
Investorským útvarom mesta. Zo stálych aktív vo výške 12,7 mld. Sk najväčšiu časť tvorí
hmotný investičný majetok za 11,4 mld. Sk v obstarávacích cenách a finančné investície za
1,38 mld. Sk. Z obežných aktív predstavujú zásoby 360 mil. Sk, finančný majetok 63 mil. Sk
atď.Primátor sa pozastavil nad tým, že poslanci schválili záverečný účet mesta za r.2002,
kritizovali nedostatok investičných zdrojov, ale vôbec sa nevenovali použitiu 37 mil. Sk
prebytku. Nasmeruje ho preto najmä na umorovací fond.

Stratové organizácie mesta treba riešiť
Stratové príspevkové organizácie mesta ako IÚM, PKO a SMM bude treba zo zákona
transformovať alebo zrušiť. Transformácia alebo zrušenie sa črtá pred viacerými
príspevkovými organizáciami mesta Banská Bystrica. S odvolaním na novelu zákona o
rozpočtových pravidlách sa tak uvádza v Záverečnom účtu mesta za r.2002. Zákon, ktorý
takto rieši príspevkové organizácie hospodariace dva roky so stratou bez výhľadu na
vyrovanie straty, doľahol na Investorský útvar mesta (IÚM), Park kultúry a oddychu (PKO) a
Správu majetku mesta (SMM), nádej má len Zares spravujúci zeleň a rekreačné služby.
Mestskí ekonómovia tvrdia, že prvá trojica nebude v nasledovných rokoch schopná
ziskovo hospodáriť a vyrovnať straty z r.2001 a 2002, preto odporúčajú IÚM zrušiť, SMM
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zmeniť v rozpočtovú organizáciu a PKO začleniť do štruktúry MsÚ. V prípade IÚM sa
odporúča zrušenie urobiť tak, aby záväzky (132 mil. Sk koncom r.2002) neprešli na mesto. V
prípade SMM sa zasa pripomína povinnosť príspevkových organizácií - na rozdiel od
rozpočtových - odvádzať daň zo zisku z príjmov z prenájmu zvereného majetku.
IÚM vyprodukoval za r.2002 výnosy 13,1 mil. Sk a náklady 34,2 mil. Sk.
Zabezpečoval majetkové vysporiadania, geodetickú činnosť a spracovával podklady pre
územné a stavebné konanie. Do straty do poslali najmä úroky z úveru od Dopravnej banky
(16,6 mil. Sk) a exekučné poplatky (1,0 mil. Sk). PKO dosiahol výnosov 12,7 mil. Sk a
nákladov 14,5 mil. Sk, získaval najmä z nájmov, programov, prác výtvarných dielní,
organizovaní kurzov a reklám, náklady mal predovšetkým v oblasti osobných nákladov a
oprav a údržby. Výnosy SMM dosiahli 16,2 mil. Sk a náklady 17,7 mil. Sk, stratu (zhruba 4,8
mil. Sk) spôsobuje najmä prevádzka zimného štadióna. Zares skončil s výnosmi 41,6 mil. Sk
a nákladmi 44,4 mill Sk, keď tratil najmä na plážovom kúpalisku postihnutom povodňami a
na krytej plavárni. Až výsledky r.2003 však rozhodnú, či Zares je skutočne stabilizovanou
firmou a vykryje stratu z r.2001, zdôrazňuje dokument. V spomínaných organizáciach bolo
vlani zamestnaných dovedna 163 ľudí.

Hospodársky klub v Banskej Bystrici o diaľniciach
Dňa 4.apríla 2003 zasadal v Banskej Bystrici Hospodársky klub. Jeho čestným hosťom bol
minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovský. Hlavnou témou bolo budovanie
diaľnice. "Výstavba diaľnice severným ťahom by pri súčasných objemoch financovania
trvala 20 až 25 rokov a stratil by sa tak časový efekt jej prínosu. Preto je dôležité získať aj iné
zdroje, aby sa výstavba urýchlila, ale aj rozbehnúť výstabu južnej trasy, ktorú možno
realizovať do ôsmich rokov." Na zasadnutí regionálneho Hospodárskeho klubu v Banskej
Bystrici uviedol minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovský. Ako
podmienku čerpania prostriedkov z kohézneho fondu EÚ pre južný ťah R1 a R2 je však nutné
túto trasu zahrnúť do siete európskych koridorov TINA, podčiarkol minister, a vyslovil nádej,
že to nie je neprekonateľná vec a môže sa uskutočniť ešte tohto roku. Generálny riaditeľ
Doprastavu Dušan Mráz privítal pochopenie nového riaditeľa Slovenskej správy ciest pre
vedenie severojužného spojenia z Trstenej po stáročnej trase na Dolný Kubín a B.Bystricu a
nie po Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR presadzovanej trase cez Gaderskú
dolinu (okr. Martin) masívom Veľkej Fatry. Podľa neho je treba budovať nielen MDPT
priorizovaný severný, ale aj južný ťah, na ktorý by malo ísť najmenej 20 %
prostriedkov.Minister upozornil, že štrukturálne a kohézny fond EÚ nemožno čerpať len na
cesty, pretože tie musia priviesť investorov na miesta s pripravenou environmentálnou
infraštruktúrou, ľudskými zdrojmi a pripravenými projektmi. Konštatoval, že v začiatku
možno využiť projekty, ktoré neuspeli v programoch Phare, ISPA a Sapard, upraviť ich a
odstrániť nedostatky. Z dlhodobého pohľadu sú ale dôležité zásobníky projektov, aby bola
dostatočná ponuka a vyčerpalo sa čo najviac peňazí. Plánovanie zdrojov pre obdobie po
r.2007 totiž bude vychádzať z čerpania do r.2006. Za najväčšie nedostatky, ktoré mávajú
projekty slovenských subjektov, označil nevysporiadané pozemky a problémy v
spolufinancovaní. Zodpovednosť za čerpanie bude na VÚC, ich ropzvojových agentúrach,
obciach a neziskových a súkromných subjektoch.
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11- krát Podujatie 858 - Slovenské výrobky
Na tradičnej aprílovej prezentačno predajnej výstave slovenských výrobkov sa zúčastnila viac
ako štvrtina nových firiem. 58 firiem a 58 remeselníkov z celej SR sa od utorka do štvrtka
predstavilo v banskobystrickom Dome kultúry na tradičnej prezentačno-predajnej výstave 858
- slovenské výrobky - naše pracovné miesta. Na podujatí, ktoré sa uskutoční v B.Bystrici už
po 11. raz, privítajú okrem tradičných účastníkov, ako napr. Vandy Tisovec, takmer štvrtinu
nových výrobcov. Najväčšie zastúpenie budú mať výrobcovia textilu a odevov, svoje výrobky
ponukú potravinárske firmy, firmy na spracovanie kože, výrobcovia kozmetiky či keramiky.
Medzi nováčikmi boli napr. výrobcovia akumulátorov Aku Trade Banská Štiavnica, či
Železiarne Podbrezová - gastroservis, ktorí ale až takým nováčikom nie sú, keďže sa na
podujatí zúčastnili už pred dvomi rokmi. Podujatie dopĺňal seminár Banskobystrického
samosprávneho kraja, SOPK a SZRB o možnostiach financovania podnikania. 11. ročník
výstavy Slovenské výrobky s predajom - Prezentačno-predajnú výstavu "858 - Slovenské
výrobky - naše pracovné miesta", ktorá sa 8.apríla po 11.krát začala v B.Bystrici, oživili jej
organizátori vyhlásením súťaže o Cenu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
(BBSK). Cena bola určená pre výrobcov z Banskobystrického kraja, pričom sa hodnotili
hospodárske výsledky vrátane exportu a počet pracovníkov. Ako na tlačovej besede pri
príležitosti otvorenia podujatia uviedol vedúci odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu Rudolf Gízel, súťažou sa snaží Úrad BBSK zvýšiť záujem výrobcov o účasť na tomto
podujatí, ktoré predstavuje domácich výrobcov zákazníkom a tak pomáha ekonomickému
rozvoju kraja a tvorbe pracovných miest. Peter Titka z organizujúceho Regionálneho
odborového združenia vyzdvihol fakt, že v jarnom termíne, ktorý býval v minulosti po stránke
účasti slabší, sa zišiel počet účastníkov ako v jesenných termínoch. Konštatoval, že chýba
tradičný účastník KTO Slovakia Hodruša - Hámre (pokračovateľ tradície Sandriku), ktorý v
súčasnosti prepustil 220 z 237 zamestnacov, prišlo však 15 nových firiem. R.Gízel dodal, že
VÚC sa snažia upraviť legislatívu zákona o verejnom obstarávaní tak, aby umožňoval
uprednostňovať miestnych a domácich výrobcov.Na podujatí sa zúčastňilo 90 výrobcov a
ľudových remeselníkov od Nitry cez Turzovku po Vranov nad Topľou. Prevažovali
výrobcovia odevov a textilu a výrobkov z dreva, okrem nich sa predstavili výrobcovia
potravín, kozmetiky a drogistického tovaru, kožených výrobkov, záhradkárskych potrieb,
čipiek, dekoratívnych predmetov a ozdôb, v čase konania výstavy najmä kraslíc a píšťaliek.

12. ročník Slovenské výrobky
Po dvanástykrát sa v septembri zišlo asi 50 slovenských výrobcov do Banskej Bystrice na
tradičnú prezentačno – predajnú akciu „Slovenské výrobky – naše pracovné miesta“, ktorú
organizačne zastrešoval Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská rada KOZ SR a Dom
kultúry SKC Banská Bystrica, v spolupráci s mimovládnym neziskovým združením EAN
Slovakia Žilina. Práve združenie EAN Slovakia, ktoré má na Slovensku na starosti
identifikáciu výrobkov čiarovými kódmi, a združuje v súčasnosti viac ako 3100 členov,
predstavilo v rámci prezentačno – predajnej akcie v Banskej Bystrici nový logotyp na
označenie slovenských výrobkov, ktorý vzišiel z vyhlásenej súťaže združenia. Výrazný
slovenský znak, doplnený skratkou SK a nápisom „Vyrobené na Slovensku“ by mali pomôcť
zákazníkom orientovať sa v spleti drobných, častokrát neprehľadných označení a čísel
tovarov a v konečnom dôsledku kúpou slovenského výrobku podporiť slovenskú ekonomiku.
Ako v tejto súvislosti uviedol riaditeľ Ing. Miroslav ŠTAFFEN, aktivita EAN Slovakia nemá
byť konkurenciou kampaniam na podporu predaja slovenských výrobkov, ale ich doplnkom.
Chce, aby aj ekonomicky najslabší členovia združenia mali možnosť používať symbol
„Vyrobené na Slovensku“ na svojich výrobkoch. Logotyp je registrovaný a chránený
autorskými právami. EAN Slovakia bude poskytovať právo na jeho používanie svojim
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členom bezplatne, aby sa dosiahlo jeho rýchle rozšírenie. Doteraz požiadalo o jeho používanie
180 výrobcov, medzi nimi napr. Duslo Šaľa, Liptovská mliekareň Liptovský Mikuláš,
Topoľčiansky hydinársky podnik a ďalší. Organizátori banskobystrickej prezentačno –
predajnej akcie už tradične pripravili súťaž pre účastnícke firmy o najkrajší stánok, pričom
prvenstvo si v septembri odnieslo spolu s putovným pohárom prednostu Krajského úradu
Banská Bystrica Stredné odborné učilište strojárske z Hliníka nad Hronom. Odmenu 10 tisíc
korún, ktorá je ocenením predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, získalo Stredné
odborné učilište poľnohospodársko – potravinárske Banská Bystrica a putovný pohár
Krajskej rady KOZ SR si odniesli remeselníčky Ľudmila BÁTOROVÁ a Jana ŠLOSÁROVÁ
z Prievidze, ktoré svojimi umelecky spracovanými kraslicami nielen dopĺňali sortiment, ale aj
prispievali k pôsobivej atmosfére celého podujatia.

13. podujatie „858“ v Banskej Bystrici
Vianočnou atmosférou bude dýchalo 13. podujatie na podporu predaja slovenských výrobkov,
ktoré sa v dňoch 9. až 11. decembra uskutoční v Dome kultúry SKC Banská Bystrica. Od
apríla zastrešuje akciu pod názvom „Slovenské výrobky – naše pracovné miesta“
Banskobystrický samosprávny kraj spoločne s Krajskou radou KOZ SR, Domom kultúry
SKC a spoločnosťou EAN Slovakia. V roku 2000 pri zrode tohto podujatia stáli dva odborové
zväzy – Odborový zväz KOVO a SOZ TOK. Podujatie, ktoré má za cieľ prezentovať
slovenskú produkciu zapustilo najhlbšie korene práve v meste pod Urpínom, aj keď
sporadicky sa podobné akcie v priebehu roka objavia aj v iných mestách na Slovensku.
Predvianočná „858“, ako túto akciu už takmer dôverne volajú Banskobystričania, privítala
takmer 60 výrobcov a predajcov z celého Slovenska, záujem o účasť na nej prejavilo aj vyše
40 ľudových remeselníkov. Súčasťou podujatia bola už tradične nielen súťaž o najkrajší
predajný stánok, ale finančne motivačnou bola „Cena predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja za ekonomický rozvoj kraja“, do ktorej sa môžu vopred prihlásiť všetky
zúčastnené firmy z regiónu. Víťaz získava finančnú odmenu 10 tisíc Sk. Od júna 2003.
prispela nadnárodná spoločnosť EAN Slovakia, ktorá ma na Slovensku na starosti čiarové
kódy, ponukou nového loga. „Do konca roka 2003 by novým logom malo byť označených
346 výrobkov firiem, ktoré dostali súhlas na jeho používanie“ – povedal riaditeľ EAN
Slovakia Ing. Miroslav ŠTAFFEN. Väčšina výrobcov použije nové logo na nových obaloch,
ktoré už budú spĺňať aj kritériá Európskej únie. Ako v tejto súvislosti uviedol Ing. ŠTAFFEN,
najmä väčší výrobcovia majú obavu, či s nové logo (slovenský znak pri čiarovom kóde) budú
môcť používať aj po vstupe Slovenska do EÚ. „ Jednoznačne takéto označenie budú môcť
používať“ – zdôraznil riaditeľ EAN Slovakia. S novým logom sa zákazníci môžu stretnúť
napríklad na obaloch Čerínskej minerálky, Strojsmaltu Holding Pohorelá, Kartografického
ústavu Harmanec a ďalších. Zaujímavosťou je, že takýmto logom označujú svoje výrobky aj
žiaci Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho z Banskej Bystrice. Súčasťou
decembrového podujatia na podporu predaja slovenskej produkcie v Banskej Bystrici bude
krst knihy Vojtecha MAJLINGA „Ľudové remeslá na Slovensku“ a v druhý deň odborný
seminár zameraný na možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ, ktorý pripravil
Banskobystrický samosprávny kraj.

O bytoch
Odobrať mestám možnosť čerpať úvery zo Štátneho fondu podpory bývania neprospeje
výstavbe nájomných bytov, najmä nižších štandardov, a znemožňuje riešiť bývanie pre
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bezdomovcov a nízko príjmové skupiny občanov. 22.apríla sa tak vyjadril na tlačovej besede
v B.Bystrici primátor mesta Ján Králik. Upozornil, že aj keď občania jednotlivo môžu
pôžičky čerpať, ich spojenie pre spoločnú výstavbu nájomného domu je prakticky nereálne.
Naviac ŠFRB je v prípade požičiavania občanom postavený pred riziko nesplatenia pôžičky,
čo v prípade miest nebolo, lebo tie ich mali čím garantovať.Primátor konštatoval, že mesto
ešte vlani pre r.2003 žiadalo 60 mil. Sk na výstavbu 60 bytov, ale po zmene podmienok zámer
padol, lebo sa jednotliví žiadatelia nezdružili. Pritom v meste je potenciál asi 150 rodin
schopných splácať do 70 Sk/m2 mesačne po 20 rokov. Podľa neho B.Bystrica potrebuje
postaviť ubytovanie nízkeho štandardu, ktoré by bolo prijateľné pre časť bezdomovcov,
neplatičov a nízkopríjmové rodiny. Uviedol, že mesto disponuje asi 240 lôžkami v rôznych
sociálnych zariadeniach, ale využitých býva len asi 70 napriek tomu, že v meste sa počet
bezdomovcov odhaduje na 200. Časť z nich totiž odmieta ich pobytový režim: príchod do 22
hod., neopitý, povinnosť upratať buňku, kuchyňu a iné spoločné priestory ap. Preto sa uvažuje
o výstavbe objektu s individuálnymi buňkami. Ich stavebné náklady sa odhadli na deväť až 11
tis. Sk/m2, zatiaľčo nízkoštandardné byty vychádzajú na 16 až 18 tis. Sk/m2. Primátor mesta
Ján Králik poukázal na rastúce riziká zvyšovania počtu neplatičov a bezdomovcov - rast ceny
energie na vykurovanie z 420 na 503 Sk/GJ, drahé nájmy, malá šanca na zamestnanie, tobôž
na celé obdobie splácania úveru z ŠFRB. Preto sa nazdáva, že slovenským mestám hrozí
rovnaké nebezpečie ako dedinám - vysídľovanie a vymieranie kvôli odchodu ľudí za prácou
do krajin EÚ. Podčiarkol, že problém s výstavbou nájomného ubytovania pre bezdomovcov a
neplatičov majú aj okresné mestá. V Banskobystrickom kraji okresné mestá, podľa jeho
informácií, odhadujú počty svojich nezamestnaných od 15 do 30.Odpojiť mestá od úverov
ŠFRB neprospelo riešení bezdomovcov.Mestá garantovali ŠFRB splatenie úverov, v prípade
občanov s nízkymi príjmami je to neisté

Mladý módny tvorca
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Inštitútom obchodu a vzdelávania Bratislava,
zorganizovali v spolupráci so SOU elektrotechnickým a Obchodnou akadémiou v Banskej
Bystrici už tradičnú celoslovenskú súťaž žiakov stredných škôl pod názvom Mladý módny
tvorca 2003.
V poradí už jedenásteho ročníka sa v Banskej Bystrici 3. júna 2003 zúčastnilo 210 žiakov z
19 združených stredných škôl, stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania
s textilným zameraním. V 10 súťažných kategóriách žiaci predstavili celkom 428 modelov,
ktoré vyšli spod ich rúk.
Najviac vavrínov víťazstva v jedotlivých kategóriách získalo SOU textilné z Vranova nad
Topľou (4), len o jedno víťazstvo menej zaznamenala Združená stredná škola odevná
z Púchova, medzi víťazmi figorovali aj Združená stredná škola odevná a textilná Košice,
SOU textilné Svit, SOP Žilina – Kálov a SPV kožušnícke Trenčín

Národná banka Slovenska – pobočka v Banskej Bystrici
Národná banka Slovenska - pobočka v Banskej Bystrici patrí k popredným bankovým
inštitúciám v meste. Pre kroniku mesta podala prehľad činnosti v roku 2003.
Dňa 25.2.2003 pobočka NBS Banská Bystrica začala pri príležitosti stého výročia narodenia
I. Karvaša predávať pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk. Prof. JUDr.
Imrich Karvaš národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg a publicista bol popredným
medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti národohospodárskej vedy a bol prvým
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guvernérom Slovenskej národnej banky. Vo svojich vedeckovýskumných prácach sa zaoberal
predovšetkým otázkami hospodárskej konjunktúry a monopolov a bol významným
predstaviteľom politiky regionalizmu. Mincovňa Kremnica vyrobila 12 800 kusov pamätných
strieborných mincí, z toho 9 800 v bežnom vyhotovení a 3 000 kusov vo vyhotovení proof.
Autorom návrhu mince je Miroslav Ronai.
V dňoch 12.3. – 30.4.2003 bola v priestoroch pobočky NBS Banská Bystrica inštalovaná
výstava „10 rokov Národnej banky Slovenska“
V dňoch 25. – 26.3.2003 v pobočke NBS v Banskej Bystrici a v hoteli Gala v Hronseku sa
uskutočnilo stretnutie zástupcov českej a slovenskej centrálnej banky. Za ČNB sa na stretnutí
zúčastnili vrchný riaditeľ a člen BR ČNB J. Fait, námestník riaditeľa sekcie peňažného a
platobného styku L. Surga a riaditelia pobočiek ČNB, za NBS viceguvernér I. Šramko,
vrchný riaditeľ a člen BR NBS J. Mathes, vrchná riaditeľka úseku finančného riadenia a
platobného styku M. Koreňová a riaditelia pobočiek NBS. Na programe stretnutia bola
vzájomná informovanosť a výmena skúseností z pripravovaných organizačných zmien v
oboch centrálnych bankách. V dňoch 12. – 28.5.2003 v pôsobivých priestoroch pobočky
NBS Banská Bystrica na Národnej ulici sa uskutočnila výtvarná výstava „Ján Belák –
Impresie farby“.Dňa 19.5.2003 pobočka NBS Banská Bystrica začala predávať pamätné
strieborné 1 000 Sk mince vydané pri príležitosti 10.výročia vzniku SR. Autorom návrhu
prvej slovenskej striebornej štvorcovej pamätnej mince je akademický sochár Miloš Vavro.
Na líci mince je centrálne umiestnený štátny znak, okolo ktorého vytvárajú ochranné gesto
objímajúce ruky. Kompozíciu dotvára v ľavej časti štylizovaná lipová ratolesť a v pravej časti
názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Na rube mince je zobrazený obrys mapy
Slovenska. Pri hornom vrchole je uvedená nominálna hodnota 1 000 Sk, pri spodnom vrchole
je lipový lístok a nápis 10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pri ľavom vrchole mince
sú letopočty 1993 a 2003, označujúce rok vzniku a 10.výročie Slovenskej republiky.
Hmotnosť pamätnej mince je 2 unce čistého striebra (62,207 g). Pamätné mince vyrazila
Mincovňa Kremnica, š.p. v počte 10 tisíc kusov vo vyhotovení proof. Banska dňa 6.8.2003
získala nového majiteľa. Rakúska banka Meinl Bank, kúpila 60,07 % akcií banky Slovakia
a.s. Banská Bystrica.Dňa 10.9.2003 v priestoroch pobočky NBS Banská Bystrica prebiehala
vernisáž výstavy „Alexander Vika – Medaily“.Dňa 3.11.2003 pobočka NBS Banská Bystrica
začala predávať pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk vydané pri
príležitosti 150.výročia narodenia literárneho kritika, historika, prozaika, jazykovedca,
prekladateľa a publicistu Jozefa Škultétyho. Na líci mince je uprostred mincového poľa
zobrazená druhá budova Matice Slovenskej v Martine, kde J. Škultéty pôsobil. Nad budovou
je štátny znak, pod ňou názov Slovenská republika a pri spodnom okraji mince letopočet
razby 2003. Na rube mince je zobrazený portrét J. Škultétyho, pod ním je jeho meno a roky
narodenia a úmrtia 1853 – 1948. Vpravo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty 200 Sk.
Pri ľavej spodnej časti portrétu sú iniciálky autora výtvarného návrhu mince Miroslava
Ronaia – MR a značka Mincovne Kremnica. Pamätná strieborná minca 200 Sk má hmotnosť
20 g, priemer 34 mm. Mincovňa Kremnica vyrobila 11 500 ks mincí, z toho vo vyhotovení
proof 2 700 ks a v bežnom vyhotovení 8 800 ks. Dňa 19.12.2003 NBS dala do predaja
prostredníctvom veľkoodberateľov (vybrané komerčné banky, zahraniční a domáci
obchodníci s mincami a.i.) súbory pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek.
Prípravu a razbu mincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p., náročné reliéfne prepisy
bankoviek sú dielom kremnických medailérov Štefana Novotného, autora lícnych strán mincí
a Márie Podlaufovej, ktorá stvárnila rubové strany. Rozmery bankoviek v kove sú 3/8
skutočnej veľkosti bankoviek. Mince sú vyrazené zo striebra rýdzosti 925/1000, na lícnych
stranách tisíckorunáka a päťtisíckorunáka sú použité zlaté platničky rýdzosti 999/1000,
pričom na minci 5 000 Sk sú dve platničky a na jednej z nich je aplikovaný premenlivý prvok
– KINEGRAMTM. Všetky mince sú vyrazené vo vyhotovení proof. NBS zároveň upozornila,
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že predaj súborov pamätných mincí v pokladniciach NBS začne až po dodaní celkového
zmluvne dohodnutého množstva súborov v priebehu mesiaca februára 2004.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Do kroniky mesta pripravil prierez svojej činnosti.Jedenásty rok činnosti Úradu
priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj úrad alebo ÚPV SR) komlexne naplnil predstavu
„roka otvoreného verejnosti“. Niesol sa v znamení informačno-konzultačnej ústretovosti a
otvorenosti k verejnosti. Najmä k potenciálnym slovenským tvorcom a prihlasovateľom
technických a dizajnérskych produktov a označení. Vďaka pracovnému úsiliu všetkých
zamestnancov úradu a mnohých spolupracovníkov sa popri splnení všetkých hlavných úloh,
ktoré vyplývajú z poslania úradu, zrealizovala nad pôvodné očakávania predstava roku 2003
ako „roku otvoreného verejnosti“. Rok 2003 v úrade mal do májových osláv pečať
bilancovania desať rokov od založenia úradu, ktoré sú zhrnuté v jubilejnej publikácii „10
rokov ÚPV SR/IPO SR“. Na slávnostnom programe v Štátnej opere v Banskej Bystrici dňa 7.
mája 2003 sa okrem súčasných a zopár bývalých zamestnancov úradu zúčastnil predseda
Európskeho patentového úradu Ingo Kober, predsedovia patentových úradov Vyšehradskej
štvorky, predchádzajúci predseda úradu, ako aj zástupcovia iných ústredných orgánov štátnej
správy a spolupracujúcich inštitúcií (Komora patentových zástupcov, Slovenské združenie
vynálezcov a zlepšovateľov ZSVTS, Centrum vedecko-technických informácií SR
ap.).Zásadné inovačné úsilie o širšie inovované oslovovanie slovenskej verejnosti úrad zavŕšil
v priebehu roka 2003 otvorením štyroch Stredísk patentových informácií (v Centre vedeckotechnických informácií v Bratislave, Slovenskej národnej knižnici v Martine, Štátnej vedeckej
knižnici v Košiciach a Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici) a 10 informačnokonzultačných miest úradu najmä v krajských knižniciach ďalších miest. Tieto pracoviská
boli kreované s podporou Európskej patentovej organizácie (EPO). Kvalifikované
poskytovanie informácií v týchto zariadeniach určite prispeje k zvyšovania povedomia
verejnosti o priemyselnom vlastníctve a uľahčí používateľom patentových informácií prístup
k produktom a službám úradu. Priebežne sú knižnice vybavované ďalšími technickými
prostriedkami v rámci bilaterálnej spolupráce s EPO. Priamy dopad tohto úsilia úradu sa
nepremietol priamo do nárastu počtu prihlášok od slovenských subjektov. Naopak, práve v
roku 2003 zarmucujúco klesol počet žiadostí o všetky druhy ochrán, ktoré poskytuje zápis v
registroch úradu. Z legislatívno-právneho pohľadu sa rok 2003 pohľadu javí v porovnaní s
rokom 2002 ako pokojnejší. V záujme ukončenia harmonizačného procesu s predpismi EÚ
boli v úrade spracované tri návrhy zákonov. V decembri 2003 bol v Zbierke zákonov
publikovaný principiálne nový zákon č. 469/2003 Z. z. o ochrane označení pôvodu výrobkov
a zemepisnom označení a na publikovanie bola pripravená parlamentom schválená novela
známkového zákona (č. 14/2004 Z. z. platí od 1. februára 2004). Posúva filozofiu známkovej
ochrany viac do komerčnej oblasti, keď majiteľmi ochranných známok sa môžu stať aj osoby
nepodnikateľského charakteru. Súčasne zavádza pojem ochrannej známky s dobrým menom,
upravuje sa možnosť odmietnutia zápisu ochrannej známky, ktorá nebola prihlásená v dobrej
viere, ako aj nový inštitút pripomienok, ktoré slúžia ako neformálny podnet na preskúmavanie
prihláseného označenia zo strany tretích osôb a poskytuje ochranu známke Spoločenstva na
Slovensku. V súčinnosti s Komorou patentových zástupcov spracovaný a na
pripomienkovanie predložený návrh zákona o patentových zástupcoch. Členstvo SR v
Európskom patentovom dohovore znamená rovnocennú účasť zástupcov úradu na
pravidelných štvrťročných zasadaniach správnej rady EPO a ďalších orgánov EPO
(rozpočtový výbor, výbor pre patentové právo, výbor pre technickú spoluprácu). Z
medzinárodných stretnutí, okrem už spomenutých osláv desaťročnice, bolo pre úrad cťou
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usporiadať prvé rokovanie nového poradného orgánu EPO. Predstavenstvo správnej rady EPO
zasadalo v Bratislave v septembri 2003. V dňoch 20. a 21. októbra 2003 sa na pracovné
rokovania o aktuálnych spoločných predvstupových postupoch zišli v Bratislave predsedovia
patentových a známkových úradov Vyšehradskej štvorky.V roku 2003 v úrade prijali viac
zahraničných návštev, ako bol počet tých, na ktoré zamestnanci úradu vycestovali. K
najvýznamnejším pracovným hosťom patrili predseda EPO p. Ingo Kober, predseda správnej
rady p. Roland Grossenbacher, predseda OHIM p. Wubbo de Boer, bývalá predsedníčka
anglického patentového úradu p. Alison Brimelow, predsedovia úradov Vyšehradskej štvorky.
Slovenskí prihlasovatelia podali v roku 2003 iba 213 patentových prihlášok, čo je druhý
najnižší počet v histórii úradu. Patentové prihlášky to však nie sú iba čísla. Ako
vynálezcovský predvoj technického rozvoja by mali viac zaujať originalitou a smerovaním.
Riešenia v patentových prihláškach sa však zriedka spájajú s uplatnením špi?kových
technológií a nových výrobkov, ?o by zodpovedalo potrebám hospodárskeho rozvoja
Slovenska. Vä?šina zverejnených slovenských technických riešení a aj udelených patentov
smeruje totiž do štandardných oblastí: doprava, zábava a motory, príp. stavby. Z celkového
počtu 8 207 patentových prihlášok prijatých zo zahraničia v posledných piatich rokoch bolo
takmer 90 % podanou formou Zmluvy o patentovej spolupráci PCT. Prijatie Slovenskej
republiky za riadneho člena Dohovoru o udeľovaní európskeho patentu bolo
najvýznamnejším politicko-spoločenským aktom v oblasti duševného vlastníctva v roku 2002.
Jeho dôsledkom bude výrazný pokles patentových prihlášok zo zahraničia. Poslanie
Dohovoru vzhľadom k ochrane slovenských produktov sa po prvýkrát naplnilo 1. októbra
2003, kedy do úradu prišla prvá európska patentová prihláška „ Zásuvná kotva na upevnenie
snímateľných zubných náhrad“ pôvodcu Zoltána Turoka, ktorú prihlásil Kulisadent, Moča.
ÚPV SR dostal v priebehu roka 2003 od zahraničných subjektov osem žiadostí o dodatkové
ochranné osvedčenia. Dodatkovým ochranným osvedčením možno od 1. novembra 2001
predĺžiť platnosť tých patentov, resp. ich častí, ktoré sa vzťahujú na liečivo alebo prípravok
na ochranu rastlín. Menej prihlášok úžitkových vzorov ako v roku 2003 (celkove 338) prijal
úrad len v štartovacom roku 1993, kedy sa do života dostával zákon č. 478/1992 Zb. a inštitút
úžitkového vzoru sa iba začínal reálne uplatňovať. S tým úzko súvisí aj skutočnosť, že v roku
2003 bolo do registra zapísaných iba 273 úžitkových vzorov, čo je najmenej za jedenásť
rokov. Ochrana nových riešení úžitkovým vzorom je pritom určite pre malých a stredných
podnikateľov finančne najvýhodnejšia a pritom najrýchlejšia, keďže o prihláškach úrad
rozhoduje v priemere za menej ako 3 mesiace. Príprava zákona o dizajnoch v roku 2002
vyvolala záujem verejnosti, ktorý sa premietol do krátkodobého oživenia ochrany nových
vonkajších úprav výrobkov. V roku 2003 však celkový počet prihlášok dizajnov od
slovenských, ako aj zahraničných prihlasovateľov bol najnižší v doterajšej histórii úradu. Z
242 prihlášok dizajnov boli dve tretiny zo Slovenska. Osvedčenie o zápise dizajnu do registra
získalo 208 majiteľov, z toho 114 slovenských. V úrade sa podarilo skrátiť v priemere pod
šesť mesiacov čas na rozhodnutie o prihláške dizajnu, čo zodpovedá európskemu štandardu.
V roku 2003 dostal úrad 2 303 žiadostí o zápis ochrannej známky od slovenských
prihlasovateľov, 1 507 od zahraničných a Slovenskú republiku malo vyznačenú 6 728
medzinárodných prihlášok podľa Madridskej zmluvy alebo Protokolu (ku koncu roku 2003
celkom 103 475). Bez nárastu pracovníkov sa darilo udržiavať a mierne skracovať trvanie
konania o jednotlivých prihláškach, najmä v priemere jednoročnú lehotu formálneho
prieskumu prihlášok ochrannej známky a zverejnenia, ako aj skracovať námietkové konanie.
Počas roka 2003 bolo ukončených o takmer 10 % viac námietkových konaní ako došlo
námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok. Zmenšuje sa
rest z boomu námietok v predchádzajúcich rokoch. Za rok bolo vo vestníku zverejnených
3 476 označení a bolo podaných 345 námietok proti zápisu do registra. Vydaných rozhodnutí
o návrhoch na výmaz ochrannej známky bolo v roku 2003 o osem menej ako došlých návrhov
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(91). Praktické skúsenosti a neveľké organizačné zmeny v úrade prispeli k tomu, že počet
ukončených žiadostí o prevod, prechod a zápis licencií všetkých predmetov ochrany v roku
2003 prevýšil počet týchto podaní. Druhoinštančné prípady v roku 2003 predstavovalo 157
rozkladov proti rozhodnutiam úradu, obnov konaní či preskúmaní rozhodnutí mimo
odvolacieho konania (päťkrát viac ako pred 6 rokmi). K bezpečnejšiemu a čo najmenej
problémovému chodu úradu prispieva významne vnútorná počítačová sieť, internet a
elektronické vedenie protokolu a registrov. V roku 2003 sa vybudovala demilitarizovaná
zóna, oddeľujúca úrad od vonkajšieho pripojenia na internet a priebežne sa obnovovala
počítačová technika. Úrad pravidelne vydáva okrem Vestníka odborný časopis a vlastné
odborné publikácie a študijné pomôcky (v roku 2003 vydal 8 kníh, z toho jeden triednik).
Sporadicky vychádzal E-zine s aktuálnymi informáciami a článkami zamestnancov v časopise
v elektronickej forme. Kurz Duševné vlastníctvo navštevovalo 42 frekventantov, z nich 14 z
hospodársko-priemyselnej praxe. Pracovníci úradu mali desiatky nehonorovaných prednášok
na univerzitách v okolí a na vzdelávacích akciách pre študentov a odborníkov z iných oblastí.
Ku Svetovému dňu duševného vlastníctva sa konala konferencia „Duševné vlastníctvo na
Slovensku III“ a exkurzie s prezentáciami o priemyselnoprávnej ochrane pre študentov. Úrad
pripravil a zabezpečil semináre: „Zlepšovateľstvo na Slovensku“; „Vymožiteľnosť práva DV
na Slovensku“ pre sudcov a colníkov. Predsedníčka ÚPV SR Ing. Darina Kyliánová udelila
Jánovi Komišákovi a COMI, s.r.o., Stropkov v septembri 2003 Cenu Jána Bahýľa za patent
samohybného stroja (vychádza z tzv. „Bakovho koňa“). V dňoch 3. – 5. septembra 2003 bola
v Dome kultúry v Banskej Bystrici III. národná výstava vynálezov a technických noviniek
UmInEx, na ktorej sa predstavilo vyše 50 pôvodných priemyselnoprávne chránených
produktov. Úrad vystavoval na troch výstavách v zahraničí (IENA 2003, Norimberg; Eureka
2003, Brussel; EU TM&D Forum, Budapešť), ako aj na medzinárodných výstavách v SR (35.
medzinárodný chemický veľtrh INCHEBA, Bratislava; FOR ARCH a FOR REGION, Banská
Bystrica; 10. Medzinárodný strojársky veľtrh, Nitra). Podľa roka platnej systemizácie mal
ÚPV SR v roku 2003 spolu 157 zamestnancov (limit 147 zamestnancov), z nich 126 v štátnej
službe a 31 v službe vo verejnom záujme. Priemerný vek – 36 rokov; vyše 65 % má
vysokoškolské vzdelanie. Od presídlenia do Banskej Bystrice v roku 1995 bola v úrade nízka
fluktuácia zamestnancov. V iných organizáciách bežnú zmenu a obnovu v tomto smere
priniesol v roku 2003 odchod 18 a nástup 7 nových zamestnancov. Priebežne bolo v 12
výberových konaniach obsadených 10 voľných štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa
prihlásilo 67 uchádzačov. Po zákonom predpísanom týždňovom externom preškolení boli
koncom novembra, resp. začiatkom decembra prvé štátnozamestnanecké skúšky, v ktorých
získalo štatút štátneho zamestnanca 21 zamestnancov, ktorí boli dovtedy v dočasnej štátnej
službe. Za členov skúšobných komisií sa v Inštitúte pre verejnú správu vyškolilo 15
zamestnancov v riadiacich funkciách. Spoločensko-kultúrne a športové akcie zamestnancov
ÚPV SR v roku 2003: 13. 1. 2003 - Novoročné stretnutie a hodnotiaci príhovor p.
predsedníčky, dňa 25. 1. 2003 - VII. Reprezentačný ples ÚPV SR, hotel Lux, Banská
Bystrica,
24. 4. 2003 - Konferencia „Duševné vlastníctvo na Slovensku III“ s recepciou k 10. výročiu
ÚPV SR, 5. 2003 - Oslavy 10. výročia od založenia ÚPV SR, Štátna opera, Banská Bystrica,
19. 6. 2003 - Branno-športový deň, pochod Ponická huta – Poniky,
3. 9. 2003 - Otvorenie výstavy UmInEx a odovzdávanie Ceny Jána Bahýľa, Komorná opera,
Dom kultúry, Banská Bystrica, 18./19. 9. 2003 - IV. Športové stretnutie s Maďarským
patentovým úradom, Budapešť, 9. 12. 2003 - Mikulášska besiedka pre deti zamestnancov
úradu s programom, 17. 12. 2003 - Predvianočné stretnutie všetkých zamestnancov.ÚPV SR
ako ústredný orgán štátnej správy je rozpočtovou organizáciou. Štátny rozpočet je výlučným
zdrojom všetkých prostriedkov potrebných na činnosť úradu – v roku 2003 výdavky spolu
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66,32 mil. Sk). Všetky správne poplatky (67,883 mil. Sk v roku 2003) a príjmy za služby
poskytované verejnosti (21 mil. Sk) sú príjmami štátneho rozpočtu.
Menoslov vedenia ÚPV SR 2003
Zoznam riadiacich funkcií ÚPV SR (2003)
Predsedníčka Ing. Darina Kyliánová
Podpredseda Ing. Ján Bachratý
Vedúca služobného úradu
Ing. Ľudmila Faboková
Riaditelia:
Kancelária predsedníčky
Mgr. Ľuboš Knoth
Legislatívno-právny odbor JUDr. Ján Mistrík
Odbor medzinárodný a európskej integrácie Ing. Zdenka Valtýniová
Odbor patentov a úžitkových vzorov Ing. Jolana Hančíková
Odbor známok a dizajnov
Ing. Zdena Hajnalová
Odbor registrov a technickej prípravy
Ing. Milan Oravec
Odbor sporových konaní
JUDr. Ingrid Maruniaková
Odbor patentových fondov a informácií
Ing. Rastislav Marčok
Odbor informatiky Ing. Andrej Legiň
Odbor ekonomiky a správy Ing. Darina Klinčoková
Osobný úrad: Ľudmila Lintnerová
Samostatné odvolacie oddelenie :JUDr. Romana Benčíková
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3. Školstvo, výchova
Pasovanie prvákov
Koncom októbra sa na ZŠ Pieninská udiala dôležitá udalosť- prváčikovia boli v prítomnosti
svojich rodičov a ďalších hostí pasovaní do cechu školského! Kto to nevidel – neuverí. Deti
sa najprv museli zorientovať na vlastnej zemeguli a preputovať všetky svetadiely, aby našli to
svoje správne miesto na zemi, svoju krajinu, svoje mesto a svoju školy, aby sa mohli dostať
do školského cechu. Svetadiely im vždy o sebe prezradili najdôležitejšie údaje a reprezentanti
ich obyvateľov ochotne školáčikom ukazovali cestu. Keďže však všade majú nejaké vlastné
problémy, deti im najprv museli vždy trochu pomôcť. V Amerike museli loptičkami odohnať
tigra, inde museli zdolať nakreslenú divú rieku, či preliezť lavičkovú horu, v Afrike pesničkou
potešiť smutnú krajinu a naloviť rybky pre hladných tučniakov v Antarktíde. Deti sa veľmi
snažili a tak všetko dobre dopadlo, trafili do Európy a do svojho domova. Tam ich uvítali
chlebom a vodou a potom nasledovalo slávnostné a zaslúžené pasovanie do školského cechu.
Pán riaditeľ každému z nich dal aj písomné potvdenie o tom, že sú už naozaj členmi
školského cechu. A kto to všetko pre prvákov pripravil? Celá škola, ale najmä veľmi šikovné
vychovávateľky zo Školského klubu detí, ktorým s radosťou pomohli deviataci.
Pasovanie prvákov na ZŠ Pieninská má už viacročnú tradíciu. Program pre deti je ladený vždy
inakšie, raz sa nesie v rozprávkovom duchu, inokedy je to cesta vesmírom. V každom prípade
je to veľký zážitok pre všetkých prváčikov.

Delimitácia škôl
Ukončenie delimitácií 137 škôl a školských zariadení, ktoré prešli do pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), prebehne koncom prvého štvrťroku. V
oblasti sociálnych zariadení boli delimitačné protokoly zväčša podpísané. O zdravotníckych
zariadeniach, ktoré prešli pod BBSK od 1.januára, nemá BBSK žiadne oficiálne informácie.
O stave delimitácií na BBSK informovala dňa 9.januára - hovorkyňa BBSK Petra Polievková.
V prípade školstva sa odstraňujú formálne nedostatky zistené Úradom BBSK pri
kontrole delimitačných protokolov. U sociálnych zariadení vznikli problémy u tých, ktoré
prečerpali za prvý polrok 2002 viac ako 50 % celoročnej sumy. Delimitačné protokoly o
zdravotníckych zariadeniach očakáva BBSK koncom januára, lebo majú obsahovať aj údaje,
ktoré budú známe až z koncoročnej účtovnej uzávierky.
Vedúca odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov KÚ v B.Bystrici
Božena Mikovínyová uviedla, že KÚ a OÚ v kraji odovzdávali dovedna asi 400 škôl,
školských zariadení a zariadení sociálnych služieb. Zo 132 škôl a školských zariadení, ktoré
odovzdával KÚ, sú podpísané KÚ - ako poslednou podpisujúcou inštitúciou - delimitačné
protokoly 25 z nich. Podľa vedúceho odboru školstva KÚ Pavla Saba sa v súčasnosti venujú
najmä delimitácii škol v prírode. V prípade sociálnych zariadení je podpísaná polovička z 40.
Podľa B.Mikovínyovej by väčšina protokolov mala byť definitívne uzatvorená do konca
januára, P.Sabo v školstve očakáva ukončenie vo februári.
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Ceny rektora Univerzity Mateja Bela za rok 2002
Dňa 20. marca udelili v B.Bystrici. V oblasti prírodných a technických vied cenu získali
Otto Tomeček a Ivan Herčko za publikáciu Chémia a mineralógia na Baníckej a lesníckej
akadémii v Banskej Štiavnici, v oblasti spoločenských vied a teológie Pavol Odaloš za
monografiu Dynamika špecifických sfér komunikácie, v oblasti ekonomických vied
Alexander Mateides a Jaroslav Ďaďo za knihu Služby a v oblasti umenia Milan Sokol za
autorskú výstavu Grafika - predbežná bilancia. Rektor pri odovzdávaní cien na zasadnutí
Vedeckej rady UMB vyjadril nádej, že práce ocenených budú inšpiráciou pre pedagógov a
študentov, pre teóriu aj prax.
Publikácia prírodovedcov mapuje 155-ročnú históriu vyučovania a vedeckej práce na
prvej vysokej škole technického zamerania na svete a ako prvá štúdia v tejto oblasti otvára
odbornej chemickej verejnosti poznatky o výučbe a výskume chémie a mineralógie v
B.Štiavnici. Monografia P.Odaloša sa venuje nacionalizácii a internacionalizácii, neologizácii
a ustupovaniu slovnej zásoby. Sleduje dynamiku javov, ale aj vedomie a vek používateľov
jazyka, zameriava sa na televíznu subsféru od upútavok cez reklamné šoty po teleshopingové
príbehy. Ekonómovia zaujali súhrnným dieľom, ktoré korešponduje s Národným programom
kvality SR, zhrnulo poznatky zo zahraničnej literatúry, venuje sa metodike merania a
certifikácie kvality, a to aj na území ČR. Na umelckej práci M.Sokola rektor ocenil jeho
postavenie v súčasnej slovenskej grafike, jeho výtvarnú činnosť, ktorá sa sústreďuje na
viacfarebný linorit, výstavnícke a organizačné pôsobenie.

Problém s dopravou študentov
Študenti detašovaných fakúlt Technickej univerzity Zvolen a Univerzity Mateja Bela a Rady
stredných škôl umiestnených v Banskej Štiavnici budú mať po zrušení osobnej železničnej
dopravy na trati do B.Štiavnice problém dopraviť sa do tohto mesta. Najmä v nedeľu a v
pondelok sú už teraz spoje preplnené a stáva sa, že cestujúci sa nevôjdú do vlaku. Školy však
nemôžu saturovať "múdre rozhodnutie" vlády a prevádzkovať dopravu študentov medzi
mesty, uviedol dňa 16.januára Mikuláš Šupin, rektor TU, ktorá má v B.Štiavnici 550
študentov. Ako dodal, pritom aj cez týždeň mali vysokoškoláci zťaženú komunikáciu so
Zvolenom a B.Bystricou, napr. pri dochádzaní do knižnice, lebo spoje nie vždy nadväzovali.
Podľa rektora je zrušenie osobnej dopravy na niektorých železničných tratiach prejavom
presadenia skupinového záujmu - železníc - na úkor celospoločenského - množstva občanov a
organizácií. Pozastavil sa nad nedostatočnou komplexnosťou pohľadu zodpovedných na
problém dopravy a jej významu pre spoločnosť a rozvoj územia. Zrušenie osobnej premávky
považuje za presunutie zodpovednosti za riešenie problému oblužnosti územia a to naviac v
situácii, kedy predtým zodpovední tento problém dlho riešili nedostatočne. Zdôraznil, že
úspory budú malé, lebo nákladná doprava bude pokračovať a tak ubudne len časť variabilných
výdavkov, ale nie fixné. Kritizoval tiež postup, kedy štát najskôr dopravu zruší a až po
niekoľkých mesiacoch - keď sa vzniknú nové dopravné vzťahy - vytvorí podmienky pre
samosprávu a iné subjekty pre prevádzkovanie tratí. Dodal, že v decembri podpísalo petíciu
proti zrušení dopravy 313 študentov TU. Na ich list predstaviteľom NR SR a vlády však okrem potvrdenia príjmu - neodpovedali.
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Veľtrh práce a kariéry na Fakulte financií UMB
Na veľtrhu práce a kariéry pre študentov vysokých škôl Student Carrer 2003, ktorý sa 19.
februára uskutočnil na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici, sa zúčastnilo
osem firiem a stovky študentov 3. až 5.ročníkov. Študenti, predovšetkým záverečných
ročníkov, získali prehľad o pracovných možnostiach vo firmách ako VÚB, Deloitte &
Touche, HVB Bank, Softec či Phillip Morris, personálni odborníci firiem zasa kontakty na
nádejných absolventov. Podľa Richarda Tkáča zo spoluorganizujúcej agentúry EuroView,
podujatie splnilo očakávania a potvrdilo opodstatnenosť robiť takéto akcie aj v regiónoch.Na
Student Carrer sa zúčastnilo osem firiem a stovky študentov. R.Tkáč uviedol, že firmy
ponúkajú vytipovaným študentom praxe a čiastočné pracovné úväzky, niektoré, ak kontaktujú
mladších študentov môžu využiť ich potenciál aj prostredníctvom diplomovej práce. Študenti
sa učia "predať sa" - presvedčiť o svojich znalostiach, presadiť sa, ale spoznať aj sám seba.
Strany sa počas práce spoznajú a môžu sa kvalifikovanejšie rozhodnúť, či uzatvoria pracovnú
zmluvu. Firme to tiež prináša úsporu so zapracovaním. Záujem o takéto podujatia nemajú len
finančné spoločnosti, konštatoval R.Tkáč, ale tiež marketingové firmy, výrobcovia
spotrebného tovaru, potravinárske a strojárske firmy. Napr. práve zahraničné strojárske firmy
vraj nemôžu v SR zohnať dostatok kvalitných pracovníkov. Percento úspešnosti pracovných
zmlúv uzatvorených na základe spoznania na veľtrhu sa zatiaľ nedá odhadnúť.
Banskobystrické podujatie bolo zatiaľ na Slovensku druhé, po októbrovom Succes 2002
v Bratislave. O podobnú akciu prejavila záujem práve FF UMB. Ďalšie sa pripravuje v
Košiciach. K usporiadaniu veľtrhov práce pristúpili organizátori na základe vlastnej
skúsenosti, že podobné akcie študentom chýbajú, že nemajú prehľad o možných
zamestnávateľoch a že firmy nepoznajú kvalitných študentov. Za ich najvhodnejší termín
považujú jeseň a záver zimy pokým sa diplomanti nezačnú pripravovať na štátnice.

Za spravodlivé sociálne podmienky v školstve
V školstve treba realizovať zákon o verejnej službe vrátane mzdových tabuliek, zhodli sa
29.januára v Banskej Bystrici na Stretnutí zamestnancov Univerzity Mateja Bela za
spravodlivé sociálne podmienky a dôstojné postavenie v spoločnosti rektor UMB a poslanec
NR SR Milan Murgaš a predseda OZ pracovníkov školstva a vedy Ján Gašperan. Rektor
zdôraznil, že štát musí nájsť zdroje pre uspokojenie zákonného nároku učiteľov od 1.1.2003, a
uviedol, že na UMB už spracovávajú nové mzdové listy. J.Gašperan konštatoval, že
školských pracovníkov sa viac dotýka zákon o verejnej službe ako zákonník práce, ale
napriek tomu majú výhrady k návrhu novely zákonníka. Privítal predĺženie dovolenky a
skrátenie pracovného času, ale domnieva sa, že zákonník ako celok nezvýši zamestnanosť v
potrebnej výške. Podčiarkol, že v súčasnosti je pre SR oveľa potrebnejšie radikálne
zvyšovanie tvorby nových pracovných miest ako zvýšenie flexibility pracovnej sily.
Pripomenul mzdové nároky nepedagogických pracovníkov, ktorým by mali mzdy vzrásť
tohto roku o osem percent, ale Ministerstvo financí sa snaží toto zvýšenie oddialiť. Upozornil
tiež na prípravu vyššej kolektívnej zmluvy na r.2004, ktorú treba dojednať pri tvorbe štátneho
rozpočtu. Poukázal v tej súvislosti aj na zodpovednosť základných organizácií OZ PŠaV
zapracovať výhody zo stávajúcej vyššej kolektívnej zmluvy do kolektívnych zmlúv na
školách. Žiadajú Zákon o verejnej službe v školstve realizovať aj v mzdách. "Kaníkova"
novela zákonníka práce školy toľko neovplyvní, zvýši flexibilitu pracovnej sily, ale hlavný
problém - nedostatok pracovných miest - nevyrieši. Obe strany ocenili vzájomnú
komunikáciu. Spoluprácu označili ako nutnosť pre tvorbu lepších podmienok pracovníkov
školstva a z toho vyplývajúcu priaznivú atmosféru pre rozvoj škol a skvalitnenie vzdelávania.
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Územná školská rada
Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na zasadnutí 7. februára v
Banskej Bystrici schválili za členku formujúcej sa Územnej školskej rady BBSK poslankyňu
Ivu Urbanovú z okresu Brezno. Medzi už zvolenými a delegovanými členmi neskôr 11členného orgánu školskej samosprávy sú napr. učiteľky Mária Hustayová zo zvolenského
Gymnázia Ľ.Štúra a Ľubica Lauberová z Gymnázia A.Sládkoviča v B.Bystrici či za právnické
osoby podielajúce sa na výchove a vzdelávaní kvestor UMB Ján Kamoďa. Svojho zástupcu
ešte musí delegovať napr. KÚ. Prevahu v ÚŠR budú mať asi členovia pochádzajúci z
B.Bystrice a Zvolena, ktorých už teraz je dovedna šesť. Predsedu ÚŠR členovia zvolia na
prvom zasadnutí. Pôvodne navrhovaný zástupca BBSK Juraj Bódi sa nominácie vzdal.
Poslanci schválili svoje delegovanie do rád stredných škôl, SOU a domovov mládeže
v kraji. Najviac delegácií - osem - pripadlo na poslanca Ivana Daniša z B.Bystrice, štyria
poslanci budú zastupovať BBSK na šiestich školách, väčšinu ale čakajú tri alebo štyri školy.
V rámci racionalizácie siete stredných škôl poslanci schválili v Rimavskej Sobote
spojenie Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy s SOU poľnohospodársko potravinárskym v Združenú strednú školu poľnohospodársko - potravinársku. Ide o spojenie
škôl príbuzného zamerania, ktoré v ostatných rokoch nemali už toľko študentov a učňov ako v
minulosti. Vznikom školy sa uvolnia priestory SPPŠ pre gymnázium na Daxnerovej ul., ktoré
je teraz umiestnené v budovách evanjelickej církvi a mesta, za ktorých prenájom sa ročne
platí spolu 1,1 mil. Sk. Poslanci neschválili návrh transformovať SOU hutnícke v Podbrezovej
na Súkromné SOU hutnícke Železiarní Podbrezová. V SSOUh mali ostať odbory zlievač a
strojárstvo a neskôr pribudnúť ďalšie podľa potrieb ŽP. Do SOU v Brezne sa mali presunúť
obory ako krajčír či stolár. Návrh neriešil majetkovo-právne vysporiadanie, čo - podľa
diskúsie - sa spolu s argumentom, že pre BBSK sa kvôli rovnakej dotácii pre štátne a
súkromné školy nič nezmení, asi stalo dôvodom odmietnutia.

Presun Katedry ekomuzeologie a Katedry environmentálnej
výchovy FPV UMB
Presun Katedry ekomuzeologie a Katedry environmentálnej výchovy banskobystrickej
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, ktoré sú detašované v Banskej Štiavnici, pod
tam umiestenú Fakultu ekológie a environmentalistiky zvolenskej Technickej univerzity
považujú za racionálny rektori obidvoch vysokých škôl, nesúhlasí s ním však Akademický
senát FPV UMB. Dňa 14.februára to na tlačovej besede v Banskej Bystrici uviedol minister
životného prostredia a pedagóg TU Zvolen László Miklós, ktorý tiež podporuje tento presun.
Podľa ministra to nie je vec odborného problému, lebo FEE je podobného zamerania, bolo by
to výhodné ekonomicky, pretože katedry by získali vlastné priestory a neboli v prenájmoch, a
neboli by tiež už mimo pozornosť fakulty a školy. Predpokláda preto skôr rast úrovne
obidvoch katedier. Problém však je podľa neho asi v ľudskej rovine, v ponímaní zúženia FPV
o dve katedry, lebo pokles počtu študentov by pre FPV nebol pomerne tak veľký.

Nositelia rektorskej ceny o službách
Celkovo služby v SR ešte nedosahujú západoeurópskeho štandardu, ale stále sa zlepšujú.
Západoeurópskej úrovni sú najbližšie v bankovníctve, tiež poisťovacie služby sú veľmi dobré
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a demonopolizácia podporuje rýchle zlepšovanie telekomunikačných služieb, naopak
najslabšie sú železničná a autobusová doprava, nevysokých kvalít sú aj osobné, živnostnícke
služby ako napr. kaderníctva. V rozhovore s novinármi v B.Bystrici sa na tom 20.marca
zhodli čerství nositelia Ceny rektora UMB za r.2002 a autori publikácie Služby Alexander
Mateides a Jaroslav Ďaďo.Podľa nich sú bankové služby najlepšie, osobná doprava najhoršia
V službách veľa závisí na vzájomnej komunikácii majiteľa a zamestnancov, z ktorej by mala
vyplynúť loajalita k firme A.Mateides poukázal na celkové postavenie služieb v SR, kde sa na
tvorbe HDP podielajú asi 55 %, ale v západnej Európe zhruba 75 %. Podľa neho slovenskí
poskytovatelia služieb ešte nepochopili podstatu služieb - slúžiť klientovi a to bez ohľadu na
čas. Ako konštatoval, napr. na miesto toho, aby - ako je bežné - ukončili prevádzku skôr ako
majú koniec otváracích hodín by mali naopak na seba nechať kontakt, aby mohli klientovi
služby poskytnúť vtedy, kedy on to potrebuje. J.Ďaďo upozornil na chýbajúcu loajalitu
pracovníkov k firme, ktorá ale vyplýva z nedostatočnej komunikácie medzi vlastníkom či
manažérom a zamestnancami. Podľa A.Mateidesa prežíva tendencia pracovného stereotypu,
zamerania na pracovné istoty, snáh prežívať vo firme bez pričinenia. J.Ďaďo na záver na
adresu pracovníkov slovenských služieb pripomenul, že "úsmev nič nestojí".

Voľby rektora Univerzity Mateja Bela
Staronovým rektorom UMB bol zvolený Milan Murgaš. MilanMurgaš chce formovať UMB
ako výskumnú univerzitu integrovanú na európskom vysokoškolskom trhu
Rektorom Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici bude po nasledujúce tri roky naďalej Milan
Murgaš. Vo voľbách 21.februára získal v 19-člennom Akademickom senáte 17 hlasov, jeho
protikandidát Beloslav Riečan dva hlasy. Z fakúlt priško dovedna 36 návrhov, traja kandidáti
kandidatúru akceptovali, dekan Fakulty financií Jozef Medveď sa týždeň pred voľbami
kandidatúry vzdal. V predvolebnom vystúpení rektor položil dôraz na manažérske riadenie
univerzity, ktoré má vytvárať podmienky pre motivovanie ku kvalitnej vzdelávacej, vedeckej
a výskumnej práci. Jeho cieľom je formovať UMB ako výskumnú univerzitu - školu s
vysokou mierou doktorandského štúdia (počet interných doktorandov sa za tri roky
zdvojnásobil, počet externých vzrástol o štvrtinu) - a ako školu, ktorá sa uplatní na európskom
vysokoškolskom trhu. Matematik B.Riečan uprednostnil vedecko-odborné riadenie školy,
ktorého výsledky práce prinesú škole aj financie. Preferoval na čele UMB jedného človeka s
tímom manažérov. Tvrdil, že pre rozvoj školy je podmienkou nutnou a postačujúcou
akademická sloboda.
Úspešný kandidát v rozhovore pre médiá zdôraznil, že za uplynulé tri roky sa podarilo
UMB konsolidovať financie a riadiace systémy, šancu pre samostatnú činnosť dostali fakulty
a rozbehlo sa kraditné štúdium. Vyzdvihol, že sa neprodukujú absolventi "na sklad", ale v ich
uplatnení je UMB medzi prvými v SR. Konštatoval, že teraz sa najskôr zíde s dekanmi, aby
rokoval o kreovaní štúdijných odborov. S dekanmi vraj už vyriešil otázku diaľkového štúdia,
ktoré považuje za súčasť svetového trendu celoživotného vzdelávannia, vrátane jeho
financovania. Pripravený je vznik novej Fakulty zdravotníctva, podmienkou je však jej
materiálne technické zabezpečenie. Dohodnutý je už prevod 400-lôžkového internátu z
majetku Rooseveltovej nemocnice. Staronový rektor priznal, že bol v minulosti pri
uskutočňovaní zmien na UMB niekedy netrpezlivý, ale v budúcnosti vraj už bude trpezlivejší.
Tvrdil, že zvládne aj poslaneckú prácu v NR SR, lebo má dostatok energie a sebadisciplíny.
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Súkromná základná škola
Riaditelia škôl musia byť väčší manažéri a zapodievať sa príjmami rozpočtu, aby udržali
efektívnu prevádzku škôl pri znižujúcom sa počte žiakov povedal 7. marca PaedDr.Ján
Chladný, vedúci oddelenia školstva, vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí Mestského
úradu na stretnutí s odborníkmi. V B.Bystrici sa od septembra pribudne jedna súkromná
základná škola a celkový počet ZŠ sa tak zvýši na 18. Teraz tu pôsobí 14 škôl s právnou
subjektivitou, jedna bez, jedna súkromná a jedna církevná. Pritom už prebiehajú diskúsie o
redukcii počtu ZŠ, lebo najmä na sídlisku Sásová už tri ZŠ nie sú tak plné ako bývali. V
rozhovoru s novinármi to uviedol Ján Chladný, vedúci odboru školstva MsÚ.
Podľa J.Chladného sa školy nemusia uzatvárať, lebo menšie triedy majú predpoklady
pre kvalitnejší výchovno-vzdelávací proces, treba ale racionálne prevádzkovať každú
konkrétnú školu. Zdôraznil, že ZŠ sa musia správať viac podnikateľsky, neriešiť len
výdavkovou časť rozpočtu, ale aj príjmovú a využívať viac svoj majetok. Konštatoval, že
budovy sú využité len dopoludnia a v pritom v popoludňajších hodinách by mohli byť
otvorené pre občianské inciatívy, kluby dôchodcov ap. Priestory uvolnené nižším počtom detí
by sa mohli prenajímať pre také firmy a organizácie ako sú zdravotné strediská, lekárne či
optiky. Nazdáva sa, že riaditelia musia byť aktívnejší, učiteľmi by mali byť asi z 30% a zo
70% manažérmi. Kritizoval, že súčasná legislatíva umožňuje dlhoročné riaditeľovanie na
jednej škole a tak náchylnosť k určitej rutine. V návrhu zákona o ZŠ a SŠ, ktorý na jeseň má
isť pripomienkového konania, sa však vraj už ráta s maximálne dvojnásobným mandátom, o
ktorom sa uvažovalo už počiatkom 90.rokov. Ročné čiastky, ktoré štát delimitoval MsÚ v
B.Bystrici, odpovedajú 29.100 Sk na žiaka MŠ, 20.735 Sk na žiaka ZŠ a 3.175 Sk na
strávnika školskej jedálne. Celkom MsÚ dostal o asi 15 mil. Sk menej ako mali školy v
r.2002, nehovoriac o rastu cien. Poistenie (štát školy nepoisťoval) sa musí hradiť tiež z
rozpočtu mesta. Normativ je kvôli vykurovaniu nevýhodný pre školy s veľkými chodbami,
skladmi ap., pritom zmeniť architektúru je už ťažké. MsÚ odhaduje potrebu zdrojov na
opravy ZŠ, najmä striech, na 48 mil. Sk.

Senát študentov právnických fakúlt
Simulované súdne procesy ako pre Európskym súdom pre ľudské práva boli predmetom
Senátu študentov právnických fakúlt V4 pre ľudské práva, ktorý sa konal 20.-23. marca v na
Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici. Trojčlenné tímy študentov z
Bratislavy, B.Bystrice, Košíc, Krakova, Miškolca, Prahy a Trnavy v anglickom jazyku
prednášali argumenty a námietky návrhovateľov, resp. odporcov z vyžrebovaných
konkrétnych prípadov sporov pred Štrasburgským súdom. Ich vystupovanie hodnotil senát
zložený z pedagógov a praktických právnikov. Dekan PrF UMB Julius Kováč v B.Bystrici
uvítal projekt, na ktorom UMB spolupracuje so Slovenským národným strediskom pre ľudské
práva (SNSĽP), Európskym združením študentov práva (ELSA) a Visegrádskm fondom, a
vyzdvihol jeho význam pre získavanie praktických skúseností študentov pred súdom, znalosť
procedurálnych záležitostí a európskeho práva.
Výkonný riaditeľ SNSĽP Vladimír Srebala zdôraznil význam spoznávania anglických
právnických termínov, keďže spory v Štraburgu sa vedú v angličtine, a vystupovania "manierov", ktoré sa pred týmto súdom praktikujú. Peter Kardoš, prezident ELSA v
B.Bystrici, na základe podobných simulovaných súdov na zahraničných univerzitách ocenil
ich prínos pre študentov, pre oboznámenie s konkrétnymi kauzami, s podstatnými
argumentmi, spôsobmi uvažovania súdu, ale aj pre nachádzanie vlastnej línie argumentov a
vlastného pohľadu na spor. Konštatoval, že banskobystrického senátu sa zúčastňujú študenti
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od 2. do 4.ročníka, väčšinou ale tretiaci, ktorí vtedy práve majú prednášky z tejto
problematiky.
Medzi konkrétnymi prípadmi Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých si budú
tímy žrebovať prípady, sú napr. spory o otcovstvo, o uznanie telefonického odposľuchu, o
prenasledovaní homosexuálov, o pohlavnom zneužití duševne nespôsobilej osoby, o povolení
na pobyt, o osvojení, o transvestitismu ap. Veľká spokojnosť so simulovaným senátom na
UMB bola vyjadrená najmä zahraničnými účastníkmi. Veľkú spokojnosť s priebehom Senátu
študentov právnických fakúlt V4 pre ľudské práva - simulovaným súdnym procesom spred
Medzinárodného súdu pre ľudské práva, ktorý konal na Právnickej fakulte Univerzity Mateja
Bela v B.Bystrici, vyslovili jeho účastníci, najmä študenti z Miškolca. O priebehu projektu
Visegrádskeho fondu, Európskeho združenia študetnov práva a Slovenského národného
strediska pre ľudské práva SITA informoval člen medzinárodnej poroty Radoslav Svitana.
Šesť trojčlenných tímov si vyžrebovalo tri skutočné kauzy, ktoré sa v minulosti
prejednávali v Štrasburgu a boli zamerané na ochranu súkromia. V anglickom jazyku
spracovali písomné podanie navrhovateľa, resp. reakciu štátu, návrh, a nasledovne ústne
museli vyložiť protiargumenty a odpovedať na otázky porotcov. Podľa R.Svitanu porota
ocenila jazykovú pripravenosť, štruktúru podaní, znalosť procesnej stránky, vystupovanie ako
aj obsah, odkazy na staršiu judikatúru, pružnosť v reakciach na argumentuy a otázky a vlastný
prínos nad rámec skutočných predloh, napr. požiadavku satisfakcie.
Pedagógovia boli prekvapení veľkou účasťou divákov, všetci privítali neoficiálne
otvorenie novovybudovanej pojednávacej siene fakulty, ku ktorému pri tejto príležitosti došlo.
Na sieň čakajú študenti Katedry obchodného práva, ktorí už majú štúdijný predmet klinika
obchodného práva, kde uskutočňujú praktický nácvik súdnych sporov. Od nadchádzajúceho
školského roka budú mať "kliniku" - spôsob výučby, ktorý sa rozbieha na viacerých
fakultách, aj študenti medzinárodného práva.

Medzinárodné centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich
v zahraničí
Medzinárodné centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí za desať
rokov činnosti proškolilo 843 učiteľov slovenských škôl deviatich štátov. Z pôvodnej idey
organizovania troch kurzov ročne sa činnosť rozrástla a okrem pedagogickej má svoju
metodickú a vedecko-publicistickú stránku. V ostatnom júnovom týždni pôsobenie Centra
získa ďalšiu dimenziu, lebo sa bude podielať na Týždni zahraničných Slovákov v B.Bystrici.
Médiá dňa 20. marca o činnosti Centra pri príležitosti osláv jeho desaťročia informovala jeho
riaditeľka Anita Murgašová Vyzdvihla prospešnosť Centra pre odborný rast zahraničných
učiteľov, pre ich kontakty s UMB a základnými školami v SR, pre šírenie slovenskej
pedagogickej metodiky (zaujala napr. rumunských odborníkov), pre výmenu informácií,
kultúrnu spoluprácu. Priznala ale, že obmedzené zdroje neumožňujú zásobovať zahraničné
slovenské školy vzdelávacím a výchovným materiálom ako sú knihy, časopisy, počítačové
programy či videofilmy v potrebnom množstve. Pretože štátne zdroje nedostačujú, určitou
cestou by mohla byť nezisková organizácia, ktorá by získavala a využívala súkromné zdroje.
Podľa riaditeľky je najkvalitnejšie zahraničné slovenské školstvo v Rumunsku a Vojvodine.
Ako podčiarkla, dolnozemskí Slováci sú s Maďarmi najvzdelanejšími komunitami Balkánu; u
Slovákov je takmer pravidlo stredoškolské vzdelanie. Varovala, že ale po kosovskej krízi
prílev Srbov do Vojvodiny zatláča slovenský element. Predseda Demokratického zväzu
Slovákov v Rumunsku a učiteľ Lycea J.G.Tajovského v Nadlaku Pavel Hlásek vyzdvihol, že
17.200 Slovákov žijúcich v Rumunsku má dve stredné školy, päť osemročných ZŠ, 21
štvortriedok a 12 materských škôl. Uviedol, že ročne odchádza do SR študovať na vysoké
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školy asi 15 študentov, najmä do Nitry poľnohospodárstvo a učiteľstvo, veľa ich je v
Bratislave, Trnave a B.Bystrici, menšie množstvo v Košiciach, aj keď sú Rumunsku
najbližšie. Časť absolventov neskôr ale ostáva v SR. Vyjadril poľutovanie, že zanikli
obchodné kontakty medzi zahraničnými komunitami a SR.Skutočňosť, že Medzinárodné
centrum UMB v Banskej bystrici má v cudzine 843 učiteľov s preškoľovacím certifikátom je
veľmi prínosná. Slovenské školstvo v zahraničí je najkvalitnejšie v Rumunsku a Vojvodine.

Študentské vedecké fórum EF UMB
Opäť o krok ďalej pokročilo Študentské vedecké fórum (ŠVF) 2003 Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela, ktoré sa 10.apríla uskutočnilo v B.Bystrici. Zúčastnili sa ho študenti
už zo štyroch štátov, medzi takmer všetkými študentmi sa rozšírili moderné prezentačné
metódy a rad prác reagoval na aktuálne ekonomické otázky SR. Tak vyjadrila prodekanka
fakulty pre vedeckú činnosť Mária Uramová. Poukázala na práce venujúce sa problematike
financovania vzdelávania, decentralizácii verejnej správy a sociálnym otázkam. Určité
prekvapenie vyjadrila nad zameraním prác z oblasti cestovného ruchu, na ktorú bola táto
fakulta kedysi zameraná. Väčšina sa totiž zaoberala technicko-prevádzkovými otázkami, boli
často "šité na mieru" konkrétnych podnikov a chýbali obecnejšie rozbory a makroekonomické
témy. Ako podotkla, asi to odzrkadluje súčasný predstih teórie pred praxou, na ktorú hostia a
odborníci v subjektoch cestovného ruchu narážajú. Ocenila tiež vystúpenia mladých
doktorandov, kde sa v sekcii rozvinula široká diskusia, kritika a námety. Na fórum bolo
prihlásených 51 prác v ôsmich sekciach - od cestovného ruchu cez riadenie podniku a verejnú
ekonomiku po spoločenské vedy. Zahraniční hostia výrazne uspeli v sekciach spoločenských
vied, kde v jednej obsadili tri prvé miesta študenti z maďarskej Békéscaby a Karvinej.
Naopak Poliakom sa už toľko nedarilo, keďže sa stretli v sekcii s najúspešnejšou účastníčkou
tohtoročného ročníka SVF, Ivanou Gállovou, ktorá obsadila 1. a 3. miesto s prácami o
hospodárskom potenciáli Švédska a o efektivite politiky zamestnanosti v okr. Šaľa. Medzi
doktorandmi najvyššie ocenenie získala Beáta Meričková s porovnaním alternatívnych metód
poskytovania verejných služieb v podmienkach SR. Študenti vo veľkej miere rozoberali
ekonomické otázky verejnej správy, dotkli sa aj financovania štúdia

Mladá demokratická ľavica
Študenti nebudú mať väčší dosah na použitie príjmov z poplatkov za vysokoškolské štúdium a
ťažko uplatnia zastáncami poplatkov avízovanú šancu finančne sa zasadiť za vyššiu kvalitu
škôl, vyplynulo z diskusie študentov šiestich zo siedmich fakult Univerzity Mateja Bela v
B.Bystrici dňa 10.apríla s predstaviteľmi Mladej demokratickej ľavice a Občianskej
demokratickej mládeže. O užití peňazí, ktoré škole ostatnú po zákonnom prerozdelení, totiž
budú rozhodovať akademické senáty, kde študenti tvoria len tretinu a až na výnimky nemajú
právo veta. Aj odporcovia školného priznávajú, že poplatky sa asi zavedú, keďže jestvuje v
koalícii politická vôľa pre taký krok. Varujú, že sa však očakávania od školného naplnia len
do malej miery. Predseda MDL Michal Feik pripomenul, že v Rakúsku po zavedení školného
ubudlo 20 % študentov. Nazdáva sa, že sociálne štipendiá a rôzne podpory budú v súčasnej
ekonomickej realite SR nízke, a upozornil, že vo Veľkej Británii poberajú sociálne štipendiá
2/3 študentov. Študenti poukázali tiež na to, že kreditový systém umožňujúci voliť si tempo
štúdia bude poznačený tým, že predĺženie štúdia sa výrazne predraží. Členka Výkonnej rady
ODM Otýlia Šimková oponovala, že voľbu tempa možno využiť aj ku skrátení štúdia.
Expredseda MDL Ivan Štefunko sa obáva, že rozdielne poplatky vyplývajúce z rôznej ročnej
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ceny štúdií jednotlivých oborov - pohybuje sa od 30 do 240 tis. Sk - časom prerastú v
kupovanie si spoločenského štatútu a vo formovanie kastovnej spoločnosti. Ako príklad
uviedol V.Britániu, opakom sú krajiny bez poplatkov, alebo so účinnou solidaritou a
odloženými splátkami ako Francúzsko, SRN či škandinávske štáty. Vhodne nastaviť systém,
aby nedošlo k tomuto sektárstvu, odporúča aj O.Šimková. Zavedenie poplatkov vraj zvýši
záujem o české VŠ, možno aj päťnásobne. Poplatky by, podľa ODM, mali zaistiť, aby
nedošlo k odlivu mozgov zadarmo. Podľa mladých sociálnych demokratov je však únik
dočasný, resp. trvalý je malý. Poplatky podľa nich jednoznačne obmedzia výhody štúdijného
kreditného systému a prispejú k formovaní rozdelenej kastovnej spoločnosti.

Univerzita Mateja Bela
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uchádzačom o štúdium v ak. roku 2003/2004
ponúkala možnosti štúdia v 22 akreditovaných študijných odboroch bakalárskeho štúdia
a v 22 akreditovaných študijných odboroch magisterského a inžinierskeho štúdia.
Najväčší záujem uchádzačov o štúdium v ak. roku 2003/2004 v dennej forme štúdia bol o
štúdium v študijných odboroch:
1.
právo – Právnická fakulta
2.
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – Fakulta humanitných vied, Fakulta
prírodných vied, Pedagogická fakulta
3.
prekladateľstvo a tlmočníctvo – Filologická fakuta
4.
financie, bankovníctvo a investovanie – Fakulta financií
5.
ekonomika a riadenie podniku – Ekonomická fakulta
Do prvých ročníkov denného štúdia bolo v ak. roku 2003/2004 prijatých 1476 uchádzačov, do
prvých ročníkov externého štúdia prijala UMB 1928 uchádzačov o štúdium.
V akademickom roku 2003/2004 študovalo na 8 fakultách UMB vo všetkých druhoch
a formách vysokoškolského štúdia a vo všetkých ročníkoch spolu
13 788 študentov, z toho v dennom štúdiu 6 494 (z toho 6 444 študentov slovenského
štátneho občianstva a 50 cudzincov) a 7 294 v externom štúdiu
Kvalitu ale i atraktívnosť štúdia podstatne zvyšovala v ak. roku 2003/2004 možnosť študovať
odborné predmety v cudzom jazyku na fakultách UMB: Čiastočne frankofónne štúdium
ponúka Fakulta financií a Ekonomická fakulta. Realizuje sa na základe zmluvy medzi
Univerzitou Mateja Bela a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR (Centrom pre
kultúru a jazykovú spoluprácu). Je určené študentom dennej formy štúdia.Každý predmet
vyučovaný vo francúzskom jazyku má rovnaký počet kreditov ako jeho ekvivalent v
slovenskom jazyku.Absolvent inžinierskeho štúdia získava spolu s diplomom o ukončení
vysokoškolského štúdia Certifikát absolventa čiastočne frankofónneho štúdia.
7.
Štvorsemestrálny študijný program v anglickom jazyku ponúka Fakulta financií
v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, špecializácia finančný manažment
, modul C /Master´s degree in english for foreign students - II. etapa inžinierskeho štúdia pre
cudzincov, absolventov bakalárskeho štúdia.
8.
Fakulta prírodných vied UMB ponúka štúdium v anglickom jazyku v študijnom
odbore matematika, špecializácia matematická štatistika a finančná matematika (magisterský
stupeň) a v doktorandskom štúdiu v odbore Matematická analýza.
Na všetkých fakultách UMB prebieha intenzívna jazyková príprava študentov vo zvolenom
študijnom odbore v jednom až v troch cudzích jazykoch. Kurzy v cudzích jazykoch v
kreditovom systéme štúdia (povinné, povinne voliteľné a výberové):
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9.
Ekonomická fakulta ponúka pre študentov dennej formy štúdia kurzy vo všetkých
študijných odboroch Verejná ekonomika a správa, Ekonomika a riadenie podniku, Cestovný
ruch kurzy v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.
10.
Fakulta financií ponúka povinne voliteľné predmety bakalárskeho resp. inžinierskeho
štúdia v anglickom jazyku, resp. nemeckom jazyku pre denných študentov FF UMB napr. :
Ekonometria/Econometrics, Analýza cenných papierov / Security analysis (povinné predmety
špecializácie Finančný manažment), Managerial Finance and Investment, Case Studies in
Corporate Financial Management a Investition und Finanzierung.
11.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov :
12.
ponúka povinné a povinne voliteľné kurzy - krajinoveda, komunikácia v
interkultúrnych situáciách, v medzinárodných vzťahoch, v ekonomických textoch, v
právnických textoch, v diplomacii, v médiach. Študent si môže vybrať uvedené kurzy v
jazykoch - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky.
13.
Fakulta humanitných vied UMB v študijnom odbore učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializaciách s cudzím jazykom prebieha výučba
predmetov súvisiacich so štúdiom cudzieho jazyka - anglický jazyk a literatúra, nemecký
jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra v tomto cudzom
jazyku.
14.
Druhý aprobačný predmet a spoločný učiteľský základ sú však v jazyku slovenskom.
Štúdium cudzích jazykov samostatne :
15.
UMB realizuje jazykovú prípravu študentov aj formou samostatného štúdia cudzích
jazykov, pričom študent má možnosť vybrať si na fakultách (Ekonomická fakulta, Fakulta
financií, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta) jazyk
anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, z toho jeden povinný a ďalší
výber je povinne voliteľný, resp. voliteľný.
Štúdium cudzích jazykov končí štátnou záverečnou skúškou.
16.
Na Ekonomickej fakulte môžu študenti získať Certifikát DWD z odbornej
ekonomickej nemčiny a na Fakulte humanitných vied Rakúsky jazykový diplom.
K 31.12.2003 ukončilo denné štúdium na UMB 1 147 absolventov, externé 1 978, spolu 3 125
absolventov. Podrobnejšie údaje podľa fakúlt s porovnaním s predchádzajúcimi rokmi sú
uvedené v prílohe č. 2.
Cena rektora UMB bola udelená 5 úspešným absolventom akademického roku 2003/2004 :
Ing. Peter Pohančaník
Ekonomická fakultaUMB
Ing. Jozef Prekop
Fakulta financií UMB
Mgr. Martina Kubealaková
Fakulta humanitných vied UMB
Mgr. Andrej Tusičišný
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mgr. Karina Koersová
Filologická fakulta UMB
Na GRAND PRIX Ľudovej banky 2004 za akademický rok 2003/2004 bola navrhnutá Mgr.
Marta Tyrolová, absolventka Právnickej fakulty Univerzity
Personálne zabezpečenie výučby
Z hľadiska kvalifikačného zloženia výučbu v akademickom roku 2003/2004 zabezpečovalo
654 interných učiteľov a 106 externých učiteľov . Z interných učiteľov bolo 53 profesorov ,
107 docentov , 416 odborných asistentov, z toho 137 s vedeckou hodnosťou CSc./PhD. , 69
asistentov, 8 lektorov zo zahraničia a 1 hosťujúci docent.
Podrobnejšie údaje o štruktúre interných a externých učiteľov sú uvedené v prílohe.
Na niektorých fakultách UMB pôsobili aj učitelia zo zahraničia, ktorých prínos možno vidieť
vo viacerých oblastiach. Údaje pre kroniku mesta poskytlo Oddelenie prorektora pre
pedagogickú činnosť UMB
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Štátna vedecká knižnica
V roku 2003 dokumenty do knižničného fondu doplňovali formou povinných výtlačkov,
nákupom, darmi a medzinárodnou výmenou s partnerskými knižnicami a s Deutsche
Bibliothek. Formou konzorciálnej licencie bol zabezpečovaný on-line prístup do zahraničnej
plnotextovej databázy Springer Link a EBSCO databáz.
Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie a priebežné dopĺňanie
slovenskej produkcie kníh, periodík, hudobnín, máp, audiálnych, audiovizuálnych
a multimediálnych dokumentov, patentových spisov a noriem, kontrolu a reklamovanie
dodávania povinného výtlačku. Na základe zákona č. 535/2003 Z. z. knižnica získala právo
povinného výtlačku aj na firemnú literatúru a normatívne dokumenty. Povinný výtlačok neperiodické dokumenty sme reklamovali v počte 155 titulov, na základe reklamácií prišlo 81
titulov. Nedodané periodické dokumenty boli reklamované v počte 309 čísiel, dodatočne
prišlo 210 čísiel jednotlivých titulov.
Formou kúpy doplňovali prednostne odbornú a vedeckú literatúru domácej a zahraničnej
proveniencie. Doplňovanie knižničného fondu formou nákupu bolo financované
z rozpočtových prostriedkov na činnosť knižnice vo výške 575.000,-Sk. Doplnkovo boli tiež
použité finančné prostriedky z projektu Prename vo výške 400.000,-Sk, prostriedky z
účelového fondu MK SR vo výške 600.000,-Sk ako aj finančné dary získané od sponzorov.
Celkovo sme v roku 2003 zakúpili do knižničného fondu dokumenty v hodnote 1.630.000,-Sk
Z toho knižné dokumenty v hodnote 955.824,-Sk Sk, periodiká v hodnote 508.318,-Sk,
hudobniny v hodnote 87.429,-Sk a normy v hodnote 78.649,- Sk. Uskutočnilo sa 26
zasadnutí Akvizičnej komisie, ktorá dohliada na dodržiavanie Zásad doplňovania knižničného
fondu ŠVK v Banskej Bystrici, posudzuje akvizičné návrhy čitateľov, ponuky vydavateľov
a kníhkupcov, včítane virtuálnych kníhkupectiev. Dobré vzťahy s vydavateľstvami odbornej
a vedeckej literatúry rozvíjali formou ich prezentácií v priestoroch knižnice. Prezentácie boli
spojené s besedami o jednotlivých odborných publikáciách, príp. s ich predajom. Celkovo v
roku 2003 zorganizovali 8 prezentácií slovenských vydavateľstiev odbornej a vedeckej
literatúry . V roku 2003 získali 2.516 dokumentov darom. Medzi najvýznamnejšie knižné
dary patrí časť súkromnej zbierky spisovateľa Jána Bodenka. Z pohľadu retrospektívneho
doplňovania je významný aj knižný dar Prof. Stanislava Ondrejku, DrSc..
V roku 2003 dochádzalo do knižnice 1.011 titulov periodík z toho slovenských 768, českých
174 a 69 iných zahraničných titulov. Prírastok viazaných periodík predstavoval 1.452
zväzkov v hodnote 837.226,- Sk. Objednávky periodík na rok 2004 boli spracované na
základe analýzy ich využívania čitateľmi
V oblasti periodík venovali pozornosť budovaniu a uchovávaniu fondu periodík na
mikromédiách. Spolupracovali s Odborom pre mikrofilmovanie a digitalizáciu dokumentov
SNK v Martine pri plnení Národného programu ochranného mikrofilmovania periodík
v Slovenskej republike. V rámci tohto programu sme v roku 2002 získali na mikrofilme tituly
periodík Gardista (1939-1945), Slovák (1919-1945) a Kultúrny život (1946-1995) v počte 87
zvitkov. V roku 2003 získali ďalšie čitateľmi žiadané regionálne periodiká Smer a Priekopník
v počte 141 zvitkov. Špeciálne dokumenty sme dopĺňali výberovo v súlade so zameraním
knižnice a s ohľadom na jej používateľské zázemie. Prednostne doplňovali slovacikálne
hudobniny, normy a zvukové nahrávky na základe akvizičných návrhov čitateľov. Slovenské
patentové spisy získavali v úplnosti na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného
vlastníctva SR.
Spracovanie knižničných fondov
Novozískané dokumenty priebežne menne a vecne spracovávali do databázy VTLS,
dodržiavali pravidlá AACR 2R, ISBD a postupne realizovali prechod z US MARC na
MARC 21. Retrospektívne ukladali záznamy o dokumentoch získaných do knižnice v rokoch
pred tým, ako knižnica vlastnila knižnično-informačný systém. Do databázy bolo
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spracovaných 33.355 bibliografických záznamov o knižných dokumentoch, 181 záznamov o
periodikách na mikromédiu a 1.775 záznamov o hudobninách.
K retrospektívne uloženým záznamom o fonde kníh a periodík boli spracovávané záznamy
o exemplároch, pričom boli jednotlivé zväzky označované čiarovými kódmi. Priebežne
spracovávali : bibliografické záznamy, z toho audiovizuálne dokumenty a mapy v klasickej
podobe, ostatné automatizovane záznamy autorít, predovšetkým regionálneho charakteru,
podľa potreby aj ostatné holdingové záznamy Okrem budovania elektronického katalógu sme
naďalej budovali klasické služobné katalógy v lístkovej forme (generálny menný, revízny,
názvový a systematický periodík). Vzájomné prepojenie vedeckých, umeleckých a
vzdelávacích činností nachádza najlepšie prepojenie na vysokých školách. Vysoké školy, ak
majú byť skutočným akcelerátorom rozvoja spoločnosti založenej na poznaní, musia mať
presne definovaný vysokoškolský vzdelávací priestor.

Akadémia umení v Banskej Bystrici
je svojim charakterom predurčená na vykonávanie všetkých druhov akademických činností,
pričom výskumná a vývojová činnosť je v jej podmienkach pandantom umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti.

Fakulta dramatických umení
V hodnotenom období fakulta vypracovala a predložila projekty :
• Zriadenie kabinetu pre výskum súčasného divadla
– riešiteľ doc. PhDr. Marián .Mikola,CSc., mimoriadny profesor
• Dobudovanie učební praktického vyučovania
- riešiteľ Ing. Otto Bartoň
• Vybudovanie Kabinetu UNESCO
– riešiteľka PaedDr. Anna. Ondrušeková
• Vybudovanie vnútorných slaboprúdových rozvodov
– riešiteľ P.Polakovič
• Projekt Dnes a tu s podtitulom Národná dráma – inšpiratívnosť a obmedzenia - vedecká
konferencia, prednesené príspevky spracované v zborníku
- riešiteľ hosťujúci docent PhDr. Andrej Maťašík.

Fakulta múzických umení
Názov projektu: Synergetická muzikológia – aplikácia modernej systémovo –
teoretickej metodológie a modelovanie procesov v hudbe
Vedúci projektu: doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc., mimoriadna profesorka
Hlavným cieľom vedeckého projektu bolo prehĺbenie poznatkov v oblasti modernej
muzikológie, ktorej súčasťou je matematizácia jazyka a zavedenie progresívnych metód
vedeckej práce. Prioritným zámerom bolo predovšetkým využitie metód systémovej teórie a
synergetiky a rozpracovnaie vedeckých prístupov kvantifikácie v rámci kvantitatívnej
muzikológie. Súčasťou grantovej vedeckej úlohy bolo využitie poznatkov príbuzných
disciplín akými sú umelecké vedy, literárne veda a lingvistika. (projekt prebiehal v troch
etapách v období rokov 2001-2003.
Rok 2003:
Seminár Tadeáša Salvu venovaný Jozefovi Malovcovi, Lúčky 6. – 8. júna 2003
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III. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta – Filozofické koncepcie v hudbe a umení,
venovaný Otovi Ferenczymu, 23. – 26. október 2003.
Zahraničná stáž doc. PhDr. Egona Kráka, ArtD., Francúzsko – Centre de Musique Baroque de
Versailles, 1. 4. – 30. 6. 2003; Špeciálny muzikologický a hudobno - historický výskum.
Výsledky boli spracované do záverečnej správy, ktorá bude publikovaná v roku 2004.
Medzinárodná konferencia 4th WSEAS International Conference on Acoustics, Music,
Speech and Language Processing (ICAMSL 2003) v Puerto De la Cruz, Tenerife, 19. – 21.
12. 2003 s názvom Systems Theoretical Modelling of 20th Century Music (An Endeavour to
the Categorization). Vedúca projektu bola poverená vedením sekcie na konferencii.
Zborník z medzinárodného sympózia Jána Albrechta venovaný významnej muzikologickej
osobnosti Ladislavovi Mokrému.
Festival Petrohradská hudobná jar a Round table, Petrohrad 20. – 27. 4. 2003.
Nadácia Romualdo Del Bianco /FLORENCIA/ organizovala v poradí piate round table
CONVENTION 5th Edition s názvom „A Past to Know Together – a Common Future to
Build. Na uvedenom round table participovali doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.,
mimoriadna profesorka a doc. PhDr. Egon Krák, ArtD. ako aktívni účastníci, patriaci do
skupiny expertov pre Foundation Romualdo del Bianco. Nadácia je predovšetkým zameraná
na koordináciu činností umelcov a umeleckých inštitúcií predovšetkým krajín východnej
a strednej Európy (s menšou účasťou západnej Európy) s hlavným zámerom umožniť
vzájomnú komunikáciu a zlepšenie spolupráce. Výstupom podujatí sú viaceré projekty
zamerané na záchranu umeleckého dedičstva (na Slovensku sa nadácia podieľa pri záchrane
architektonických pamiatok v Banskej Štiavnici). Súčasťou týždenného podujatia bol
medzinárodný koncert (15.3.2003) v koncertnej sieni Conservatorio Luigi Cherubini vo
Florencii, ktorého projektovým vedúcim bol slovenský expert doc. PhDr. Egon Krák, ArtD.,
ktorý koordinoval koncertné vystúpenia študentov zo Slovenska. Zúčastnila sa na ňom aj 1
študentka z FMU AU Daniela Seghő. Dôležitou súčasťou akcií boli prednášky k problematike
možností získavania väčších európskych grantov (tzv. fundraising) na realizáciu
medzinárodných umeleckých projektov.
Účasť vo Florencii má aj ďalšie pre budúcnosť zaujímavé konzekvencie, nakoľko sa fakulte
podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými zástupcami umeleckých vysokých škôl v Európe
a tiež s niektorými odborníkmi vo Florencii.
Conservatoire National Superieur de Musique et Danse (CNSMD)
V dňoch 18.- 24. mája 2003 sa doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.,mimoriadna profesorka
zúčastnila pracovného rokovania, ktorého účelom bolo nadviazanie spolupráce s oddelením
muzikológie a analýzy Conservatoire National Superieur de Musique et Danse (CNSMD)
v Paríži. Na základe vopred pripraveného dohovoru navštívila vedúcu oddelenia analýzy prof.
Cécile Grand, ktorá ju oboznámila so systémom výučby a typmi študijných programov.
Obsah študijných programov a spôsob udeľovania kreditov v rámci ECTS na CNSMD je
veľmi blízky a vyhovujúci podmienkam vzdelávania na FMU.
Systém výučby analýzy hudby na CNSMD je pre FMU veľmi zaujímavý, pretože primárne
akceptuje analýzu sluchom (študenti na základe počutia celej skladby musia určiť základný
harmonický pohyb, formové rozčlenenie, inštrumentálne obsadenie a iné znaky). Až po
niekoľkonásobnom počúvaní a snahe preniknúť do podstaty analyzovaného hudobného diela,
dostanú študenti partitúru k nahliadnutiu. Používajú aj typ analýzy, ktorý je bežný pre naše
prostredie (analýza formy, harmónie, metro-rytmického členenia daného hudobného diela
z partitúry a nahrávky súčasne).
Počas rokovania zástupcovia parížskeho CNSMD prejavili záujem prísť na Fakultu
múzických umení do Banskej Bystrice, kde sú ochotní poskytnúť prednášky a semináre
v rámci programu ERASMUS, ktorý FMU AU plánuje realizovať v rokoch 2004-2007.
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Počas pobytu v Paríži doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.,mimoriadna profesorka
navštívila tiež Centrum barokovej hudby vo Versailles, menovite prof. Gérarda Geay, ktorý
dal do daru pre knižnicu AU viaceré partitúry barokovej hudby, vydané v tomto centre. Prof
Gérard Geay sa viackrát zúčastnil medzinárodných akcií v Banskej Bystrici.
Pobyt v Paríži priniesol mnohé nové poznatky a predovšetkým možnosť rozvinutia spolupráce
s Consevatoire National Superieur de Musique et Danse formou vzájomnej výmeny
pedagógov i študentov z oboch vysokých umeleckých škôl. Bilaterálna dohoda
o vzájomnej spolupráci pre roky 2004-2007 bude podpísaná začiatkom roku 2004.
Začiatkom júna sa v Lúčkach už po tretí rok uskutočnil Seminár Tadeáša Salvu. Prvý
ročník bol venovaný významnej umeleckej osobnosti Tadeášovi Salvovi (1937-1995), ktorého
rodný dom i pracovňa sa nachádzajú v Lúčkach. Už vtedy (v roku 2001) vznikla idea, že
popri Salvovej tvorbe a umeleckých aktivitách bude sa na každoročných seminároch
prezentovať tvorba aj iných slovenských skladateľov (druhý ročník bol venovaný Ivanovi
Hrušovskému a Ladislavovi Burlasovi).
Tretí ročník Seminára Tadeáša Salvu bol venovaný Jozefovi Malovcovi. Zúčastnili sa ho
pedagógovia, doktorandi, asistenti a študenti z viacerých vysokoškolských inštitúcií zo
Slovenska: popri FMU aj z Katedry hudobnej vedy FFUK Univerzity Komenského
v Bratislave, z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, z Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Cieľom tohto ročníka, podobne ako predchádzajúcich bolo sprístupňovanie hodnôt slovenskej
hudobnej kultúry, aj v podobe vydávania zborníkov. Zborník z príspevkov prvých dvoch
seminárov bol zadaný do tlače.
Medzinárodný projekt Summer School EUROMUSE
V priebehu augusta 2003 sa prvýkrát konala v priestoroch Fakulty múzických umení
AU medzinárodná akcia Summer School EUROMUSE – Vzdelávací program 2003.
Hlavnou témou bola teoretická a praktická výučba zameraná na hudbu 14. storočia: From Ars
Nova to Ars Subtilior; Poetry and Music in 14th Century France and Italy. Letná škola sa
konala v spolupráci s École Britten (Inštitút pre vysokoškolské hudobné vzdelávanie) z
Périgueux (Francúzsko) a s Centrom pre barokovú hudbu vo Versailles. Kurzy viedli prof.
Francis Biggi (talianska hudba), prof. Gérard Geay (kontrapunkt a polyfónia), prof. Avery
Gosfield (francúzska hudba), Carola Hertel (hudba a text) a Maximiliano Dragoni (bicie).
Francis Biggi, Avery Gosfield a Maximiliano Dragoni sú zároveň členmi súboru pre starú
hudbu Lucidarium. Súčasťou letnej školy bol vokálny kurz, ktorý viedla prof. Sarah Meredith
s Wisconsin University (USA). Oživením letnej školy bol cyklus prednášok k problematike
barokovej hudby Jána Grénera, dlhoročného člena renomovaného slovenského ansámblu
Musica aeterna, ktorý sa špecializuje na interpretáciu barokovej a predbarokovej hudby na
dobových nástrojoch. Na záver letnej školy účastníci (študenti viacerých umeleckých škôl zo
Slovenska a Čiech) usporiadali koncerty, na ktorých prezentovali výsledky práce v letnej
škole.
Medzinárodné sympózium Jána Albrechta : Filozofické koncepcie v hudbe a umení,
venované Otovi Ferenczymu
Fakulta múzických umení usporiadala v dňoch 23.-26. októbra 3. Medzinárodné
sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení, venované Otovi
Ferenczymu. Toto podujatie sa pravidelne koná raz za dva roky za účasti domácich
a zahraničných osobností z oblasti rôznych druhov umenia i filozofie (pravidelnými
účastníkmi sú pedagógovia z Universität für Musik und darstellende Kunst z Viedne). Užšia
téma tohto ročníka – Teória a prax v umení, súvisela aj s odkazom skladateľa a teoretika Ota
Ferenczyho, ktorý zakladal štúdium hudobnej teórie na Vysokej škole múzických umení v
Bratislave. Popri hudobných skladateľoch, teoretikoch a hudobných pedagógoch: Ivan Parík,
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Jevgenij Iršai, Mgr.Jozef Cseres, Peter Šidlík, Ján Dúbravský, doc. PhDr. Egon Krák, ArtD.,
doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.,mimoriadna profesorka a prof. PaedDr. Eva
Michalová,CSc. bol medzi prednášateľmi aj filmový teoretik Martin Ciel, estetik doc.
PhDr. Oliver Bakoš, CSc.,
mimoriadny profesor a výtvarná teoretička Soňa Svoráková, ako aj adeptka štúdia etiky
Miriam Petrufová, čím sa napĺňa idea interdisciplinárneho zamerania sympózia. Cieľom
sympózia bola konfrontácia aktuálnych problémov z uvedených rôznych spoločenskovedných
a umenovedných oblastí. Príspevky z prvých dvoch podujatí boli publikované
v dvojjazyčných (slovenčina – nemčina) zborníkoch (plánuje sa vydanie tretieho zborníka
v roku 2004), čo umožňuje aj prezentáciu v zahraničí.
AEC
V dňoch 7. – 10. novembra 2003 sa doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc.,mimoriadna
profesorka a referentka pre zahraničné styky Miriam Petrufová zúčastnili AEC kongresu
v Karlsruhe. Hlavnou témou kongresu AEC, ktorého sa zúčastnilo asi 250 účastníkov
z rôznych umeleckých vysokých škôl z Európy, USA, Kanady, Ázie a Austrálie, boli
problémy Profesionálnej výučby umeleckého vzdelávania v kontexte globalizácie. Prvé
diskusné fórum viedli profesor Gottfried Scholz z viedenskej Universität für Musik und
darstellende Kunst skladateľ Wolfgang Riehm a skladateľ a dirigent Peter Eötvös
z Hochschule für Musik und darstellende Kunst v Karlsruhe. Diskutovalo sa o probléme
multikulturálneho priestoru, v ktorom hrozí strata identity domácej kultúry. Popri spoločných
formách výučby (metódy, spoločná obsahová náplň niektorých predmetov), ktoré umožňujú
ECTS, bude potrebné klásť dôraz aj na rozvíjanie špecifických foriem výučby s dôrazom na
domáce kultúrne tradície. Dôležitým diskusným bodom bol aj problém vymedzenia hraníc
medzi klasickou (vážnou) hudbou a inými žánrami, ktoré v posledných desaťročiach nie sú
jasné a prechádzajú rôznymi transformačnými procesmi. V ďalšom diskusnom bloku vystúpili
študenti z rôznych vysokých hudobných škôl z viacerých krajín, ktorí hovorili o vlastných
pocitoch a potrebách. Za najdôležitejšie sa ukazuje schopnosť vlastného presadenia sa
a uplatnenia v súčasnom svete.
Ďalšou témou kongresu bola transatlantická spolupráca a kvalita akreditácie v profesionálnom
hudobnom tréningu. Diskusia sa dotýkala problémov rozdielnych foriem a kvality výučby,
ktorú bude potrebné dostať na podobnú úroveň (aj vzhľadom na ECTS).
Druhý deň ústrednú tému kongresu tvorila deklarácia s názvom Obsahová náplň a edukačné
výstupy v rámci prvého a druhého cyklu štúdia hudby. Deklarácia vymedzila hranice medzi
oboma stupňami výučby (prvý stupeň súvisí s bakalárskym a druhý stupeň s magisterským
štúdiom), kde v rámci prvého stupňa študent získava všeobecné znalosti a učí sa samostatnosti
a v rámci druhého stupňa už pracuje samostatne, zodpovedá za svoju činnosť, dokáže vidieť
problémy a nedostatky a kriticky hodnotiť.
Účasť na kongrese zároveň znamenala významné zviditeľnenie školy v medzinárodnom
kontexte.
Svetové dni hudby – Ljubljana 2003
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
V októbri 2003 sa zástupcovia FMU prof. PhDr.Ladislav Burlas, DrSc., dekan FMU a doc.
PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi, mimoriadny profesor, hudobný skladateľ - zúčastnili na
Svetových dňoch hudby v Ljubljane. Na festivale hudby 3. tisícročia bola s úspechom
uvedená skladba Vojtecha Didiho Inspirazione.
Projekt : Doplnkové štúdium hudobnej pedagogiky
Vedúca projektu: prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.
Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie umeleckého vzdelávania študentov FMU o
pedagogické štúdium. Projekt je zameraný na inováciu študijných programov v oblasti
umeleckej interpretácie o disciplíny z umeleckej a hudobnej pedagogiky, ktoré sú kľúčovými
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pre možné pedagogické pôsobenie v hudobných školách rôznych stupňov. Projekt sa
uskutočňuje v dvoch formách – denné štúdium trvá 6 semestrov a externé štúdium trvá 4
semestre.
Projekt: Riešenie umeleckých a pedagogicko – metodických problémov súvisiacich s
cimbalovou interpretáciou.
Vedúca projektu: hosť. doc. Viktória Herencsárová
Seminár bol zameraný na riešenie interpretačných problémov cimbalovej hry vo
svetovom kontexte. Medzi účastníkmi seminára boli cimbaloví interpreti z Izraela, Japonska,
Grécka a Maďarska. Na záver seminára sa uskutočnil koncert s medzinárodnou účasťou.

Fakulta výtvarných umení
V roku 2003 sa podarilo fakulte zrealizovať tri projekty
serigrafická dielňa
elektronické edukačné centrum
e-learingová učebňa pre výučbu cudzích jazykov a dejín umenia.
V rámci KEGA bol fakulte schválený :
Projekt : Stopy a svedectvá európskej kultúry.
Vedúci projektu: prof. Ľudovít Hološka, akademický maliar
Prvá fáza medzinárodného sympózia sa uskutočnila za účasti zástupcov Akadémie
sztuk
pieknych Warszawa, Fakulty výtvarných umení Vysokého učení technického Brno
a Fakulty výtvarných umení AU Banská Bystrica v dňoch 13.-15.10.2003 v Domove výtvarných
umelcov a architektov v Moravanoch nad Váhom.
Cieľom sympózia bolo utvorenie širokej škály tvorivých podnetov i inšpiračných zdrojov
z jednotlivých kultúrnych a civilizačných vrstiev danej lokality v širších kontextoch kultúry
Slovenska a strednej Európy. Dramaturgia exkurzií bola postavená nielen na poznávaní
najreprezentatívnejších dokladov kultúry (Moravianska Venuša 23 000 rokov p. n. l.,
Veľkomoravský kniežací dvorec Ducové, 9. storočie n. l ., fresky v Dechticiach 13. stor. n. l.
), ale najmä na poznávaní regionálnych, vidieckych a novoobjasnených pamiatkových
objektov fresky v Krakovanoch – Strážoch 14. stor. n. l. Doklady výtvarnej a duchovnej
kultúry uvedeného územia evokujú Rúfusovu otázku „Po čom to chodíme?“ a ich historické
vertikálne vrstvenie sa ponúka ako metafora vrstvenia jednotlivých fáz myslenia pri vzniku
obrazu. A i keď iniciačná fáza sympózia poskytovala mimoriadne širokú škálu podnetov ( od
uvedených kultúrno – historických, cez civilizačné až po prírodné ), práve vrstvenie kultúr
zapôsobilo na účastníkov mimoriadnou intenzitou.
Ďalším cieľom projektu je komparovanie koncepcií štúdia zúčastnených škôl
v študijných programoch kresba, maľba. V osnovaní projektu i vo východiskovej situácii jeho
prvej fázy je nazeranie na každého účastníka ( pedagóga, študenta ) ako na samostatného
autora. Preto v iniciačnej fáze projektu bola striktne dodržiavaná autonómnosť postupu
každého z nich. Efekt porovnania bude najzreteľnejší až vo výslednej fáze projektu –
prezentácia výsledkov.

Medzinárodné aktivity Fakulty dramatických umení
Medzinárodná spolupráca v uplynulom roku bola výrazne limitovaná faktom, že FDU
nemala akreditované štúdium. Aj napriek tomu fakulta vyvíjala úsilie o nadviazanie
medzinárodnej spolupráce. V roku 2003 boli realizované návštevy dekana FDU vo Varšave,
v Prahe a v Brne. Z dôvodu neukončeného posudzovania spôsobilosti ostali tieto aktivity iba
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na úrovni prísľubov budúcej spolupráce. Pre obdobie letného semestra bola predrokovaná
návšteva dekana v Izraeli ako aj na Ukrajine. Konkrétnejšiu podobu mala spolupráca FDU so
zastupiteľským úradom v Maďarsku. K posilneniu medzinárodnej pozície FDU AU prospela
účasť a prednáška prof. Ing. Ivana Stadtruckera, CSc. na medzinárodnej filmologickej
konferencii v Stockholme, organizovaná tamojšou univerzitou v júli 2003.
Členstvo vysokoškolských učiteľov FDU v medzinárodných asociáciách :
Association Internationale des Critigues de Théatre – AICT/IACT – UNESCO
Európsky inštitút pre výskum divadla, Barcelona
Medzinárodná federácia novinárov.
V hodnotenom kalendárnom sa zúčastnila zahraničnej stáže v Akademii teatralnej
Bialystok,
Poľsko študentka FDU – Monika Gerbocová. Študentka tretieho ročníka Lenka
Rakárová bola angažovaná do operetných muzikálov a kabaretných koncertov
a predstavení
v Nemecku /koncertná skupina Romada Singers/.
Zájazd mestského divadla ACTORES v dňoch 9. – 18. 2. 2003 do Lotyšska a Estónska
s predstavením „Šuflikári“. Študenti : Peter Kočan V. roč. herectvo, Anna Gromanová,
absolventka a Jana Wernerová
Účasť na festivale „THEATERSZENE EUROPA“ v nemeckom Kolíne. Divadlo Actores
s autorskou inscenáciou „Šuflikári“, 15 – 23. 3. 2003.
Študenti : Peter Kočan V.roč.herectvo, Anna Gromanová, absolventka a Jana Wernerová
Agentúra Romada Singers – hudobná formácia – účasť vo Švajčiarsku 17. – 19. 11. 2003,
Veronika Kozáková, Lenka Rakárová IV. ročník herectvo
5. Miedzynarodowy festiwal filmovy v Poľsku 29. 03. – 06. 04. 2003 - Mladé kino európske.
Prezentácia v nesúťažnej kategórii „Po stopách Yetiho“.IV. roč. herectvo, II. roč. videotvorba
ČT Ostrava seriál „Strážce duší“, časť: „Pozdní návrat“, réžia: D. Klein, scenár: Arnošt
Vašíček, r. 2003, postava: Olda. Boris Kováč postava: Edita. Andrea Kulasová postava:
Irenka .Martina Popperová Eva Križanová: Mc Coy and partners, Praha – speakerstvo

Medzinárodné aktivity Fakulty múzických umení
Spolupráca s Fondazione Romualdo Del Bianco vo Florencii prebiehala na poli
vzdelávacích kurzov, programov interpretačnej praxe a súbornej hry. Ďalším bubjektom
tejto spolupráce sa stalo Conservatorio Luigi Cherubini vo Florencii. V roku 2002 a 2003 sa
konali pod vedením doc. PhDr. Egona Kráka, ArtD. Cultural Weeks in Florence
interpretačné kurzy a koncert s talianskou, slovenskou a poľskou hudbou. V rámci spolupráce
sa zástupcova fakulty zúčastnili konferencie International Round Table vo februári 2002
a v marci 2003. Fondazione podporuje prevážne podujatia vyššej umeleckej komunikácie za
účelom kvalitnejšej integrácie mladých umelcov a odborníkov do praxe.
Centre de Musique Baroque de Versailles a vedecké osobnosti Slovenska začínajú v roku
2004 spoluprácu v projekte CARPENTARIUS 2004 – 2006, vypracovanom a prihlásenom
na AU BB s podpornými grantovými programami. Projekt je prihlásený na MVTS MŠ SR
a je primárne zameraný na výskum a obnovu hudobných diel vybraných autorov s presne
stanoveným vedeckým programom. Projekt má výstup aj do vzdelávacej oblasti, určený na
prípravu vedeckého dorastu na FM AU a ostatných spoluriešiteľských subjektov. Súčasťou
projektu je Ecole Britten v Périgueux, France a Slovenská Akadémia Vied, Slovenská
národná knižnica v Martine a FFUK v Bratislave. Príprave projektu predchádzala vedecká
stáž v CMB Versailles, ktorú úspešne absolvoval v roku 2003 doc. PhDr. Egon Krák, ArtD.
Na základe medzinárodnej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou múzických
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Univerzitou v Ljubjani – Akademia za Glasbo sa
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v dňoch 8. – 10. 5. 2003 uskutočnil v Štátnej vedeckej knižnici koncert komorného orchestra
Ljubljanskej univerzity. Začatá spolupráca ďalej pokračovala v októbri r. 2003 aktívnou
účasťou doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtecha Didiho, mimoriadneho profesora a
prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc. na Svetových dňoch hudby v Ljubjane, kde
s veľkým úspechom bola uvedená skladba pre akordeón Inspirazione od doc. PaedDr.
Mgr. art. Vojtecha Didiho, mimoriadneho profesora. Výmenné akcie budú
pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Pripravuje sa koncertný program
študentov Fakulty múzických umení, ktorý bude uvedený v rámci abonentných
koncertov Akademie za Glasbo. Koncert je naplánovaný na február 2004.
Dňa 12. 6. 2003 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Hudobnou akadémiou Feliksa
Nowowiejskiego v Bydgosči a Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Cieľom tejto zmluvy je
vzájomné poznanie, výmena skúseností, obohatenie činností oboch vysokých škôl a
prehĺbenie tradične priateľských vzťahov medzi našimi mestami a regiónmi. Spolupráca sa
bude realizovať výmenami študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov s cieľom
uskutočňovania spoločných plánov, analyzovania didaktických problémov a zveľaďovania
knižníc.
EUROMUSE, medzinárodný projekt interpretačného umenia a umeleckého vzdelávania
European Musical Education, založený v roku 2000. V jeho rámci sa uskutočnili viaceré
podujatia – koncerty, workshopy a majstrovské triedy. Zakladateľom projektu je doc. PhDr.
Egon Krák, ArtD. Projektov EUROMUSE sa zúčastnili študenti a pedagógovia z viacerých
krajín Európy, USA a Japonska. V roku 2002 a 2003 sa uskutočnili pod vedením zakladateľa
projektu /Project Leadera/ jednotlivé podujatia v talianskej Florencii s spolupráci
s Fondazione Romualdo Del Bianco, v Bratislave a Banskej Bystrici. Poslednou aktivitou
projektu bola Letná škola EUROMUSE, ktorá sa konala na Akadémii umenia v Banskej
Bystrici 23 – 28.augusta 2003 za účasti odborníkov z Talianska, USA, Francúzska,
Nemecka, Ruska a Slovenska. Téma Letnej školy bola Ars Subtilior a Ars Nova.

Medzinárodné aktivity Fakulty výtvarných umení
Medzinárodné aktivity Fakulty výtvarných umení v priebehu kalendárneho roka 2003
prebiehali v intenciách uzatvorenej bilaterálnej spolupráci s Akademiou Sztuk pieknych vo
Varšave a s Ostravskou univerzitou.
Česká a slovenská grafika – pocta R. Kratinovi, výstava v Galérii Akadémie umení
30.10.2003 – 30.1.2004.
Stopy a svedectvá európskej kultúry,Moravany n.V.13.-15.10.2003, medzinárodné
sympózium uskutočnené za účasti Akadémie sztuk pieknych Warszawa, Fakulty výtvarných
umení Vysokého učení technického Brno a študentky Martiny Lacovej. Vedúci projektu
prof. Ľudovít Hološka, akademický maliar.
35. Medzinárodné maliarske sympózium Moravany 25.8. – 8.9.2003 Akadémie sztuk
pieknych Warszawa a FVU AU, garant prof. Hološka.
V rámci spolupráce boli v júli 2003 pedagógovia z Akademie Sztuk Pieknych vo Varšave na
letnom študijnom pobyte na FVU v Banskej Bystrici.
Počas letného semestra 2002/2003 sa zúčastnila umelecko-študijného pobytu Martina Lacová
a Jana Viktorová.
Alexandra Ďurníková sa v priebehu septembra 2003 zúčastnila výmenného pobytu na
Ostravskej univerzite.
Mobility a študijné cesty na základe individuálnych kontaktov
Rastislav Jacko - AVU Praha (akademický rok 2002/2003)
Ľudmila Hološková – VŠVU Bratislava (akademický rok 2002/2003)
Fantišek Chudoba - AVU Praha (zimný semester 2003/2004)
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Oto Mrlina - FaVU VUT Brno (zimný semester 2003/2004)
Marta Tlučáková - VŠUP Praha (akademický rok 2003/2004)
25.11. – 1.12.2003 – študijná cesta 15-tich poslucháčov FVU do Paríža ( Museé d’Orsay,
Center G.Pompidour, Louvre, Gauguin a Vuillard, Museé Picasso, Museé Rodin).
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4. Veda a technika
Výstava Vedecká hračka v Múzeu SNP
- Výstavu Vedecká hračka 2003 15.januára sprístupnili v Múzeu SNP v B. Bystrici. Prvá
tohtoročná inštalácia putovnej a priebežne obmieňanej a doplňovanej výstavy obsahovala
vyše 100 hračiek a 20 hlavolamov z 21 štátov. Výstavu, ktorá sa svojou už 33. inštaláciou po
piatich rokoch vrátila na miesto svojho vzniku, doplnil 19.marca odborný seminár
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela pre učiteľov základných a materských škôl
snázvom Hračka v škole. O výstave SITA informovala Beáta Puobišová z Úradu
priemyselného vlastníctva SR, resp. z občianskeho združenia Vedecká hračka. Na výstave si
návštevníci mohli nielen prezrieť, ale väčšinou aj osobne vyskúšať množstvo hračiek,
hlavolamov a kresieb založených na princípoch optického klamu, rozkladu svetla, kyvadla,
zotrvačníku, magnetismu, rôznej mernej hmotnosti kvapalín, rozpínania plynov, holografie,
slnečného mlynu atď., ktoré zobralina seba podobu hračieks názvy ako divný skokan,
zvoniaci kvet, šplhúnik, žabí sliz, nosáči, mexický klik-klak, čarovná palička ap. Členovia OZ
Vedecká hračka za svoje hračky, často charakteru učebných pomôcok, už získali desiatky
ocenení na výstavách hračiek, vynálezov a inovácií v Belgicku, Maďarsku, SRN, USA či
Veľkej Británii. Ako B.Puobišová dodala, po rokoch propagácie sa už našli drobní slovenskí
výrobcovia, ktorí začali vyrábať - aj keď nie priemyslovo - niektoré z hračiek slovenských
autorov.Výstava trvala do konca marca poschodí vystačí strecha pre inštaláciu kolektorov pre
získanie parametrov ako u rodinných domov, čiže na prečkanie dvoch neslnečných dní- čo je
kritické najmä od novembra do januára. Kolektory sa ale uplatnia aj u vyšších stavieb, napr.
na predohrev vody. Pritom sa z nich vyťaží viac energie, lebo sa stále odčerpáva a kolektory
nechodia naprázdo ako v prípade naplnenia zásobníkov.

Študentské vedecké fórum 2003
zasadalo dňa 16.apríla v Banskej Bystrici. Predmetom rokovania fóra bolo vedenie účtov.
Najlacnejšie účty vedie občanov aj podnikateľov Banka Slovakia, pre študentov je
najvýhodnejšia ČSOB, naopak najdrahšie služby poskytujú VÚB, Slovenská sporiteľňa, OTP
Banka Slovensko a UniBanka. Vyplýva to z výsledkov analýzy Komparácia podmienok
vedenia účtov vo vybraných komerčných bankách, ktorú na Študentskom vedeckom fóre
2003 Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela prezentovali Adrina Kaňová a Soňa
Šiserová.
Práca, ktorá vznikla na prelome februára a marca, porovnáva deväť bánk a ich ceny
vedenia účtu a výpisov z účtu, účtovných položiek, poplatkov za správu inkas, prijaté platby,
prevodné príkazy, výbery z bankomatov a platby kartou, resp. v prípade podnikateľov aj
poplatky za odvádzanie daní a odvodov. Porovnáva modelové situácie v prípade občanov s
celkom desiatimi účtovnými položkami (dve inkasa a jedna prijatá platba, dva prevody, tri
výbery cez bankomat, dve platby kartou), v prípade študentov s 11 položkami a v prípade
podnikateľov s 80 položkami (36 prevodov, 12 vkladov, desať prijatých platieb atď.). Ako
autorky upozornili, klient za každú operáciu vždy platí účtovnú položku, ku ktorej sa ešte
môže prirátať napr. poplatok sa samostný výber z bankomatu ap.Najlacnejšie vedie účty
Banka Slovakia. Rozdiely vo výškach poplatkov za bankové platby a operácie sú až
dvojnásobné, drahšie sú zväčša veľké banky.V prípade účtov občanov sa mesačný súhrn
poplatkov pohyboval od 51 Sk v B.Slovakia či 63 Sk v ČSOB pri produktu Konto Kompakt
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po 120 Sk vo VÚB pri produktu Alfa či 109 Sk v OTP Banke Slovensko. Z porovnania
študentských účtov, ktoré ponúkalo sedem bánk, vychádza najlacnejšie ČSOB s produkty
Junior a Študent za 43,50 Sk a VÚB a jej Start konto za 44 Sk. Najdrahšie sú Ľudová banka s
84 Sk a Slovenská sporiteľňa a jej Euro 26 za 69 Sk. Pre podnikateľov boli najlacnejšie
služby opäť v B.Slovakia za 392 Sk a v ČSOB za 439 Sk. Najviac sa za modelovú situáciu
zaplatilo vo VÚB - 806 Sk - a v Slovenskej sporiteľni - 742 Sk. V prípade balíkov produktov
pre podnikateľov, ktoré ponúkajú Tatra banka a VÚB, sa Tatra Corporate dostáva na 458 Sk a
VÚBusiness na 682 Sk, je ale fakt, že pre daný model im ostali ešte nevyčerpané položky.
Autorky poukazujú na zložitosť porovnávania poplatkov, ktorá klientov odrádza a
dobrovoľne platia viac. Tvrdia, že spravidla menšie banky si účtujú nižšie ceny, ich
nevýhododu je však riedka sieť pobočiek. Z bánk s hustou sieťou pobočiek vyzdvihujú
ČSOB.

Študentské vedecké fórum o Európskej únii
Česi z charakteristických prvkov a vlastností EÚ poznajú najmä menu euro, so znalosťou
zvyšných základných údajov a cieľov EÚ je to oveľa horšie. Vyplýva to z výskumu Zdeňky
Levkovej z Obchodnopodnikateľskej fakulty Sliezskej univerzity v Opave, ktorý prezentovala
na Študentskom vedeckom fóre 2003 Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
B.Bystrici dňa14.apríla 2003. Z ankety medzi 200 občanmi Karvinej vyplýva, že z 14 otázok
na základné údaje, ako napr. koľko štátov je v EÚ, aké boli prvé zmluvy ES, kde sídlia
inštitúcie EÚ, aká inštitúcia je volená všetkými občanmi EÚ, čo je eurozóna, občania v
priemeru deväť odpovedali správne, pät zle. Muži poznali správne takmer desať, ženy osem.
Vysokoškoláci odpovedali správne v priemere desať, naopak občania so základným
vzdelaním chybovali takmer šesťkrát. Päťdesiatnici a starší odpovedali správne v necelých
ôsmich prípadoch, naopak generácia od 31 do 50 rokov v priemere v 9,5 prípadoch. Ako
najväčšie výhodu uviedlo 46 % opýtaných rovnakú menu, 27 % voľný pohyb a 11 %
pracovné príležitosti, naopak za nevýhody považovali najmä závislosť na iných štátoch (42
%) a vyššie ceny a povstupové obmedzenia (po 29 %).
Študentka, ktorá hodnotila aj
výsledky desaťročných prieskumov verejnej mienky agentúry STEM, konštatovala, že
najpriaznivejšie očakávania od EÚ sa prejavovali r.1992 (45 %), v súčasnosti sa pohybujú
okolo 30 %. Počet nepriaznivých trvalo rástol, ale neprevyšuje 10,0 %. Fungovanie a ciele EÚ
nezaujíma 1/3 odporcov a nerozhodnutých. Viac ako 3/4 občanov vyzdvihuje demokraciu a
spoluprácu EÚ, ale len necelá polovička je spokojná s jej spravodlivosťou. Prospech
integrácie nachádzajú 3/4 v sfére obrany a ekológie, 2/3 v kultúre a hospodárstvu, ale len 3/5
v oblasti politiky. V českej spoločnosti by vstup do EÚ mal zlepšiť spoločenský poriadok,
zmeny sa nečakajú vo vplyvu občanov na politickú kultúru a atmosféru spoločnosti. Kritizuje
sa nepripravenosť ČR: najlepšie sú vraj pripravené na vstup oblasti rešpektovania ľudských
práv a životného prostredia - aj tak je to ale mienka len necelej polovičky, naopak 3/4 Čechov
sa nazdáva, že zle sú pripravení úradníci, právny poriadok a poľnohospodárstvo. V otázke
informovanosti len necelá 1/3 súhlasí s agitáciou, vyše 2/3 uprednostňujú informačnú
kampaň, občania si chcú urobiť vlastný záver z informácií, odmietajú byť presvedčovaní.
Najlepšie sú vraj televízne diskúsie, články a rozhovory v novinách, málo sú oceňované
odborné debaty, školenia, mítingy, zábavné programy ap. Internetovú prezentáciu preferujú
mladí a vzdelanejší, rozhlasové diskúsie dôchodcovia, reklamné šoty občania nižšieho
vzdelania.
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Internet a dovolenka
Internet je tretím najčastejším zdrojom informácií pre rozhodovanie banskobystrických
vysokoškolákov o svojej dovolenke. Vyplýva to z prieskumu medzi 160 študentmi všetkých
fakult, ktorý v rámci Študentského vedeckého fóra 2003 uskutočnil sedemčlenný kolektív
študentov 4.ročníka Ekonomickej fakulty UMB v B.Bystrici. Svoju dovolenku si vybralo na
základe odporúčaní známych 63 %, vlastné skúsenosti uplatnilo 48 % a internet využilo 19 %,
pričom v prípade budúcich právnikov to bolo až 37 %, zatiaľčo z budúcich filológov ani
jeden. Študenti dovolenku využívajú z 3/4 kvôli oddychu, z viac ako polovičky pre túžbu po
zážitkoch, polovička pre poznávanie iných krajín a kultúr a štvrtina na návštevy kultúrnohistorických pamiatok. Až 64 % uprednostňuje pobyt pri vode, 60 % v horách, 11 % v meste
a deväť percent na vidieku. Kúpanie obľubuje 84 % študentov, lyžovanie 52 %, turistiku a
prechádzky 50 % (neobľubujú ich finančníci), návštevu pamiatok 42 %, sánkovanie 39 % a
kultúrno-spoločenské podujatia 26 % (tie sú obľúbené u filológov, naopak u právnikov
vôbec). Pritom o.i. chatária 3/5 politológov, ale žiaden finačník. Do zahraničia vycestovalo
celkom 47 % študentov (najmä právnici, politológovia a filológovia), v prípade 3. a 4.
ročníkov to však bolo vyše 60 %. Letné prázdniny využíva na cestovanie 93 % študentov,
zimné len 22 %Individuálne si dovolenku pripravilo 56 % študentov, predovšetkým
filológovia, ktorých bolo 75 %, naopak z právnikov to bola necelá pätina. Cestovnú
kanceláriu využila štvrtina študentov. Takmer 83 % využíva lacnejšie ubytovanie alebo
ubytovanie u známych, turistické ubytovne využíva ale len 16 %.Vyše polovičky chodí
autobusom, tretina autom, pätina vlakom, autostop využíva zhruba desatina. Využívanie
autostopu a lietadiel rastie s vekom. Finančné prostriedky nehrajú úlohu pri výbere dovolenky
totiž len u siedmich percent, z toho u mužov u desiatich percent. Vyše tretiny študentov
vynakladá na dovolenku päť až desať tis. Sk, 30 % od dvoch do piatich tis. Sk, nad 20.000 Sk
len dve percentá. Do 2.000 Sk vydá na dovolenku 15 percent dievčat a osem percent
chlapcov. Pätina vysokoškolákov si vyberá dovolenku cez internet. Do zahraničia chodí
dovolenkovať polovička, dve pätiny študentov vynaložia na dovolenku do 5000 Sk

STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE v roku 2003 vo
Verejnej knižnici Mikuláša Kováča
Ukazovateľ

Merná j.

Plán
2003

Skutočnosť
2003

Plnenie

100

Počet serverov v knižnici

PC

8

8

Počet počítačových staníc

PC

18

25

z toho: - s pripojením na internet

PC

14

21

- prístupných používateľom

PC

14

15

- prístupných používateľom
s prístupom na internet

PC

8

7

Počet samostatných počítačov

PC

5

1

104

%
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Technická základňa automatizácie sa v priebehu roka čiastočne obnovila – vykonala sa
výmena havarovaného pevného disku na serveri v OBORL, z kapitálových prostriedkov sa
obstaralo 5 nových PC, ktoré nahradili zastaralé ( v OBORL 2 PC, v ML 1 PC, v pobočke
Kráľovohoľská 1 PC a na UTEČ 1 PC) . Z vlastných prostriedkov sa obstarali 3 PC , ktoré
nahradili zastaralé servre (v pobočkách na ZŠ Radvaň, Moskovská, Tatranská).Vyradené boli
3 PC (1 z OBORL, 1 z ML, 1 z pobočky Kráľovoholská) a 2 staršie PC sa doplnili pre
pracovníkov, ktorí PC nemali (1 vedúca služieb, 1 v OBORL na bibliografii). 3 staršie
nahradené PC (P100) ostali na pobočkách ZŠ ako dalšie online katalógy pre používateľov.
Technickú základňu automatizácie tak tvorilo 34 PC, z toho 3 PC sú mimoriadne zastaralé
s procesorom 486 MHz, a treba ich urýchlene vymeniť. K dispozícii pracovníkom
a používateľom bolo spolu 20 tlačiarní (1 laserová, 9 farebných atramentových a 10
ihličkových), 2 stolové skenery a 9 napaľovacích CD-RW mechaník. Používateľom bolo
spolu prístupných 15 pracovných staníc.
Počet PC s dial-up prístupom na internet pre používateľov sa znížil na 3 (po jednom v každej
školskej pobočke), v auguste sa zriadilo výhodné vysokorýchlostné pevné pripojenie
prostredníctvom novej technológie ADSL. S firmou Slovanet boli uzavreté výhodné zmluvy
na 2 pripojenia – jedna pre objekt na Bakossovej ul. (zriadená sieť v celej budove pre
všetkých pracovníkov - spolu na internet pripojených 10 PC) a jedna pre oddel. beletrie,
odbornej a regionálnej literatúry na Švantnerovej ul. (v sieti zapojených na internet spolu 5
PC).
Domovská stránka knižnice s informáciami o službách a vystavenými databázami
knižničného fondu a regionálnej bibliografie VKMK na adrese http://www.vkmk.sk/ bola
vlastnými silami a bez finančných nákladov aktualizovaná. Začiatkom roka 2004 bude
zriadený vlastný webový server, kde budú vystavené vlastné databázy on-line služby pre
čitateľov OBORL.

Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica
Vedecké spracovanie významných údajov a dokumentov si kladie archív ako prioritu.
Od 1. januára 2003, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, Štátny okresný archív v Banskej Bystrici
prešiel pod nového zriaďovateľa a zmenil svoj názov na Ministerstvo vnútra SR, Štátny
archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica. V roku 2003 v archíve pracovalo celkom
12 pracovníkov, z uvedeného počtu bolo 9 odborných pracovníkov - archivárov v
štátnozamestnaneckom pomere. V priebehu roka 2003 Štátny archív v Banskej Bystrici,
pobočka Banská Bystrica zaznamenal prírastky archívneho materiálu v celkovom množstve
131,25 b.m. V odbornej správe archívu bolo ku dňu 31.12.2003 celkom 322 archívnych
súborov (z toho - 314 fondov a 8 zbierok) s celkovým rozsahom 5902,64 b.m. Archívna
knižnica má cca 500 b.m. V roku 2003 archív v oblasti predarchívnej starostlivosti
vykonával priebežnú kontrolu stavu registratúr u pôvodcov v súvislosti s prípravou
skartačných konaní a prieskuny registratúrnych stredísk u vybraných organizácií. V oblasti
sprístupňovania archívnych dokumentov pokračovali práce na inventarizácii a katalogizácii
archívnych fondov, medzi inými aj ťažiskového fondu Mesto Banská Bystrica 1255 - 1922.
Počas roka 2003 v archíve študovalo 118 bádateľov, ktorí vykonali 405 bádateľských návštev.
Týmto bádateľom sa predložilo na štúdium 34834 archívnych dokumentov a 379 kusov kníh,
novín a časopisov, 13 albumov a 6 pohľadníc. V archíve študovali dvaja zahraniční bádatelia.
Archív zároveň vybavil 479 žiadostí občanov o vydanie správnych informácií, čo predstavuje
celkom 680 správnych informácií. Pre žiadateľov sa vyhotovilo 2470 kusov xerokópií. Za
poskytovanie správnych informácií sa na správnych poplatkoch zaplatilo 78000.- Sk. V roku
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2003 sa tiež žiadateľom zapožičalo 1139 spisov. Zaprírastkovaných bolo 84 kníh, zakúpených
alebo darovaných archívu. Vykonala sa väzba 121 zväzkov kompletných ročníkov novín
a časopisov. V priebehu roka bolo bádateľom vypožičaných 379 kníh a zväzkov periodík.
V roku 2003 pracovníci archívu publikovali a do tlače zadali 6 vedeckých štúdií a 9
odborných článkov. Ide o nasledovné príspevky:
štúdie
- Stav a perspektívy faleristického bádania na Slovensku. In: Genealógia, heraldika a príbuzné
disciplíny. Stav a perspektívy. Slovenská genealogicko - heraldická spoločnosť, Martin 2003,
s. 78 - 84(Graus)
- Mestský notár v Banskej Bystrici v 16. storočí. In: Zborník príspevkov z Medzinárodnej
konferencie Diplomatika stredovekého mesta. V tlači (Graus)
- Na margo lokalizácie Ondrejovej bašty do banskobystrického hradného areálu v 16. storočí.
Acta historica neosoliensia, Tomus 6. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 2003, s. 192 - 200 (Graus)
- Banícky zvon v Banskej Bystrici. (Príspevok k dejinám zvonolejárstva a delolejárstva na
strednom Slovensku). Vojenská história, v tlači (Graus)
- Mešťan a jeho voľný čas. Spôsoby trávenia voľného času obyvateľov Banskej Bystrice v 16.
storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Spoločnosť, súdnictvo a
vzdelanosť v mestách v období stredoveku a raného novoveku. Košice 10. – 11.9.2003,
v tlači (Graus)
- Z dejín mestského súdnictva v Banskej Bystrici do konca 16. storočia. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na
Slovensku. Lučenec 1. – 3.10.2003, v tlači (Graus)
články
- Banskobystrický Veľký zvon z roku 1763. Pamiatky a múzeá 2003, č. 4, s. 34 - 38 (Graus)
- K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice. Bystrický Permon 1, 2003, nulté číslo, s. 6 – 8
(Graus)
- Hodinová veža. Márnomyseľnosť, závisť a pýcha? Bystrický Permon 1, 2003, č. 1, s. 1, 4 5 (Graus)
- Krčmy, hostince, výčapy a hry alebo ako Banskobystričania v 16. storočí trávili svoj voľný
čas. Bystrický Permon 1, 2003, č. 3, s. 3 (Graus)
- Banskobystrickí notári na cestách I. Bystrický Permon 1, 2003, č. 4, s. 3 (Graus)
- Laické rytierske rády a ich insígnie: Bratstvo Panny Márie alebo rád Slona. História. Revue
o dejinách spoločnosti. 3, 2003, č. 1, s. 35 (Graus)
- Rady a ich insígnie: Vojenský rad Márie Terézie. História. Revue o dejinách spoločnosti. 3,
2003, č. 3, s. 9 (Graus)
- Laické rytierske rády a ich insígnie: Rád svätého Ondreja alebo Bodliaka. História. Revue o
dejinách spoločnosti. 3, 2003, č. 5, s. 42 - 43 (Graus)
- Za živa v Bystrici... História. Revue o dejinách spoločnosti. 3, 2003, č. 6, s. 8 - 10 (Graus)
Jeden pracovník archívu sa v priebehu roku 2003 aktívne zúčastnil medzinárodnej vedeckej
konferencie Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v období stredoveku a raného
novoveku. Košice 10. – 11.9.2003 (Graus) a vedeckej konferencie Kriminalita, bezpečnosť a
súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku. Lučenec 1. – 3.10.2003 (Graus). Na oboch
konferenciách aktívne vystúpil s referátmi, ktoré budú publikované v zborníkoch z podujatí.
Jeden pracovník archívu sa zúčastňoval práce predsedníctva výboru a výboru
Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (Graus), práce Heraldickej
komisie Ministerstva vnútra SR (Graus), práce Heraldického kolégia (Graus), práce výboru
Slovenskej genealogickej a heraldickej spoločnosti (Graus) a zasadaní redakčnej rady
časopisu História. Revue o dejinách spoločnosti (Graus). Pracovníci archívu sa ďalej
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zúčastňovali práce názvoslovnej komisie Okresného úradu v Banskej Bystrici (Graus) a
terminologickej komisie Okresného úradu v Banskej Bystrici (Graus).
Pracovníci archívu poskytovali odborný výklad o archíve, archívnych dokumentoch a
možnostiach bádania pre študentov stredných a vysokých škôl - spolu to bolo 5 prednášok
pre 126 študentov (Burkovská) Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, Obchodnej
akadémie v Banskej Bystrici a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
Výskumné úlohy LHM
Ústavné úlohy:
Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (úloha trvalá)
Riešiteľ Miloslav Šípka zdokumentoval maturitné práce študentov odboru stavba
hudobných nástrojov na Strednej drevárskej škole vo Zvolene, na FSP v Detve zdokumentoval
pomocou videokamery 6 výrobcov gájd. Zbierkový fond doplnil o fotografie výrodbcov
ľudových hudobných nástrojov a o gajdy laureátov súťaže Instrumentum excelens na FSP
Detva ´03. Prieskum uskutočnil aj na podujatí Hontianska paráda, ktoré sa konalo v letných
mesiacoch na Hrušove.
Čiastkové výstupy: Zvolenskí maturanti vystavovali - článok v Učiteľských novinách,
Tvorcovia hudobných nástrojov maturovali – článok v Hudobnom živote.
Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v XX. storočí (2000-2003)
Riešiteľ Miloslav Šípka sa kontaktoval s novými respondentami. Excerpoval periodiká
Priekopník, Reflektor, Stavbár a študoval regionálnu tlač, odkiaľ získal potrebné informácie.
Prieskum uskutočnil u p. Sitára a p. Chabanovej. Napísal ďalších 15 rkp.. strán, čím sa
slovník ustálil na 780 heslách a je pripravený na korektúry a následné vydanie.
Tradície rockovej hudby v Banskej Bystrici - osobnosti rocku (1999 - 2003)
Z dôvodu sťahovania múzea a prác spojených s týmito úlohami a riešenia množstva
neplánovaných úloh, v roku 2003 riešiteľ Mgr. Igor Fudra nepracoval na výskumnej úlohe.
Pokračovať bude v roku 2004.
Riešiteľ si vypracoval koncepciu riešenia výskumnej úlohy s výhľadom na časové
obdobie do r. 2008.
Hudobná kultúra Banskej Bystrice od 16. storočia - výskum v súvislosti s
monografiou mesta Banská Bystrica (1999 – 2004).
Riešiteľka PhDr. M.Bárdiová pokračovala vo výskume osobnosti mestského trubača
A.J.Hiraya (1770-1842). Sumarizovala svoje doteraz publikované výskumy a príspevky
týkajúce sa regionálnej hudobnej historiografie.
Literárna kultúra Banskej Bystrice od 19. storočia - výskum zachovaných prameňov
v maďarskom jazyku v súvislosti s monografiou mesta Banská Bystrica ( 1999 - 2004 ).
Riešiteľka Mgr. Zlatka Troligová konzultovala spracovníkmi Knižnice Balašša Bálinta
v Šalgotarjáne (Maďarská republika) otázky o prípadnej možnej spolupráci pri riešení tejto
úlohy a o možnosťiach dostupnosti existujúcich prameňov a relevantných informácií.
Problém emancipácie v korešpondencii J.G.Tajovského a Hany Gregorovej (20002004)
Riešiteľka Mgr. Zlata Troligová preštudovala cca 361 jd/ks korešpondencie
J.G.Tajovského a H.Gregorovou, spracovala ich a podrobila komparácii s publikovanou
verziou (Dagmar Gregorová-Prášilová: Listy, 1996. Príbeh manželstva J.G.Tajovského a
H.Gregorovej). Originál zodpovedá knižnému vydaniu, vypustené sú však niektoré expresívne
slová a vynechané niektoré dôverné vyznania lásky. Na obidvoch osobnostiach badať určitý
rozpor, keďže snahu o emancipáciu vyvažuje ich vzájomná túžba byť spolu.. Mnohé listy sú
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nádherným vyznaním pocitov a myšlienok dvoch milujúcich sa ľudí, ktorí sa navzájom
rešpektujú.
Riešiteľka si vypracovala aj koncepcie riešenia výs. úloh s výhľadom na časové
obdobie do r. 2008.
Tradície bábkarstva na strednom Slovensku (2000-2005)
Riešiteľka úlohy Mgr. Soňa Žabková,PhD. v roku 2004 pokračovala v systematickom
získavaní poznatkov od pamätníkov. Dokumentácia sa zamerala na rodiny Dušovcov
a Zarembovcov, od ktorých získala akvizíciu kúpou a darom. Po následnom vytriedení bola
predložená na posúdenie KTZ. Podarilo sa jej nadviazať aj kontakty s rodinou bábkara
Martina Dúbravku, kde sa črtá získanie ďalšej akvizície z oblasti bábkarstva. V rámci riešenia
výskumnej úlohy uskutočnila služobnú cestu do Modrého Kameňa - Múzea hračiek
a bábkarských kultúr, kde sa zúčastnila 6. ročníka Bábkarského festivalu. Na uvedenom
podujatí nadviazala kontakt s Ladislavom Stražanom ml. z Bratislavy, ktorý je pravnukom
prvého slovenského bábkara Jána Stražana. Výskumná úloha bola obohatená o dokumentáciu
osobností bábkarstva: manželia Dušovci, Ladislav Stražan ml. z Bratislavy, Miroslav Čobrda
z Martina, Igor Rymarenko z Bratislavy, Eduard Sousedík - Nová Dubnica. Uvedené
osobnosti sú zdokumentované fotograficky, vidozáznamom a majú založený dokumentačný
obal. Pribudlo množstvo dokumentačného a študijného materiálu z oblasti bábkarstva,
literatúra viažúca sa k báb. divadlu, historické scenáre báb. hier. Všetky tieto materiály
riešiteľka buď predložila do zbier. fondu múzea, alebo uložila pre bádateľské účely. Na
riešenie výskumnej úlohy nadväzuje aj akvizícia z oblasti bábkarstva, ktorá bola v tomto roku
veľmi bohatá a úspešná - 360 jd /492 ks (viď odsek akvizícia). Riešiteľka si vypracovala aj
podrobnú koncepciu riešenia výs. úlohy s výhľadom na časové obdobie do r. 2009.
Tvorivé a koncepčné práce
Odborní pracovníci preštudovali spolu vyše 3000 strán rôznych odborných materiálov.
PhDr. Marianna Bárdiová riešila:
scenár na podujatie OSOBNOSTI – Zasl. um. Dagmar Rohová-Boksová,
projekt na zabezpečenie finančných prostriedkov pre vydanie Krátkeho slovníka
folklorizmu v okrese Banská Bystrica v 20. storočí (autor knihy M.Šípka),
spracovanie príspevku do Rádia Regina, relácia Kultúrna revue, rubrika: Ja a rádio,
ako aj ďalších vystúpení v médiách,
spracovala heslá 6 osobností pre biografický slovník Kto bol kto v histórii Banskej
Bystrice 1255-2000 a cca 25 hesiel doplnila a opravila,
koncepcia spevníka V.Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou, zborové skladby, tvorba
edičných poznámok, korektúry textov skladieb,
návrh zriaďovacej listiny Múzea Jána Cikkera v Bratislave.
Mgr. Igor Fudra
spracovával príspevky do tlače
spracoval referát o osobnosti slovenskej hudby J.L.Bellovi (1843-1936) na odborný
seminár, ktorý sa konal v rámci festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého.
spracoval scenár k výstave J.L.Bella-160. výročie narodenia
spracoval koreferát na vedecký seminár Ján Levoslava Bella-národovec a Európan pod
názvom Osobný fond J.L.Bella v zbierkovom fonde ŠVK-LHM
Miloslav Šípka písal recenzie, odborné a popularizačné príspevky spracoval rozsiahlu
publikáciu Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v XX. storočí
Mgr. Zlata Troligová koncepčne pripravila špecializované vyučovacie hodiny na tému
Regionálni spisovatelia František Švantner a Ľudo Ondrejov (spolu 8 x)
za ŠVK napísala a predniesla rozlúčkovú reč s p. Máriou Švantnerovou, manželkou
spisovateľa Františka Švantnera, spracovala príspevky do tlače ,spracovala referát pod
názvom Zachované maľované divadelné opony na Slovensku so zreteľom na predoponu
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z Tajova Nad Tatrou sa blýska zo zbierok LHM a jej záchranu, prednesené na seminári
v ŠVK-LHM Intencia záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v banskobystrickom regióne
dňa 24.9.2003
spracovala referát pod názvom Rodina Maróthyovcov v zb. fonde ŠVK-LHM
prednesený na seminári Maróthyovci v dejinách Novohradu v Novohradskom múzeu
v Lučenci dňa 10.10.2003 spracovala, koncepčne pripravila a predniesla prednášku o Š.
Žárym v klube Harmónia , spolupodieľala sa na príprave besedy s L.Ťažkým, ktorá sa konala
na Gymnáziu A.Sládkoviča , spracovala scenár k výstave Š.Žáry
PaedDr. Jana Borguľová uskutočnila korektúry anglickej verzie resumé v 2 zväzkoch
publikácií Sprievodca po expozíciách, do pripravovaného zborníka spracovala príspevok pod
názvom Vznik a činnosť SO ZSS v Banskej Bystrici, spracovala scenár na podujatie v rámci
cyklu Osobnosti s Erikou Podlipnou, koncepčne a organizačne pripravila sériu podujatí v
rámci 7. ročníka Literárnej Banskej Bystrice: prezentáciu vydavateľstva Perfekt a knihy D.
Machalu Majstri slova, prezentáciu diela prof. Milan Jurču, besedu so spisovateľom Jánom
Beňom, besedu s D.Mikolajom, prezentáciu kníh vo vydavateľstve IKAR- výber z ľúbostnej
poézie moderných slovenských básnikov, aktívne sa zúčastnila na panelovej diskusii o
literárnej tvorivosti v rámci Envirofilmu, pripravila a realizovala metodickú hodinu o
Mikulášovi Kováčovi pre učiteľov literatúry, spracovala príspevky do tlače ,napísala
a predniesla príhovor o pôsobení F.Švantnera v Hronskom Beňadiku pri odhalení PT tomuto
literátovi, spracovala referát s názvom Súkromné zbierky v LHM a predniesla na odbornom
seminári Intencia záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v banskobystrickom regióne
v ŠVK-LHM dňa 24.9.2003, spracovala referát Podpredseda SNR Laco Novomestský na
seminári o NR SR konanom v ŠVK ,spracovala koncepciu besedy a moderovala besedu
s V. Hegerovou v rámci Čajovej party dňa 18.11.2003, uskutočnila korektúry publikácie
Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v XX. storočí ,spracovala koncepciu
a moderovala besedu so Zl. Solivajsovou v rámci cyklu Osobnosti,spracovala koncepciu
a moderovala prezentáciu knihy P.Kováčika Svätý z Handľov ,
Vladimír Červený -- pripravil tlačové podklady k vydaniu publikácie „K dejinám zborového
spevu na Slovensku VI“, tlačové podklady a grafický návrh k vydaniu publikácie „Slovník
folklorizmu“ spracovával priebežne počas celého polroka výtvarno-grafické návrhy na
pozvánky a iné materiály múzea k podujatiam efektívne prostredníctvom počítača (MDM,
Stretnutie s opernou speváčkou Dagmar Rohovou-Boksovou, Bábky s vdýchnutou dušou,
Peter Kováčik, Viera Hegerová, rôzne oznamy o sťahovaní múzea, atď.), zabezpečil
demontáž a následnú reinštaláciu expozície Múzeum-domov múz v nových podkrovných
priestoroch ŠVK v spolupráci s Mgr. I. Fudrom, reinštalácia vyžadovala aj nové výtvarné
poňatie a priestorové rozčlenenie uvedenej expozície (koncepcia priestorového členenia
M.Bárdiová).- zabezpečil grafický návrh, výtvarné riešenie a realizáciu výstav: Ján Levoslav
Bella-160. výr. narodenia, Štefan Žáry – 85. narodeniny
Mgr. Mária Lásková
ako lektorka koncepčne pripravovala a realizovala niektoré špecializované
vyučovacie hodiny so žiakmi ZŠ a SŠ s využitím expozície Múzeum – domov múz,
pripravila dve vyučovacie hodiny na tému Matej Bel a jeho Notitia pre študentov
Gymnázia A. Sládkoviča.
v spolupráci s Dr.M. Bárdiovou vypracovala projekt na II. ročník Bábkarskej súťaže
scenáristicky pripravila a spracovala videodokument o Jozefovi Šebovi
predniesla príspevok o netradičnej ochrane a prezentácii zbierkového predmetuNotitia
Mateja Bela na internom seminári LHM - Intencie záchrany a využitia
pamiatok
v Banskobystrickom regióne, 24.9.2003
spracovala príspevok pre SRo-rádio Regina: Notitia Mateja Bela a jej netradičná
prezentácia na videodokumente
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Mgr. Soňa Žabková
koncepčne pripravovala články, ktoré boli priebežne počas celého roka publikované v
odbornej a popularizačnej tlači, tiež v TV a SRo - celkom 35 príspevkov,
pripravila a realizovala rozhovor pre SRo o podujatia k Medzinárodnému dňu múzeí,
pre RTV pripravila rozhovor o otvorení expozície LHM v podkroví ŠVK,
zostavila nový ponukový list o expozícii Múzeum - domov múz, na ďalších troch
starších ponukových listoch aktualizovala všetky údaje o inštitúcii a vytlačila nové matrice
PL,
spracovávala aj iné drobné tlače a pozvánky na podujatia prostredníctvom počítača,
pripravila environmentálne zamerané podujatia v Bábkárskom salóne pre študentov
Obchodnej akadémie pre telesne postihnutú mládež zo Slovenskej Ľupče, tiež pre deti zo
špeciálnej triedy s viacnásobným postihnutím pri ZŠ Magurská, pre deti z MŠ –Horná ul., zo
ZŠ Tajov,
zabezpečovala organizačný priebeh a následnú propagáciu podujatí ŠVK- LHM počas
celého polroka,
zabezpečila aktualizáciu údajov o LHM na domovskej stránke - http://www.svkbb.sk/,
na stránke http://www.muzeum.sk. a iných www stránkach
dramaturgicky pripravila a moderovala podujatie Bábky s vdýchnutou dušou (životné
jubileá manželov Dušovcov)
spracovala príspevok pre SRo-rádio Regina: Netradičné formy múzejnej práce s deťmi
v Bábkarskom salóne
pripravila videozostrih o práci s telesne postihnutými deťmi a prezentovala ho na II.
ročníku odborného seminára: Múzeum školou a hrou v Hronci
pripravila koreferát: Špecifiká múzejnej prezentácie ŠVK-Literárneho a hudobného
múzea v Banskej Bystrici, ktorý predniesla na II. ročníku odborného seminára: Múzeum
školou a hrou v Hronci, 30.9.-1.10.2003

Topografický ústav v Banskej Bystrici
Kvality armádneho Topografického ústavu (TÚ) v B.Bystrici sú úmerné úlohám, ktoré
vyplývajú z prístupového procesu do NATO a ďalším záväzkom z medzinárodnej výmeny
zemepisných informácií, vyhlásil 28.februára na tlačovej besede v B.Bystrici minister obrany
Ivan Šimko. Konštatoval, že technologicky sa nemôže SR merať krajinám, ktoré disponujú
kozmickou technikou, ale napriek tomu sa v období revolúcie v topografických technológiach
nemá pri spracovaní údajov za čo hanbiť. Náčelník Generálneho štábu Milan Cerovský tvrdil,
že v prístupovom procese vyslovujú odborníci NATO spokojnosť so slovenskou topografiou a
označujú ju za adaptovateľnú.
Minister zdôraznil význam dobrej znalosti terénu pre plánovanie obrany, vedenie
operácií a bezpečnosť a rýchlosť pozemnej a leteckej dopravy. Poukázal na budovanie
Vojenského informačného systému o území (VISÚ), v ktorom sa postupne sústreďujú
vojenské aj civilné dáta (napr. zo Štatistického úradu SR), ktoré môžu využívať vojenské a
civilné subjekty. Konštatoval, že vojenská topografia bude vždy potrebná, ale rovnako je treba
sily efektivne využívať a obchodne spolupracovať s civilným sektorom. Ako uviedoll, už
dlhšie sa v SR neutajuje reliéf krajiny - čiže vojenské a civilné mapy sú rovnako presné -, len
sa utajujú vojenské objekty. M.Cerovský dodal, že pre tento rok je dostatok zdrojov na
budovanie VISÚ a obsahujú ich aj viacročné plány rozvoja vojenských síl SR.
Podľa náčelníka TÚ Miloša Vargu je TÚ na dobrej európskej úrovni a je v rámci
spolupráce s NATO je zapojen do systému získavania a aktualizácie topografických
dokumentov z rôznych častí sveta. Ako upozornil,Topografickému ústavu, ale aj inde vo
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svete, trvá výroba mapy z nových dát viac ako dva roky od zadania, preto sa široko využíva
táto koordinácia a výmena podkladov. Poukázal tiež na mapové a textové informácie, ktoré
Topografický ústav vydáva pre zahraničné misie slovenských vojakov, aby boli informovaní
o prírode, histórii, obyvateľstve, kultúre, hospodárstve atď.. príslušných štátov.
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5. Kultúra a umenie
Úvod
Kultúrny život mesta Banská Bystrica sa odhrával v pestrej palete inštitúcií,
reprezentovanými poprednými tvorivými osobnosťami . Patrili k nim : Literárne a hudobné
múzeum s expozíciami – domov múz (Literárny salón, Hudobný salón, Bábkarský salón). a
expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Občania a návštevníci mohli čerpať
kultúru z inštitúcií v Banskej Bystriciakými boli Park kultúry a oddychu, Dom kultúry, Rádio
Regina Slovenský rozhlas, redakcia Smer, pracoviská UMB, Štátna opera, Slovenská
televízia, RTV, AZTV, Akadémia umení, Konzervatórium J.L.Bellu, ZUŠ J.Cikkera,
Bábkové divadlo na Rázcestí, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Stredoslovenské múzeum,
Múzeum SNP, Ikar, Stredoslovenské osvetové stredisko, kníhkupectvá. Do kroniky mesta nie
je možné obsiahnuť všetky aktivity v oblasti kultúry, na to sú špecializované pracoviská,
akým je i Literaárne a hudobné múzeum, dokumentujúce kultúrne dianie v meste a regióne.

Výstava Najkrajší kalendár
Už do 12.ročníka vstúpila súťaž Najkrajší kalendár Slovenska. Kritéria sa nezmenili, ale v
porovnaní s minulými rokmi zaznamenali organizátori zvýšený záujem miest o následnú
výstavu ocenených kalendárov. Ako médiá informoval dňa 9.januára Vladimír Bárta z
organizujúceho Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, rovnako ako v
minulosti sa bude odborná komisia porovnávať osobitne jeden a viaclistové, stolové,
predajné, firemné a autorské, opäť sa bude hodnotiť duch diela, úroveň fotografií, grafika
design, polygrafické spracovanie.
Termín uzávierky bol prihlášok bol 31.januára. Tradičná
úvodná výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bola na prelome februára a
marca. Potom by mala putovať po ďalších mestách, záujem prejavili napr. Banská Štiavnica,
Košice, Levice, Nitra, Piešťany, Poprad či Žilina. Z ankety návštevníkov výstav víťaz súťaže
o najobľúbenejší kalendár. Vyhodnotenie najkrajších kalendárov pre r.2003 uskutočnila
odborná porota zložená z fotografov, publicistov a vydavateľov. Zo 70 kalendárov 30
vydavateľstiev a autorov vyberala odborná porota víťazov XI.ročníka súťaže Najkrajšie
kalendáre Slovenska, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 10.marca v B.Bystrici. Člen
hodnotiacej poroty a organizujúceho Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
Vladimír Bárta pri vyhodnotení uviedol, že slovenská kalendárová tvorba sa vyrovná
zahraničnej, a to aj vďaka tejto súťaži, ktorá napriek tomu, že neobsiahne všetku slovenskú
produkciu, prezentuje to najlepšie. Podľa neho sa kalendárová tvorba začala uberať dvomi
smermi - časť ostáva verná pôvodnej informačnej funkcii kalendárov, najmä stolové
kalendáre, časť však už postúpila do polohy estetického produktu, predovšetkým firemné
nástenné kalendáre. Konštatoval tiež, že ubýva autorov kalendárov, pretože na malom
slovenskom trhu veľké vydavateľstvá cenovými parametry vytlačujú menších producentov a
kalendár sa tak pre časť autorov stáva skôr koníčkom, prezentačnou záležitosťou ako
podnikateľským zámerom a obchodným tovarom. Konštatoval v tomto ročníku menšie
množstvo zahraničných krajinárskych motívov, narástol ale napr. počet kartičkových
kalendárov obcí. Najúspešnejším prihlasovateľom, ktorý uspel v hodnotení spracovaní
námetu, fotografií, designu, grafiky a tlačiarenského spracovania, sa stalo banskobystrické
vydavateľstvo Rovax. S kalendármi pre firmu Willing zvíťazilo medzi firemnými
viaclistovými ako aj medzi stolovými kalendármi a s kalendárom firmy Biofaktory získalo
ešte 3.miesto medzi firemnými viaclistovými. Úspech zožalo aj vydavateľstvo Spektrum
Grafik, tiež z B.Bystrice, ktoré v kategorii nástenných voľne predajných kalendárov so
112

zahraničnou predlohou získalo 1. a 3. miesto s kalendármi Krajina a Salvador Dali. V
kategórii autorských kalendárov zváťazil Igor Boháč zo Šale so Slovenskou dedinou, medzi
kartičkovými agentúra Da Vel s Metropolami Slovenska, medzi nástennými jednolistovými
Gupress Bratislava atď. Súťažné kalendáre boli do konca marca vystavené v Štátnej vedeckej
knižnici v B.Bystrici, do konca septembra budú dve kolekcie putovať 12 mestami SR, od
Trnavy a Piešťan cez Levice a Žilinu po Bardejov a Košice.

Múzeum Slovenského národného povstania
Takmer dve desiatky výstav pripravilo na rok 2003 Múzeum SNP v Banskej Bystrici. O
výstavných plánoch múzea informovala vedúca propagácie a prezentácie Múzea SNP
Karmen Vágnerová.Celý prvý štvrťrok obsadila obe výstavné plochy - výstavnú sieň aj
vestibul - výstava Vedecká hračka 2003 približujúca hravou formou vedecko-technické
poznávanie. V apríli predstavia pod názvom Kovačická insita starších a mladších umelcov zo
známej vojvodinskej oblasti a amatérskeho drevorezbára Jána Tatarku a jeho zobrazenia koní.
Začiatok mája patril prezentáciám Envirofilmu, vystriedala ho autorská výstava akademickej
maliarky a pedagogičky Aleny Ťažkej a výstava prác študentov Fakulty humanitných vied
UMB v B.Bystrici. Jún prišie s výstavou kresleného humoru banskobystrického žurnalistu
Pavla Kubiša a s plastikami amatérskej výtvarníčky H.Lichej - Zábranskej. V lete mali
návtevníci možnosť si prezrieť dokumentárnu výstavu k 59.výročiu SNP, ktorá bola
pravdepodobne zameraná na partizánov a československú armádu na Slovensku. V súbehu sa
pripravili spolu s tvrdošínskou Art Galériou Schürger autorská výstava maliara Petra Júliusa
Kerna Nepokorený kraj. Po prázdninách ich vystriedala dokumentárna výstavy Žena a deti v
koncentračnom tábore Auschwitz - Birkenau v Oswienčime a v rámci pripomenutia
Pamätného dňa obetiam holocaustu a rasového násilia výstava izraelskej výtvarníčky a
keramičky slovenského pôvodu Tamary Sachar. Nasledovala prezentácia desaťročia Artgymnázia v B.Bystrici a v októbri výstavy prác študentov a pedagógov poľských umeleckých
vysokých škôl z Krakova a Lublinu a prác študentov Katedry výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty UMB. Na záver roka nastal čas pre mladú generáciu banskobystrických
amatérskych výtvarníkov a pre akvarely Eleny Polgáryovej.

Banská Bystrica - krása architektúry
Reinštalácia výstavy o minuloročnej Cene Dušana Jurkoviča sa uskutočnila 4. februára 2002
v Banskej Bystrici. Kniha Banská Bystrica - krása architektúry je na slovenskom knižnom
trhu ojedinelou fotografickou publikáciou o architektúre, vyjadril sa v Banskej Bystrici
prezident Spolku architektov Slovenska Štefan Šlachta pri prezentácii tejto knihy pri
príležitosti vernisáže reinštalácie výstavy Cena Dušana Jurkoviča 2002. Konštatoval, že
knižný trh v SR je chudobný na diela o architektúre a urbanizme, aj keď v súčasnosti boli
vydané dve výborné publikácie, všetky majú úzko odborný charakter. Publikácia, ktorej
autorom je pôvodne architekt, ale teraz už dlhé roky profesionálny fotograf Rastislav Bero,
prináša umelecké pohľady na architektúru, zdôraznil a vyzdvihol najmä zábery detailov. A
ako dodal, meno súčasným velikánom svetovej architektúry urobili predovšetkým
detaily.Rasťo Bero (nar. r.1935 v Brezne) pri prezentácii knihy priznal, že ako fotograf je
"zarytý krajinár" a len náhoda, aby pre prieteľov zadokumentoval nový kostol v Liptovských
Sliačoch a nasledovná návšteva Prahy s fotoaparátov v ruke ho prieviedla minulého roku k
fotografovaní architektúry. Po návrate do Banskej Bystrice si vraj zrazu uvedomil, že aj v
tomto meste je na architektúre čo fotiť a vznikla 140 stranová kniha so 114 fotografiami,
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ktoré vybral z asi tisícky záberov. Uviedol, že väčšina snímkov je úmyseľne za slnečného
počasia, lebo modrá obloha a biele oblaky zohrávajú aktívnu funkciu pri ktorej dochádza k až
totálnemu prepojeniu s architektonickým objektom, najmä v prípade sklenených plôch budov.
Vyzdvihol sprievodný text kunsthistoričky Kláry Kubičkovej, ktorá výberom myšlienok
svetových architektov "prevýšila regionálnu polohu diela". Kniha fotografií Rastislava Beru o
umeleckom pohľade na architektúru mala priaznivý ohlas kritiky.

Krst knihy Divy Slovenska pohľadom K.Kállaya a slovom E.
Hochbergera
V "predpremiére", ešte pred budúcotýždňovým oficiálnym krstom v Bratislave, 13.februára v
Banskej Bystrici predstavil fotograf Karol Kállay knihu Divy Slovenska. Na publikácii, ktorá
na sto dvojstranách predstavuje obrazom a slovom sto divov Slovenska, sa okrem
svetoznámeho slovenského fotografa a jeho syna Martina podielal rozsiahlym a informačne
obsažným textom ružomberský rodák polstoročie žijúci v SRN Ernst Hochberger. Kniha
obsahujúca asi 400 snímkov približuje mestá, skanzeny, sakrálne stavby, kaštiele, ľudové
stavby, umelecké a technické pamiatky a prírodné útvary. Bratislavské paláce ako aj most
SNP, pevnosť v Komárne rovnako ako kúpeľné domy v Piešťanoch, oltáre v Levoči ako aj v
Sásovej, čičmianské domy aj Bojnický zámok, vyrezávané stĺpy a kazetový strop kostola vo
Výbornej aj artikulárny kostol v Paludzke.
Karol Kállay vyzdvihol encyklopedické znalosti nemeckého autora scenára o
významných miestach aj zabudnutých kútoch Slovenska. Priznal, že roky chodil tesne okolo
skvostov, ktoré nepoznal a zoznámil sa s nimi až pri práci na tejto knihe; pritom vydal už vyše
tridsať kníh. Uviedol, že volil tradičné pohľady, nearanžované, nečarujúce, s prirodzeným
svetlom, a pripomenul slová Karola Plicku, že k inscenovaným fotografiam sa uchyľujú tí,
ktorí "nevedia nafotiť dom, lebo je to ťažké". Autori Divov Slovenska knihu vraj koncipovali
ako motiváciu turistov k ich vyhľadaní a spoznaní, aby v nich vyvolala chuť navštíviť
Slovensko a zachytené a opísané miesta. Publikácia by mala byť propagáciou aj pravdivou
informáciou a to na umeleckej úrovni, zdôraznil Karol Kállay. Uviedol, že na 90 % fotografií
nafotil pre túto knihu, zvyšok pochádza z archívu - keďže "lepšie by som to už nenafotil".
Pritom odhadol, že vyberal najmenej z desaťnásobku počtu fotografií, ako kniha obsahuje.
Ostáva verný tradičnému fotografickému materiálu a poctivému fotografickému remeslu, aj
keď si niekedy žiada nosiť veľké teleobjektívy a a najťažšie stativy.

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Do kroniky mesta uvádzame účasť študentov Akadémie umení a získané ocennia v roku
2003 :
Mária Nečesaná, spev (4. roč. ) - USA , Green Bay- Universita of Viesconsion –
účasť na svetovej speváckej súťaži Csech – Slovak Internacional Voice Competition
Akordeónové TRIO – Martin Franek- akordeón , Barbara Krigovská- husle , Peter
Tomko- gitara - 3.miesto v V.kategórii III. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže
v Poprade - Diplom – 15.1.2003 , Poprad.
Michal Červienka, akordeón (1.roč.) – Taliansko, Citta di Castelfidardo - Medzinárodná
súťaž v hre na akordeón. Diplom za III. miesto v sólovej hre 12.10. 2003
Eva Kavuljaková - 3. miesto na Medzinárodnej súťaži gitaristov v Krakowe na
memoriáli Czeslawa Droždziewicza - 28. 11. 2003
- čestné uznanie za sólovú hru na gitare na súťaži „ Gitara w polskich Akademiach
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Muzycznych „ v poľskej Lodži – 18.- 21.10. 2002
Peter Špilák (5. roč.) – 2. miesto v súťaži o pôvodnú zborovú skladbu. Vyhlasovateľ
súťaže:UMB, katedra hudby. Skladba Dies irae bola premiérovaná na Akademickej
Banskej Bystrici, v júli 2003. Naštudovanie: Akademický zbor Jána Cikkera pod vedením
dirigenta Štefana Sedlického. Čestné uznanie v rámci projektu Orfeus za skladbu
Postscriptum, premiéra november 2003, vyhlasovateľ: VŠMU Bratislava
Katarína Haľková (5. roč.) – spev - cena GRAND PRIX Ľudovej banky 2003
Vladimír Homola (2.roč.) – 2. miesto na cimbalovej súťaži, Valašské Meziříčí, 21.25.5.2003
Marcel Comendant (4. roč.) - účasť na medzinárodnom cimbalovom festivale a súťaži
o 3. miesto, Valašské Meziříčí, 21. – 25. 5. 2003.

Verejné účinkovanie študentov FDU v iných divadlách
• Divadlo JGT vo Zvolene
„Ako sa Láska láááska“, suita pre štyri ľudské hlasy, pazvuky a piano. Scenár, dramaturgia
a réžia M. Fehér. Inšpicient a asistent réžie: Ján Halupka, II. roč. dejiny a teória DU. Postava:
Žena bez cigarety – Silvia Donová, IV. roč. herectvo. Premiéra 21. 3. 2003
W. Shakespeare v réžii A. Rozhina „Hamlet“
Ofélia – Silvia Donová IV. ročník herectvo, Guldenstern – Marek Fajnor IV. ročník herectvo,
Marcelus – Pavol Kaniansky III. roč. herectvo. Premiéra 13. 6. 2003
• Divadlo SNP Martin
W. Shakespeare v réžii M. Oľhu „Veselé paničky z Windsoru“
Fenton – Norman Šáro III. roč. herectvo, Simple – Vladimír Kivader, III. roč. herectvo, John
Rugby – Juraj Tabaček, III. roč. herectvo. Premiéra 11. a 12. 4. 2003
• Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
H. Ch. Andersen: „Princezná na hrášku“, réžia M. Náhlik (absolvent)
Široká dvorná dáma – Nadežda Jelušová, IV. roč. herectvo/Martina Popperová V.
roč.
Herectvo. Premiéra 9. a 11. mája 2003
M. Pecko „Vianočné predstavenie 2003“, účinkovali: Kristína Sihelská IV. roč.
herectvo, Katarína Rampáčková, Barbora Špániková, Barbora Kederová, Silvia
Pavličková, Ivan Lupták, III. roč. herectvo. Premiéra 7. decembra 2003
• Mestské divadlo Žilina
J. Hollý: Emancipácia. Réžia K. Burdová (absolventka FDU), Ondrej Trúchly – M. Pšenko
(absolvent), Pani Trúchla – Ľ: Klimková (absolventka), Elenka – J. Varhalíková
(absolventka), Krpelák – J. Badín V. roč. herectvo, Krpeláková – K. Vakrčková V. roč.
herectvo, Kučerková – – I. Hajduová IV. roč. herectvo, Kučerka – M. Macala III. roč.
herectvo. Premiéra 28. 2. 2003
• Bábkové divadlo Žilina
„O troch grošoch“ , scenár a réžia P. Hejkal. Postavy: Kubo – Dominik Zaprihač, II. roč.
herectvo, Maťo – Radovan Kianica, IV. roč. herectvo, Haňa – Katarína Ivanková, III. roč.
herectvo, Zbojník – - Lukáš Púchovský, IV. roč. herectvo. Premiéra 28. 2. 2003
• Divadlo KaSS Prievidza
D. Kovačevič: Zberné stredisko, réžia M. Babiak. Postavy: Milica Pavlovičová –
Michaela Pastieriková IV. roč. herectvo, Peter – Emil Píš, II. roč. herectvo. Premiéra
7. a 8. marca 2003
• Mestské divadlo Bratislava
M. Uhde – M. Štedroň: „Balada pre Banditu“. Občianske združenie Pôtoň. Postava:
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Nikola – Dominik Zaprihač, III. roč. herectvo. Premiéra 2. a 3. 2. 2003.
• Televízia
„Daj boh šťastia nový rok“ z cyklu Povesti a balady, réžia a scenár Ľ. Midriak.
Postava : Eva –Lucia Letková, Adam – Boris Kováč. Premiéra: 1. 1. 2003 STV
2
• STV Košice – No problem. Autorská spolupráca. Juraj Bochňa – V. roč.
herectvo
• Regionálna televízia Bardejov – Kam? Réžia, scenár, moderátor. r. 2003
Juraj
Bochňa – V. roč. herectvo.

Prehľad externej ďalšej tvorivej činnosti študentov FDU
• Juraj Badín Divadlo BDnR B. Bystrica
– „Emancipácia“, réžia K. Burdová (abs.), postava Krepelák, premiéra 28. 2. 2003
• Juraj Bochňa
- Regionálna televízia Bardejov - relácia „Kam?“, Scenár, réžia:,
- moderátor STV Košice „No problem“ - Autorská spolupráca
• Katarína Feješová: Rozhlas - Rádio Hviezda FM Nitra
• Gabriela Gacíková
- účinkovanie v amatérskom divadelnom súbore J. Palárika v Rakovej DJP v Trnave
- Kysucké osvetové stredisko v Čadci – moderovanie a tvorca scenárov kultúrnospoločenských programov, 2003.
• Peter Kočan
- Zájazd mestského divadla ACTORES v dňoch 9. – 18. 2. 2003 do Lotyšska a Estónska
s predstavením „Šuflikári“
- Účasť na festivale „THEATERSZENE EUROPA“ v nemeckom Kolíne, Divadlo
Actores s autorskou inscenáciou „Šuflikáti“, 15 – 23. 3. 2003
• Boris Kováč
- Postava: Adam, premiéra: 1. 1. 2003, STV2 .
- Film ČT Ostrava seriál „Strážce duší“, časť: „Pozdní návrat“, postava: Olda.
• Eva Križanová
- Mc Coy and partners, Praha – speakerstvo
- Mravčekovci – Eko projekt za zdravú škôlku – nacvičovanie programu
• Andrea Kulasová
- ČT Ostrava - seriál „Strážce duší“, časť: „Pozdní návrat“, postava: Edita.
• Lucia Letková
- „Daj boh šťastia nový rok“ z cyklu Povesti a balady, postava: Eva, premiéra: 1.1. 2003 STV 2
• Martina Popperová
- BDnR B. Bystrica - H.Ch.Andersen: Princezná na hrášku, réžia M. Náhlik,
postava: Široká dvorná dáma, premiéra 9. a 11. 5. 2003
- Film- seriál - „Strážce duší“, časť: „Pozdní návrat“, postava: Irenka.
- Dabing - STV Banská Bystrica
• Daniel Straka
- Rádio Flash Prešov
• Katarína Vakrčková
- DJGT Zvolen - J, Hollý – „Emancipácia“, postava Krepeláková, premiéra 28. 2. 2003
• Marek Fajnor
- DJGT Zvolen - J. Doga – E. Lotjanu – M. Uzelac - „Cigáni idú do neba“ postava - Aralambi.
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- Divadlo Maska Banská Bystrica - W. Shakesteare: „Rómeo a Júlia“, postava: Brat Vavrinec
- Rádio Lumen – načítanie textov pre literárnu kaviareň, rozprávky do detských relácií
Ingríd Hajduová
- MD Žilina- J. Hollý – „Emancipácia“, postava Kučerková, premiéra 28. 2. 2003
Nadežda Jelušová
- BDnR B. Bystrica – H.Ch.Andersen: Princezná na hrášku, réžia M. Náhlík,
postava - Široká dvorná dáma, premiéra 9. a 11. 5. 2003
Radovan Kianica
- Bábkové divadlo Žilina - „O troch grošoch“ , postava: Maťo, premiéra 28. 2. 2003
Peter Kočiš
- DJGT Zvolen - F. Durrenmatt - „Fyzici“, postava: Pacient Newton,
premiéra: 13. mája 2003
- zájazd mestského divadla ACTORES v dňoch 9. – 18. 2. 2003 do Lotyšska
a Estónska s predstavením „Šuflikári“
- účasť na festivale „THEATERSZENE EUROPA“ v nemeckom Kolíne, Divadlo
Actores s autorskou inscenáciou „Šuflikáti“, 15 – 23. 3. 2003
Michaela Pastieriková
- Divadlo KaSS Prievidza - D. Kovačevič: Zberné stredisko, postava: Milica
Pavlovičová, premiéra 7. a 8. marca 2003.
Lukáš Púchovský
- DJGT Zvolen - „O troch grošoch“, postava: Zbojník, premiéra 28. 2. 2003
Jana Wernerová
- DJGT Zvolen - F. Durrenmatt - „Fyzici“, postava: Inšpektorka Vossová,
premiéra: 13. mája 2003
- Zájazd mestského divadla ACTORES v dňoch 9. – 18. 2. 2003 do Lotyšska
a Estónska s predstavením „Šuflikári“
- účasť na festivale „THEATERSZENE EUROPA“ v nemeckom Kolíne,
- Divadlo Actores s autorskou inscenáciou „Šuflikáti“, 15 – 23. 3. 2003
Dominik Zaprihač
- Mestské divadlo Bratislava - M. Uhde – M. Štedroň: „Balada pre Banditu“.
- Občianske združenie Pôtoň, postava: Nikola, premiéra 2. a 3. 2. 2003.
- „O troch grošoch“, postava: Kubo
Radovan Kianica
- Bábkové divadlo Žilina – „O troch grošoch“, postava: Kubo
Katarína Ivánková
- Babkové divadlo Žilina – „O troch grošoch“, postava: Haňa
Mária Janičíková:
- Detské ochotnícke divadielko GAVURKA – zakladateľka a členka súboru
Barbora Kederová, Ivan Lupták, Silvia Pavličková, Katarína Rampáčková,
Barbora Špániková:
- BDnR Banská Bystrica - „Vianočné predstavenie 2003“, premiéra 7. 12. 2003
Soňa Moumani
- DJGT Zvolen - J. Doga, E. Lotjanu, M. Uzelac - „Cigáni idú do neba“,
postava: Tanečníci,
Jan Halupka:
- DJGT Zvolen -Jan Jílek, „Popoluška a princ“, postava: Stráž, premiéra: 8. 12. 2002
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FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ
Umelecká činnosť študentov FMU organizovaná fakultou
V rámci fakultných aktivít koncertné oddelenie zorganizovalo celkom 80 koncertov, z nich
najvýznamnejšie diplomové koncerty :
20. januára 2003 - Koncert komorného orchestra študentov FMU AU Camerata
Neosoliensis,dirigent Mgr. Pavol Tužinský, sólo : M.Baloga, P.Styková, B.Lariš, R.Glenda,
D.Szeghö, J.Prievozník, M.Kašša, L.Naňová, A.Rikoň, Veľká koncertná sála Konzervatória
J.L. Bellu v Banskej Bystrici.
20.marca 2003 - Absolventský koncert v Dome umenia v Žiline so Štátnym komorným
orchestrom Žilina, na ktorom účinkovali : Róbert Karvay – husle z tr. doc. Jely Špitkovej,
mimoriadnej profesorky a Lucia Koňakovská - kompozícia pod vedením hosť.doc.
Mgr.Vladimíra Godára, CSc. Dirigoval Alexander Apolín.
16. apríla 2003 - Absolventský koncert v Štátnej opere- účinkoval Orchester ŠO Banská
Bystrica s dirigentom Mgr. Pavlom Tužinským, absolventi: Adriana Luptáková a Laura Naňová flauta z tr. doc. Margity Gromovej,mimoriadnej profesorky Katarína Haľková - spev z tr.
Mgr. art. Boženy Fresserovej, PhD., Martin Budinský - cimbal z tr. hosť. doc.Viktórie
Herencsárovej, Jozef Nomülner - skladba z triedy prof.PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc.
23. apríla 2003 - Diplomový koncert Martina Budinského – cimbal z tr. hosť. doc. Viktórie
Herencsárovej v Štátnej opere Banská Bystrica, klavírny sprievod Mgr. D.Turňová, orchester
Konzervatória J. L. Bellu dirigoval Igor Vlach.
24. apríla 2003 - Koncert absolventov FMU AU s verejnou nahrávkou Slovenského
rozhlasu v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Účinkovali : A. Rikoň - husle,
K.Haľková-spev, E.Sendreiová-klavír, J.Parížek-trúbka, M.Budinský- cimbal
9. mája 2003 - Koncert Komorného sláčikového orchestra Hudobnej akadémie z Ljubljany,
ktorý sa uskutočnil v priestoroch Koncertnej sále Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici so sólistom Janom Stadlerom – violončello a pod vedením dirigenta Cyrila
Škerianeca.
22. mája 2003 - Koncert komorného orchestra študentov FMU AU Camerata Neosoliensis,
dirigent Mgr. Pavol Tužinský, sólisti : P.Krajniak, V.Farkašová,E.Petrová, A.Sontág, ktorý
sa uskutočnil v Kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici.
4.októbra 2003 - otvorenie festivalu Hudobné salóny v Banskej Bystrici v Koncertnej sále
Štátnej vedeckej knižnici.
6.októbra 2003 - Koncert-prednáška Trio Animae, súčasná švajčiarska hudba, ktoré sa konalo
na AU v Banskej Bystrici.
16. októbra 2003 - Medzinárodný cimbalový seminár a Cimbalový koncert za účasti
popredných umelcov z celého sveta, účinkovali: Viktória Herencsárovej (Budapešť), Hiroshi
Saito (Japonsko), Marios Papadeas (Grécko), Menashe Sasson (Izrael).
23.októbra 2003 - Koncert vynikajúceho svetoznámeho amerického skladateľa a interpréta
Tima Janisa v Koncertnej sále Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
10. decembra 2003 - Vianočný koncert s verejnou nahrávkou Slovenského rozhlasu, Veľká
koncertná sála Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici v spolupráci s FDU AU.
14. decembra 2003 - Vianočný koncert, Modlitebňa cirkvi adventistov SD v Banskej
Bystrici.
16. decembra 2003 - Brass koncert vo Veľkej sále Konzervatória J. L. Bellu v Banskej
Bystrici.
Ďalšie výchovné koncerty pre ZUŠ v Novákoch, Liptovskom Mikuláši, Zvolene a v
Prievidzi.
Účinkujúci študenti : L. Cebuľáková, P. Ripka, V. Zajaková, M. Nečesaná, J. Šurcová, A.
Marec a E Sendreiová.
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Vladimír Valach a Francúzsko
Spomienková kniha bývalého velvyslanca SR vo Francúzsku, ekonóma, pedagóga a - "Paris Bratislava alebo Prečo mám rád Francúzsko" je názov knihy bývalého velvyslanca SR vo
Francúzsku, bankára, ekonóma, pedagóga a publicistu Vladimíra Valacha, ktorú publicistu
7.februára v Banskej Bystrici autor slávnostne predstavil verejnosti. Spomienková kniha 65ročného obdivovateľa krás Francúzska a B.Bystrice a jej okolia na 160 stranách v troch
oddieloch s takmer 60 vyobrazeniami sa venuje Francúzsku, jeho regionálnemu rozvoju a
vzťahom Francúzska a Slovenska.
Vladimír Valach, ktorý vo Francúzsku prežil ako zástupca ČSOB a SR v 70. a
90.rokoch spolu desať rokov, píše o kvalite života vo Francúzsku, jeho prírode, umení,
gastronómii, prináša psychologickú a sociologickú sondu do Francúzov, francúzske posolstvá
svetu, rozoberá zdroje dynamiky v regiónoch ako cestovný ruch či ekonomické dimenzie,
zhrňa vzťahy Francúzska a Slovenska v ich histórii, otázky formovania image SR a
ekonomickej spolupráce a tiež desatoro hodnôt pre vstup do EÚ, pre ktoré mu Francúzsko
bolo zdrojom.
"Krstný otec" knihy, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Marčok
vyzdvihol generála francúzskeho letectva a spoluzakladateľa ČSR M.R.Štefánika ako
základateľa vzájomných vzťahov a V.Valacha ako ich vynikajúceho udržiavateľa. V.Valach
pripomenul, že jeho najsilnejším životným zážitkom bolo vystúpenie folklórneho súboru
Partizán Slovenská Ľupča v Dijonu a dojem, ktoré tam ich spev vyvolal. Pre SITA uviedol, že
Slovákov a Francúzov spája esprit a fantázia, nižšia kázeň ako majú Nemci, a schopnosť
vedieť zapnúť a vychutnať ovocie svojej práce. Konštatoval, že hľadá sponzorov pre preklad
a vydanie knihy vo Francúzsku, lebo vznikla vlastne na popud Francúzov. Tvrdil, že aj
Francúzi si chcú za súčasnej globalizácie overiť svoju identitu, aby neupadli do anonymity a
uchovali kultúrnu diverzitu. Zdôraznil, že hlavné posolstvo z Francúzska je práve to, že
národná identita nie je raz a navždy daná a treba na nej stále pracovať. A dodal, že k tomu
treba ale stále pozitívne myslenie, čo by mala byť výzva pre Slovákov.

Stredoslovenské múzeum pre väzňov
Piaty ročnik výstavy výtvarných a remeselných prác odsúdených s názvom Čo je v nás - V.,
po prvýkrát však ako celoslovenské podujatie, 13.februára slávnostne otvorili v
Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Chovanci 16 nápravnovýchovných ústavov tu
vystavujú 75 obrazov - olejov, temper, kresieb - a 60 iných predmetov - výšiviek, bábik,
drevorezov, chlebových figúrok, výrobky z kože, drevený nábytok, ale napr. aj metrový
model plachetnice. Ako uviedol riaditeľ múzea Milan Šoka, rad tém sa opakuje - žena,
biblické postavy, krajina - v ktorých sa odzrkadlujú túžby, vízie, spomienky a nostalgiu
autorov. Za osem rokov, kedy sa v dvojročnom cyklu výstavy poriada, však možno
zaregistrovať aj určitý posuv, napr. vo figúrkach, ktoré okrem "trvaliek" viac zobrazujú aj
súčasné filmové postavičky. Odlíšiť ľahko diela z ženských rúk a z martinskej väznice pre
mladistvých. Veľkú pozornosť prítomných vzbudili remeselne výborne zvládnuté krajinárske
olejomaľby z rúk bratrovraha zo Slovenskej Ľupče, ktoré o.i. okamžite chceli zakúpiť
zahraniční turisti. Umelecké dieľa však nie sú na predaj, pretože ich predaj, resp. autorské
práva, nie sú - na rozdiel od okolitých krajin V4 -doteraz legislatívne ošetrené. V mierne
lepšej situácii sú remeseľné výrobky. Tie je možno predávať, ale tržby sú v plnej výške
príjmom štátneho rozpočtu a ústavy tak nemajú - okrem rozpočtu - zdroje na materiál a
obnovu strojov. Pritom do polovičky 90.rokov si príjmy mohli ponechať a mohli tak z
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vedlajšej hospodárskej činnosti financovať rôzne svoje aktivity a zariadenia a väzňov
motivovať. V Stredoslovenskom múzeu väzni ukázali, čo v nich je talentované a pozitívne.
Výstava trvala do 17.marca.

Výstava fotografií Ľuba Košiana
- Výstavu fotografií Ľubo Košiana pod názvom "3dsať3" 9.apríla slávnostne otvorili v
Štátnej vedeckej knižnici v B.Bystrici. Amatérsky autor fotografií, keramiky a sklenených
plastík z Čereňan (okr. Prievidza) tu pri príležitosti svojich "kristových rokov" predstavil 33
čiernobielych a farebných fotografií z posledných rokov tvorby. Predstavil svoju tretiu väčšiu
samostatnú výstavu autor vybral fotografie charakteru zátišia: veci, prírodné motívy, zväčša
bežné objekty, ktorým sa nevenuje pozornosť a až fotografická snímka odhalí ich
zaujímavosť. V tej súvislosti tiež konštatoval, že fotorgafiam nedáva názvy, ale necháva na
divákoch, aby uvolnili svoju vlastnú fantáziu a dotvorili si zachytený motív. Tvrdil, že nemá
medzi fotografmi vzor, ale priznal obdiv napr. k Josefovi Sudkovi, čo prezrádzali aj niektoré
čiernobiele zátišia vecí z domácnosti. Jeho farebné práce sa nevyznačujú hýrivými zmesami
farieb. Uprednostňuje triezve rozloženie čistých tónov, prírodné farby, niekedy používa filtre,
výnimočne zvýrazňuje umelým zafarbením zvolenú kompozíciu. Výstava trvala do 24.apríla.

Štátna vedecká knižnica
Informovať verejnosť o existencii a významu mokradí pre prírodu a ľudskú spoločnosť mala
za cieľ výstava, ktorú dňa 17.februára pri príležitosti Medzinárodného roka vody otvorili v
Štátnej vedeckej knižnici v B.Bystrici. Výstava, ktorá bude vyše roka putovať po Slovensku,
priniesla na 11 paneloch základné informácie o mokradiach vôbec, ale predovšetkým o 12
mokradiach medzinárodného významu - tzv. ramsarských (podľa medzinárodného dohovoru z
Ramsaru), ktoré sa nachádzajú na území SR.
Podľa riaditeľa Centra ochrany prírody a
krajiny Štátnej ochrany prírody (COPK ŠOP) Petra Urbana sú znalosti o významu mokradí
veľmi rozdielne a často ani miestny obyvatelia nevedia, v ako významných lokalitách žijú či
sa pohybujú. Ako však upozornil, v problematike ochrany životného prostredia sa začínajú
dobre orientovať niektorí podnikatelia, ktorí už zistili, že ekologické kritéria nemusia
podnikanie likvidovať, ale naopak, že environmentálne programy poskytujú aj šancu a zdroje
na podnikanie. Výstava, ktorá okrem rôznych miest bude putovať práve aj cez mestá pri
slovenských ramsarských lokalitách, preto oboznamuje návštevníkov nielen s fyzickými
hranicami lokalít, ale aj uživatelskými, s plánmi starostlivosti, otázkami manažmentu lokalít
atď. Mala by byť tak prínosom nielen pre bežných občanov a školákov, ale tiež pre
samosprávy a podnikateľské subjekty, napr. z oblasti cestovného ruchu. Spojená bude aj s
miestnymi seminármi o miestnach mokradiach. ŠOP tohto roku plánuje vydať skladačky
Mokrade Slovenska a Ramsarské mokrade Slovenska. Na jeseň plánuje národnú konferenciu
o mokradiach. K ramsarským lokalitám v SR patrí napr. značná časť Poiplia, dunajské luhy,
Šúr pri Bratislave, či jaskyňa Domica.. Výstava o mokradiach bude putovať Slovenskom.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča
využívala vo svojej činnosti SPOLUPRÁCu S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI
SUBJEKTAMI A ORGANIZÁCIAMI.
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Knižnica aj v roku 2003 spolupracovala najmä s materskými a základnými školami, pre ktoré
pripravuje kultúrno-výchovné podujatia hlavne v oddelení pre deti a v 3 pobočkách na
základných školách, kde sa v priestoroch knižnice realizujú aj niektoré vyučovacie hodiny
prepojené s informačnou výchovou.
V spolupráci s krajskou pobočkou Spolku slovenských spisovateľov, ŠVK a UMB boli
pripravené podujatia v rámci každoročného cyklu pod názvom Literárna Banská Bystrica –
v termíne spolu s Týždňom slovenských knižníc.
V spolupráci so Slovenskou knižnicou M. Hrebendu pre nevidiacich sa na základe dohody
poskytujú výpožičné služby zvukových kníh pre zrakovo postihnutých.
Udržiavali sa kontakty s Mestským úradom v Banskej Bystrici - Oddelením školstva,
vzdelávania, kultúry a sociálnych vecí, čo sa prejavilo aj v získaní dotácie na nákup literatúry
a získavaní materiálov do fondu knižnice.
V roku 2003 bola splnená väčšina plánovaných úloh i opatrení z hodnotenia
predchádzajúceho obdobia.

Stredoslovenské múzeum
V Thurzovom dome, ktorého vlastníctvo sa v minulom roku po desaťročnom
reštitučnom spore definitívne potvrdilo, prvá vernisáž , 13.februára ,patrila výstave Čo je v
nás. Piaty ročník výstavy výtvarných a remeselných prác odsúdených vo výkone trestu alebo
vo väzbe mal po prvýkrát charakter celoslovenskej prehliadky. Ďalej nasledovala výstava
fotografií zvykoslovia, prírody a pamiatok Vojtecha Mailinga, čerstvého nositeľa ceny
primátora B.Bystrice. V máji SsM otvorilo výstavu portrétov osobností B..Bystrice, najmä
richtárov, za niekoľko storočí späť. Nasledoval prierez reštaurátorskou a autorskou tvorbou
akademického sochára Pavla Dobríka k výročiu jeho nedožitej päťdesiatky, výstava Drevené
artefakty z diene rodiny Tatarkov a profil vydavateľstva fotografov Vladimíra Bártu a syna
Vladimira Bartu. Jeseň priniesla Veteránov na kolesách - motocykle z Múzea historických
vozidiel. Na záver roka usporiadalo Stredoslovenské múzeum profilovú výstavu a banket na
počesť 60.narodením známeho banskobystrického výtvarníka Mariana Mikloša.
Rok v prírodovedeckom oddelení v Tihányiovskom kaštieli začal výstavou Poézia
prírody vo fotografiach prírodovedca SAV Miroslava Sanigu. Nasledovala putovná výstava
Prečo som na svete rád/rada s protidrogovou tematikou, medzinárodná výstava Ochrana
prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre, výstava Jaskyne v živote človeka a v lete
fotovýstava Krásy Poľany. Po letných prázdninách prišlo Päť divov Hrona, kde sa
návštevníkom priblížilo päť charakteristík riečneho ekosystému. Prelom rokov bude patril
výstave Prečo hmyz potrebuje stromy. Dve desiatky podujatí, z toho 16 výstav, ktoré
uskutočnilo v roku 2003 Stredoslovenské múzeum v B.Bystrici obohatil poznanie
a kultúrnosť návštevníkov. Múzeum v rámci osvety pripravilo seriál besied s protidrogovaou
tematikou, besedy a videoprojekcie ku Dňu ochrany prírody a ku Dňu Zeme, prírodovedeckú
stredoškolskú súťaž Hypericum a prehliadku filmov z Envirofilmu.Múzeum pripravilo na rok
2003 20 hodnotných podujatí

Súťaže Miss
Od novembrovej zmeny politickej a spoločenskej situácie v krajine sa súťaže o najkrajšie
dievča- súťaže miss - stali istým fenoménom. Spolu 101 dievčat prišlo do Banskej Bystrice
na casting súťaže Miss 2003, z ktorých do sobotňajšieho semifinále pozvala päťčlenná
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výberová komisia sedem. Ako 15.januára konštatoval Pavol Danišovič z organizujúceho
Produkčného domu Forza, tradične sa v komisii zišli a stretli vyznávači klasickej ženskej
krásy s modelingovými manažérmi a tak ešte ďalších asi päť dievčat, ktoré nezodpovedali
typom pre súťaž miss, sa dostalo do zoznamov modelingových agentúr.Výber vždy začínal
predstavením desiatich slečien v plavkách a odovzdaním ich fotografiií a pokračuje troj až
štyrminútovym individuálnym rozhovorom. Vyznavači klasiky uprednostňujú dievčatá
príslušnej výšky, rovnomerných tvarov, klasických výrazov. Modelingoví odborníci
sledujovali pleť, vlasy, oči, zaujímajú ich aj neštandardné typy, "berú" pre prezentáciu
detailov aj malé postavy nevhodné pre módne prehliadky. Niektoré dievčatá vyzerali výborne
na fotkách a aj keď naživo nezaujmú, zaradia si ich agentúry medzi typy pre fotomodeling.
Iné naopak nie sú výrazné na fotkách, ale v skutočnosti áno, a majú šancu pre iný druh
modelingu či medzi miss. Pavol Danišovič varoval dievčatá pred tým, aby si samy nenivočili
zjav výrazným líčením, razantným vytrhaním obočia, neprirodzenou farbou vlasov. Rozhovor
nebol len o vedomostich, ale tiež o schopnosti plynulo hovoriť, reagovať, odolať stresu,
prejaviť svoju osobnosť a vôľu, neprepadnúť bezradnosti, nevyhovárať sa hlúpo, nemať zlý
prízvuk. Je prirodzené, že dievčatá poznajú len pár politikov, ale všetkých spevákov, lebo
majú svôj svet, poznamenal. Vybraté dievčatá čakali týždne sústredenia, aby zvládli finále
26.apríla. Sústredenie a finále viackrát obrátilo šance jednotlivých dievčat, isté ale je, že aj
neúspešné finalistky po ich absolvovaní spoznali svoju cenu, zmenili starostlivosť o seba,
opekneli, upevnili si svoju psychiku. Trinástka sa najskôr drží pri sebe, neskôr sa formujú
názorové skupinky, ale posledné tri dni pri nácviku v Istropolise sú už všetky uzavretejšie a
sústreďujú sa na záverečný večer. Kritický pre ich psychiku vraj býva deň pred nácvikom
rozhovoru. Pri televíznom večere je tréma, triaška rúk, nôh a tela bežným zjavom. Tie, ktoré
sa po finále rozhodnú pre modeling - väčšinou ich nebýva ani polovička - však nemajú
vyhraté. Zaradia sa medzi tisícky iných, ktoré týždne v európskych metropoliach behajú z
castingu na casting, kým uspejú. A úspechom je pár dní práce a potom opäť obiehanie
castingov nanovo. Len asi päťdesiatka špičkových modeliek sveta má stálu zmluvu. Tie, ktoré
sa nedajú cestou modelingu, môžu uspieť ako asistentky riaditeľov, neskôr manažérky - podľa
toho, ako chytia šancu, ktorú im dal "obchod s ilúziami"ak sa robí férovo a predstaví
slovenskú dievčenskú krásu. Z Banskej Bystrice postúpilo do semifinále Miss 2003 sedem
dievčat. Ukázalo sa, že Banská Bystrica má mnoho krásnych a pôvabných dievčat. Casting na
miss je o typoch klasickej ženskej krásyale aj o typoch pre modelingové agentúry.

Slávnostné prijatie banskobystrickej supermodelky
Dňa 29. mája prijal primátor mesta na slávnostnom prijatí svetoznámu supermodelku pani
Adrianu Sklenaříkovú -Karembeu. Vyzdvihol jej zásluhy na dobrom šírení mena svojej
vlasti a mesta, v ktorom strávila väčšinu svojich detských a študentských rokov. Ocenil jej
prínos aj v oblasti charitatívnej a humanitárnej. Pani Adrianu Karembeu sprevádzala jej
matka, banskobystrická lekárka so špecializáciou na hygienu práce, pani MUDr. Zlatica
Sklenaříková. Do Pamätnej knihy Adriana Sklenaříková- Karembeu zapísala : "
Ďakujem Vám za krásne a vrelé prijatie, ktoré ste pre mňa pripravili- nesmierne si toho
vážim a hreje ma to pri srdci ! Všetko najlepšie Vám i Banskej Bystrici ! "

Štátna opera
Mimoriadnym prínosom do operného života Banskej Bystrice bola Dvořákova Rusalka
umelecky presídlená do secesného ateliéru Gustava Klimta. Rusalka v tomto pojatí bola pre
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mnoho umelcov, a to aj zahraničných, ich premiérou v banskobystrickej Štátnej opere Do
viedeňského ateliéru Gustava Klimta umiestnil režisér Karel Drgáč dej opery Antonína
Dvořáka Rusalka, ktorá mala premiéru v Štátnej opere v B.Bystrici 7.marca. Ako 28.februára
na tlačovej besede v B.Bystrici režisér uviedol, tradičné poňatie lyrickej rozprávky posunul k
dramatickejšiemu tématu sexuálneho dozrievania mladej ženy, k jej hľadaniu seba sama, duše
človeka a šťastia. Dielo hudobne naštudoval dirigent Pavol Tužinský, scénu pripravil Milan
Ferenčík, kostýmy Jozef Jelínek a choreografiu Dana Dinková. V postave Princa budú
alternovať Stanislav Matis a Ján Babjak, v Rusalke Mária Tomanová, Klaudia Dernerová a
Ann Liebeck, Vodníka Jozef Benci, Igor Lacko a Ivan Zvarík. Čechorakúšan K.Drgáč, ktorý
po riaditeľovaní v Štátnej opere v Prahe (1992-95) inscenuje opery aj v Monaku, SRN či USA
sa nechal inšpirovať secesnými dieľom G.Klimta, ktoré mohol spoznať aj A.Dvořák a možno
mu bolo aj inšpiráciou pri tvorbe Rusalky. Podčiarkol, že pri spracovaní Rusalky chce
uchovať jadro myšlienky, odložiť klišé a dobový nános a prinútiť diváka zamýšľať sa nad
vnímaním podstaty a ilúzií života. Podľa neho sexuálne dozrievanie môže byť jeden z
výkladov dieľa. Zdôraznil, že dnešná generácia má k sexualite iný vzťah ako pred sto rokmi,
môže ju vďaka väčšej otvorenosti inak uchopiť, a preto informácia o poslaní Rusalky je už iná
a nemusí byť staromódna. Detaily ale neprezradil, len to, že G.Klimt bude v úlohe Princa.
P.Tužinský dodal, že pre udržanie dramatičnosti vyškrtli postavy hajného a kuchtíka, čo
skrátilo operu asi o 15 minút, ale informácie, ktorých boli nositeľmi, sa pokúsili poskytnúť
hereckou kompozíciou. Mária Tomanová, ktorá stvárnila Rusalku v ŠO už pred 15 rokmi,
tvrdila, že vtedy jej vyhovovala poloha rozprávky, ale teraz je jej už bližší režisérov posun k
psychodráme a veľkému vnútornému ponoru.Opera bude pre viacero speváčok ich premiérou
na pôde ŠO. Britskej vychádzajúcej hviezde Ann Liebeck sa v USA zapáčila Rusalka
natoľko, že ponuku okamžite prijala a za mesiac sa ju naučila v originále. Po prvýkrát v ŠO
vystúpila aj Klaudia Dernerová zo SND a tiež jedna z lesných žienok, študentka VŠMU a AU
Ana Carolina Diz z Argentiny. Riaditeľ ŠO Rudolf Hromada privítal medzinárodnejšie
obsadenie opery a K.Drgáč vyzdvihol tento fenomén pre uspokojenie divákov, kvalitatívny
rast ŠO a umelecké renomé Štátnej opery v Banskej Bystrici.O.

Štúdio Slovenskej televízie v Banskej Bystrici
Banskobystrické štúdio STV je najlacnejšou hospodárskou jednotkou STV, konštatoval
11.marca štatutárny zástupca riaditeľky štúdia Peter Zemaník. Ako uviedol, minulý rok štúdio
skončilo so stratou 50 mil. Sk, čo bolo o päť mil. Sk menej ako očakával plán, a podľa
výsledkov r.2001 sa štúdio na celkovom vysielaní STV podielalo asi desiatimi percenty, ale
na nákladoch len piatimi.Štúdio je najlacnejšou výrobnou jednotkou STV. Banskobystrické
štúdio už päť rokov redukuje počty pracovných síl a kumuluje profesné funkcie výrobných
tímov
Banskobystrické štúdio pre r.2003 plánuje 810 hod. vysielania, z ktorých 2/3 tvorí Živá
panoráma, kde štúdio ako sprostredkovateľ poskytuje vysielacie kapacity pre signál z kamier.
Dovedna zamestnáva v Banskej Bystrici a na vysunutých pracoviskách v Žiline a v
Liptovskom Mikuláši 104 pracovníkov. Takmer pätina sú redaktori, dve pätiny výrobnorealizační pracovníci ako kameramani či zvukári, pätina sú technici v štúdiach a pätina
administratíva a ekonomické oddelenie. Priaznivé hospodárske výsledky podľa P.Zemaníka
vyplývajú z toho, že štúdio už od r.1998 redukuje počty pracovných síl a kumuluje profesné
funkcie výrobných štábov, a predišlo tak súčasný trend STV. Z externého prostredia využíva
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štúdio prácu režisérov a scenáristov, resp. v prípade veľkých prenosov osvetlovačov a iných
technikov z bratislavského ústredia.
Štúdio je rozčlenené do štyroch producentských centier. Hlavná redakcia
spravodajstva a športu denne vyrába tri minúty do celoštátneho a deväť min. do regionálneho
spravodajstva a ďalej relácie ako Kaktus, Šanca a športové prenosy. Programové centrum
publicistiky a dokumentu vytvára programy ako TV senát, Televíkend, Čo nás páli a Téma.
Centrum umeleckých programov sa sústreďuje na hudobné programy ako Hviezdička a
Spievanie vo vani, folklórne programy, umelecké dokumenty - napr. Kalendár zvykov - a na
krátke dramatické útvary ako Povesti a balady. Je jediným štúdiom v SR pracujúcim s
mímom Milanom Sládkom, a to na programoch Abeceda uja Sládka a Dopraváčik uja Sládka.
Činnosť centra dabingu, ktoré podľa Petra Zemeníka patrí k najlepším v SR a pozitívne
ovplyvňuje prísun zahraničných filmov z Bratislavy.

Divadlo z Pasáže
Banskobystrické Divadlo z Pasáže, ktoré pracuje s mentálne postihnutými hercami patrí k
jedinému svojho druhu na Slovensku. Spolu 250 predstavení v 13 mestách Banskobystrického
kraja plánovalo odohrať v rámci projektu Modrožltá vzducholoď na podporu vstupu SR do
EÚ banskobystrické Divadlo z Pasáže (DzP). Dňa 4.marca o tom na tlačovej besede v
B.Bystrici informovala riaditeľka DzP Viera Dubačová. Projekt predstavení mentálne
postihnutých hercov získal v rámci predreferendovej kampane o vstupu SR do EÚ
štvrťmiliónový grant od Úradu vlády, ktoré sa využijú predovšetkým na cestovné, prenájmy
techniky a priestorov, výrobu letákov a odmeny asistentov a organizačných pracovníkov.
Mentálne postihnutí herci chcú chránené dielne a chránené bývania ako v štátoch EÚ a vedia,
že pôjdú ak nie do EÚ, tak späť do ústavov, potvrdila pre médiá riaditeľka DzP Viera
Dubačová. V každom meste sa nielen odohrajú dve predstavenia inscenácie Mesto, ale
uskutoční sa informačná kampaň pri predaji vstupeniek, pri propagácii vystúpení a pri
osobných stretnutiach pri žltomodrom autobusu, ktorý bude DzP používať. Každé
predstavenie bude sprevádzať okrem pre DzP tradičného úvodného príhovoru poinscenačná
diskusia s hercami a aktivistami DzP o ich dôvodoch, prečo postihnutí herci podporujú vstup
SR do EÚ. Riaditeľka tvrdila, že herci DzP na vystúpeniach v Belgicku a Dánsku spoznali
svojich kolegov, ktorí pracujú v chránených dielniach a majú chránené bývania, a preto sa
rozhodli dosiahnúť podobné podmienky aj v SR. Ako podotkla, podporujú decentralizáciu
sociálneho systému a vedia, že ak nepôjdú do EÚ, tak budú nútení vrátiť sa do ústavov.
Zdôraznila, že ambíciou postihnutých hercov a umelcov je poskytovať svoje umelecké
vystúpenia a diela ako rovnocenné s produktami zdravých umelcov a nie ako charitu. Ocenila,
že po minuloročnom festivale arteterapie štátov V4 v B.Bystrici začala uvažovať aj VŠMU o
štúdiu arteterapie ako predmete výučby.

Bábkové divadlo na Rázcestí
Premiéru "divadla o klaunoch, maňuškách a bocianej kráľovnej", detskej rozprávky Bolko a
Bolka 28.marca uviedlo banskobystrické Bábkové divadlo Na rázcestí. O novej hre
informovala riaditeľka BDNR, autorka scenára a réžisérka v jednej osobe, Iveta Škripková.
Príbeh dvojice klaunov a manušiek - ich dušičiek je príbehom o tom, ako sa najskôr pohádali,
aby potom pochopili, že môžu žiť spolu a nehádať sa. Sprostredkovateľom medzi Bolkom a
Bolkou, resp. ich maňuškami Jankom Valibukom a Mariškou Divokou je Bociania kráľovná,
ktorá posúva myslenie hrdinov a dej rozprávky. Divákom - hra je pre päťročných a starších 124

sa v postavách predstavia Ján Haruštiak, Mária a Šamajová a Marianna Mackurová. Scénu,
kostýmy a bábky navrhla Larisa Gombárová, dramaturgom a autorom textov piesní bol
Marián Pecko, hudbu zložil Róbert Mankovecký.

Harmónia BBB - premiéra nového súboru
Premiérou tanečnej koláže "Svet je plný vtákov, ktorí zablúdili v prázdnom nebi" predstúpil
dňa 31.marca pred divákov nový tanečný súbor Harmónia BBB zložený z členov Štátnej
opery v B.Bystrici, tanečného súboru Blesk a viacerých neprofesionálnych tanečníkov. Ako
uviedla režisérka a autorka námetu a choreografie Tatiana Jánošová, ide o ezoterický až
mytologický príbeh o nekonečnom kolobehu ročných období rozprávaný tromi vranami. Na
scéne sa počas 67 minút vystrieda 19 tanečníc a tanečníkov, aby na hudbu Astora Piacolu a
bulharskú mytologickú hudbu Asychia a slová Kamila Peteraja predviedli svoje poňatie
neoklasického, moderného tanca. Výtvarná stránka koláže je dieľom Pavla Hadača.
Tatiana Jánošová je 27-ročná Prešovčanka, absolventka štúdia tanca na košickom
konzervatóriu. V Štátnej opere v B.Bystrici pôsobí šesť rokov, o.i. podstúpila štvormesačnú
prax u tanečných majstrov v Japonsku. S novým predstavením by chcel súbor vycestovať aj
do zahraničia.

Štúdium tanca
Premiéru tanečného predstavenia "Aina pre päť singlov" 4.apríla uvedlo Štúdio tanca v
B.Bystrici. Režisér a choreograf Milan Kozánek a dramaturg Martin Kubran na spoločný
námet vytvorili predstavenie pre päť "singlov" - tri dievčatá a dvoch mládencov - s ich piatimi
príbehmi zblíženia a rozchodov. Ako pre SITA uviedol M.Kozánek, dielo obohacuje súčasný
moderný slovenský tanec o silnú dramaturgickú rovinu, nie je abstraktné, ale blíži sa k
divadelným výrazom.
Každý z pätice má svoj príbeh, svoj charakter, problémy, výpoveď o vzťahu a
rozchodu. Autor vyzdvihol, že sa príbehy veľmi priblížili k životu, a priznal tiež, že vyúsťujú
v smutný pocit, ale aj v otázku "je to dobré či zlé?". Hudbu zložil Pavel Šuška na motívy
ľudových piesní a tanec sprevádzajú aj slová ľudových piesní a rozprávaní. Scéna a kostými
sú dieľom Tomáša Cillera.
V Štúdiu tanca sa M.Kozánek dnešnou premiérou uviedol po druhý raz; doteraz ŠT
hrá dvojpredstavenie Twins, kde sa podielal na jednej jeho časti.V Štúdiu tanca premiéra Aina
pre päť singlov zožala u publika úspech. Téma o piatich prípadoch zblíženia a rozchodov
bola spracovaná s umeleckým nasadením tvorcov.

VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA V BANSKEJ BYSTRICI
V ROKU 2003
Patrila medzi stabilných šíriteľov knižnej kultúry a poznania pre všetkých občanov na území
mesta Banská Bystrica. Plnenie hlavného a dlhodobého cieľa knižnice, ktorým je najmä
včasné a dostatočné sprístupňovania kníh a ostatných dokumentov všetkých kategóriam
občanov bolo aj v roku 2003, vzhľadom na nízky celkový stav knižničného fondu v pomere
k počtu obyvateľov a používateľov, ako aj vzhľadom na nízke dopĺňanie novými
dokumentami, problematické. Dopĺňanie knižničného fondu nákupom bolo nižšie ako v roku
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2002. Knižnica tak stále nebola schopná v potrebnej miere uspokojiť dopyt po nových
knihách, čo sa prejavilo aj v miere spokojnosti používateľov a poklese čitateľov a
výpožičiek.
*
na dopĺňanie knižničného fondu novou literatúrou sa z mimorozpočtových zdrojov
podarilo získať 50.000 Sk z Mestského úradu v Banskej Bystrici; dopĺňanie fondu je však
stále výrazne nedostatočné
*
úspešne prebehol proces preklasifikácie knižničného fondu v zmenených triedach
MDT a jeho prestavanie v regáloch na pracoviskách služieb, pokročilo sa v redakcii
záznamov elektronickej databázy knižničného fondu
*
napriek využívaniu realizovaných podujatí (napr. rozdávaním prihlášok za čitateľa
účastníkom) a ďalším propagačným aktivitám poklesol počet registrovaných čitateľov a
výpožičiek
*
zvýšil sa záujem o kultúrno-výchovné podujatia zo strany škôl, knižnica realizovala až
502 podujatí.
*
úspešne sa pokračovalo v programe elektronizácie knižnice :
*
pre oddelenie beletrie, odbornej a regionálnej literatúry na Švantnerovej 18 , pre
oddelenie pre deti a všetky odborné pracoviská na Bakossovej 2 bolo od augusta zabezpečené
cenovo výhodné širokopásmové pevné pripojenie na internet (ADSL). Celkovo tak počet PC s
možným prístupom na internet stúpol na 21 ( z toho 7 pre používateľov).
*
z pridelených kapitálových investícií i vlastných zdrojov sa doplnila výpočtová
technika - 7 zo zakúpených 8 PC skvalitnilo technické vybavenie pracovísk knižničnoinformačných služieb. Stále však sú v prevádzke zastaralé PC, ktoré je potrebné vymeniť.
*
priestorové podmienky činnosti knižnice sa nezmenili, stále nebolo rozhodnuté o
výsledku dlhoročného reštitučného súdneho sporu o budovu na Bakossovej 2
a/ Plán hlavných úloh knižnice na rok 2003 bol priebežne aktualizovaný a jeho plnenie
hodnotené riaditeľom na poradách vedenia. Spracované boli informácie, výkazy, dotazníky
týkajúce sa rôznych aspektov činnosti a hospodárenia knižnice a knižníc v regióne.
b) Zjednodušením organizačnej štruktúry vznikli len 3 samostatné útvary - útvar ekonomickotechnickej činnosti, útvar metodickej činnosti (útvar riaditeľa) a útvar knižničnoinformačných činností, do ktorého bol začlenený aj pôvodný útvar knižnično-informačných
fondov. Tak sa dosiahla lepšia prepojenosť súvisiacich činností zabezpečujúcich služby
používateľom a jednou pracovníčkou z útvaru fondov bol posilnený bibliografický úsek
služieb. Zrušením obedňajšieho hodinového zatvorenia ďalšou úpravou sa zvýšil týždenný
výpožičný čas na 3 pracoviskách spolu o 16 hodín týždenne.
c) Bol spracovaný nový Organizačný poriadok VKMK. Spracovaná bola interná smernica
na vykonávanie finančnej kontroly, ako aj nový Knižničný a výpožičný poriadok platný od
1.5.2003, z ktorého výťah dostáva aj každý čitateľ. Zabezpečili sa úlohy v súvislosti so
zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v podmienkach knižnice a
zmenami v zákonníku práce.
Odborní pracovníci knižnice sa podľa možností a pracovného zaradenia zúčastňovali na
odborných podujatiach organizovaných inými subjektami, napr : o verejnom obstarávaní
knžničného fondu (Klinec, Hudecová, Tomášková), o tvorbe webových stránok (Ivaničová),
o štátnej pokladnici (Beláková), o účtovníctve príspevkových organizácií (Beláková),
o informatizácii a elektronizácii knižníc (Klinec), o nových trendoch v poskytovaní
informačných služieb v knižniciach (Donovalová, Sanitrová), o detských čitateľoch v knižnici
(Klimentová), o zákone o ochrane osobných údajov (Ivaničová), o podporných fondoch EU
a projekte Kultúra 2000 (Klinec), na sympóziu INFOS 2003 (Klinec), na prezentácii
publikácie Kto bol kto v Banskej Bystrici (Donovalová), na seminároch a školeniach o správe
registratúry (Kováčová), poradách riaditeľov, metodikov, bibliografov v SNK a KK (Klinec,
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Hudecová, Donovalová). Riaditeľ sa zúčastňoval rokovaní zasadnutí správnej rady
Slovenskej asociácie knižníc a predstavenstva Spolku slovenských knihovníkov.
d) Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle účasti na dlhodobých kurzoch v roku 2003 nebolo.
Jedna pracovníčka, ktorá nastúpila v priebehu roka do útvaru knižnično-informačných
služieb-oddelenia pre deti, študuje popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte UMB.
Technický stav jedinej budovy v správe VKMK - na Bakossovej 2 sa zhoršuje.Vykonávala
sa iba drobná údržba a opravy. Fasáda si vyžaduje obnovu, je potrebné vymaľovať interiéry
prízemia a polosuterénu, vykonať sanáciu zavlhnutého sociálneho zariadenia , ako aj obnoviť
oplotenie, ktoré sa rozpadáva. Potrebnú rozsiahlejšiu údržbu a obnovu doposiaľ blokoval
nielen nedostatok financií ale aj dlhoročný reštitučný súdny spor.
Po treťom rozsudku okresného súdu z 28.2.2000 ( ktorý ukladal vydať budovu), a našom
odvolaní krajský súd rozsudok okresného súdu uznesením z 27.9.2000 zrušil a nariadil na
okresnom súde ďalšie dokazovanie. Knižnica sa vyjadrovala písomne k ďalšiemu znaleckému
posudku, ktorý dal vyhotoviť súd. Na okresnom súde sa v októbri 2003 konalo pojednávanie,
ktoré bolo odročené.
Technické vybavenie knižnice sa zlepšilo obstaraním 8 PC a 4 digitálnych kopírok, 2
laserových snímačov čiarového kódu, ktoré boli zaradené na pracoviská knižničnoinformačných služeb. Boli vykonané potrebné opravy služobného auta, počítačovej,
kopírovacej techniky a príslušenstva. Elektrické vykurovacie pece v budove na Bakossovej 2
sa čoraz častejšie opravujú a je potrebné v budúcich rokoch plánovať ich výmenu.
KNIŽNIČNÉ SLUŽBY, VÝPOŽIČKY, POUŽÍVATELIA
V roku sa dosiahlo spolu 304.514 výpožičiek, čo je o 6.173 menej ako v roku 2002. Pokles
zaznamenali absenčné i prezenčné výpožičky - najmä odbornej literatúry pre dospelých a
krásnej literatúry pre deti. Mierne stúpol počet výpožičiek periodík.
Podiel prezenčných výpožičiek tvoril 15,8 %, z celkového počtu výpožičiek. Z prezenčných
výpožičiek tvorili výpožičky kníh 21,4 %, periodík 68,6 % a ostatných dokumentov 10 %.
Z absenčných výpožičiek tvorili výpožičky kníh 89 %, periodík 10% a ostatných
dokumentov 1 %. Z 228.200 absenčných výpožičiek kníh predstavovali výpožičky kníh
vydaných v slovenčine (187.064) 82 %, v češtine (35.617) 15,6 %, v angličtine (2.055) 0,9 %,
v nemčine (431) 0,2 %, vo francúzštine (94) a ruštine (97) spolu 0,08 %.
Z absenčných výpožičiek kníh tvorili výpožičky kníh napísaných a vydaných originálne v
slovenčine (42.289) 19,8 %, prevažná časť boli preklady z iných jazykov - najviac sa čítali
preklady z angličtiny (116.430) 51 %, nemčiny (19.673) 8,6 %, češtiny (15.402) 6,7 %,
francúzštiny (14.151) 6,2 % a z ruštiny (3.632) 1,6 % K najčítanejším zahraničným autorom
pre dospelých patrili D. Steelová (2.184), J: Benzoniová (1.177), D. Francis (967), R.
Pilcherová (875), S. Sheldon (780), R. Rendell (660), E. McBain (648), S. King (432), R.
Cook (511), J. Collins (459). Zo slovenských autorov sa najviac požičiavali M. Kukučín
(511), M. Rúfus (344), J.G. Tajovský (316), T. Keleová-Vasilková (308), J.C. Hronský (277),
H. Zelinová (236), V. Zamarovský (235). K najčítanejším zahraničným autorom pre deti
patrili W. Disney (3.533), L.E. Blair (1.763), T. Brezina (1.072), W. Arden (831), R. Arthur
(741), J.K. Rowling (587), J. Verne (498), E. Blynton (493), M. Cabot (383). Zo slovenských
autorov to boli M. Ďuríčková (583), K. Jarunková (233), K. Bendová (226), M. RázusováMartáková (219), Ľ. Podjavorinská (206). Počet registrovaných používateľov (10.212) bol o
573 nižší, ako v roku 2002. Najväčší pokles zaznamenali Oddelenie beletrie, odbornej a
regionálnej literatúry (- 202) a pobočka Kráľovohoľská (-184). Podiel používateľov do 15
rokov ( 5.460) poklesol o 365 a dosahuje stále ešte 53,5 % podiel mládeže od 15-18 rokov
(1.195) je 11,7 % a podiel dospelých (3.557) je 34,8 %.Z celkového počtu používateľov
výrazne prevažovali ženy a dievčatá ( 6.700) 65,6 %, muži a chlapci tvorili iba ( 3.512) 34,4
%. Podľa trvalého bydliska predstavovali registrovaní používatelia z Banskej Bystrice až (
8.585) 84 %, používatelia obcí okresu Banská Bystrica (609) 6 %, z obcí okresu Brezno (126)
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1,2 % a obyvatelia zo zvyšku Slovenska (892) 8,8 %.V spolupráci so Slovenskou knižnicou
pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, ktorá poskytovala súbory zvukových kníh sa
poskytovali služby zrakovo postihnutým používateľom (1.256 výpožičiek zvukových kníh).
Knižnično-informačné služby boli poskytované podľa nového Knižničného a výpožičného
poriadku a cenníka na základe ročného zápisného (okrem detí do 15 rokov), pričom základné
služby v zmysle nového zákona o knižniciach č. 183/2000 boli bezplatné. Základné
informácie poskytovali používateľom všetky pracoviská služieb. Spolu bolo na pracoviskách
služieb evidovaných 3.830 faktografických a bibliografických informácií.Naďalej bol záujem
používateľov o rešerše, ktorých bolo spracovaných 47 s 2.406 záznamami a 37 prílohami
pripojených plných textov z informačných zdrojov na internete. Knižnica sprostredkovala
čitateľom aj 37 opakovaných rešerší, z ktorých 31 bolo zaslaných elektronickou poštou.
Pozitívne sa v tejto súvislosti prejavuje fakt, že na webovej stránke knižnice sú vystavené aj
súpisy už spracovaných rešerší.Okrem toho knižnica spracovala pre čitateľov aj ďalších 15
menších písomných klasických rešerší z vlastných informačných zdrojov. Dopĺňala sa
regionálna bibliografická báza dát – excerpovaných bolo 421 záznamov . Báza dát
regionálnych osobností a udalostí OSUD sa doplnila o 170 záznamov, obsahuje 700
osobností. Napĺňanie databázy osobností je potrebné zintenzívniť. Okrem regionálnej
bibliografickej ročenky za rok 2002 (Okresy Banská Bystrica a Brezno za rok 2002) boli
spracované aj výberové bibliografie Príroda okolo nás, Kytička pre mamičku, (rozpracovaná
bibliografia Poznaj svoje mesto) a 3 bibliografické letáky (Ján Beňo, Mikuláš Kováč
a propagačný leták o službách OBORL). Bol spracovaný aj súpis vlastných rešerší za rok
2002. V oddelení beletrie, odbornej a regionálnej literatúry, oddelení pre deti a pobočkách na
základných školách bol pracovníkom i používateľom na získavanie informácií k dispozícii
internet a dokumenty a databázy na CD-ROM. V 2. polroku sa znížili poplatky za internet
ADSL na polovicu a mierne sa zvýšilo využívanie internetu - využívalo ho 732 používateľov
(315 hodín). Z celkovej ponuky asi stovky titulov CD-ROM sa realizovalo 3.771
prezenčných výpožičiek, najmä v školských pobočkách. Malý záujem o tento zdroj
informácií pretrváva v oddelení beletrie, odbornej a regionálnej literatúry ( 41 prezenčných
výpožičiek). Málo využívané boli databázy vydavateľstva EBSCO v rámci projektu EIFL
Direct prostredníctvom internetu ako aj dodávaných nosičov CD-ROM a DVD-ROM, ktoré
sú k dispozícii používateľom priamo, alebo s pomocou pracovníčky knižnice. Na
rešeršovanie slúžila aj databáza SNB a ČNB na CDROM a DVD. Prehľady o činnosti
verejných knižníc za rok 2002, plné texty periodika Knihovnícke informácie, ako aj
informácie o podmienkach centrálneho nákupu pre obecné knižnice.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Kultúrno-výchovné podujatia so zameraním na literatúru, hudbu, vyučovacie predmety,
spoločensky aktuálne témy a informačnú výchovu boli aj v roku 2003 významnou súčasťou
aktivít knižnice. Boli pripravované a realizované pracovníkmi knižnice, nečerpali sa na ne
žiadne vyčlenené finančné prostriedky. Na 6 pracoviskách služieb (z toho 4 špecializované na
prácu s deťmi) bolo realizovaných spolu 502 podujatí pre 10.674 detí. Z toho 358
literárnych a tematických náučných, 45 hudobných a 99 podujatí bolo venovaných
informačnej výchove. Vzhľadom na pôsobenie ŠVK v meste a jej orientáciu na stredoškolskú
a vysokoškolskú mládež, ako aj na priestorové možnosti VKMK, boli podujatia zamerané
najmä na deti do 15 rokov. Pri plánovaní a realizácii podujatí sa bral do úvahy záujem škôl,
ktorým sa zaslali ponukové zoznamy. Prihlášky na podujatia zaslané do knižnice zo škôl
a konkrétne termíny sa priebežne aktualizovali telefonicky a osobne. Pri podujatiach sa
využívala všetka dostupná literatúra a informačné pramene, výstrižkové albumy, audiálne
a videodokumenty. Podľa potreby sa uplatňovali aktivizačné prvky, práca v skupinách a pod.
Koncom marca sa knižnica zapojila do Týždňa slovenských knižníc a cyklického
každoročného podujatia Literárna Banská Bystrica. Medzi hlavné podujatia tu patrili
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besedy s autormi Jánom Beňom a beseda o knihe a živote básnika Mikuláša Kováča s jeho
manželkou. V priestoroch UMB sa konala prezentácia personálnej bibliografie prof. Milana
Jurča Glinu, ktorú knižnica vydala knižne aj na CD ROMe. Spolu sa počas týždňa na štyroch
pracoviskách služieb realizovalo 30 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 786 detí. Okrem
uvedených podujatí sa v knižnici realizovalo 20 exkurzií, 205 videoprojekcií, 77 výstaviek
literatúry a 188 násteniek najmä k literárnym výročiam spisovateľov.

DNI KULTÚRY JAPONSKA - 1. ročník
Ojedinelý kultúrny zážitok mali možnosť získať občania mesta na I. ročníku Dni kultúry
Japonského kráľovstva. v Banskej Bystrici 24.9.2003. Koncert tradičných piesní a výstava
panelov s fotografiami „Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v Japonsku“
v spoluorganizácii veľvyslanectva, mesta Banská Bystrica a Štátnej vedeckej knižnice.
Témaou koncertu boli japonské a slovenské piesne a skladby na klavír v podaní japonských
umelcov. Na koncerte tradičných piesní účinkovali japonské umelkyne: HIGANO Nao
(operná speváčka, sopran) ASAHINA Tomoko (klaviristka).
Výstava o Japonsku v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice trvala 24.9- 20.10.2003
Výstavný materiál bol poskytnutý z Budapeštianskej pobočky The Japan Foundation
„Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v Japonsku“ Panely mali rozmer:
50cm x 60cm, 56 ks, expozíciu obohacovala mapa Japonska . Výstava pôsobivými
fotozábermi ukázala , aké pozoruhodnosti má táto vyspelá ostrovná krajina. Krátky výklad
k výstave podala pani Mashimo kultúrna atašé japonského veľvyslanectva. Prednáška a
besedu o dnešnom Japonsku viedol kultúrny atašé veľvyslanectva. Súčasťou podujatia bol aj
rituál podávania japonského zeleného čaju a japonských sladkostí. Podujatie spoločne so
štátnou vedeckou knižnicou pripravovalo aj Mesto Banská Bystrica, jeho Referát školstva,
vzdelávania a kultúry.

Festival Viliama Figuša Bystrého - 25. ročník festivalu zborového
spevu
Bol dôkazom, že Banská Bystrica si môže smelo dať prívlastok Mesto zborového umenia.
Štvrťstoročná existencia festivalu s medzinárodnou účasťou dala možnosť súborom
prezentovať svoju tvorbu , ale poskytla aj divákom - občanom mesta mnoho
nezabudnuteľných zážitkov.
Na otvorení festivalu sa primátor mesta prihovoril takto : :
"Vážení účastníci 25. ročníka festivalu zborového spevu VFB- vzácni hostia, dámy a páni,
ako primátorovi mesta mi pripadla dnes čestná a slávnostná povinnosť otvoriť jubilejný 25.
ročník festivalu zborového umenia. Mesto Banská Bystrica je hrdé na to, že mohlo 25.rokov
podporovať tento vzácny sviatok zborového vokálneho umenia. Festival sa z pôvodne
regionálneho podujatia stal jedným z najvýznamnejších na Slovensku. Jeho zahraniční
účastníci šírili dobré meno hudobnej kultúry Banskej Bystrice do európskeho kultúrneho
priestoru. Pravidelnými hosťami festivalu boli poprední hudobní skladatelia zborovej tvorby,
muzikológovia a interptreti a publicisti. Iba máloktoré mesto na Slovensku sa môže pochváliť
takými bohatými hudobnými tradíciami ako naše starobylé mesto. V tomto roku uplynie 748
rokov od udelenia kráľovských mestských privilégií. Od tohto obdobia sa odvíjajú aj dejiny
cirkevného zborového spevu. Zborový spev nám poskytuje hlboké hudobné zážitky. Ako
jeden z najvyšších prejavov ľudského ducha obohacuje tým, že spája ľudí, spája hlasy do
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harmonického celku a nepotrebuje tlmočníkov . Dámy a páni, dnešný večer je výnimočný
tým, že v našom pôsobivom chráme festivalové skladby ovoria jubilejný- 25. ročník festivalu.
Ako primátor mesta ďakujem všetkým organizátorom, dirigentom, spevákom a nadšencom,
ktorí vytvorili jeho štvrťstoročné dejiny. Osobitne chcem vyzdvihnúť zakladateľské osobnosťi
Prof. Evy Michgalovej,CSc., Doc.Tibora Sedlického,CSc., laureáta Ceny primátora mesta
Banská Bystrica, docenta Milana Pazúrika,CSc., za ich zásluhy o tento festival. V mene
všetkých milovníkov umenia vyjadrujem presvedčenie, že Festival Viliam Figuša Bystrého
bude obohacovať festivalovú mapu zborového spevu Európy do ďalších okrúhlych výročí.
Želám zahraničným i domácim účastníkom, odbornej porote, publiku i hosťom
nezabudnuteľnú tvorivú atmosféru a zážitky, ktoré pretrvajú." Do pípravných prác festivalo
bolo zapojené aj Mesto Banská Bystrica . Predsedom prípravného výboru bol Doc. Milan
Pazúrik. Tajomníčkou festivalu bola Mgr.Ľudmila Graussová. Festival mal vysokú obsahovú
i formálnu úroveň.

Múzeum- domov múz - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v
roku 2004
Literárne a hudobné múzeum bolo tradičným šíriteľom literárnej a hudobnej kultúry na
území mesta. Nadriadený orgán múzea, ktoré je v jednom organizačnom komplex so Štátnou
vedeckou knižnicou je Ministerstvo kultúry SR .
Dňa 22. apríla 2003 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie expozície Múzeum-domov múz
v podkroví ŠVK na Lazovnej ulici č. 9. Na otvorení sa zúčastnil Dr. Stanislav Mičev - riaditeľ
kancelárie štátneho tajomníka MK SR, PhDr.Eva Chylová - vedúca oddelenia kultúry
Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcovia akademickej obce, médií a mnohé iné
významné osobnosti.
Múzejné expozície v sídle: Múzeum – domov múz (Literárny salón, Hudobný salón,
Bábkarský salón).
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Vysunuté expozície:Expozícia
J.G.Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove Expozícia Jozefa Murgaša v Tajove a Expozícia
Pavla Tonkoviča v Podkoniciach Pracovníci s cieľom dokumetovať bohatý kultúrny život
navštívili mnohé partnerské a dokumentované inštitúcie v Banskej Bystrici (Rádio Regina
Slovenský rozhlas, redakcia Smer, pracoviská UMB, Štátna opera, Slovenská televízia, RTV,
AZTV, Akadémia umení, Konzervatórium J.L.Bellu, ZUŠ J.Cikkera, Bábkové divadlo na
Rázcestí, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Stredoslovenské múzeum, Múzeum SNP, Ikar,
Stredoslovenské osvetové stredisko, Mestský úrad, Štátne lesy SR, základné školy,
kníhkupectvá, tlačiarne, galérie a i.), osobnosti v spojitosti s dokumentáciou tradícií
bábkarstva na Slovensku - rodinu Dušovú, Zarembovú, Ivicu Ozábalovú, Igora Rymarenka,
Eduadra Sousedíka ako aj osobnosti literatúry a hudby rodinu Pavlištovcov, P.Hrúza, Eriku
Podlipnú, N.Hosťoveckú, V.Hegerovú, Zlatku Solivajsovú, Evu Karvašovú, Petra Kováčika,
Ladislava Ťažkého, Š. Žáryho, J.Beňa, D.Mikolaja, J.Rezníka, J.Bilyho, E.Plintovičovú,
Máriu Bodenkovú, Alžbetu Machovičovú, M. Andrašovanovú, V. Didiho, A.Melichera,
Vl.Gajdoša a J.Iršaia. Vo Zvolene navštívili Divadlo J.G.Tajovského, Lesnícke a drevárske
múzeum, Strednú priemyselnú školu drevársku, DJGT, Zvolenský zámok, v Bratislave
Divadelný ústav, Spolok slovenských spisovateľov, redakciu Literárneho týždeníka,
Slovenské národné múzeum, Hudobný fond, Slovenskú hudobnú úniu, dom, v ktorom žil
J.Cikker, v Hornej Lehote PI S.Chalupku, na Hrušove Hontiansku parádu, v Detve FSP Detva
´03, v Liptovskom Mikuláši Múzeum J. Kráľa a MsÚ, v Dolnom Kubíne Oravské múzeum
P.O.Hviezdoslava a Oravskú knižnicu, v Brezne MKS, vo Zvolenskej Slatine ZŠ T.Vansovej
a PI T.Vansovej, v Martine Etnografické múzeum SNM, v Lučenci Novohradské múzeum,
Turíčky, Bojnice, Oravskú Polhoru, Stupavu a Hronský Beňadik.
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Akvizícia bola zameraná na doplnenie fondov osobností, inštitúcií, telies, spolkov a akcií v
oblasti hudby a literatúry minulosti a súčasnosti s osobitným zreteľom na osobnosti
V.Didiho, A.Ciglana, J.Iršaia, Vl.Gajdoša, T.Andrašovana, J.Egryho, I.Bázlika, B.Hronca,
J.Cikkera, B.Šofra, J.Bodenka, Ľ.Ondrejova, P.Šuleja, D.Mikolaja, J.G.Tajovského, J.Bilyho,
S.Očenášovej, F.Švantnera, N.Hosťoveckej, P.Hrúza, Z.Solivajsovej, L.Ťažkého,
K.Bendovej, M.Ďuríčkovej, P.Kováčika, K.Jarunkovej, I.Plintoviča, O.Zahradníka,
D.Machalu, J.Kuniaka, M.Kováča, A.Chudobu, J.Mistríka, E.Podlipnej, Š.Žáryho, M..Jurču,
M.Komorovej, M.Rázusa, A.Sládkoviča, a na osobnosti bábkového umenia, ďalej na
doplnenie fondov inštitúcií v Banskej Bystrici ako Akadémia umení, Konzervatórium
J.L.Bellu, Univerzita Mateja Belu, Základná umelecká škola J.Cikkera, Štátna opera, Bábkové
divadlo na Rázcestí, Divadlo z Pasáže a na Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, ďalej na
doplnenie fondov spolkov, telies, hudobných festivalov (Festival zborového spevu Viliama
Figuša-Bystrého, Detský hudobný festival J.Cikkera), festivalov v oblasti folklóru, podujatí v
oblasti literatúry (Literárna Banská Bystrica, Chalupkovo Brezno).
Fond výrobcov ľudových hudobných nástrojov bol doplnený o fotografie výrobcov
L.Libicu, M.Fiľu, A.Králika, J.Seleckého, J.Krnáča, A.Baláža, M.Katreniaka a D.Šúra
a Majera. Ďalej bol doplnený o gajdy od T.Koblíčka, Fr.Skurčáka, J.Dufeka, R. Trnovca
a L.Koblíčka.- Významnou bola akvizícia šiestich hudobných skladieb v rukopise od
hudobného skladateľa, pedagóga a dirigenta Vojtecha Didiho, akvizícia hudobných
autografov a výtvarných prejavov od hudobného skladateľa a pedagóga J.Iršaia, predmetov
súvisiacich so životom a tvorbou hudobného skladateľa a pedagóga Vl. Gajdoša, akvizícia
predmetov z pozostalosti hudobného skladateľa T.Andrašovana, významná a bohatá bola
akvizícia predmetov súvisiacich so životom a tvorbou literátov P.Hrúza, N.Hosťoveckej,
E.Podlipnej, P.Kováčika, I.Plintoviča, L.Ťažkého, Š.Žáryho a mnohých ďalších. Fonotéka
bola doplnená o CD s piesňami hudobného skladateľa Braňa Hronca, CD a mg. kazety
s nahrávkami z oblasti folklóru v podaní spevákov ľudových piesní, oblasť populárnej hudby
bola doplnená o druhé CD Zuzana Mojžišová a Jej družina (fúzia rocku a folklóru), oblasť
country hudby o CD skupiny Jazdci. Do knižničného fondu pribudli novinky autorov spätých
s regiónom Banskej Bystrice.
Mgr. S.Žabková doplnila v roku 2004 zbierkový fond múzea o akvizíciu z oblasti
bábkarstva v počte 360 jd /492 ks (bábkové divadielko bábkar. výtvarníčky Jany
Pogorielovej-Dušovej a divadelného technológa Antona Dušu, fotografie, plagáty, ocenenie
od manželov Zarembovcov, bábky z BS Strojárik Martin, dekorácie českých divadelných
umelcov, historické bábky od firmy Münzberg - Praha, bábky zo zbierky Antona Anderleho rodinné bábkové divadlo a kulisy, rodinné bábkové divadlo Christian z r. 1943, bábky od
bábkara Kamila Hübnera z Hnúšte, historické scenáre bábkových divadelných hier, množstvo
dokumentačného, archívneho materiálu a pomocnej literatúry z oblasti bábkového divadla,
trojrozmerné predmety viazúce sa k životu spisovateľa J.G.Tajovského,atď.
Plán akvizície na rok 2003: 400 jd; plnenie 1061 jd/ 1197 ks
Expozícia J.G.Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove
Expozícia Jozefa Murgaša v Tajove
Prevádzka a propagácia expozícií bola priebežne zabezpečená. V období zvýšenej
návštevnosti v mesiacoch máj - jún chodila pri lektorovaní vypomáhať Mgr. M. Lásková.
Expozícia Pavla Tonkoviča v Podkoniciach. Školy z Banskej Bystrici a okolia sú pravidelne
informované prostredníctvom ponukových listov o možnosti návštevy uvedenej expozície.
Dôvodom menšieho záujmu zo strany pedagógov je najmä nevyhovujúce dopravné spojenie
z Banskej Bystrice do Podkoníc, ako aj skutočnosť, že osobnosť P.Tonkoviča nie je súčasťou
učebných osnov. Agitáciu sa snaží zabezpečiť aj starosta obecného úradu Podkonice
a návštevu PI ponúka rôznym skupinám, ktoré navštívia ich obec.
Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
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Expozícia Múzeum – domov múz presídlilo do nových priestorov.
V mesiaci február sa začala demontáž expozície vo výstavných priestoroch na
Lazovnej ul. č. 44. Podieľali sa na nej pracovníci V.Červený, I.Fudra, M.Šípka. Zabalenie
zbierkových predmetov v expozícii zabezpečili M.Tomaščíková a M.Lásková, ktorá exponáty
predtým Vedúca DKÚ zabezpečila propagáciu expozície - v tlači, rozhlase a TV. Vyrobila
nový ponukový list o expozícii, ktorý následne distribuovala na školy v Banskej Bystrici
a v rámci vybraných miest Slovenska (v počte 200 ks v spolupráci s K.Urbanovou). Zároveň
sa zabezpečovala osobná propagácia – kontakty na učiteľov, návštevníkov múzea, atď.
Expozícia už od počiatku svojho sprístupnenia zaznamenala ohlas v radoch širokej verejnosti
a od jej sprístupnenie v podkroví ŠVK ju navštívilo viacero školských výprav zo Slovenska
ale aj zahraničných turistov. V dňoch 20.8.-27. 8.2003 uskutočnili fyzickú revíziu v expozícii
Múzeum-domov múz. Správkyňa depozitára vypracovala správu z revízie a následne
prepracovala zoznam vyinštalovaných predmetov v expozícii.
Návštevnosť v expozíciách rok 2003
Por
adie
1.
2.
3.
4.

SPOLU:

Druh:
Expozície v
Tajove- PD JGT
a PI J. Murgaša
PI Pavla
Tonkoviča v
Podkoniciach
Múzeum –
domov múz
Ľudové
hudobné
nástroje na
Slovensku
-

Škol.
výpravy
7890

Iné výpravy

Jednotlivci

Cudzinci

SPOLU

566

242

184

8882

30

30

20

10

90

2600

500

857

120

4077

500

200

100

45

845

11 020

1 296

1 219

359

13 894

Plánované výstavy na rok 2003:
1/ Ján Levoslav Bella - 160. výročie narodenia - výstava inštalovaná vo foyeri ŠVK od
22.10.- 6.11.2003; scenár: Mgr. Igor Fudra, výtvarno-techické riešenie a realizácia: Vladimír
Červený; návštevnosť: 3300
2/ Štefan Žáry - 85. narodeniny literáta - výstava inštalovaná vo foyeri ŠVK od
18.12.2003- 13.1.2004; scenár: Mgr. Igor Fudra, výtvarno-techické riešenie a realizácia:
Vladimír Červený; - Putovné výstavy LHM
1. Ján Cikker - skladateľ a človek
2. Putovná výstava Básnik a jeho mesto /Mikuláš Kováč/ - je k dispozícii podľa
záujmu. Časť výstavy je inštalovaná v pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.
Vedeckovýskumná prezentácia
Referáty, príspevky, moderovanie na konferenciách, štúdie a príspevky v odbornej
a vedeckej tlači:
24.9.2003-LHM v priestoroch expozície Múzeum-domov múz pripravilo interný
seminár s panelovou diskusiou v rámci Dní európskeho dedičstva v spolupráci
s Pamiatkovým úradom Banská Bystrica pod názvom: Intencie záchrany a využitia kultúrnych
pamiatok v Banskobystrickom regióne
V rámci seminára sa viacerí odborní pracovníci prezentovali zaujímavými
príspevkami k témy ochrany a využitia kultúrnych pamiatok. Seminár poskytol priestor
zhodnotiť súčasnú situáciu v ochrane pamiatok a zbierkových predmetov. Účastníci si
zároveň vymenili skúsenosti a vyjadrili celospoločenskú potrebu ochrany pamiatok
a kultúrneho dedičstva.
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PhDr. Marianna Bárdiová
spracovala heslá osobností pre biografický slovník Kto bol kto v histórii Banskej
Bystrice 1255-2000. Banská Bystrica:2002, Štátna vedecká knižnica. ISBN 80-85169-62-2.
(J.Balčík, V.Kmoníček, M.Kmoníčková, O.Řečinský, J.Sylvestr, K.Šimšík).
publikovaný referát:
Poznámky k téme Hudba a astronómia. In: Astronómia tradične a netradične. Zborník
referátov. Banská Bystrica: 2001, Krajská hvezdáreň. s. 13-22. (vyšlo v r .2003).
publikácia:
Bárdiová, Marianna – Bibza, Peter, zost.: Viliam Figuš – Bystrý: Tou našou dolinkou.
Zborové skladby. Banská Bystrica:2003, Adade pre PKO a ŠVK-LHM. 64 s.ISBN: 8088976-14-6.
PaedDr. Jana Borguľová
predniesla referát s názvom Súkromné zbierky v LHM a predniesla na odbornom
seminári Intencia záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v banskobystrickom regióne
v ŠVK-LHM dňa 24.9.2003
predniesla referát Podpredseda SNR Laco Novomestský na seminári o NR SR
konanom v ŠVK
Mgr. Zlatka Troligová
predniesla referát pod názvom Rodina Maróthyovcov v zb. fonde ŠVK-LHM
prednesený na seminári Maróthyovci v dejinách Novohradu v Novohradskom múzeu
v Lučenci dňa 10.10.2003
predniesla referát pod názvom Zachované maľované divadelné opony na Slovensku so
zreteľom na predoponu z Tajova Nad Tatrou sa blýska zo zbierok LHM a jej záchranu,
prednesené na seminári v ŠVK-LHM Intencia záchrany a využitia kultúrnych pamiatok
v banskobystrickom regióne dňa 24.9.2003
Mgr. I. Fudra
predniesol referát o J.L.Bellovi na odbornom seminári v rámci Festivalu zborového
spevu Viliama Figuša-Bystrého, ktorý sa konal 25.4.2003 v Banskej Bystrici.
predniesol koreferát na vedecký seminár Ján Levoslava Bella-národovec a Európan
pod názvom Osobný fond J.L.Bella v zbierkovom fonde ŠVK-LHM v Liptovskom Mikuláši
Mgr. S. Žabková
publikovala recenzie na viaceré publikácie z oblasti histórie a dejín umenia (Rastislav
Bero: Krása architektúry, Nový Biografický lexikón Slovenska, Biografický slovník - Kto bol
kto v histórii Banskej Bystrice v rokoch 1255- 2000).
pripravila koreferát: Špecifiká múzejnej prezentácie ŠVK-Literárneho a hudobného
múzea v Banskej Bystrici, ktorý predniesla na II. ročníku odborného seminára: Múzeum
školou a hrou v Hronci, 30.9.-1.10.2003
Odborné konzultácie, bádatelia, metodická pomoc, posudky:
pracovníci LHM poskytli v roku 2003 bádateľom konzultácie a výpožičky
zbierkových predmetov a študijných materiálov - 335 x (v. tabuľku výdaj a príjem zbierok).
odborná pomoc pri príprave dokumentárneho filmu Literárne prechádzky po
stredoslovenskom kraji, ktorý realizovala STV (Mgr. Z.Troligová).
Popularizačná prezentácia – zodp. vedúca DKÚ a odb. pracovníci DKÚ a SVÚ
V hodnotenom období sa priebežne pripravovali a realizovali všetky plánované
popularizačné podujatia, ako aj ďalšie podľa aktuálnych požiadaviek.
Špecializované vyučovacie hodiny v múzeu sa uskutočnili podľa požiadaviek škôl a
verejnosti. Realizovaných bolo 12 vyučovacích hodín pre 276 študentov:
31.3. 2003 - Regionálni autori - Mgr. Z.Troligová
6.5. 2003 - Ľudo Ondrejov a František Švantner- Mgr. Z. Troligová
25.6. 2003 - Regionálni spisovatelia - Mgr. Z.Troligová
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27.5. 2003 - Matej Bel a jeho Notitia- Mgr. M.Lásková
10. 6. 200 3 - Regionálni autori - Mgr. Z.Troligová
10.6. 2003 - Matej Bel a jeho Notitia- Mgr. M.Lásková
25.9.2003 - Regionálni autori - Mgr. Z.Troligová
16.10.2003 - Martin Rázus- Mgr. Z.Troligová
23.10.2003 - Regionálni autori - Mgr. Z.Troligová
14.11.2003 - Andrej Sládkovič - Mgr. Z.Troligová
27.11.2003 - Andrej Sládkovič - život a dielo - Mgr. Z.Troligová
27.11.2003 - Andrej Sládkovič - život a dielo - Mgr. Z.Troligová
Čajové party z dôvodu sťahovania múzea boli realizované len v druhom polroku.
18.11.2003 - Viera Hegerová-v priestoroch expozície Múzeum-domov múz, pripravila
a moderovala PaedDr. Jana Borguľová
24.11.2003 - Štefan Žáry, v Klube dôchodcov Harmónia - pripravila a moderovala
Mgr. Z.Troligová
Členovia klubu Harmónia a Klubu seniorov sa pravidelne zúčastňovali múzejných
podujatí.
Vlastivedné prechádzky po evanj. cintoríne pri hroboch významných dejateľov sa
uskutočňovali podľa požiadania, celkove 4-x pre 143 návštevníkov (lektorovali Žabková,
Lásková).
Podujatia so zameraním na environmentálnu výchovu pripravovala Mgr. S.Žabková a
Mgr. M.Lásková s využitím expozície Múzeum - domov múz a Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku. Veľmi obľúbený je najmä Bábkarsky salón, ktorý navštívilo viacero škôlObchodná akadémia pre telesne postihnutú mládež, deti zo špeciálnej triedy s viacnásobným
postihnutím pri ZŠ Magurskej. Tieto deti vyžadujú špeciálny lektorský prístup a venovala sa
im Mgr.S.Žabková, ktorá nadviazala kontakty s pedagógmi z uvedených škôl.
Prednášková činnosť pre verejnosť s využitím zbierkového fondu múzea sa realizovala
podľa plánu a požiadania iných inštitúcií:
22.5.2003 - Lutherova Biblia - PhDr. M.Bárdiová - prednáška v nem. jazyku pre
Jazykovú školu RK Centrum Universa.
3.6.2003 - Kapitoly z literárnej histórie Banskej Bystrice so zameraním na osobnosť
Mikuláša Kováča - PaedDr. Jana Borguľová, v rámci metodického dňa pre učiteľov SJaL
v spolupráci s Metodickým centrom Banská Bystrica.
2.12.2003 - Hudobní skladatelia slovenskej národnej hudby-PhDr. M.Bárdiová pre
študentov FHV UMB
Cyklické podujatia LHM
VII. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 24.- 28. 3. 2003
v spolupráci so Spolkom slov. spisovateľov, Mestom Banská Bystrica, Verejnou knižnicou
Mikuláša Kováča, Univerzitou Mateja Bela a ostatnými kultúrnymi inštitúciami mesta.
Autorkou koncepcie festivalu a dramaturgie jednotlivých podujatí bola Dr. Jana Borguľová.
LHM sa v rámci festivalu zabezpečilo nasledovné akcie:
24.3. 2003-Beseda so spisovateľom Drahoslavom Machalom a prezentácia
vydavateľstva Perfekt, Spoločenská sála ŠVK, moderovanie podujatia PaedDr. Jana
Borguľová; organizačné zabezpečenie prezentácie vydavateľstva Mgr. Z. Troligová,
25.3. 2003-Beseda so spisovateľom Jánom Beňom - 2x, VK MK- pobočka ZŠ
Tatranská a Moskovská, organizačné zabezpečenie PaedDr. Jana Borguľová,
25.3. 2003-Prezentácia diela Prof. Milana Jurču, UMB-FHV, moderovanie podujatia
PaedDr. Jana Borguľová,
27. 3 2003-Prezentácia kníh vo vydavateľstve IKAR- výber z ľúbostnej poézie
moderných slovenských básnikov, moderovanie podujatia PaedDr. Jana Borguľová.
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Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí boli úspešne realizované v dňoch
18.- 28. mája 2003
18.-19. 5. 2003 - bezplatný vstup do všetkých múzejných expozícií,
19. 5. 2003 - beseda so spisovateľom Dušanom Mikolajom, Univerzálna študovňa - Pri
komíne, dramaturgia a moderovanie podujatia PaedDr. Jana Borguľová
22.5. 2003 - stretnutie literárneho klubu Litera 2, dramaturgia a moderovanie
podujatia PaedDr. Jana Borguľová,
26.5.2003 - Emily: Blízki, a predsa vzdialení - prezentácia prozaického debutu,
v expozícii Múzeum-domov múz, dramaturgia a moderovanie podujatia PaedDr. Jana
Borguľová,
28. 5. 2003 - Stretnutie s opernou speváčkou Dagmar-Rohovou Boksovou,
Spoločenská sála ŠVK, scenár a moderovanie podujatia PhDr. Marianna Bárdiová;
organizačné zabezpečenie podujatia S. Žabková.
Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám a
udalostiam s prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne
13.8.2003 - Bábky s vdýchnutou dušou (životné jubileá manželov Dušovcov),
pripravila a moderovala Mgr. S. Žabková
LHM sa podieľalo na príprave podujatí v rámci cyklu Osobnosti:
3.3.2003 - Erika Podlipná-stretnutie pri príležitosti životného jubilea - dramaturgia,
moderovanie podujatia PaedDr. Jana Borguľová
6.10.2003 - Ivan Plintovič-vysokoškolský pedagóg, literárny teoretik, esejista-nedožité
80.narodeniny - dramaturgia, moderovanie podujatia PaedDr. Jana Borguľová
27.10.2003 - Rudolf Schuster-dramaturgia, moderovanie podujatia PaedDr. Jana
Borguľová
1.12.2003 - Zlata Solivajsová-spisovateľka- dramaturgia, moderovanie podujatia
PaedDr. Jana Borguľová
Prezentácie vydavateľstiev:
16.6.2003 - J.Borguľová sa organizačne spolupodieľala na prezentácii časopisu
Bystrický permon v ŠVK
10.12.2003 - Prezentácia vydavateľstva Slovenský spisovateľ a.s. a knihy Peter
Kováčik: Svätý z Handľov (životopisný román o Jozefovi Dekretovi Matejovie)-dramaturgia,
moderovanie podujatia PaedDr. Jana Borguľová
Služby pre návštevníkov múzea (lektorovanie, informácie, predaj
propagač.materiálov, výpožičky a pod.) zabezpečovali všetci odborní pracovníci.
Mgr.S.Žabková,PhD. pravidelne mesačne poskytovala podklady o akciách múzea pre
Kultúrno-informačný spravodaj mesta Banská Bystrica za účelom zvýšenia informovanosti v
radoch širokej verejnosti.
Informácie o službách a podujatiach ŠVK- LHM boli zverejňované aj na internetovej
stránke ŠVK a stránke www.muzeum.sk.
Okrem vlastných podujatí sa LHM podieľalo na spoluorganizácii rôznych iných akcií
v rámci ŠVK i s partnerskými kultúrnymi inštitúciami mesta.
Významným podujatím, ku ktorému prispelo LHM, bol 25.ročník festivalu zborového
spevu Viliama Figuša Bystrého so zahraničnou účasťou. V rámci neho sa múzeum 25.4.2003
podieľalo na Pietnej spomienke pri hrobe V.F.Bystrého, ako aj na vydaní monografickej
publikácie V.F.Bystrý: Tou našou dolinkou (zost. M.Bárdiová, P.Bibza, v spolupráci s PKO).
Múzeum zabezpečovalo organizačnú prípravu vyššie uvedených podujatí, propagáciu
v tlači, rozhlase a Tv (S. Žabková, J.Borguľová, M.Bárdiová, Z.Troligová), archívnu
dokumentáciu M.Redlingerová a S.Žabková, distribúciu pozvánok K.Urbanová a S. Žabková.
Kluby a záujmová činnosť
Práca v kluboch LHM podľa vlastného programu:
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1. Klub seniorov - vedie S.Žabková. Členovia klubu sa pravidelne stretávali na
kultúrnych podujatia, ktoré pripravilo LHM a ŠVK.
2. Literárny klub Litera 2 - vedie Dr.J.Borguľová. Klub sa stretával pravidelne 1-x
mesač-ne, celkom za rok 2003 – 11 x.
3. Hudobný klub – uskutočnil v Grossmannovom dome konkurz na vokalistku, vydal
master nového CD a hľadá vydavateľa.
Odborní pracovníci múzea vykonávali činnosti pre spoločenské a kultúrne
organizácie, účinkovali vo verejnom kultúrnom živote regiónu a Slovenska:
M.Bárdiová - členka muzikologickej komisie Hudobného fondu Bratislava, členka
správnej rady Nadácie Jána Cikkera, členka prípravného výboru Festivalu zborového spevu
V.Figuša-Bystrého.
I.Fudra - člen správnej rady Nadácie J.L.Bellu, hudobník rockového súboru
Aeroplane.
J.Borguľová ako členka poroty sa zúčastnila vyhodnotenia literárnej súťaže
Vidieckeho komunitného fondu.
S. Žabková - členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Nitre
Hlavnou úlohou roka 2003 bolo presťahovanie múzea do priestorov ŠVK na
Lazovnej č.9 a na Moysesovom námestí č.16. K 30. máju 2003 bola budova na Lazovnej č.44
vyprázdnená a do 15.6. bol zlikvidovaný aj prebytočný majetok. Pracovníci LHM si zariadili
a skrášlili nové priestory tak, že naďalej môžu prijímať bádateľov, návštevníkov expozícií aj
reprezentatívne návštevy. Treba vyzdvihnúť nezištnú a zodpovednú enormnú prácu všetkých
pracovníkov, ktorí preukázali aj osobnú zručnosť a šikovnosť pri reinštalácii expozície
Múzeum – domov múz, zariaďovaní kancelárií (všetci si podľa potreby vyhotovili nákresy
priestorov a mobiliáru v mierke na úsporné zariaďovanie kancelárií, depozitárov
a skladových priestorov, K.Urbanová premiestnila podnikovú agendu a archív LHM, všetci
muži LHM - V.Červený, Mgr.I.Fudra a M.Šípka sa podieľali na montážnych prácach
v súvislosti s demontážou a montážou regálov, políc, nábytkov, ale najmä expozície Múzeum –
domov múz (V.Červený, I.Fudra), Mgr.M.Lásková – prešívala záclony a závesy, spolu
s Mgr.S.Žabkovou mala súčasne hlavný podiel na kvetinovej výzdobe priestorov LHM,
M.Redlingerová dokumentovala sťahovanie formou videozáznamu a fotografií, literárne
pracovníčky Dr.J.Borguľová a Mgr.Z.Troligová sa vysporiadali s nadmerným množstvom
odbornej literárnej agendy a novej akvizície, atd.). Treba poďakovať aj zamestnancom údržby
ŠVK za pomoc pri niektorých prácach v súvislosti so zariadením priestorov a kolegom z ŠVK
za pochopenie.
Ako prebiehal prieskum a získavanie zbierok do fondu múzea , akvizícia: :
Odborní zamestnanci navštívili dokumentované inštitúcie, osobnosti realizovali
prieskumné aktivity v lokalitách: Banská Bystrica, Brezno, Horná Lehota, Zvolen, Zvolenská
Slatina, Hrušov, Detva, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Martin, Lučenec, Turíčky, Bojnice,
Oravská Polhora, Stupava, Hronský Beňadik, Bratislava.
Akvizícia bola zameraná na doplnenie zbierkového fondu s osobitným zreteľom na osobnosti
hudobného, literárneho a umenia, na doplnenie fondov inštitúcií v Banskej Bystrici a regióne
so zameraním na literárnu, hudobnú, divadelnú kultúru a folklór (školy, divadlá, umelecké
telesá a ich produkcia – koncerty, premiéry, festivaly a i.). Doplnili sme dokumentáciu
výrobcov ľudových hudobných nástrojov L. Libicu, M. Fiľu, A. Králika, J. Seleckého, J.
Krnáča, A. Baláža, M. Katreniaka a D. Šúra a Majera, získali sme gajdy od T. Koblíčka, F.
Skurčáka, J. Dufeka, R. Trnovca a L. Koblíčka. Významná bola akvizícia hudobných
autografov skladieb hudobného skladateľa, pedagóga a dirigenta V. Didiho, akvizícia
hudobných autografov a výtvarných prejavov od skladateľa a pedagóga J. Iršaia, predmetov
súvisiacich so životom a tvorbou skladateľa a pedagóga V. Gajdoša, osobných predmetov
z pozostalosti hudobného skladateľa T. Andrašovana. Významná bola akvizícia predmetov a
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dokumentov súvisiacich so životom a tvorbou literátov P. Hrúza, N. Hosťoveckej, E.
Podlipnej, P. Kováčika, I. Plintoviča, L. Ťažkého, Š. Žáryho a mnohých ďalších. Fonotéka
bola doplnená o hudobné nosiče z rozličnývh žánrových oblasti a do knižničného fondu
pribudli novinky autorov spätých s regiónom Banskej Bystrice. Zbierkový fond múzea
z oblasti bábkarstva sme doplnili o 360 jd /492 ks dokumentov a vzácnych historických
i súčasných scénografických artefaktov. Vďaka účelovej dotácii Ministerstva kultúry SR sme
mohli vysoko prekročiť a skvalitniť plán akvizičnej činnosti. Celkove sme zbierkový fond
múzea doplnili o 1061 jd/ 1197 ks
Výskum
Kurátori múzea pracovali na 5 dlhodobých ústavných úlohách.
*
Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku
prieskum a dokumentáciu evidovaných javov, akvizícia hudobných nástrojov.
*
Folklorizmus v okrese Banská Bystrica v 20. storočí
spracovanie výstupu v podobe edičného titulu Krátky slovník folklorizmu v okrese Banská
Bystrica v 20. storočí so 780 heslami.
*
Hudobná kultúra Banskej Bystrice
spracovanie čiastkovéhio výstupu - štúdie o osobnosti mestského trubača A. J. Hiraya (17701842) pre revue Slovenská hudba č.3-4/2003.
*
Problém emancipácie v korešpondencii J. G. Tajovského a Hany Gregorovej
porovnávacie štúdium a verifikácia bohatej korešpondencie, konzultácie s dcérou
spisovateľov p. Dagmar Prášilovou
*
Tradície bábkarstva na strednom Slovensku
akvizícia zbierok a doplnenie dokumentačnej databázy, výstupom bolo podujatie na pôde
múzea venované manželom Dušovcom, významným slovenským bábkárom
Referáty, príspevky, moderovanie na konferenciách, štúdie a príspevky v odbornej a vedeckej
tlači:
- odborné podujatie:
Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom regióne. Odborný
seminár s panelovou diskusiou v rámci Dní európskeho dedičstva v spolupráci
s Pamiatkovým úradom Banská Bystrica, 24.9.2003 v priestoroch expozície LHM.
- zamestnanci publikovali 13 odborných recenzií a 56 príspevkov v odbornej tlači, spracovali
a vydali 1 odborno-popularizačnú publikáciu, 1 zborník literárnych prác, 1 spevník zborových
skladieb.
Väčšie vedecké a odborné príspevky, edičné tituly a vystúpenia:
- M. Bárdiová: chairman na vedeckom seminári Ján Levoslava Bella - národovec a Európan
v Liptovskom Mikuláši 23.9.2003.
- M. Bárdiová:
Ján Egry. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 6.
Stuttgart: Bärenreiter-Verlag, 2001, Spalt 126-127. ISBN 3-7618-1116-0 (Bärenretiter). ISBN
3-476-41015-3 (Metzler).
- M. Bárdiová: Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei. Gregor Roletzký und
Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in Banská Bystrica. In: Ed. B.Habla. Alta Musica. Band 24. Kongressberichte
Bad Waltersdorf/Steiermark 2000. Tutzing: Hans Schneider, 2003, s.11-16. 526 s. ISSN
1433/5360. ISBN 3 7952 1127 1.
- M. Bárdiová:
Poznámky k téme Hudba a astronómia. In: Gallová, M.,
zost.:Astronómia tradične a netradične. Zborník zo seminára. Banská Bystrica: Krajská
hvezdáreň, 2001, s.13-22. (vydané v r .2003).
- J. Borguľová:
Súkromné zbierky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
In: Pamiatky a múzeá, roč. 2003, č.3, s.42-45.
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- J. Borguľová:
Súkromné zbierky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
Referát na odbornom seminári Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok
v Banskobystrickom regióne. In: ŠVK-LHM dňa 24.9.2003.
- J. Borguľová:
Podpredseda SNR Laco Novomeský. Referát na seminári Historické
výročia SNR (1848-1993) v ŠVK dňa 20.11.2003.
- J. Borguľová:
Prof. Milan Jurčo. Koncepcia a moderovanie odborného seminára. na
katedre slovenského jazyka FHV UMB, Banská Bystrica dňa 26.3.2003.
- I. Fudra:
Osobnosť Jána Levoslava Bellu. Referát na odbornom seminári v rámci
Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici dňa 25.4.2003.
- I. Fudra:
Osobný fond J. L. Bellu v zbierkovom fonde ŠVK-LHM. Koreferát na
vedeckom seminári Ján Levoslava Bella - národovec a Európan v Liptovskom Mikuláši dňa
23.9.2003.
- Z. Troligová: Rodina Maróthyovcov v zbierkovom fonde ŠVK-LHM. Referát na seminári
Maróthyovci v dejinách Novohradu v Novohradskom múzeu v Lučenci dňa 10.10.2003.
- Z. Troligová: Zachované maľované divadelné opony na Slovensku so zreteľom na
predoponu z Tajova Nad Tatrou sa blýska zo zbierok LHM a jej záchranu. Referát na
odbornom seminári Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom
regióne v ŠVK-LHM dňa 24.9.2003.
- S. Žabková: Seminár o sprístupňovaní múzeí zdravotne postihnutým. Recenzia. In:
Múzeum, roč.48, 2002, č.4, s.26-27.
- S. Žabková : Špecifiká múzejnej prezentácie ŠVK - Literárneho a hudobného múzea
v Banskej Bystrici. Koreferát na II. ročníku celoslovenského odborného seminára Múzeum
školou a hrou v Hronci, 30.9.-1.10.2003.
Odborné konzultácie, bádatelia, metodická práca:
*
Odborní zamestnanci LHM poskytli v roku 2003 bádateľom konzultácie a výpožičky
zbierkových predmetov a študijných materiálov 335 x (na prezenčné štúdium sme vydali 874
jd/893 ks zbierok a 609 kníh, na výstavy iným inštitúciám 47 jd/55 ks zbierok a 59 kníh, 40
fotografií zbierkových predmetov bolo publikovaných v knihách a periodikách, ako aj ďalšie
fotografie z kultúrnych podujatí inštitúcie, mesta a regiónu z dokumentačného fondu LHM).
*
Poskytli sme Slovenskej televízii odbornú pomoc pri príprave dokumentárneho filmu
Literárne prechádzky po stredoslovenskom kraji.
*
Spracovali sme lektorský posudok na prácu Jana Lengová – Ľuboš Kačírek: Osobný
fond J. L .Bellu v zbierkach Mestského múzea v Bratislave a odborný posudok na projekt
Minisalóny a stretnutia 2004 pre Hudobnú úniu Bratislava.
Medzinárodná spolupráca
*
s Dr. Olafom Berstenglom z Drážďan, Ninou Malíkovou z časopisu Loutkař Praha a s
teatrologičkou Dr. Milenou Cesnakovou – Michalcovou z Prahy pri prezentácii bábkarských
scénografík manželov Dušovcov z Banskej Bystrice a pri výskume a dokumentácii bábkarskej
kultúry v strednej Európe,
*
s Doc.Miladou Pískovou zo Slezskej univerzity Opava pri poskytovaní zbierkového
fondu múzea pre jej bádateľské a vedecké účely a pri propagácii slovenskej literatúry
v Čechách,
*
s Juanom Carlosom Moreno z Barcelony, majiteľom vydavateľstva Amadeus
a vydavateľom rovnomenného hudobného časopisu pri propagácii slovenskej hudby
v Španielsku prostredníctvom zbierkového fondu, výsledkov výskumu a príspevkov kurátorov
múzea,
*
s pani Líviou Kammelovou z Hagenu (BRD) pri výskume a dokumentácii skladateľa
Jána Móryho a jeho vzťahov s vydavateľstvami, hudobnými divadlami a osobnosťami v rámci
strednej Európy,

138

so spoločnosťou Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik do
sídlom v Grazi (A) pri výskume a prezentácii slovenskej dychovej hudby v Európe.

IX.ročník medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a
videoprogramov Envirofilm 2003
Na Envirofilm 2003 sa prihlásili autori z 20 krajin štyroch kontinentov celkovo 109
filmov, z ktorých predvýberová komisia vybrala pre hlavnú súťaž 35. Súťaž prebehla v
štyroch kategóriach - spravodajské a publicistické snímky, dokumetárne, vzdelávacie a
náučné programy a filmy s výpovednou dramatickou formou. Okrem Hlavnej ceny
Envirofilmu a cien v jednotlivých kategóriach bol opäť udelený rad cien primátorov, rektorov
a iných inštitúcií. V porote zasadali filmári Dušan Hanák, Péter Bacsó z Maďarska a Steve
Lichtag z ČR a environmentalisté a ekológovia Bill Parks z USA, Ferenc Varga z Maďarska a
Adrian Narren z Veľkej Británie. O prípravách na festival informovala Alena Kostúriková zo
Slovenskej agentúry životného prostredia v B.Bystrici.
Okrem prehliadky v hlavnej súťaži ponúkli usporiadatelia divákom medailón režiséra
Dušana.Hanáka k jeho 65.narodeninám s jeho dlhometrážnymi dokumentami a filmom
Obrazy starého sveta, medailon P.Bacsóa s trezorovým filmom Svedok a pod názvom
Filmové reflexie 40-ročného Slovenského filmového ústavu výber archívnych snímkov na
tému vody doplnený o odborný seminár.
Sprievodné podujatia pozostávali zo Zelených rozhovorov s ministrom životného
prostredia Lászlo Miklósom, kanadským vedcom slovenského pôvodu Jánom Baričom,
pedagógom Právnickej fakulty Karlovy univerzity Václavom Mezřickým a ďalšími
osobnosťami. Zelené rozhovory sa usporiadali aj pre stredoškolákov. hodnotný bol seminár k
programu obnovy dediny a za lepšie životné prostredia vidieka, happening na tému Odpad náš
každodenný, koncerty, súťaže a výstavy ako napr. tradičná prehliadka detských výtvarných
prác Zelený svet so súťažou s Paťou Jarjabkovou či vernisáž fotografií krajinárov Ivana
Keneza a Igora Čombora za účasti karola Kállaya.
Festivalové podujatia prebiehali tradične okrem B.Bystrice aj vo Zvolene a Banskej
Štiavnici. Otvoril sa 6.mája, slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo 9. mája vo Zvolene a záver
10.mája. Zo 109 filmov vybrali do hlavnej súťaže 35. Tradičný program obohatili medailony
D.Hanáka a P.Bacsó

139

6. Cirkevný život
Spolupráca Mesta Banská Bystrica s cirkvami
V januári sa na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici stretli predstavitelia cirkví,
pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica s primátorom Ing. Jánom Králikom, CSc.
v rámci už tradičných stretnutí na začiatku nového roka. Primátor mesta sa poďakoval za
dobrú spoluprácu v uplynulom roku a vyjadril presvedčenie, že spoločne je možné urobiť aj v
tomto roku veľa, najmä z pohľadu plánovanej návštevy Svätého otca v našom meste na jeseň.
Pozvanie prijalo 11 zástupcov 7 cirkví, pôsobiacich v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia
bolo, aby aj vzťahy medzi jednotlivými cirkvami navzájom a Mestom boli príkladné.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej a.v. cirkvi,
Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi adventistov siedmeho
dňa, Cirkvi bratskej a Židovskej náboženskej obce. Prítomných hostí primátor informoval o
tom, čo sa v meste podarilo urobiť, napríklad, koľko bolo odovzdaných nových bytov a aké sú
plány na rok 2002. Hostia taktiež informovali o ich plánoch pre nastávajúce obdobie. Mons.
J. Pecha sa zameral na hľadanie spolupráce nielen v etickej rovine, ale aj, napríklad, vo
vzťahu k bezdomovcom v meste a venoval sa aj budúcemu kostolu v Podlaviciach, ThDr. J.
Dubíny tlmočil pozdrav a poďakovanie prezidenta Evanjelického zboru za súčinnosť mesta
pri celoslovenskom evanjelickom festivale, ktorý sa konal v Banskej Bystrici vlani v lete, ale
venoval sa aj problému zvoníc v meste, pán Turčan (Židovská náboženská obec) hovoril o
stave cintorínov a poďakoval sa za úpravu pamätníka v Kremničke, pán P. Joachym (Cirkev
adventistov s.d.) informoval o každoročnom celoslovenskom stretnutí mladých ľudí,
plánovanom v Banskej Bystrici na 13. -15.jún 2003., o zdravotných seminároch zameraných
proti fajčeniu a plánoch s budovou bývalého Bábkového divadla. Z diskusie vzišiel návrh viac
spojiť vzájomné sily pri riešení sociálnych problémov, najmä v práci s mládežou a
bezdomovcami.
Obidve strany deklarovali spokojnosť s dobrými vzájomnými vzťahmi, ktoré sú na prospech
obyvateľov nášho mesta.

Rok návštevy pápeža
Celému cirkevnému roku v Banskej Bystrici dominovala jedinčená a historická návšteva
Svätého otca Jána Pavla II., pápeža Rímskokatolíckej cirkvi, najväčšej a najvplyvnejšej
kresťanskej cirkvi na svete. Pápež Ján Pavol II. navštívil Banskú Bystricu po prvý raz a v 748
- ročných dejinách v dejinách mesta to je vôbec prvá návšteva hlavy rímskej cirkvi vôbec.
Mestský úrad zabezpečoval náročné úlohy spojené s úspešným priebehom návštevy,
akými bolo zabezpečenie tímu organizátorov, informátorov, koordinátorov, policajtov,
zdravotníkov a celého radu odborníkov na poriadok a čistotu, údržbu komunikácií, výsadby
zelene a okrasných rastlín atď., vyčlenených na zabezpečenie dobre zorganizovanej
historickej návštevy svetového dejateľa. Takmer všetci pracovníci Mestského úradu boli
zapojení do prípravných a realizačných úloh spojených s návštevou. Primátor mesta
koordinoval a pravidelne zvolával odborníkov mesta zo všetkých potrebných rezortov od
polície, zdravotníctva, hygienickej služby, kňazov, výtvarníkov, architektov po dopravákov,
odborníkov na odpady, podnikateľov a podobne.
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Hlavný cirkevný koordinátor
Hlavným cirkevným koordinátorom pápežskej návštevy bol menovaný diecézny biskup
Rudolf Baláž. Ako koordinátor návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku Rudolf Baláž
navrhol banskobystrické Námestie Slovenského národného povstania za miesto konania
svätej omše. Dôvodil tým, že v minulosti sa na námestí konávali "veľmi tvrdé ideologické
manifestácie". Na Námestí SNP, kde sídli Biskupský úrad banskobystrickej diecézy, sa podľa
biskupa Baláža "organizoval odboj aj proti existencii a činnosti cirkvi ". Biskup na stretnutí s
novinármi uviedol, že ideologicky a priticirkevne tendencie mali aj manifestácie na 1. mája
alebo augustové oslavy výročí Slovenského národného povstania. Toto všetko museli
prežívať a počúvať, ako aj tvrdé a zlomyseľné narážky proti Bohu a cirkvi zamestnanci
Biskupského úradu, povedal Rudolf Baláž. V tejto súvislosti pripomenul, že diecéza od roku
1950 nemala 23 rokov biskupa. "Boli sme ako ovce bez pastiera," pripomenul Baláž. "Preto
som stál za ideou, nech je tu raz pápež a nech Bystrica počuje na tom istom námestí aj to, že
existujú tiež iné hodnoty a nielen hrubý materializmus. To je jedno, či za komunizmu, alebo v
súčasnosti, lebo aj dnes sa naháňame iba za miliónmi a nectíme hodnoty ducha," povedal
Baláž. Zámer pripraviť omšu na hlavnom námestí tlmočil biskup vatikánskemu nunciovi.
Zapáčil sa aj hlavnému pápežskému ceremoniárovi z Ríma. Navrhované námestie ako miesto
konania pápežeskej svätej omše označil za ideálne. Keby mala byť omša na letisku Sliač,
televízia aj do Austrálie a Tokia by vysielala iba zábery pustého priestoru, akejsi planiny. Ani
areál pod Pamätníkom SNP by podľa biskupa nebol typickým miestom, ktoré by
charakterizovalo Banskú Bystricu. Z námestia v pôsobivom historickom jadre s biskupskou
katedrálou je čo ukazovať svetu a aj Austrálčan rád uvidí, že toto je európske mesto Banská
Bystrica, jej historické srdce i srdce Európy.
Dňa 10. septembra Tlačová agentúra Slovenskej republiky vydala oficiálny program návštevy
Jána Pavla II. Na Slovensku v tomto znení :
TALIANSKO
Štvrtok 11. septembra 2003 Rím (Fiumicino) 9.00 Odlet z Letiska Leonardo da Vinci z Ríma
(Fiumicino) do Bratislavy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
BRATISLAVA
10.40 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko Uvítací ceremoniál na medzinárodnom
bratislavskom letisku. Príhovor pápeža
12.00 príchod na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave
12.30 Stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
12.50 Návšteva predsedu parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
13.00 Návšteva premiéra na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
TRNAVA
18.00 Príchod pred Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Trnave Návšteva katedrály v Trnave
BRATISLAVA
19.45 Príchod na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave
Piatok 12. septembra 2003
BRATISLAVA
8.50 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko
9.00 Odchod lietadlom z medzinárodného bratislavského letiska do Banskej Bystrice
9.30 Príchod na letisko v Banskej Bystrici-Sliači. Pozdravy miestnym predstaviteľom
10.15 Príchod do sakristie na Námestí SNP v Banskej Bystrici
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10.30 Svätá omša na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Homília pápeža
13.30 Príchod do kňažského seminára v Banskej Bystrici – Badíne
13.45 Stretnutie a obed s členmi Konferencie biskupov Slovenska a s kardinálmi a biskupmi
sprevádzajúcimi pápeža na Rektoráte kňazského seminára v Banskej Bystrici – Badíne.
Posolstvo pápeža
17.15 Rozlúčka, odchod z kňažského seminára v Banskej Bystrici - Badíne
17.50 Príchod na letisko v Banskej Bystrici-Sliači
18.00 Odlet do Bratislavy
BRATISLAVA
18.30 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko
19.15 Príchod na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave
Sobota 13. septembra 2003
BRATISLAVA
8.50 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko
9.00 Odlet z medzinárodného bratislavského letiska do Košíc
KOŠICE
10.00 Príchod na letisko v Košiciach. Pozdravy miestnym predstavite?om ROŽ?AVA
11.00 Príchod na amfiteáter Podrákoš na periférii Rožňavy
11.30 Svätá omša v amfiteátri Podrákoš na periférii Rožňavy. Homília pápeža
14.15 Príchod do sídla Biskupského úradu v Rožňave
14.15 Obed s biskupmi diecézy a s kardinálmi a biskupmi sprevádzajúcimi pápeža v
Biskupskom sídle v Rožňave
KOŠICE
18.30 Príchod na letisko v Košiciach
18.45 Odlet do Bratislavy
BRATISLAVA
19.45 príchod na medzinárodné bratislavské letisko
20.15 Príchod na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave
Nedeľa 14. septembra 2003
BRATISLAVA
9.30 Príchod na priestranstvo na Kutlíkovej ulici v Bratislave-Petržalke
10.00 Svätá omša a blahorečenie mučeníkov Vasiľa Hopku a Zdenky Schelingovej. Homília
pápeža Modlitba Anjel Pána, príhovor pápeža
13.15 Príchod na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave
13.15. Obed s biskupmi arcidiecézy, s kardinálmi a biskupmi sprevádzajúcimi pápeža na
Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
17.00 Rozlúčka na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
17.45 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko Rozlúčkový ceremoniál na
medzinárodnom bratislavskom letisku
18.20 Odlet z medzinárodného bratislavského letiska do Ríma

Historická návšteva pápeža Jána Pavla II v Banskej Bystrici
Dňa18.februára v Banskej Bystrici na tlačovej besede po rokovaní s banskobystrickým
biskupom Rudolfa Balážom prezident SR Rudolf Schuster uviedol, že víta plánovanú, tretiu
návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Vyjadril sa tak na základe osobných stretnutí s
Jánom Pavlom II. Prezident Rudolf Schuster zdôraznil, že pápež má veľmi dobrý vzťah k
Slovensku a dobre ho pozná. Oceňuje plnenie posolstiev Vatikánu na Slovensku, množstvo
katolíkov, ktoré tu žije, ale aj to, že SR je príkladom v ekumenizme a pokojného pôsobenia
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cirkví. Prioritným záujmom pápeža je pozdraviť veriacich z tých diecézí, ktoré doteraz
nenavštívil - banskobystrickej a rožňavskej. Prezident predpokladal, že pápež bude mať na
Slovensku dobré slovo pre dobrých veriacich, a teší ho, že Slovensko sa zaradí medzi krajiny
najčastejšie pápežom navštevované (predchádzajúce návštevy vykonal r. 1990 a 1995). Ako
uviedol, potvrdenie návštevy bude definitívne, až po uzáveroch prieskumnej skupiny
expertov z Vatikánu, ktorá bude v Slovenskej republike upresňovať detaily pápežovej
návštevy. O odraze medzinárodných súvislostí do očakávaných postojov pápeža prezident
nechcel hovoriť, keďže situácia v septembri bude odlišná ako súčasná, poznačená nervóznou
a neprehľadnou situáciou v prípade Iraku. Prezidenta teší , že pápež na SR oceňuje počet
katolíkov aj ekumenismus. Slovensko ako mladý štát v srdci Európy sa priraďuje ku krajinám
pápežom najčastejšie navštevovaným. Rokovanie s biskupom banskobystrickej diecézy
Rudolfom Balážom považuje prezident za prínosné.
Potvrdenie skutočnosti, že v dňoch 12. a ž 14.septembra 2003 navštívi pápež Ján Pavol
II. Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu v B.Bystrici na stretnutí 18.februára s novinármi
po rokovaní s prezidentom Rudolfom Schusterom uviedla aj hlava banskobystrického
biskupstva Msgr. Rudolf Baláž. Potvrdil slová prezidenta Schustera, že banskobystrickú a
rožňavskú diecezu si pápež vybral preto, lebo sú jediné, ktoré na Slovensku ešte nenavštívil.
Pápež má priletieť z Ríma priamo na letisko Sliač a ubytovať sa v Kňazskom seminári
sv. Františka Xaverského v Badíne (okr. B.Bystrica). Na cestu do do Rožňavy a nasledovne
do Bratislavy využije letisko Poprad. Iné miesta v SR pápež nenavštívi, ani Katolícku
univerzitu v Ružomberku, zdôraznil biskup. Na slávnostnú omšu biskup preferoval pôsobivý
priestor na námestí SNP, aby sa svetu ukázala krása mesta a nie neutrálna voľná plocha
letiska či iných plôch, kde sa podobné omše často slúžia. Dodal, že verí šanca, že by pri omši
mohol zaznieť hlas nového organu, ktorý sa má v lete inštalovať v katedrálnom kostole.
Program návštevy pápeža v SR bude po rokovaniach so všetkými zainteresovaným
organizačnými zložkami, mestom Banská bystrica, štátnymi a cirkevnými inštitúciami
a ministerstvami upresnený do polovice apríla. Súčasný zdravotný stav pápeža opísal biskup
Rudolf Baláž ako „ človek - taký ukrižovaný „ Svätý otec má ale zásadu, že z kríža sa
neschádza ani neuteká". Uviedol, že niekedy sa jeho hosťom zdá, akoby niekedy už nevnímal
rozhovor, ale potom všetkých prekvapí svojou aktuálnou a bystrou reakciou a vnímavosťou
na vyslovené názory.
Pápež navštívi v septembri B.Bystricu, Rožňavu a Bratislavu Zdravotný stav pápeža je vraj
ako "ukrižovaný", ale pápež k z kríža neuteká.

Program
Piatok 12. septembra 2003Bratislava
8.50 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko.
9.00 Odchod lietadlom z medzinárodného bratislavského letiska do Banskej Bystrice.
Banská Bystrica
9.30 Príchod na letisko v Banskej Bystrici-Sliači. Pozdravy miestnym predstaviteľom.
10.15 Príchod do sakristie na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
10.30 Svätá omša na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Homília Svätého Otca.
13.30 Príchod do kňazského seminára v Banskej Bystrici – Badíne.
13.45 Stretnutie a obed s členmi Konferencie biskupov Slovenska a s kardinálmi a biskupmi
sprevádzajúcimi pápeža na Rektoráte kňazského seminára v Banskej Bystrici – Badíne.
Posolstvo Svätého Otca.
17.15 Rozlúčka, odchod z kňazského seminára v Banskej Bystrici - Badíne.
17.50 Príchod na letisko v Banskej Bystrici-Sliači.
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18.00 Odlet do Bratislavy.
Bratislava
18.30 Príchod na medzinárodné bratislavské letisko.
19.15 Príchod na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave.
Banská Bystrica - sprievodný program pri príležitosti návštevy Svätého Otca
Štvrtok 11. 9. 2003 – Evanjelizačný program pod pamätníkom SNP
19:30 – 23:00 – misijný tím diecézneho centra pre mládež Banskobystrickej diecézy,
predstavenie púte po diecéze DCM – pantomíma, svedectvá– Koncert Kapucínov– Koncert
Mária Podhradská– Modlitby Taizé
Piatok 12. 9. 2003 – Duchovný program na Námestí SNP Približne každú polhodinu bude
moderátor uvádzať informácie pre veriacich.7.00 – 7:30 Modlitby chvál - pripravuje
Neokatechumenátna cesta
7:30 – 8:30 Mládežnícke spevokoly
8:30 – 9:00 Nácvik piesní na sv. omšu spolu so zborom
9:00 – 9:10 Predstavenie pápežských ciest Jána Pavla II.
9:15 – 10:00 Ruženec svetla s meditáciami
10:00 – 10:25 Slová pápeža pri rôznych príležitostiach na tému návštevy: Verní Kristovi Verní Cirkvi.
10:25 – 10:29 Pieseň zboru na privítanie pápeža.
10:29 – 10:30 Fujaristi – fanfáry
10:30 Sv. omša s pápežom Jánom Pavlom II.

Ján Pavol II. V Banskej Bystrici
Slávnostný oltárny priestor na ktorom pápež Ján Pavol II. celebroval 12. septembra v
Banskej Bystrici mariánsku svätú omšu, začali montovať na rozhraní Námestia Štefana
Moysesa a Námestia SNP, v priestore ktoré najviac vyhovovalo. Riaditeľ Rímskokatolíckeho
biskupského úradu Jozef Hrtús uviedol, že kompletne dokončený a prevzatý oltárny priestor
bude dokončený a odovzdaný najneskôr deň pred príchodom pápeža. Na podlahe vo výške
približne tri metre bol oltár, ambona - stojan na vítanie Božieho slova a sedes, stolec pre
pápeža, ktorý dopravili z Vatikánu. Okrem Jána Pavla II. tam počas omše boli účastní štátny
sekretár Vatikánu Angelo Sodano, banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž a
asistencia. Vedľa, na mierne zníženej podlahe, bolo miesto pre približne tridsať kardinálov a
biskupov. V zadnej časti oltárneho priestoru umiestnia sakristiu, v ktorej po príchode do
Banskej Bystrice prijal pápež primátora mesta Banská Bystrica Jána Králika. Oltárny priestor
o rozmeroch približne 20 krát 20 metrov prekryla takmer 10 metrov vysoká strieška,
pripomínajúca trojvršie zo štátneho znaku Slovenskej republiky. Celému priestoru
dominovala žltá pápežská a modrá mariánska farba. Dopĺňala ju kvetinová výzdoba. Miesto
pre diplomatov a pozvaných hostí bolo vyhradené vedľa oltárneho priestoru, pred budovou
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Rozpočet na tieto stavby a ich vybavenie bol
2 milióny korún a hradil ich Biskupský úrad v Banskej Bystrici. Kňazi stáli vedľa oltárneho
priestoru v lokalite medzi oltárom a mariánskym stĺpom na Námestí SNP. Veriaci
a návštevníci stáli na okolitých vyhradených miestach a v priľahlých uličkách. Riaditeľ
Biskupského úradu Dr. Hrtús odhadoval , že do Banskej Bystrice príde za Jánom pavlom II.
100 až 150 tisíc pútnikov. Oltárny priestor navrhli banskobystrickí tvorcovia Jozef Frtús a
Tomáš Sobota z ateliéru Archus. Do súťaže o jeho architektonické stvárnenie sa zapojilo
desať kolektívov architektov z celého Slovenska.
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O doprave pápeža Jána Pavla II.,
12. septembra príde z letiska Sliač do mesta pod Urpínom v papamobile. Spolu s ním asi 14kilometrovú trasu absolvovala i kolóna s jeho sprievodom. Tento presun ako i zhromaždenie
veriacich v centre mesta si vyžiadali zmeny nielen na miestnych komunikáciách, ale i na
hlavných cestných ťahoch. Zástupca banskobystrického Krajského dopravného inšpektorátu
PZ Ján Tušim dňa 10. septembra pre TASR uviedol, že zmeny budú platiť v piatok od
siedmej hodiny ráno do asi štvrtej popoludní. Vyznačia ich prenosným dopravným značením
a dopravu budú riadiť policajti. Autá prichádzajúce od Zvolena a smerujúce do Martina a
Ružomberka presmerujú na začiatku Banskej Bystrice na cestu I/66, po ktorej sa dostanú na
viadukt napojený na cestu I/59 a budú pokračovať ako za normálnej premávky. Naopak ne
budú vodiči obmedzení iba tým, že na neveľkom úseku cesty I/66 nebude premávka
jednosmerná ale obojsmerná a rýchlosť na nej značne znížia. Vodiči smerujúci zo Zvolena do
Brezna nebudú môcť pokračovať po ceste I/66 cez Banskú Bystricu popri Hrone, ale dostanú
sa takisto na cestu I/59. V Kostiviarskej odbočia na miestnu vozovku a cez sídlisko RudlováSásová prejdú pri areál SAD, a. s. na výpadovku. Rovnaká obchádzka je vytýtená aj pre autá z
Brezna do Zvolena.

O zásobení návštevníkov
Väčšina privátnych obchodíkov s potravinami na banskobystrickom Námestí SNP a v
priľahlých uliciach bude v piatok počas návštevy pápeža zatvorená, väčšie obchodné
zariadenia sa na zvýšený počet potenciálnych návštevníkov pripravili. Dom potravín priamo v
centre mesta bude otvorený ako v iné pracovné dni od šiestej ráno do siedmej večer. V
prípade potreby predĺžia čas predaja večer a operatívne posilnia aj počet zamestnancov,
najmä o pokladníčky. "Objednali sme viac, ako zvykneme, najmä sortiment pre
jednorazových návštevníkov. Minerálky či iné druhy nealkoholických nápojov v menších
baleniach, sladkosti, keksy a pečivo. Také výrobky, ktoré spotrebiteľ hneď po kúpení môže
bez problémov konzumovať," uviedla 11. septembra regionálna riaditeľka spoločnosti Prima
zdroj holding, a.s., v Banskej Bystrici Vlasta Brachnová Prevádzku neobmedzí ani "starý"
Prior, a.s., ktorý je na rozhraní centrálnej mestskej zóny. Podľa jeho riaditeľa Karola Šustáka
návštevníci budú môcť nakupovať ako bežne od pol siedmej ráno do siedmej večer. Ich nápor
očakávajú predovšetkým popoludní po skončení svätej omše. "Predpokladáme, že na odbyt
pôjdu najmä produkty rýchleho občerstvenia ako obložené žemle, bagety, rôzne druhy
pekárenských výrobkov a samozrejme nealkoholické nápoje v malých obaloch. Nezabudli
sme ani na pláštenky a pršiplášte pre dospelých i deti a dáždniky, ak by náhodou pršalo, ako
aj na rozkladacie stoličky," konštatoval Šusták. Dodal, že samozrejme posilnili tiež
bezpečnostnú službu, lebo práve takéto hromadné akcie využívajú aj rôzne živly, ktoré radi
nakupujú "za päť prstov".

Desaťtisíce pútnikov
nadšene vítali v teplom daždivom počasí pápeža Jána Pavla II. pri jeho príchode do Banskej
Bystrice, odslúžil pontifikálnu svätú omšu. Po príchode Svätého otca do ulíc mesta prestalo
pršať a vyšlo slnko. Pozdravovaný veriacimi zo Slovenska a z okolitých štátov za hlaholu
všetkých zvonov mesta prešiel v papamobile parkoviskom na Huštáku, Dolnou ulicou a
Námestím SNP až k slávnostnému oltárnemu priestoru. V papamobile ho sprevádzal diecézny
biskup Rudolf Baláž. V meste pod Urpínom ho privítal primátor Banskej Bystrice Ján Králik.
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Bola to prvá návšteva Jána Pavla II. v tomto meste, ktoré je aj centrom banskobystrického
biskupstva.
„Život je zázračným darom, ktorý treba chrániť od počatia až po prirodzenú smrť, vyhlásil
banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž v privítacom prejave pred omšou
celebrovanou pápežom Jánom Pavlom II. v Banskej Bystrici. "Svätý Otče, ďakujeme Vám,
my, veriaci, za jasné vyjadrenie v otázkach kultúry života a odmietnutím kultúry smrti,"
povedal Baláž pred desiatkami tisíc veriacich na Námestí SNP. "Dôstojnosť každej ľudskej
osoby a každého národa - to je základné posolstvo Vašej Svätosti," dodal biskup. Vyslovil
želanie, aby v banskobystrickej diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského
personalizmu, ktorý poznačilo celý pápežov život. "Vo svojej encyklike Redemptor hominis Vykupiteľ človeka nás učíte, že Cirkev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská
bytosť je nesmierne cenná pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme,"
povedal Baláž. Biskup vyzdvihol fakt, že hlava katolíckej cirkvi navštívila Banskú Bystricu
napriek svojmu oslabenému zdraviu. "Prichádzate k nám s veľkou námahou a krížom. Naozaj
ako dobrý pastier ku svojim dobrým ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád," vyhlásil
Baláž s dodatkom, že návšteva Jána Pavla II. je pre obyvateľov banskobystrickej diecézy
"božím úsmevom". Pápež na začiatku omše osobne v slovenskom jazyku pozdravil veriacich.
Poďakoval Bohu, že mu umožnil uskutočniť svoju cestu na Slovensko. Tretej návštevy
Slovenskej republiky. Veľmi rád zavítal do Banskej Bystrice. "Je nevyhnutné učiť sa
slobode", vyhlásil pápež v slávnostnej homílii v stredoslovenskej metropole. "Je nutné, aby v
rodinách rodičia vychovávali svoje deti k správnej slobode, pripravujúc ich na to, aby raz
vedeli dať správnu odpoveď na Božie povolanie," uviedol najvyšší katolícky predstaviteľ pred
desiatkami tisíc veriacich. Zdravotný stav pápeža bol podľa domácich i zahraničných médií
lepší ako v prvý deň návštevy. Pápež na začiatku omše osobne po slovensky pozdravil
prítomných, potom požiadal kardinála Jozefa Tomku, aby ním pripravené slová povedal v
jeho mene. Posledný odsek kázne Ján Pavol II. opäť prečítal sám. Osobne celebroval aj omšu
venovanú spomienke mena Panny Márie, ktorá pripadla na tento deň, a rozdával eucharistiu.
Pred záverom omše mu krojovaný pár odovzdal dar slovenskej mládeže - ručne prepísaný
Nový zákon. Pomerne výrazným hlasom aj poďakoval za krásnu hudbu, slovami „ ďakujem
za krásnu hudbu „ ktorú pripravili pod organizačným vedením ThDr. Jozefa Nepšinského,
rektora badínskeho bohosloveckého seminára sakrálne zbory v spolupráci s Konzervatóriom
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Pápež Ján Pavol II. sa v Banskej Bystrici, počas
celebrovania svätej omše, ukázal v lepšej forme, ako vo štvrtok, prvý deň svojej štvordňovej
pastoračnej návštevy Slovenska. Ján Pavol II. tým čiastočne rozohnal znepokojenie zo štvrtka,
konštatovala agentúra AFP. Tvár mal sviežejšiu, pohľad živší. Zreteľne sa vyjadroval po
slovensky pred desaťtisícami nadšených veriacich, ktorí sa zhromaždili v strede Banskej
Bystrice napriek pretrvávajúcemu dažďu. Veľkú časť prejavu, ako sa predpokladalo, prečítal
slovenský kardinál, ale pápež predniesol prvé a záverečné vety a vyzval každého veriaceho,
aby dal miesto Bohu vo svojom živote. Bez viditeľne veľkej námahy sa pápež ujal slova v
hlavných častiach dlhej svätej omše, pri tradičných modlitbách alebo aj pri svätom prijímaní.
"Dlhý život pápežovi," skandovali desaťtisíce ľudí na hlavnom námestí v Banskej Bystrici,

Kardinál Tomko a bleskový brífing
Novinári, čakajúci v bohosloveckom seminári v Badíne na ekumenické stretnutie pápeža Jána
Pavla II. s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na Slovensku12.
septembra, doslova "odchytili" na bleskový brífing kardinála Jozefa Tomka. Naši i zahraniční
novinári čakajúci na pápeža, "spovedali" kardinála Tomka . V súvislosti so zdravotným
stavom hlavy katolíckej cirkvi kardinál povedal, že so Svätým Otcom spolupracuje veľa
rokov. Absolvoval všetky jeho zahraničné cesty a návštevu Slovenska označil za veľmi milú
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cestu. „ Ján Pavol II. prišiel k nám ako do rodiny, To možno vidieť na jeho tvári, gestách a v
tom, čo nám povedal.“ J.Tomko podotkol, že pápež má zdravotné ťažkosti, súvisiace s jeho
chorobou, čo je evidentné, ale stále sa cíti veľmi dobre vo svojom vnútri. Podľa kardinála bol
veľmi šťastný na stretnutí s biskupmi a keď videl to množstvo ľudí, ktorí prišli na Námestie
SNP. Brífing s kardinálom Tomkom, ktorý odpovedal na otázky zahraničnej televízie
plynulou angličtinou, sa uskutočnil neplánovanou náhodou. V programe pápeža a jeho
sprievodu v Banskej Bystrici ani v Badíne sa totiž so žiadnymi tlačovými konferenciami
nerátalo.
Stretnutie pápeža Jána Pavla II s predsatviteľmi cirkví v Badíne dňa 12. septembra
Želanie, aby kresťania neprejavovali svoju vieru iba v rámci imidžu, ale aby bola v ich
srdciach, vyjadril na dnešnom stretnutí pápeža Jána Pavla II. s predstaviteľmi cirkví a
náboženských spoločností pôsobiacich na Slovensku biskup Východného dištriktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Igor Mišina.
Hlava katolíckej cirkvi v rodnej poľštine prejavila veľkú radosť z tohto stretnutia. Pozvanie
Konferencie biskupov Slovenska na stretnutie prijali biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi
Géza Erdély, biskup Pravoslávnej cirkvi vladyka Ján, tajomník Bratskej jednoty baptistov
Jozef Kulašík, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Tomáš
Lang, predstaviteľ Evanjelickej cirkvi metodistickej Pavel Procházka, Miroslav Oravec z
Cirkvi bratskej a biskup Cirkvi československej husitskej na Slovensku Ján Hradila.
Stretnutie v Kňazskom seminári v Badíne, ktoré uviedol kardinál Ján Tomko, trvalo len
niekoľko minút. Prítomní sa na ňom spoločne pomodlili Otče náš, ktoré začal pápež
latinským Pater noster. Príhovor pápeža pri tejto príležitosti v jeho mene prečítal kardinál
Jozef Tomko. Uviedol, že prítomnosť pozvaných je výrečným prejavom srdečnej spolupráce a
pochopenia, ktoré charakterizujú život Kristových učeníkov na Slovensku. Toto rodinné
stretnutie pod?a pápeža nadobúda osobitný význam. Je príležitosťou, aby sa v hĺbke nášho
srdca rozozvučala modlitba Božského učiteľa. Pápež sa spolu s nimi obrátil s prosbou na
všemohúceho Pána, aby im pomáhal v spoločnom poslaní ohlasovať evanjelium mužom a
ženám dnešnej doby a byť jeho svedkami. "Nech sa priblíži deň, keď budeme môcť spoločne
chváliť jeho meno v plnej jednote viery a lásky", pripomenul v mene pápeža z pápežovho
príhovoru kardinál Tomko. Na stretnutí boli aj slovenskí kardináli a biskupi. Po rozlúčke s
bohoslovcami v Kňazskom seminári pápež so sprievodom odletel z letiska Sliač do
Bratislavy. Rektor seminára Vojtech Nepšinský uviedol, že pápežovi pri tejto príležitosti
venovali publikáciu Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. Texty
publikácie s farebnými fotografiami, ktorú vydali k 10. výročiu otvorenia novej budovy
seminára v Badíne, sú okrem slovenčiny aj v taliančine, francúzštine, angličtine a nemčine.
Kňazský seminár v Badíne pripravuje kňazov a diakonov pre Banskobystrickú diecézu a
niektoré rehole. V Badíne pôsobí od roku 1993, kedy dokončili novú stavbu budovy. Od roku
1990 bohoslovci sídlili na hrade v Slovenskej Ľupči. Doteraz seminár absolvovalo 108
novokňazov.

O duchovných hodnotách v euroatlantickom centre
Rozčarovanie z politických podvodníkov, ktorí sa slovami hlásia ku kresťanskej viere a
hodnotám, ale v praktickej politike ich nedodržiavajú, vyjadril banskobystrický diecézny
biskup Rudolf Baláž, ktorý sa v B.Bystrici 26.marca zúčastnil na panelovej diskusii
Euroatlantického centra o duchovných hodnotách v Európskej únii. Biskup zdôraznil, že
biblické prikázanie "Nezabiješ" platí vždy okrem sebaobrany, a preto iné dôvody považuje za
výmysly o spravodlivosti a ospravedlňovaní.
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Biskup zdôraznil, že je nevyhnutné a potrebné budovať svet mieru, dialógu, tolerancie
a ľudskosti. Zdôraznil, že , že aj muslimovia sú deti Božie. Povedal, že muslimovia môžu
kresťanov považovať za zbabelcov, keď neplnia svoje kresťanské povinnosti. Pripomenul
múdrosť starých Grékov, že "láska rodí lásku, ale nenávisť zásadne nenávisť". Vyzdvihol
fakt, že rakúska katolícka charita už účinne pôsobí na konfliktom sužovanom Iraku, pomáha
všetkým bez rozdielu vyznania a tak popiera názory, že ide o konflikt civilizácií a viery.
Vyslovil údiv nad tým, že technologicky najvyspelejšia veľmoc USA si nevie poradiť s
jediným diktátorom inak, ako pôsobením sily a ako vyslaním 300.000 vojakov. Podľa biskupa
baláža sa na kresťanských ideách sa priživujú politickí podvodníci. Politici by sa mali
správať prezieravo, aby o niekoľko rokov nelikvidovali to, čo predtým budovali
Predseda Zahraničného výboru NR SR Ján Fígeľ na panelovej diskusii zdôraznil, že
vojna je vždy horšie riešenie, lebo dopadá kruto na nevinných. Varoval, že ak sa dlhodobo
nekoná spravodlivo, prichádzajú riešenia akým bol napr. Mníchov 1938, a preto si politici
musia uvedomovať hrozivé, dlhodobé následky a konzekvencie. Pripomenul, že v 80.rokoch
USA, Veľká Británia a Francúzsko sami vyzbrojovali Saddáma Husajna chemickými
zbraňami a teraz ho odzbrojujú. Podobne minister hospodárstva SR Ľubomír Harach ešte
v roku 2000 podpísal dve zmluvy s Irakom. Podľa J.Fígeľa je potrebné spytovanie svedomia,
správať sa prezieravo, pretože "biznis nie je všetko" a človeka "spoznáš podľa ovocia" - jeho
skutkov.
Biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania Ivan Osuský
vyjadril poľutovanie, že krajiny, ktoré vo vnútri tak vyzdvihujú úlohu zákona v spoločnosti,
toto hlásanie zákona nedodržali aj v zahraničnej politike. Upozornil, že ale božie prikázania
sú nad všetkým a všetci ľudia sa musia vysporiadať s terorizmom vo svojom vnútri. Boh je
nad nenávisťou a hnevom ľudí. Ide o dodržiavanie kresťanských hodnôt , nie proklamáciu
kresťanských hodnôt Hodnotami v Európskej únii, ktoré v Slovenskej republike treba
uplatniť, je dodržiavanie zákonov a kultúra podnikania.
V európskej politike sa musia kresťanské hodnoty predovšetkým dodržiavať a rozširovať
smerom do vnútra jednotlivcov. Biskup Rudolf Baláž v Euroatlantickom cetre v Banskej
Bystrici vyzvihol nzemerateľnú cenu duchovných hodnôt v Európe. Privítal by, ak by v
pripravovanej ústave EÚ bola zmienka o Bohu, ale najmä, ak by sa kresťanské princípy v
politike dodržiavali. Varoval, že ak sa zabúda na pravé hodnoty kresťanstva - úctu k životu,
blížnemu, k dôležitémi inštitútu manželstva, odsúdenie ponižovania, tak si treba poopraviť
názor o myslení o najväčších plánoch Európy.
Odmietol násilného šírenia kresťanstva v minulosti a zdôraznil, že katolícka cirkev
nebude robiť nátlak na muslimov prichádzajúcich do Európy. Každému záujemcovi o krst
poskytne dôkladné vzdelanie o viere a jej slobodnú voľbu, pretože len presvedčený a podľa
kresťanských zásad konajúci veriaci je platný. Poprel, že by Slovenská republika bola taká
bola kresťanská, aj keď sa ku kresťanstvu hlási 70 % obyvateľov. Usúdil, že praktizujúcich
kresťanov - ktorí sa správajú ako kresťania - je len zlomok z tohto počtu. Poukázal pritom na
množstvo rozvodov, interrupcií, prejavy voľnej morálky a iné pohoršenia vzbudzujúce javy.
Predseda Zahraničného výboru NR SR Ján Fígeľ k hodnotám EÚ, ktoré by sa v SR
mali uplatniť, priradil úctu k zákonnosti a pravidlám a kultúru platieb a podnikania, ktoré je
poslaním dávajúcim prácu iným ľuďom. Varoval pred frakčnou solidaritou rozdelujúcou
jednotiacu Európu. Upozornil, že Európsku úniu nepredtavuje iba ekonomika, ale aj
duchovno, duch a kultúra. Pripomenul, že ekonomika a bezpečnosť sa v Európskej únii riešia
na komunitárnej úrovni, kultúra zostatne však v právomoci jednotlivých členských štátov.
Tvrdil, že grécka demokracia a rímske právo platili len pre niekoho a až kresťanstvo s
dôrazom na dôstojnosť človeka a všetkých ľudí urobilo z občanov základ právneho štátu.
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Biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania Ivan Osuský
vyzdvihol multikulturálny ráz Európy a kresťanstvo pomenoval spojovacím mostom ponad
kultúry.

Ochrana farského kostola Nanebovstúpenia Panny Márie
Patrí k historickým skvostom Banskej Bystrice a strednej Európy. Kostol je strediskom
duchovného života veriacich, je miestom aj nádherných sakrálnych koncertov speváckych
zborov. Rekonštrukčné práce a ochrana pred poškodením si vyžadujú veľké miliónové
investície štátu. Kostol tvorí dominantu mesta a silueta veží tvorí aj svojrázne logo mesta.
Ochranári chcú na Farskom kostole pre ochranu pred agresívnym vtáctvom, najmä pred
holubmi, vysadiť sokolov . Druh väčších sokolovitých vtákov, napr. rárohov, by chceli
členovia banskobystrickej pobočky Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku vysadiť na
veži Farského kostola. V centre mesta hniezdi párik sokolov myšiarov, ale tento druh je príliš
malý na lov holubov, ktorých väčší výskyt poškodzuje historické stavby, čo si vyžaduje
peniaze na ochranné opatrenia. O chystané hniezdisko sa chcú pravideľne starať, aby sa
nepoškodzoval vnútrajšok veže. 1. apríla sa pre verejnosť a média, vyjadril Vladimír Drobčo,
člen pobočky, ktorá pri príležitosti medzinárodného dňa ochrany vtáctva na námestí SNP
pravidelne predstavuje svoje činnosti, záujmy a podujatia svojim spoluobčanom.

Evanjelické duchovné podujatie Radvanské veršobranie
Tak sa volá podujatie venované tvorbe a spoločenstvu evanjelických poetov a milovníkov
poézie s duchovným zameraním.Vedúcou zakladateľskou osobnosťou a organizátorkou
podujatia je PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD., z Unverzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
V Banskej Bystrici sa tradične uskutočnilo 27. 9. 2003 na Evanjelickej fare na Sládkovičovej
ulici v Banskej Bystrici-Radvani. Cieľom podujatia bolo bratsko-sesterské stretnutie
evanjelických básnikov s odbornou prednáškou, diskusiou a umeleckým programom.
Odborné duchovné stretnutie tvorivých osobností je zakaždým inšpiratívnou a milou
príležitosťou k duchovnej obnove tvorivých síl. Dr. Slavomíra Očenášová, PhD začala aj
prípravné práce na tvorbe libreta k opere Martin Luther s hudobným skladateľom
Víťazoslavom Kubičkom

XIII. stretnutie kresťanskej mládeže
V poradí trináste stretnutie mládeže sa uskutočnilo 11. apríla 2003 pod záštitou sekcie pre
mládež Banskobystrickej diecézy v spolupráci s Hnutím kresťanských spoločenstiev mládeže.
Program sa začal už v piatok , keď sa účastníci stretli na spoločnej svätej omši v Katedrále sv.
Františka Xaverského. Víkendový program patril spoločným aktivitám mladých, kde mládež
naplno precítila silu vzájomného priateľstva; workshopom, gospelovým koncertom
a diskusiami. Podnetná a zaujímavá bola beseda na tému Hodnota ženy so sestrou Veronikou
z Komunity blahoslavenstiev. Svoje svedectvá o hrôze narkománie priniesli aj bývalí
narkomani, ktorým sa podarilo uniknúť z drogovej závislosti. Prostredníctvom vysielania
Rádia Lumen sa mladí účastníci stretnutiav Katedrále sv. Františka Xaverského spojili pri
modlitbe ruženca s celým Slovenskom. Prítomných pozdravil prostredníctvom Vatikánskeho
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rozhlasu a Rádia Lumen aj predseda Pápežskej rady pre laikov kardinál Francis Stafford,
ktorý všetkým udelil požehnanie. Stretnutie vyvrcholilo nedeľnou slávnostnou omšou, ktorú
slávil diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž spolu s pomocným biskupom Mons. Tomášom
Galisom a emeritným biskupom Mons. Petrom Dubovským. Biskup Baláž v zaplnenom
farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie vyzval mladých na priateľstvo s Kristovým
krížom: „Potrebujete sa spriateliť s Kristovým krížom, a to je niekedy veľmi ťažké, lebo kríž
nemá len podobu dvoch driev, ako ho niesol Kristus, ale má aj veľa iných podôb.”

Zomrel emeritný biskup Jozef Feranec
Banskobystrická diecéza sa 6. mája 2003 rozlúčila so svojím emeritným biskupom Mons.
Jozefom Ferancom, ktorý zomrel v sobotu 3. mája vo veku 93 rokov. Na pohrebnej svätej
omši za najstaršieho slovenského biskupa bol prítomný apoštolský nuncius Henryk Józef
Nowacki, arcibiskup košickej diecézy Alojz Tkáč, hodnostári gréckokatolíckej cirkvi košický
exarcha Milan Chautur a prešovský eparcha Ján Babjak, kňazi, rehoľníci, bohoslovci z Badína
a veriaci z celej diecézy. Na rozlúčkovom obrade sa zúčastnili aj banskobystrický primátor
Ján Králik, riaditeľ pracoviska Kancelárie prezidenta SR Ján Bruncko, poslanci Mestského
zastupiteľstva a další.
Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž v rozlúčkovej kázni poďakoval zosnulému za
17 ročnú biskupskú službu, ktorú vykonával v komunistickom režime. Biskup RudolfBaláž
poukázal na skutočnosť, že totalitný režim zaviedol systém cirkevných tajomníkov a z kňazov
urobil administrátorov. Biskup poďakoval osobnému lekárovi nebohého i lekárom a
zdravotným sestrám Rooseveltovej nemocnice za starostlivosť o Jozefa Feranca počas jeho
choroby. Ocenil i starostlivosť rehoľných sestier dominikánok, ktoré ho sprevádzali počas
celej biskupskej služby i na dôchodku. Pápežský nuncius v príhovore vyjadril sústrasť
božiemu ľudu diecézy nad stratou svojho pastiera. Vyzdvihol optimizmus Jozefa. Feranca,
ktorý sa napájal a rodil z jeho veľkej viery. Pípežský nuncius biskupovi Rudolfovi Balážovi
poďakoval za to, že zosnulý biskup i po odchode na dôchodok mohol v Banskej Bystrici
slúžiť cirkvi a veriacim. Na záver smútočného obradu vybraní kňazi vyniesli bielu truhlu s
telom biskupa Jozefa Feranca pred kostol. Biele auto potom previezlo telesné pozostatky do
biskupovho rodiska – obce Pobedim pri Piešťanoch.
Jozef Feranec bol vysvätený v decembri 1932 v Banskej Bystrici. Ako kňaz pôsobil na
viacerých miestach. Biskupskú vysviacku prijal v marci 1973 a odvtedy bol diecéznym
biskupom v Banskej Bystrici. V roku 1990 po dovŕšení 80 rokov abdikoval. Odvtedy žil na
odpočinku v priestoroch Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Kondolenčnú spoluúčasť
prejavili aj kardinál Jozef Tomko z Ríma a Ján Chryzostom Korec z Nitry, biskupi z Hradca
Králové a Banskobystrický zbor evanjelickej cirkvi av.

Voľno v školách mesta
V základných školách v Banskej Bystrici sa v piatok 12. septembra, počas návštevy pápeža
Jána Pavla II., kedy odslúžil mariánsku svätú omšu, nevyučovalo. O voľne pre žiakov
rozhodol zriaďovateľ základných škôl v meste - banskobystrický Mestský úrad. Vedúci
oddelenia školstva, kultúry a vzdelávania Dr. Ján Chladný dňa 5.9. pre médiá uviedol, že
existuje pre to viacero dôvodov. Okrem návštevy pápeža to bude predpokladaný príchod asi
100- až 150-tisíc pútnikov. V súvislosti s tým prijali v meste viacero opatrení a obmedzení.
Patria medzi ne aj obmedzenia v mestskej hromadnej doprave i pohybu ľudí v centrálnej
mestskej zóne, ktoré by výrazne mnohým učiteľom i žiakom sťažili cestu do a zo školy.
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Materské škôlky - až na dve, na Hornej a na Lazovnej ulici - však budú v prevádzke. Dr. Ján
Chladný v Banskej Bystrici dňa 5. septembra zdôraznil, že rodičov detí z týchto škôlok o
tom informovali s dostatočným predstihom. Tí sa môžu rozhodnúť, či deti v spomínaný deň
nechajú doma, alebo ich umiestnia v inej škôlke, ktorú si vyberú. Zriaďovateľ stredných
banskobystrických škôl, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja odporučil riaditeľom
stredných škôl, aby 12. septembra dostali žiaci voľno, čo korešpondovalo aj s názorom
Ministerstva školstva SR.
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7. Zdravotníctvo
Stredoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb
Dňa 1. januára vzniklo nové kardiocentrum v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je zvýšiť počet
odborných zákrokov ako i počet ošetrených pacientov. Jeho pôsobenie by však bolo
účinnejšie, keby ho odsunuli do starého areálu nemocnice. Vyčlenenie kardiocentra z
Nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta ako Stredoslovenského ústavu srdcovocievnych
chorôb sa uskutočnilo po nekoľkoročných prípravách projektu. Má zvýšiť počet
kardiooperácií vykonaných v Banskej Bystrici z 250 až 270 na asi 400 ročne. Jeho ciľom je
zlepšiť financovanie diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych chôrob. Pre médáí to uviedol
riaditeľ SsÚSCh a doterajší primár kardiologického oddelenia Peter Mečiar. Rovnako ako
riaditeľ NsP Michal Bucek ale potvrdil, že odčlenenie by bolo lepšie, ak by sa ústav aj
odsunul z nového areálu NsP do samostatnej budovy chirurgického pavilónu v starom areáli
nemocnice
Ponechanie 70 lôžok a 160 pracovníkov SsÚSCh v doterajších priestoroch
zvýši administratívu NsP akými sú nájmy a účtovanie, pričom nepribudnú operačné sály
limitujúce výkon centra a NsP. Na kardiooperácie sa pritom čaká pol roka až rok, priznal
MUDr. Peter Mečiar. Dodal, že Slovenská republika a Rumunsko sú v počte zákrokov na
obyvateľa na chvoste Európy, ale celoslovenské zvýšenie podobné tomu, aké plánuje
SsÚSCh, by Slovensko dostalo na priemer. V starom chirurgickom pavilóne, ktorý je len
čiastočne využívaný geriatrickým oddelením, by ústav mal viac operačných sál, objekt by
bolo však treba opraviť. NsP by výmenu geriatrie za ústav uvítala, lebo prevádzka dvoch
areálov ročne zvyšuje náklady o 15 miliónov korún. Čoskoro v rámci zhutňovania odsunú zo
starého do nového areálu plastickú chirurgiu a geriatria tam ostane takmer sama. Michal
Bucek sa obáva financovania ústavu - teraz mesačne spotrebúva asi 12 mil. zo 70 mil. Sk,
ktoré NsP celkovo dostáva, optimálnych by ale bolo vyše 20 mil. Sk. Len za energie ústav
NsP zaplatí 250.000 Sk, ďalšie za dopravu, stravu a biochémiu, delimituje sa aj časť dlhov a
pribudnú náklady na administratívu. Podľa P.Mečiara môže byť ústav z 90 % sebestačný:
vďaka vlastnému angiografu len výnimočne využije rőntgeny NsP, pranie si môže zaistiť sám,
ale napr. sterilizácia sa robí v NsP centrálne. Nazdáva sa, že k oddelenej kardiologii budú
poisťovne ústretové, lebo sa "vyčistia" finančné toky, a jasné bude použitie ministrom financií
prisľúbenej časti výnosov z dane z tabaku. Kardiológiou Rooseveltovej nemocnice ročne
prejde na 2600 pacientov. SsÚSCh by mal rovnako ako doteraz robiť kardiakom všetky
zákroky okrem transplantácií. V súčasnosti sa pripravujú nájomné zmluvy s NsP, zmluvy s
poisťovňami a výber a nové zmluvy s dodávateľmi.

Zdravotnícke zariadenia prešli do pôsobnosti BBSK
Napriek tomu, že od 1.januára prešli do pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho
kraja rôzne zdravotnícke zariadenia, dosiaľ BBSK od predchádzajúceho zriaďovateľa o nich
nedostal žiadne oficiálne informácie. Uvádzalo sa to v tlačovom stanovisku BBSK.. Na
BBSK boli delimitované nemocnice s poliklinikou v Lučenci, Rimavskej Sobote, Zvolenu a
Žiari nad Hronom a polikliniky v B.Bystrici, Detve, Fiľakove, Poltári a Tornali. Predstavitelia
BBSK tiež považujú za alarmujúce, že Ministerstvo zdravotníctva nerieši narastajúce dlhy
zariadení prechádzajúcich pod VÚC. Nemocnice a polikliniky, ktoré štát presúva na VÚC, sú
dovedna zadĺžené miliardami Sk Dňa 29.januára Konferencia predsedov
samosprávnychkrajov (KPSK) žiadala NR SR a vládu, aby pri prechodu zriaďovateľskej
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funkcie k nemocniciam 2.typu zabezpečili spravodlivé prerozdelenie financií do zdravotníctva
a do krajov, finančné krytie reštrukturalizácie a ozdravenia zdravotníckych zariadení pod
VÚC, urýchlene uhradili minuloročné a skoršie záväzky zdravotníckych zariadení a pripravili
bezodkladne delimitačné protokoly k odovzdávaným zariadeniam. Vyplývalo to z vyhlásenia
Konferencie predsedov samosprávnych krajov, ktorá sa zišla v Banskej Bystrici.Predseda
Nitrianského samosprávneho kraja Milan Belica na tlačovej besede odhadol, že v každom
kraji sa celkový dlh nemocníc 2.typu pohybuje od 500 do 700 mil. Sk. V košickom, ako
upresnil tamojší predseda Rudolf Bauer, dlh štvorice týchto nemocníc dosiahol už 800 mil.
Sk. Podľa predsedu prešovského VÚC Petra Chudíka len na 30 mil. Sk obsahujú faktúry ich
piatich nemocníc za minulý rok, ktoré prišli po 1.januári. Tvrdil, že VšZP ako jediná zo
zdravotných poisťovní pre tento rok ráta s rovnakým objemom zdrojov ako vlani, zvyšné ZP
plánujú zníženie prostriedkov o desať až 15 %. Upozornil, že sa nezohľadnil tohtoročný
nárast cien a - ako dodal pre SITA - štát pritom nemá žiaden program pre finacovanie či
úverovnie úsporných projektov v zdravotníckych zariadeniach, ktoré by znížili prevádzkové
náklady. Podčiarkol, že riešenie problému je predovšetkým vo zvýšení objemu poistného, a
preto by štát mal platiť viac za svojich poistencov.

Exekúcie v nemocnici
V prípade exekúcii podaných vôči banskobystrickej Nemocnici s poliklinikou
F.D.Roosevelta zaujíma VÚB rozdiely prístup k exekútorom a k nemocnici, uviedol riaditeľ
NsP Michal Bucek. Fakt, že VÚB už stiahla z účtov NsP FDR 2,2 mil. Sk pre jedného z
exekútorov, porovnal v postojom SLSP, ktorá ho listom upozornila, že exekúcie odmietla
vykonať, a s príkladom nemocnice v Martine či Dérerovej nemocnice v Bratislave, kde banky
tiež odmietli exekúcie uskutočniť. MUDr. M.Bucek upozornil, že Okresný súd v B.Bystrici už
vydal uznesenie o nezákonnosti súdnych exekúcii vôči zdrojom zdravotníckych zariadení na
liečebnú starostlivosť a že podobné očakáva v blízkom čase aj ohľadom exekúcií podávaných
exekútormi. Vyjadrenia VÚB a exekútorov o možnostiach exekúcii v súvislosti s novelizáciou
legislatívy od 1.januára 2003 odmieta, pretože novela možnosti exekúcií naopak zúžila. Do
konca roka 2002 boli možné z exekúcií ešte súdne exekúcie, ale tohto roku sa nemôžu už ani
tie. Preto ústretový postoj VÚB k exekútorom pri bežných exekúciach, ktoré neboli povolené
ani v minulosti, kvôli neexistencii spomínaného podobného uznesenia súdu nepovažuje za
odôvodnený a serióny. Exekúcie zatiaľ NsP obstavili asi 25 mil. Sk, ale VÚB vraj prijala v
týchto dňoch exekučný návrh na ďalších 20 mil. Sk. Riaditeľ preto vyjadril nespokojnosť s
VÚB, pre ktorú je NsP s mesačným prietokom 70 mil. Sk jedným z najväčších klientov v
regiónu, takým , že má ponuky aj od iných bánk na vedeni účtov. Súčasne sa pozastavil nad
situáciou, že by po každom návrhu na exekúciu mal žiadať súd o vyslovenie rozhodnutia o
jeho nezákonnosti - a platiť za to 500 Sk - na miesto toho, aby už vydané uznesenie bolo pre
banku precedentným judikátom. Dodal, že je preto pripravený podať trestné oznámenie na
VÚB a to tým skôr, ak by došlo u niektorého z pacientov k úmrtiu. (Stres, akému bola v
ostatných týždňoch vystavená ekonomická námestníčka NsP, už spôsobil, že musela byť
hospitalizovaná). Spôsob, akým v súčasnosti financuje prevádzku NsP odmietol prezradiť, ale
ako podotkol, dôležité sú dobré, seriózne vzťahy medzi partnermi.
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Ku vzniku Fakulty zdravotníctva UMB
V priestoroch UMB, NsP F.D.Roosevelta, Strednej zdravotníckej školy, Národného
rehabilitačného ústavu a Detskej liečebne sa má študovať v štyroch bakalárskych a dvoch
magisterských štúdijných odboroch dennou a diaľkovou formou šesť špecializácií
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporuje projekt založenia Fakulty
zdravotníctva Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici. BBSK je pripravený poskytnúť časť
majetku a rozpočtu Strednej zdravotníckej školy, ale časť nákladov musí dofinancovať štát.
10.februára to na tlačovej besede v B.Bystrici vyhlásil vedúci odboru sociálnych vecí a
zdravotníctva Úradu BBSK Richard Rišňovský. Časť pomaturitných štúdijných odborov SZŠ
sa bude transformovať na FZ UMB, maturitné odbory na SZŠ ostatnú.Teraz je vraj na
Akademickom senátu UMB, aby projekt tiež podporil a mohlo sa začať s jeho realizáciou.
FZ UMB má využiť okrem SZŠ kapacít Rooseveltovej nemocnice v B.Bystrici a jej
400-miestneho internátu, Národného rehabilitačného ústavu a Detskej liečebne v Kováčovej
(okr. Zvolen). Plánujú sa bakalárske odbory ošetrovateľstvo (špecializácie zdravotná sestra,
pôrodná asistentka), vyšetrovacie metódy (zdravotnícky laborant), fyzioterapia a liečebná
rehabilitácia (fyzioterapeut) a záchranná služba (zdravotnícky záchranár) a magisterské
odbory ošetrovateľstvo (zdravotná sestra, pôrodná asistentka) a ako nadstavba na bakalárske
štúdium manažment zdravotníckych služieb (zdravotnícky manažér). Vo všetkých prípadoch
sa plánuje denná a diaľková forma. FZ sa má skladať zo siedmich katedier a má
spolupracovať s ďalšími fakultami v oboroch ako pedagogika, psychológia, jazyky, chémia,
fyzika, informatika, etika ap. Okrem pedagógov, dekana a troch prodekanov sa ráta s 14
zamestnancami (sekretárky, referentky, pracovníčka knižnice ap.). Projekt sa má schváliť do
apríla 2003. Do prvého ročníka sa má prijať 60 denných a 30 diaľkových študentov oboru
ošetrovatelstvo a po 20 na zdravotníckeho záchranára a fyzioterapeuta a časť študentov
vyššieho odborného štúdia SZŠ. Neskôr by sa malo ročne prijímať na ošetrovateľstvo 80 až
100 denných a 50 diaľkových študentov, v ďalších oboroch zhruba 20 plus 20, v prípade
magisterského štúdium manažmentu sa očakáva, že pokračovať tu bude do 15 % bakalárov
ošetrovatelstva.

Poliklinika naďalej s otáznikom
Budúci majiteľ a prevádzkovateľ mestskej polikliniky v Banskej Bystrici je naďalej otázny.
Mesto záujem má a už vlastní licenciu na poskytovanie zdravotníckych služieb, chce však aj
budovu, ale Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zo zákona nemôže zdravotnícky
majetok, ktorý v rámci reformy verejnej správy dostal, predať či dať do správy inému
subjektu. 10.februára to na tlačovej besede v B.Bystrici konštatoval riaditeľ Úradu BBSK
Milan Mráz. M.Mráz, s poukázaním na skúsenosti z inými rezortmi pre reforme verejnej
správy, na adresu Ministerstva zdravotníctva uviedol, že "totálne sklamalo v delimitáciach
majetku". Upozornil, že naVÚC prešli právomoci v zdravotníctve od 1.januára 2003, ale ešte
koncom prvej dekády januára ministerstvo nevedelo presne, aké zariadenia na BBSK
presunie. Podľa M.Mráza nevie ministerstvo koncepčne odpovedať na otázky a tak aj v
prípade banskobystrickej polikliniky "je na ťahu" ministerstvo. Dodal, že o realizácii štátom
avízovaného oddĺženia k 31.12.2002 nemá informácie, a to ani o prípadnom splátkovom
kalendári. Preto napr. v Rimavskej Sobote administratívne pracoviská raz už vodári na
niekoľko hodín odpojili, pretože od mája zdravotníci neplatili vodné a stočné. VÚC od
1.januára dostali kompetencie v zdravotníctve, ale potom nevedelo Ministerstvo
zdravotníctva, ktoré zariadenia im odovzdá
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Kontrola v Rooseveltovej nemocnici
Predĺženie hĺbkovej kontroly Ministerstva zdravotníctva SR v Nemocnici s poliklinikou
F.D.Roosevelta v B.Bystrici a výmenu na poste predsedníčky kontrolnej komisie považuje
riaditeľ NsP Michal Bucek už za prejav osobnej pomsty. Ako zdôraznil, nevyhýba sa žiadnej
kontrole, ale to, že generálny riaditeľ sekcie kontroly MZ SR Milan Kamenský predĺžuje
kontrolu a mení šéfku komisie týždne po ukončení kontroly a po tom, čo záverečnú správu
podpísalo všetkých 11 jej členov a NsP spracovala pripomienky, už vyvoláva dojem, že sa
koná na objednávku, len aby sa dačo našlo. V tej súvislosti 12.februára uviedol, že
M.Kamenský po riaditeľovaní v NsP v Krupine pracoval ako analytik v NsP FDR, odkiaľ bol
na jar 2000, dva mesiace po nástupe M.Buceka do funkcie, z organizačných dôvodov
prepustený.M.Bucek konštatoval, že kontrola začala 5.októbra 2002 - asi pol roka po kontrole
NKÚ - a trvala do 14. januára 2003. Komisiu tvorilo päť zástupcov MZ SR a šesť zo
zdravotných poisťovní. Kontrolovali tisíce chorobopisov, diagnostických a
farmakoterapeutických postupov, ekonomiku a efektivnosť liečby. Podľa neho sú zistené
závady bežne v tak veľkej nemocnici. Teraz riaditeľ dostal od M.Kamenského fax, že
minister vo februári kontrolu predĺžil a zmenil šéfku komisie. M.Bucek vyhlásil, že fax
neakceptuje a bude čakať na list ministra. V prípade, že taký list príde, okamžite požiada
výbor NR SR pre zdravotníctvo, aby vykonal v NsP FDR poslanecký prieskum, podá podnet
na kontrolný útvar Úradu vlády, bude informovať premiéra a ministrovi napíše osobný list.
Ako zdôraznil, nenazdáva sa, že by permanentná kontrola v NsP FDR mala byť ťažiskom
reformy zdravotníctva. Súbeh kontroly a otáznych exekúcií znefunkčnil administratívu NsP a
úradníčky museli chodiť do roboty cez víkendy, aby poskytli kontrole podklady. Odvolaná
šéfka komisie Ľubica Ďurčová pre SITA - pripomínajúc, že zo zákona má byť kontrola
nezávislá - uviedla, že odišla zo sekcie kontroly MZ SR. Súčasne očakáva, že vyhlásenia na
adresu členov kontrolnej skupiny, ktoré obsahoval interný list M.Kamenského, budú zobraté
späť, a preto je aj pripravena na právne kroky.Permanentná kontrola v NsP F.D.Roosevelta by
nemala byť ťažiskom reformy zdravotníctva, tvrdí riaditeľ riaditeľovaní v NsP v Krupine
pracoval ako analytik v NsP FDR, odkiaľ bol na jar 2000, dva mesiace po nástupe M.Buceka
do funkcie, z organizačných dôvodov prepustený.

Vyhlásili chrípkové prázdniny
Prvou základnou školou v Banskej Bystrici a pravdepodobne aj v Banskobystrickom kraji,
ktorá v tejto sezóne bola nútená vyhlásiť chrípkové prázdniy, bola ZŠ na tr. SNP 20. Po
trojdňovom sledovaní, kedy absencia detí vzrástla z 28 na 44 %, Dňa 12.februára vyhlásila
dvojdňové prázdniny - do konca týždňa. Médiá informovala zástupkyňa riaditeľky ZŠ Dana
Bugáňová. V niektorých triedach dnes prišlo do školy len niečo viac ako štvrtina žiakov,
nemálo žiakov kvôli zdravotným problémom odišlo zo školy v priebehu dňa. Učitelia, ako
zástupkyňa podotkla, však do školy budú chodiť, lebo škola pripravuje projekt pre program
Infovek, zavádza nový evidenčný počítačový program atď.
Vedúca oddelenia epidemiológie Štátneho zdravotného ústavu v B.Bystrici Viera
Morihladková SITA na poludnie uviedla, že zatiaľ v kraji nemajú hlásené žiadne chrípkové
prázdniny a že koncom minulého týždňa bola chrípková situácia primeraná ročnému obdobiu.
Ako však upozornila, vyhlásenie prázdnin - ak sa netýka plošného vyhlásenia - je už v
kompetencii riaditeľov škôl. Riaditelia majú v tomto prípade vôči ústavu len informačnú
povinnosť. Referát školstva MsÚ potvrdil, že situácia na ZŠ na tr.SNP 20 je v meste zatiaľ
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Primátori o nemocniciach
Primátori za najväčšiu nespravodlivosť označili rôznu výšku úhrad za rovnaké
zdravotné výkony, ktoré zdravotné poisťovne rôznym nemocniciam platia. Ďalej kritizujú
fakt, že museli prevziať nemocnice s všetkými obchodnými a pracovnými zmluvami a musia
tak znášať náklady racionalizácie ich prevádzky, aj keď na to nemajú kapacity. Ako k tomu
M.Lichner podotkol, zriaďovatelia zdravotných zariadení a nemocníc vyššieho typu - veľké
mestá a VÚC - pritom nie sú pri tejto transformácii pod takým tlakom ako malé mestá.
Primátori preto považujú tranformáciu za nepripravenú a obávajú sa, že vyrovnané
hospodárenie malých nemocníc v malých mestách sa môže dosiahnúť len za cenu drastických
opatrení. Rezort zdravotníctva preto požiadajú o spoluúčasť na krytí racionalizačných
nákladov.

Hrozba bomby v Rooseveltovej nemocnici
Takmer tisíc pacientov museli dňa 7.marca evakuovať z Nemocnice s poliklinikou
F.D.Roosevelta v B.Bystrici po tom, ako asi o 13:30 hod. prijala sanitárka na gynekologickom
oddelení výhražný telefonát neznámeho muža, že v noci v nemocnici vybuchne bomba. Ako
médiám uviedol riaditeľ nemocnice Micahl Bucek, krízový štáb zhruba dve tretiny pacientov
poslal domov, lebo boli schopní chodiť, zvyšok do večerných hodín presúvali do objektu
polikliniky a manšiu časť do objektov v starom areáli nemocnice. Príjem pacientov je
zastavený, nové prípady odosielajú do Brezna a Zvolena, prevádzku dialýzy prerušili. Objekty
prehľadávajú a strážia desiatky policajtov a šesť pyrotechnikov, do evakuácie sa zapojili aj
hasiči. Z nemocnice kvôli bombe prepustili 2/3 pacientov
Evakuovaní boli pacienti z tzv. monoblokov - 13-patrových dvojičiek; detský pavilón,
polikliniku, transfúziologiu, administratívu a pomocné prevádzky nevypratali. Presunúť
museli aj asi tucet vitálne ohrozených pacientov z ARO a oddelenia úrazovej chirurgie, ktorí
sú neustále napojení na prístroje. Umiestnili ich tiež v poliklinike, lebo prevoz do okolitých
nemocníc by bol riskantný a ani nemajú také kapacity. Nemocničná poliklinika je v noci
prázdna, sú vykúrené miestnosti aj chodby a k prevádzke sú tu pripravené aj priestory pre
jednodňovú chirurgiu. Riaditeľ ocenil prácu lekárov a sestier, tvrdil, že evakuácia prebiehala
bez paniky, ale podčiarkol, že najmä vitálne ohrozeným pacientom nepolepšila. Ak prebehne
noc v pokoji, začne sa návrat k štandardnej prevádzke v sobotu ráno.
Dôvod, prečo deň po prijatí toľko diskutovaného zákona spoplatňujúceho návštevy u
lekárov a pobyt v nemocnici, sa niekto vyhráža nemocnici a ohrozí zdravie a životy
pacientov, riaditeľ nepozná. Otázkou je tiež, prečo si páchateľ vybral gynekológiu - či to
nebol niektorý otec nespokojný s činnosťou oddelenia. Páchateľovi, po ktorom polícia pátra,
hrozí za šírenie poplašnej správy najvážnejšieho dosahu trest až osem rokov väzenia, lebo
museli evakuovať aj asi tucet vitálne ohrozených pacientov

Dlhy zdravotných zariadení
Dlhy zdravotných zariadení v sume 3,4 mld. Sk, ktoré vznikli do ich prevodu na VÚC, štát
splatí z výnosov FNM, ale nasledujúce hospodárenie je už v právomoci VÚC, vyhlásil 11.
marca v Banskej Bystrici premiér Mikuláš Dzurinda na brífingu po stretnutí s predsedami
VÚC. Ako dodal, bude na VÚC, aby mali silu odhalovať rezervy a neprodukovať dlhy a
uskutočňovali tak reformu v zdravotníctve. Predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf
Bauer ako prezident Konferencie predsedov samosprávnych krajov uviedol, že VÚC nemôžu
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ihneď dosiahnúť v zdravotníckych zariadeniach vyrovnané hospodárenie a nemajú zdorje na
dlhovú službu.
R.Bauer vyslovil spokojnosť s vecnosťou rokovania s premiérom, ktorému dali
predsedovia spätnú väzbu a podporili pokračovanie reforiem. Upozornili ho vraj na
zviazujúcu legislatívu, na nutnosť zvýšiť administratívne schopnosti čerpať z fondov EÚ, na
potrebu pripraviť systémové riešenie pre regionálne trate a naopak konštatovali, že v sociálnej
oblasti VÚC poskytujú už kvalitné služby.
Predsedovia jednotlivých VÚC predniesli premiérovi aj konkrétne požiadavky.
R.Bauer žiadal pomoc štátu pri budovaní cesty Košice - Miškolc, prešovský predseda žiadal
dokončenie tunelu pod Braniskom a budovanie prepojenia Braniska s Prešovom,
banskobystrický Milan Marčok urgoval budovanie cestného spojenia z Nitry do B.Bystrice.
Trenčianskému predsedovi premier kvôli padajúcemu múru Trenčianského hradu prisľúbil, že
je pripravený podielať sa na oprave národného klenotu Podmienil to však kvantifikáciou
vzniknutých škôd a zabezpečením múrov proti vzniku ďalších. Premiér konštatoval, že sa
rokovalo aj o sídlach úradov VÚC, lebo nie všetky sú doriešené. Podčiarkol, že je potrebné sa
správať hospodárne a pripomenul, že sa uvolňuje rad objektov po štátnach inštitúciach. Štát
splatí staré dlhy nemocníc VÚC, ale viac už nie.

Zdravotnícky prieskum CINDI po tretí raz
Za posledných desať rokov už po tretíkrát Štátny zdravotnícky ústav v B.Bystrici pozýval v
nasledovných mesiacoch v rámci programu CINDI Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) občanov okr. B.Bystrica a Brezno na vyšetrenie základných zdravotných
ukazovateľov dôležitých pre zdravý životný štýl a prevenciu proti chronickým chorobám.
Náhodne vybratej tisícke mužov a tisícke žien vo veku od 15 do 64 rokov zdravotníci merali
krvný tlak, hladinu cholesterolu, budú ich merať a vážiť a na sedemstránkovom dotazníku
rôzne spovedať, aby zistili stav zdravotného stavu obyvateľstva. Ako informovala MUDr.
Mária Avdičová, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu, program beží v 28 krajinách
Európy a v SR v minulom roku k nemu pristúpili ešte v ďalších šiestich okresoch.
Zber dát sa má uskutočniť do konca júna. Vybratých je asi 2600 jedincov - rezerva je
kvôli tomu, že odozva na pozvánky je asi 75-percentná. Merania a vyplňovanie dotazníku
trvajú dovedna asi 45 minút. Výsledky budú k dispozícii na prelome augusta a septembra.
Akciu financuje WHO, štát a časť biochemického materiálu by mohli uhradiť - podľa
rokovaní - zdravotné poisťovne; VšZP už prísľub dala.
Merania sa uskutočňujú v päťročných cykloch, vždy na inej vzorke obyvateľov toho
istého regiónu. Pred piatimi rokmi z porovnania aktuálnych zistení a výsledkov z r. 1993
vyplynulo, že u mužov došlo k znížení nadváhy, znížil sa výskyt vysokej hladiny
cholesterolu, o 6,0 % klesol podiel fajčiarov, ale o tiež 6,0 % vzrástol výskyt vysokého
krvnéh tlaku. U žien došlo k poklesu všetkých rizikových faktorov, ale nie v tak veľkej
miere.Na 2000 obyvateľoch okr. B.Bystrica a Brezno zisťovali základné ukazovatele
zdravého životného štýlu

Nové mutácie chrípky
Neznáme ochorenie vrcholiace ťažkým, atypickým zápaľom pľúc, ktoré sa v ostatných
dňoch vyskytlo v krajinách juhovýchodnej Azie, je možno viazané na prostredie objektov
nemocníc, v ktorých boli chorí umiestnení. Zatiaľ ide ale len o predpoklad, lebo nie sú známe
žiadne detaily o novej chorobe. V inkriminovaných nemocniciach už aplikovali bariérovú
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techniku na zamedzenie šírenia choroby kontaktom či kontaminovaným vzduchom, žiadne
odporúčanie Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však doposiaľ nevydala. 17.marca
vydala vyjadrenie hlavná odborníčka pre epidemiológiu MZ SR MUDr. Mária Avdičová.
Konštatovala, že chlamídie pneumónie, ktoré boli zaznamenané u dvoch pacientov vo
Vietname, sa u iných neobjavili, a preto ich nemožno spájať s touto chorobou. Vylúčila sa
spojitosť aj s vtáčou chrípkou. Naopak typickým prvkom novej choroby je zápaľ pľúc
nezistiteľný posľuchom, ale len diagnostikou.
Ako príklad choroby viazanej na kontamináciu objektu pripomenula "legionárske
choroby", ktoré sa vyskytovali v ostatných dvoch desaťročiach minulého storočia. Upozornila
na prevenciu a opatrnosť.

Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov
Lekári odmietajú rozdielnu terminológiu pre rovnakú veci pre zdravotné a Sociálnu poisťovňu
Odporúčanie svojim členom, aby za výkony pre Sociálnu poisťovňu vyberali od klientov
peniaze v hotovosti, 29.marca schválilo Valné zhromaždenie Asociácie súkromných lekárov
SR (ASL SR). Na tlačovej besede v B.Bystrici to oznámil prezident ASL SR Ladislav
Pásztor. Poplatok sa má vyberať v hodnote 0,34 Sk za bod podľa cenového výmeru MF SR, aj
keď s takou výškou ASL nesúhlasí. ASL SR odporúča vyberať za výkony pre SP priamo
L.Pásztor uviedol, že Sociálna poisťovňa (SP) odmietla návrh zmluvy ASL, ktorý bol
takmer totožný so zmluvami, ktoré majú lekári so zdravotnými poisťovňami, dokonca bol vraj
ešte pre SP ústretovejší. SP predložila vlastný návrh, ktorý ASL odmieta, lebo "podpísať by
ho mohol len neinformovaný človek". ASL kritizuje napr. terminológiu odlišnú od zákona a
od zaužívanej v styku so zdravotnými poisťovňami či odovzdávanie podkladov v
elektronickej podobe, ktorú však zákon nedovoluje. V radu regiónov SP naviac blokuje
vyúčtovanie nákladov. ASL je preto pripravená sa obrátiť na ministerstvá zdravotníctva a
práce a sociálnych vecí o pomoc pri riešení.
ASL sa naviac tiež domnieva, že NÚP a odbory sociálnych vecí OÚ nie sú pripravené,
kedže tieto výkony nie sú taxatívne definované, a nemajú financie na ich úhradu. Podľa
viceprezidenta ASL SR Mariana Boču by sa mal v problematike úhrad výkonov pre tieto
inštitúcie odzrkadliť tiež fakt, že výkony ambulantných lekárov sú rádovo lacnejšie ako
výkony špecializovaných pracovísk a nemocníc. Poplatky postihnú tých, proti ktorým
namierené neboli, zrušenie rajonizácie môže privodiť chaos. Zúžiť výnimky na neplatenie
poplatkov v zdravotných zariadeniach a lekárňach len na prípady hmotnej núdze, deti do
šiestich rokov a držiteľov Striebornej Janskeho plakety odporúča Asociácia súkromných
lekárov SR. Ako dnes na tlačovej besede po zasadnutí Valného zhromaždenia ASL SR v
B.Bystrici zdôraznil prezident ASL Ladislav Pásztor, výnimky potierajú podstatu zákona a
podľa stávajúceho znenia novely zákona o zdravotnej starostlivosti poplatky doľahnú najmä
na tých, proti ktorým neboli namierené a ktorí zdravotnú starostlivosť nezneužívajú.
Prezident upozornil, že ASL zavedenie poplatkov nežiadala, nie sú vo svete veľmi
rozšírené, keďže systém sa zväčša financuje dostatočne z poistenia. Pripomenul, že v ČR sa
na zdravotníctvo vynakladá ročne zhruba 180 mld. Kč - a poplatky preto nepotrebujú, v SR sa
ale vydáva len 50 mld. Sk. Konštatoval, že poplatky obídu skupiny, ktoré napr. neabsolvujú
preventívne vyšetrovania a očkovania, a preto majú vyššiu chorobnosť a častejšie navštevujú
lekárov. Zavedenie princíp zásluhovosti však podľa viceprezienta Mariána Boču je vecou
legislatívy a poisťovní, prípadne použtia výnosov zo spotrebných daní. Otázne bude tiež
dokazovanie aktuálnosti hmotnej núdze, pretože doklady o tom nemajú obmedzenú platnosť.
Podobne aj prešetrovanie nadmerného liečebného pobytu, za ktorý nemusí pacient platiť,
pretože v SR stále nie sú stanovené diagnostické a terapeutické štandardy. Prínos poplatkov
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vidí v tom, že pre pacientov s drobnými ochreniami, ktoré sa liečia voľne predajnými liekmi,
bude návšteva lekára drahá a zbytočná.
ASL SR varuje pred zrušením rajonizácie, pretože môže viesť k chaosu a živoreniu
lekárov. Ako M.Boča zdôraznil, všade vo svete vrátane USA obvody jestvujú, pretože "voľný
trh v zdravotníctve vedie do pekieľ". Dodal, že ak sa zvýši počet obvodov - napr. kvôli
odchodu lekárov z nemocníc - treba na ne presmerovať aj peniaze. L.Pásztor poukázal aj na
kolíziu zámeru zrušiť obvody s výkonovými limitmi pre lekárov a na riziko odmietnutia
ošetrovať niektorých "nevhodných" pacientov.

Návšteva ministra Rudolfa Zajaca v Banskej Bystrici
Monobloková budova Nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta (NsP FDR) v B.Bystrici so
svojou energeticky neefektívnou architektúrou a stavebným prevedením bude vytvárať dlhy
vždy a dnes výška jej dlhov prevyšuje náklady na výstavbu novej modernej nemocnice pre
rovnako veľký región. 16. apríla 2003 sa tak na brífingu s novinármi v B.Bystrici vyjadril
minister zdravotníctva Rudolf Zajac.
Pripomenul, že neodstrániteľná stratovosť NsP FDR bola známa už po auditu v r.
1998, ale kompetentné miesta nič neurobili. Uviedol, že dlhy NsP FDR dosahujú 1,9 mld. Sk,
zatiaľčo výstavba novej by prišla na 1,2 mld. Sk. Ako podotkol, za 12 mld. Sk, ktoré štát
vynaložil na oddĺženie zdravotníckych zariadení, by sa postavilo osem nových, moderných
nemocníc. Uviedol, že moderné zairadenia sú menšie, lebo vďaka jednodňovej chirurgii a
iným pokrokovým, neinvazívnym liečebným metodám sa výrazne skracujú doby
hospitalizácie, odpadajú hospitalizácie na očnom oddelení, minimálne sú na kožnom atď.
Ocenil dobré riadenie NsP FDR Michalom Bucekom, ale nedomnieva sa, že by mohol
zadlžovanie odstrániť. Odmieta preto aj možnosť, že by osobne prebral jej operatívne
riadenie. Podľa neho nie je dôvod pre výmenu M.Buceka, aj keď priznal napätie v ich
osobných vzťahoch. Rozhodujúce slovo o budúcnosti NsP FDR musí mať podľa ministra
VÚC, ktorý má byť "centrom života zdravotníctva". Poznamenal, že však väčšie problémy sú
s nemocnicami v Bratislave. Dodal, že prípadná transformácia štátom riadených nemocníc na
VÚC by sa však mala uskutočniť až po ich oddĺžení. Budova Rooseveltovej nemocnice bude
robiť dlhy vždy Dlhy NsP F.D.Rosevelta sú väčšie ako by stála výstavba novej nemocnice
Ocenil dobré riadenie NsP FDR Michalom Bucekom, ale nedomnieva sa, že by mohol
zadlžovanie odstrániť. Odmieta preto aj možnosť, že by osobne prebral jej operatívne
riadenie. Podľa neho nie je dôvod pre výmenu M.Buceka, aj keď priznal napätie v ich
osobných vzťahoch. Rozhodujúce slovo o budúcnosti NsP FDR musí mať podľa ministra
VÚC, ktorý má byť "centrom života zdravotníctva". Poznamenal, že však väčšie problémy sú
s nemocnicami v Bratislave. Dodal, že prípadná transformácia štátom riadených nemocníc na
VÚC by sa však mala uskutočniť až po ich oddĺžení.
Pred prázdninami a po prázdninách bude NR SR prerokúvať rad ďalších
zdravotníckych zákonov, resp. ich noviel - o zdravotnej starostlivosti, o zdravotnom poistení,
o liekoch, liečebný poriadok a iné. V rámci systémových prvkov prinesú okrem iného aj
definície termínov ako ošetrovanie, opatrovanie atď., ktoré sa bežne používajú, ale doposiaľ
nie sú presne vymedzené. Na brífingu s novinármi v B.Bystrici vyjadril minister
zdravotníctva Rudolf Zajac. Dodal, že legislatívne systémové zmeny nechce robiť dva tri
roky, lebo nie je toľko času.
Neodpovedal či bude vyhodnocovať účinok zákonného zavedenia poplatkov, ale
konštatoval, že bolo potrebné zaviesť mechanismus ako znížiť množstvo návštev u lekárov,
ktoré v SR dosahujú počtu 15 až 16 ročne, zatiaľčo v EÚ len šesť až sedm. Podobne je
neprijateľné ročne likvidovať okolo 40 t predpísaných, ale nevyužitých liekov.
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Minister, ktorý sa stretol s lekárskou verejnosťou a zástupcami verejnej správy
Banskobystrického kraja, ocenil, že sa od emotívnych prejavov prechádza k racionálnej
diskúsii a odborná verejnosť začína chápať význam jednotlivých krokov rezortu. Zásadné
zvýšenie efektivity zdravotníctva očakáva od vstupu samosprávy, najmä VÚC, do jeho
riadení. Poukázal napr. na právomoc v tvorbe a riadení siete, kde už nebude rozhodvať
úradník, ale kvalita poskytovanej starostlivosti. Ako pripomenul, treba zmeniť pomer, kedy sa
finančné zdroje zdravotníctva z 80 % používajú na uspokojenie poskytovateľov a len 20 %
pre pacienta, na pomer 35 až 40 % pre poskytovateľov a 60 % pre pacienta.

Analýza zdravotníctva na Študentskom vedeckom fóre
Rast zdravotníckych výdavkov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 1996 až 2001
prevyšoval rast všeobecnej cenovej hladiny. Napriek tomu, že výdavky zdravotných
poisťovní sa v týchto rockoch takmer zdvojnásobili, výdavky hradené priamo obyvateľstvom
viac ako strojnásobili a kapitola Ministerstva zdravotníctva vzrástla o dve tretiny,
spotrebiteľské ceny za rovnaký čas vzrástli o dve tretiny. Pritom za rovnaké obdobie počet
ukončených prípadov práceneschopnosti klesol o 15 %, počet lôžok v zdravotníckych
zariadeniach sa znížil o desatinu, ale vzrástol o desatinu počet ambulantných ošetrení a o
tretinu sa zvýšil počet lekárov. Vyplýva to z vedeckovýskumnej práce Inflácia zdravotníckych
nákladov v SR 1995-2001, ktorú na Študentskom vedeckom fóre Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v sekcii mladých doktorandov prezentoval 20.
apríla Martin Felbaba.
Konštatoval, že výdavky zdravotných poisťovní vzrástli z 25,2 mld. Sk na 47,7 mld.
Sk, pričom za lieky sa zvýšili zo 7,0 na 15,8 mld. Sk. Výdavky občanov sa zvýšili z 1,8 mld.
Sk na 6,0 mld. Sk, z toho za lieky z 1,02 mld. Sk na 3,3 mld. Sk. Všeobecnú infláciu
kopírovali len výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sa v prípade kapitoly MZ SR zvýšili z 10,4
mld. Sk na 17,3 mld. Sk. Z toho osobné náklady vzrástli z 543 mil. Sk na 688 mil. Sk, čiže o
štvrtinu, bežné transfery narástli z 8,5 mld. Sk na 13,3 mld. Sk, ale kapitálové výdavky sa
pohybovali od 2,0 mld. Sk do 2,5 mld. Sk okrem r.1995 (400 mil. Sk) a kapitálové transfery
nefinančným subjektom kolísali od 1,5 mld. Sk do 2,36 mld. Sk. Počet ukončených prípadov
práceneschopnosti klesol z 81,2 tis. na 67 tis., počet ambulantných ošetrení kolísal od 72 tis.
do 87 tis. prípadov, počet lôžok klesol z 61 tis. na 54,8 tis., lekárov pribudlo takmer šesť tisíc
a štatistici ich r.2001 narátali 20.430.
Ako autor zdôraznil, vývoj výdavkov štátneho rozpočtu na zdravotníctvo závisí viac
od momentálnej finančnej sily štátu ako od objektívnych potrieb rezortu. Za hlavné dôvody
inflácie zdravotníckych nákladov M.Felbaba považuje všeobecnú infláciu, šokoé zvyšovania
cien energií a monopolizáciu štruktúry odvetvia zdravotnej starostlivosti. Súčasne priznáva
ako otvorenú otázku efekt vynaložených výdavkov na zdravie občanov.
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8. Sociálna starostlivosť
Dni seniorov
Po horúcom lete sme sa tešili na jeseň, ktorá okrem prekrásnych farebných scenérií
prírody ponúka aj plody a úrodu v ovocných sadoch a viniciach.. Na jeseň sa tešia malí
prváčikovia, ktorí prvý krát zasadnú do školských lavíc a začnú sa učiť čítať a písať prvé
písmenká. Na jeseň sa tešia aj starší občania – seniori v Banskej Bystrici, ktorí zas
očakávajú tradičné Dni seniorov, ktoré už po štvrtý krát zorganizovalo pre svojich dôchodcov
Mesto Banská Bystrica.
Tradícia Dní seniorov bola založená v roku 1999, ktorý OSN vyhlásila za
Medzinárodný rok starších ľudí. Bola to výzva pre všetky členské štáty, aby vyvinuli
primeranú stratégiu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme uspokojovania
zvyšujúcej sa potreby starostlivosti a podpory starších ľudí. Národný program ochrany
starších ľudí predstavuje požiadavku dosiahnutia sebestačnosti, sociálnej participácie a
integrácie starších občanov v spoločnosti. Ide o zabezpečenie dostatočného príjmu starších
občanov, vhodného bývania, uspokojivú úroveň zdravia a to tak fyzického ako aj duševného,
prístup k zdravotníckym a sociálnym službám. Prechod k pozitívnemu, aktívnemu pohľadu na
starnutie musí byť výsledkom vlastného presvedčenia občana. Rodina je tiež dôležitým
prvkom v pomoci staršiemu človeku vyrovnať sa so zmenami, ktoré starnutie prináša. Pomoc
zo strany obce ( mesta) ,občianska výpomoc, svojpomoc v rámci záujmových združení (
klubov dôchodcov) má tiež nezastupitelné miesto v rámci vyrovnávania sa so starnutím a
jeho dôsledkami.
Sociálna politika mesta je zameraná na naplnenie princípov: nezávislosti,
zúčastnenosti, starostlivosti, sebarealizácie, a dôstojnosti v živote starších občanov.
Tohtoročné Dni seniorov sa zamerali na dokumentovanie napĺňania princípu starostlivosti a
sebarealizácie. V dňoch 1. až 7. októbra prebiehajúce aktivity mali za cieľ priblížiť a zamerať
pozornosť na tieto otázky aj u ostatnej verejnosti. Zub času a jeseň života prináša v živote
niektorých starších spoluobčanov aj určité problémy, ktoré obmedzujú občana v jeho
nezávislosti a sebestačnosti. Mesto Banská Bystrica má pripravené programy zvládať takéto
životné situácie prostredníctvom škály sociálnych služieb, ktoré riešia rôzne životné situácie
ako bývanie, stravovanie, pomoc pri sebaobslužných činnostiach a pod. Dni otvorených
dverí, ktoré sa počas Dní seniorov uskutočnili mali za cieľ umožniť širokej verejnosti
navštíviť zariadenia tohto druhu a oboznámiť sa s rozsahom, úrovňou a kvalitou
poskytovaných sociálnych služieb skôr ako je občan na ne odkázaný, aby v prípade potreby sa
prijalo rýchle, správne a situácii zodpovedajúce rozhodnutie. V rámci poskytovaných
sociálnych služieb vieme v krátkom čase poskytnúť starostlivosť v zariadení opatrovateľskej
služby na krátkodobý pobyt. Taktiež vieme okažite poskytnúť opatrovateľskú službu do
domácnosti dôchodcom, ktorí sú osamelí, odkázaní na pomoc inej osoby a ak ich príjem je
nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima t. j 5 052,- Sk a v týchto prípadoch sa
opatrovateľská služba poskytuje bezplatne.
Mesto Banská Bystrica vytvára podmienky pre sebarealizáciu seniorov na území mesta, čo
potvrdzuje v rámci Dní seniorov otvorený nový – v poradí už ôsmy klub dôchodcov na území
mesta - Klub dôchodcov Nádej. A ako každá takáto slávnostná udalosť sa dnes spája
s recepciou aj pri otvorení Klubu dôchodcov Nádej členovia klubu pripravili recepciu, na
ktorej boli svojpomocne pripravené lahôdky z receptov starých mám. Tí, čo sa tohto
podujatia zúčastnili sa zhodli, že aranžovaním, vzhľadom, ale aj výbornou chuťou sa lahôdky
na recepcii vyrovnali veľkolepým, nákladným recepciám. Optimistický prístup a prezentácia
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toho, že staroba to neznamená choroba, ale môže to byť radosť, vtip a veselé vyrovnávanie sa
niekedy aj s tvrdou realitou všedného života nás presvedčili scénky a tance, ktoré predviedli
členovia novozaloženeého klubu dôchodcov. Každý rok v rámci týchto dní venujeme
pozornosť aktivitám, ktoré dajú priestor na sebarealizáciu a ukážu aké bohaté žriedlo
poznatkov, skúseností či zručností skrývajú v sebe naši seniori. V ostatných rokoch to bola
literárna súťaž „ Zo studnice našich spomienok“, keď sa dôchodcovia realizovali viac
v duchovnej oblasti. Tento rok sme dali priestor fyzickým aktivitám a zorganizovali sme
olympiádu seniorov. Tento športový deň by sme mohli charakterizovať slovami ako
bojovnosť, zapálenosť, súťaživosť, ale aj takými ako fair play. Medzi súťažiacimi sa objavili
aj bývalí športovci, ktorí nás reprezentovali na medzinárodných podujatiach a nechali „ zažiť
radosť z víťazstva svojim spolusúťažiacim“. Áno aj toto sú momenty, ktoré tieto podujatia
robia príjemnými, príťažlivými a nezabudnuteľnými.
Aj keď október sa vníma ako mesiac úcty k starším občanom, Mesto Banská Bystrica
svoju úctu a pozornosť voči tejto časti svojich spoluobčanov prejavuje stále. Je to tak trochu
aj naša povinnosť, veď starších občanov na území mesta máme takmer 17 % . A nesmieme
zabúdať, že všetci raz zostarneme a pozornosť, úcta a akceptácia je základom sociálnych
vzťahov medzi ľuďmi a my sa ich snažíme naplniť. Právom patrí vďaka dôchodcom v našom
meste, ktorí prispievajú ku koloritu života v našom meste.

Oblasť sociálnych vecí
Jednou zo základných pomoci mesta svojim obyvateľom prostredníctvom RSVaBP je
jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre obyvateľov a rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.
Formy pomoci sú buď vo forme finančnej alebo vecnej. Vecná výpomoc sa poskytuje ak
naliehavosť vzniknutej situácie si to vyžaduje, alebo nie je zaručené využitie poskytnutej
dávky na stanovený účel. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na prekonanie
vzniknutej nepriaznivej situácie a v prípade rodín je to väčšinou pri nástupe do školy, na letné
a zimné aktivity detí a pri iných potrebách spojených so starostlivosťou o deti.. V zmysle
platnej legislatívy, RSVaBP zabezpečuje pohreb bezdomovca ak zomrel na území mesta a
nemá ho kto pochovať, resp. to rieši vybavením postúpenia mŕtveho tela na vedecké a
medicínske účely aby znížil výdavky spojené s kremáciou.
Mesto Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy a VZN č.25 poskytuje finančné
dotácie pre neštátne subjekty, ktoré pôsobia na území mesta a zabezpečujú rozvoj a stratégiu
sociálnej politiky mesta alebo sú v spoločenskom záujme, po prerokovaní v Komisií pre
zdravie, sociálnu starostlivosť na bytovú politiku pri MsZ v Banskej Bystrici.
Poskytovanie jednorázových dávok:
Poskytnutie jednorázových dávok
pre občanov mesta Banská Bystrica
Poskytnutie finančnej dotácie pre
neštátne subjekty

( v Sk )
1999
2000
2001
2002
2003
420 356 035
415 321 527 151
357 051
333
308
35 600
93 490 162 269
391 400
000

Jednou z nových činností RSVaBP, ktoré v rámci legislatívnych zmien prešli pod pôsobnosť
obcí, je pozastavenie vyplácania rodinných prídavkov na deti pre tých rodičov, ktorých deti
porušujú školskú dochádzku na základe podnetu ZŠ prostredníctvom Úradu práce, sociálnych
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vecí a rodiny alebo prostredníctvom sociálnej poisťovne ktorí nám dávajú na vedomie tieto
obmedzenia a na základe rozhodnutia týchto inštitúcií zasielajú prídavky na RSVaBP. Našou
úlohou je rodinné prídavky aj v spolupráci so ZŠ smerovať v prospech dieťaťa ( kúpa
stravných lístkov, školských potrieb , potrieb dieťaťa a pod.). Týmto spôsobom bolo
pozastavené v roku 2003 vyplácanie RP na 43 detí, čo predstavovalo účelové prerozdelenie
128 840,-Sk podľa potrieb maloletých detí.
Neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce je poskytovanie poradenstva v oblasti
zamestnanosti, sociálnej a bytovej politiky. Pomoc pri nasmerovaní klientov pri nárokovaní
obligatórnych dávok, príspevkov a iných zvýhodnení podľa platnej legislatívy. Okrem
poradenstva vykonáva RSVaBP poskytovanie správ o povesti z miesta bydliska občanov pri
všetkých súdnych konaniach, na žiadosť prokuratúry, Cudzineckej polície, exekučných
konaniach a na dožiadanie ostatných štátnych inštitúcií, ktorých na to oprávňuje platná
legislatíva. V roku 2002 to predstavovalo 1.032 vybavených žiadostí. V roku 2003 to už
predstavovalo 1.694 správ o povesti z miesta bydliska a 138 vyjadrení k odpusteniu súdnych
poplatkov.
Do kroniky mesta citujeme zo Správy o činnosti Referátu sociálnych vecí a bytovej politiky
Mestského úradu v Banskej Bystrici za rok 2003 pre kroniku mesta poskytol Mgr. Karol
Langstein, vedúci RSVaBP MsÚ v Banskej Bystrici
Spoločenské zmeny priniesli rad
zmien priamo či nepriamo ovplyvňujúcich kvalitu života aj občanov mesta Banská Bystrica.
Zmeny v ekonomickej i sociálnej sfére, ktorými Slovenská republika prechádza, nútia
neustále sledovať mieru sociálnych následkov reformy. Dochádza k diferenciácií spoločnosti
a ku vzniku takých sociálnych udalostí, pri ktorých životná úroveň klesá pod spoločensky
únosnú hranicu. Tieto robia človeka omnoho zraniteľnejším voči okolitému svetu, a tak
potrebuje občan systematickejšiu a dlhodobejšiu pomoc a podporu, bez ktorej môže len ťažko
prekonať neľahké životné obdobie.
Preto je nevyhnutné v spoločnosti zistiť najcitlivejšie, hmotnou núdzou najohrozenejšie
skupiny občanov, určiť hlavné príčiny hmotnej núdze a sociálnej núdze, neustále analyzovať
náklady potrebné na odstraňovanie chudoby, ako aj následky, ktoré v spoločnosti tento jav
spôsobujú. Referát sociálnych vecí a bytovej politiky (RSVaBP) MsÚ v Banskej Bystrici
zabezpečuje svojimi aktivitami zmierňovanie dôsledkov nepriaznivých dopadov na
obyvateľstvo ako aj vytvára sieť pomoci pre tých ktorí si vlastným pričinením alebo za
pomoci rodiny nedokážu pomôcť a sú odkázaní na pomoci iným. Nevyčísliteľné množstvo
životných situácií v ktorých sa v dnešnej dobe môže rodina alebo jednotlivec ocitnúť si
vyžaduje individuálny prístup ku každému klientovi s prihliadnutím na možnosti a snahu
klienta spolupodieľať sa na riešení vzniknutých problémov aj formou aktivácie klientov. Od
polovičky roka 2003 sme zahájili program udržania pracovných návykov v ktorom sú
zapojení klienti zariadení KOTVA a zabezpečujú údržbu a renováciu turistických chodníkov
na Urpíne. Na tento program nadväzuje Projekt aktivácie MPSVaR SR a v rámci možností
smerujeme snahu o trvalé zamestnanie klientov. V súrodých častiach tohto materiálu
rozoberieme jednotlivé okruhy problematiky.

Intervencia v rodine a samostatne žijúcich - bezdomovci
Vývoj spoločnosti ako dynamického sociálneho systému nevyhnutne so sebou prináša i vznik
a rozvoj adekvátnych sociálnych situácií meniacich status dotknutého človeka. Pomerne
zložitým riešením problémov je starostlivosť o slabšie skupiny občanov, ktorí nemajú - či už
z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov možnosť riešiť svoju zložitú sociálnu situáciu,
hraničiacu v mnohých prípadoch s neschopnosťou uspokojovať ich základné životné potreby,
a často sa ocitajú na ulici. Skúsenosti nadobudnuté pri zriaďovaní sociálnych služieb pre
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marginalizované skupiny obyvateľstva nám jednoznačne už v roku 1994 ukázali smer
možného riešenia za pomoci všetkých zainteresovaných subjektov, inštitúcií a dobrovoľníkov.
Rok 1994 bol rokom, kedy za spolupráce štátnej správy, samosprávy, neštátnych organizácií
vzniklo na území mesta Banská Bystrica prvé zariadenie zamerané na pomoc ľuďom v núdzi nocľaháreň „Večierka“ .Potreba riešenia problematiky bezdomovcov si vyžaduje systémovú
prácu, ktorá je v prvom rade zameraná na vnútornú motiváciu klienta. Z toho dôvodu bol
vypracovaný Projekt systémovej resocializácie neprispôsobivých občanov schválený tak
Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici ako aj Územnou radou Slovenského Červeného
kríža.
Tvorba siete v systéme zriaďovania sociálnych služieb je hybnou silou pre dosiahnutie
vnútornej motivácie klientov. Na tejto istej báze vznikli aj zariadenia určené na pomoc
rodinám s deťmi a pre matky, respektíve otcov s deťmi, ktorými sú zariadenie Núdzového
bývania a zariadenia Dočasného bývania. V tomto prípade je zriaďovateľ zariadenia RSVaBP
politiky a Bytový podnik mesta Banská Bystrica. Rodina chápaná v minulosti ale aj
v súčasnosti je základnou bunkou spoločnosti a preto musia byť intervencie smerované na
zmiernenie dopadov zhoršujúcich kvalitu života rodiny. Druhým dôvodom zriadenia tejto
siete smerujúcej na pomoc rodinám s malými deťmi iba v pôsobnosti mesta bolo to, že pre
mesto nie je únosné suplovať absentujúcu formu pomoci v iných mestách a vzhľadom na
vybudovanú sieť sociálnej pomoci byť takzvaným „lievikom“ pre celé Slovensko. V týchto
zariadenia sa poskytuje pomoc iba pre rodiny s trvalým pobytom na území mesta Banská
Bystrica, resp. pre rodiny s deťmi, ktorých rodičia trvalo pracujú minimálne 3 roky na území
mesta Banská Bystrica. V zariadeniach pôsobia občianske združenia, ktorých aktivity sú
zamerané na prácu s deťmi a rodičmi vo voľnom čase priamo v komunite.
RSVaBP prostredníctvom svojich pracovníkov pracujúcich v otvorenom prostredí
zabezpečuje od roku 2003 aktiváciu klientov formou malých prác pre mesto. V roku 2003 to
bola údržba a renovácia turistických chodníkov a výrub a následné spracovanie drevín na
kurivo a metly. V nadväznosti na tieto aktivity pripravujeme trojstupňový projekt na udržania
pracovných návykov smerujúci k trvalému zamestnaniu klientov aj za prispenia aktivačného
programu MPSVaR SR.

KOTVA IV. - Núdzové bývanie
Kapacita objektu je celkovo 34 miest, ubytovanie sa poskytuj na obdobie 3 mesiacov
s možnosťou predĺženia alebo skrátenia pobytu podľa Ubytovacieho a Domového poriadku.
Ubytovaným nevzniká nárok na uplatnenie i trvalého ani prechodného bydliska a po ukončení
dohody o ubytovaní nemá nárok na náhradné ubytovanie.
Zariadenie Núdzového bývania funguje od novembra 2001 a v roku 2002 poskytlo strechu
nad hlavou 26 úplným rodinám , 8 matkám s deťmi a 3 otcom s deťmi. Celkove malo
možnosť využiť služby zariadenia 43 maloletých detí a v roku 2002 bolo poskytnutých
11.517 lôžko-dní. V roku 2002 bolo za ubytovné vybraných 116.276,-Sk a v roku 2003 to
predstavovalo pomoc 18 úplným rodinám a 7 neúplným rodinám z čoho bolo 66 maloletých
detí a bola vybratá suma na ubytovnom 167. 439.-Sk. Spoluúčasť na hradení nákladov
spojených s ubytovaním je základným predpokladom do budúcnosti pre rodinu vo vzťahu
k narábaniu s finančnými prostriedkami rodiny.
Postup z Núdzového bývania do Dočasného bývania bol umožnený trom rodinám a z týchto
troch rodín bola jedna vylosovaná do bytu po neplatičoch (spĺňala stanovené podmienky a
podmienku, že neboli neplatičmi v predošlom období).
Druhý stupeň Dočasné bývanie slúži pre rodiny s deťmi, ktoré sa v prvom stupni
osvedčili a mali záujem o túto formu bývania. V roku 2003 sa ubytovalo v tomto zariadení 6
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rodín =11 dospelých a 15 detí. V tomto zariadení uzatvára BPM s.r.o. nájomné zmluvy na
základe odporúčania RSVaBP MsÚ na jeden rok. Pre Dočasné bývanie slúžia dva
jednopodlažné objekty s celkovým počtom 40 ubytovacích buniek (pozn.: v mesiaci apríl
2004 bude obsadených 10 buniek).
Zariadenia sa budovali aj s aspektom na predpokladaný nárast rodín ocitajúcich sa na ulici
vplyvom uplatňovania si zákonných práv vlastníkov voči neplatičom. ( údaje o riešení
neplatičov bližšie rozoberieme v časti bytová politika).

Deložovanie neplatičov
je závislé od vymožiteľnosti práva vlastníka - Mesta Banská Bystrica a postupov v zmysle
platnej legislatívy tak aby nedošlo k jej porušovaniu zo strany Mesta.
Funkčnosť siete zariadení a ich efektivita je priamo závislá od kumulácie zdrojov
participujúcich partnerov, preto ako jediná racionálna cesta sa javí kooperácia inštitúcii
štátnej správy, samosprávy a neštátnych subjektov.
Pri riešení problematiky spoločensky neprispôsobených občanov - bezdomovcov sme
mali na výber jednu z dvoch ciest - a to zakryť problém bezdomovcov zriadením útulku,
alebo systémové riešenie umožňujúce nielen import do zariadení, ale aj výstup zo siete.
Rozhodli sme sa pre systémové riešenie problematiky bezdomovcov, ktoré je založené na
myšlienke internej motivácie klientov.
Prvok internej motivácie klientov je priamo zakomponovaný do 3 stupňov
resocializačnej siete determinovanej 3 stupňami kvalitatívnej úrovne zariadení. Ak klient
prihliada na vlastnú výhodu prechodu do zariadenia s najvyššou kvalitou zabezpečovania
služieb zároveň plní stanovené podmienky v procese resocializácie.
V dnešnej dobe funguje na území mesta sieť sociálnych zariadení zriadených v zmysle
Projektu resocializácie neprispôsobivých občanov, ktorého súčasťou sú :
1.
2.
3.

nocľaháreň „Večierka“ - Pod Urpínom 6, Banská Bystrica , ................................ 15 lôžok
sociálne stredisko „Nádej - Šanca „ - Pod Urpínom č.6, Banská Bystrica, ........... 14 lôžok
sociálno - charitatívne centrum „ Prístav “ - Tulská 38, Banská Bystrica, ........... 46 lôžok

Zriaďovateľom týchto zariadení je SČK - územný spolok Banská Bystrica.
Všetky tieto zariadenia sa zaoberajú resocializačnou činnosťou zameranou na
resocializáciu neprispôsobivých občanov internou motiváciou.
Prvý stupeň je nocľaháreň Večierka, Pod Urpínom 6, Banská Bystrica, kde sa
vykonáva primárna selekcia a výber klientov, ochotných vykonať zmenu na doterajšom
spôsobe života. Na základe odporúčania vychovávateľov sú zaradení do druhého
resocializačného stupňa systému, ktorým je sociálne stredisko Nádej - Šanca, Pod Urpínom č.
6, Banská Bystrica, kde sa klient zaväzuje v období 6 mesiacov spolupracovať s personálom
pri uplatňovaní si zákonných dávok a priebežne si hľadá zamestnanie dočasného charakteru,
alebo trvalého charakteru. Obdobie ubytovania sa môže skrátiť resp. predĺžiť na základe
akceptácie resocializačného systému klientom. Klient, ktorý prejavil záujem aktivity má
možnosť postúpiť do tretieho stupňa systému, ktorým je Sociálno - charitatívne centrum SČK
Prístav, Tulská ul..č.38, Banská Bystrica, ktoré sa za podpory Ministerstva sociálnych vecí,
Ministerstva zahraničných vecí holandského kráľovstva a Spolupracujúcich holandských
fondov, po akceptácii našich projektov, vybudovalo výlučne z ich finančných zdrojov. Počas
pobytu klientov vo všetkých troch strediskách pracujú s klientmi vychovávatelia pri riešení
ich problémov a pomáhajú im prekonať zložité životné situácie.
Dynamický pohyb klienta smerom nahor je samozrejme podmienený dodržiavaním
zásad a ubytovacích poriadkov v strediskách a pri ich nedodržiavaní platí taká istá, ak nie
dôraznejšia dynamika smerom nadol.
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V rámci pracovnej aktivácie klientov prebieha od roku 2003 projekt „Nota Bene“
pouličný predaj časopisu, predajom ktorého si klienti majú možnosť vylepšiť finančnú
situáciu vlastným pričinením. Aj v týchto zariadeniach bude realizovaný projekt aktivácie
MPSVaR SR v roku 2004. V prípade úspešného napĺňania projektu zachovania pracovných
návykov v zariadení KOTVA sa tento rozšíri aj na klientov týchto zariadení.
Prehľad stavu klientov v útulkoch ÚzS SČK Banská Bystrica - rok 2003
Večierka
štvrťrok

Nádej Šanca
štvrťrok

rok

Prístav
štvrťrok

rok

rok

Q

I.

II.

III.

IV.

200
3

I.

II.

III.

IV.

200
3

I.

II.

III.

IV.

2003

Muži

823

769

767

779

313
8

703

637

644

644

262
8

1504

1594

1532

1481

6111

Ženy

103

141

162

230

636

377

455

460

460

175
2

1685

1897

2041

2206

7829

Bieli

530

555

640

711

243
6

450

455

368

399

167
2

529

524

432

474

1959

Rómovia

396

355

289

298

133
8

630

637

736

705

270
8

2660

2967

3141

3213

11981

Do 18. r.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 – 60 r.

759

800

854

934

334
7

900

910

920

889

361
9

3009

3209

3141

3319

12678

Nad 60 r.

167

110

75

75

427

180

182

184

215

761

180

282

432

368

1262

Noví

26

17

33

29

105

1

1

2

3

7

8

3

5

10

26

2

0

2

3

7

6

6

5

5

22

108
0

109
2

110
4

110
4

438
0

3189

3491

3573

3687

13940

Odišli
Spolu

926

910

929

100
9

377
4

* Pozn.: údaje poskytol SÚS SČK Banská Bystrica - jedná sa o lôžko/dni vo vyznačených
okienkach súčtu
Aby celá sieť zariadení mohla zachovať svoju funkčnosť, determinovanú legislatívnymi
podmienkami, bolo nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť siete importmi kooperujúcich
partnerov, preto podčiarkujem nevyhnutnosť kooperácie minimálne troch participujúcich
partnerov - teda štátu, mesta a neštátneho subjektu.

SCHÉMA SPOLUPRÁCE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV.
Samospráva - využíva svoje možnosti
vo forme poskytovania vhodných priestorov,
financií a personálu.

Štátna správa - finančný import neštátnemu
subjektu v zmysle platnej legislatívy ( podporné
programy a granty).
sociálna služba
Neštátny subjekt - zabezpečuje poskytovanie služieb
Iné inštitúcie - domáce a zahraničné kooperujúce
prostredníctvom personálu a dobrovoľníkov.
zložky poskytujúce pomoc prostredníctvom
podporných programov a grantov.( nadácie, fondy
a pod.)

Žiadna krajina nedokázala úplne eliminovať dopyt po droge. Je utópia myslieť si, že niekto
vyrieši tento fenomén dnešnej doby, ale treba ho pojať ako skutočnosť, ktorá tu je, a
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eliminovať s najväčšou snahou jej riziká voči užívateľom ako aj voči ostatným členom
spoločnosti. V tejto problematike vystupuje samospráva ako koordinačný činiteľ zameraný
na tvorbu logickej siete zachytávajúcej vzniknutý problém v prvopočiatku, zameranej na
znižovanie rizík voči ostatným občanom. V ponímaní siete nie je zakomponovaná prevencia,
ktorá je v danej problematike zastúpená mnohými organizáciami či už štátnymi alebo
neštátnymi ( ZŠ, OPPP, KPPP, CPPs a pod.).
Zmysel koncepčného sieťovania subjektov je v tom, že je lepšie pre spoločnosť, ako aj
pre jedinca mať prehľad v problematike a korigovať možné ohrozenia, ako aj hľadať riešenia
pre klienta a jeho úspešné začlenenie sa do prirodzeného prostredia. Spoločnosťou tak
„neakceptovaná“, a pri tom neodmysliteľná práca streetworkerov pri prvokontakte s klientom
je tým najzákladnejším prvým krokom v snahe reálne riešiť problém klienta a súvisiacich
rizík pre spoločnosť. Túto činnosť zabezpečuje v Banskej Bystrici OZ Heuréka v zmysle
projektu Alternatíva - práca priamo v teréne.
Neoddeliteľnou súčasťou siete je zdravotnícke zariadenie Centrum pre liečbu
drogových závislostí financované zo štátneho rozpočtu - zamerané na detoxikáciu klientov po
medicínskej stránke.
Logickým nadviazaním na toto zariadenie je Resocializačné centrum, ktoré spravuje
neštátny subjekt a to OZ KOR, ktorý pracuje s klientmi, ktorí sú ochotní zmeniť ich
predchádzajúci status spojený s drogou a snažia sa začleniť do spoločnosti.
Sieť ďalej smeruje k postupnému „osamostatneniu sa“ klienta a spoliehanie sa samého
na seba za spolupráci s OZ Biela pyramída, ktoré pomáha klientom vyhľadávať pracovné
príležitosti trvalého charakteru a prenajímať si nehnuteľnosť s možnosťou jej neskoršieho
odkúpenia, resp. riešiť bývanie alternatívnym spôsobom.

Bezplatná pomoc pre zamestnávateľov aj absolventov škôl
GRANTY PRE REGIÓNY
Banskobystrický samosprávny kraj získal finančný grant z fondov Európskeho spoločenstva
na zvýšenie možnosti zamestnania absolventov škôl v okresoch Banská Bystrica a Brezno.
Projekt, ktorého realizácia by mala trvať do polovice októbra, by mal pomôcť
zamestnávateľom nájsť vhodných zamestnancov z radov absolventov všetkých typov škôl
, je pre obidve strany bezplatný. Súčasťou projektu je zriadenie dvoch poradensko –
sprostredkovateľských a monitorovacích stredísk v ktorých sa postupne buduje databáza
s požiadavkami absolventov aj zamestnávateľov z celého Slovenska. Absolventskú prax
podporuje NÚP 1000 korunovým príspevkom pre zamestnávateľa a 500 Sk dostáva absolvent.
Dĺžka takejto praxe pri 4 hodinovom pracovnom čase trvá 8 mesiacov. Absolventi, ktorí sa
do projektu zapoja, majú možnosť zdokonaliť sa v práci s počítačom, využiť možnosti účasti
na rôznych kurzoch , pričom súčasťou sú aj individuálne programy pre absolventov na
zorientovanie sa na trhu práce. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na webovej
stránke www.absolventi.sk

Oblasť bytovej politiky
Vzhľadom na skutočnosť, že finančná situácia niektorých obyvateľov nedovoľovala
riešiť si bytový problém prostredníctvom vystavaných nových nájomných domov, mesto
riešilo nasledovnú situáciu vyňatím obytných domov Internátna 12 a Podháj 51 a 53 z
odpredaja a určilo ich ako mechanizmus riešenia prideľovania bytov na dobu určitú ( jeden
rok s možnosťou predĺženia alebo skrátenia tejto doby) skupine obyvateľov mesta s
minimálnou dobou trvania trvalého pobytu 5 rokov na území mesta Banská Bystrica alebo 3
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roky trvajúci pracovný pomer v Banskej Bystrici z dôvodu eliminácie prílevu neproduktívnej
populácie z iných regiónov Slovenska. Jedným z vypuklých problémov mesta sú neplatiči,
ktorých „ aktivity v neplatení “ vyprodukovali dlžnú sumu k 31.12.2003 = 5,725 mil. Sk
v rámci vyššie uvedených nájomných domoch. Dôvod takého vysokého neplatenia musíme
hľadať v neskorom podchytení riešenia tohto neduhu a dá sa povedať, že problémy sa začali
riešiť po pridelení bytovej politiky k referátu sociálnych vecí. Pravdou ostáva, že informácie o
dlžobách primárne eviduje správca obytných domov, ktorým je BPM s r.o. a ktorý od júna
2003 vypracováva aj výpovede z nájmu a žaloby na zrušenie užívacieho práva na byt v mene
vlastníka Mesta Banská Bystrica, do tejto doby výpovede v počte 69 vypracovával RSVaBP
na základe podkladov BPM s r.o. a následné súdne konania zabezpečoval Právny referát
MsÚ.Vymožiteľnosť práva v týchto prípadoch je komplikovaná dlhotrvajúcimi súdnymi
spormi, ktoré len pomaly uvoľňujú byty po neplatičoch a ktoré následne môžeme použiť
na riešenie núdze obyvateľov. Za týmto účelom boli vypracované transparentné postupy
losovania žiadateľov o byty po neplatičoch a v mesiaci február 2003 prebehlo aj prvé verejné
losovanie v ktorom boli vyžrebovaní 9 žiadatelia plus náhradníci a druhé v novembri 2003,
kedy boli vylosovaní 2 žiadatelia plus náhradníci. Následná kontrola za asistencie MsP nám
ukázala, že v jednom prípade nebol byt využívaný osobou, ktorej bol pridelený a z toho
dôvodu bola rozviazaná nájomná zmluva s dotyčnou osobou a byt poskytnutý náhradníkovi.
Priebežné kontroly dodržiavania nájomných vzťahov v týchto bytoch uskutočňuje RSVaBP
za asistencie MsP raz za štvrťrok. V riešení je 120 výpovedí z nájmu vrátane súdnych
žalôb a exekučných konaní, ktoré zabezpečuje BPM s.r.o. v zmysle mandantných zmlúv.
RSVaBP od roku 1999 eviduje žiadosti o byty stavané za podpory ŠFRB. Každú
žiadosť skúma v zmysle Vyhlášky MVaRR SR a v prípade splnenia stanovených podmienok
eviduje žiadateľov o tieto byty. Priebežne vedie evidenciu a dopĺňa zmeny, ktoré sú povinní
žiadatelia dokladovať v zmysle interných predpisov a VZN.
Prehľad žiadostí vyradených a došlých o byt ŠFRB:
Rok

1999
2000
2001
2002
2003
SPOL
U

Vyradení pre
vysoký príjem

Vyradení pre
nízky príjem

Neúplná
žiadosť

Nemá záujem
z finančných
dôvodov

Poriešená
bytová otázka
svojpomocne

Spolu
došlé
žiadost
i

4
2
41
5
2

16
7
48
40
5

25
12
62
116
41

46
25
6
68
18

13
5
1
9
5

180
86
563
446
141

54

116

256

163

33

1416

Prehľad počtu bytových jednotiek v nájomných domoch:
Nájomný dom
počet bytov Poč. pridel. bytov v r. 2003
Rudohorská
64
18
Kráľovohoľská
30
1
Medená - PT 301 90
15
Sládkovičova
13
1
Internátna 12
44
4 losovaním
168

Podháj 51-53

115

7 losovaním

SPOLU

356

46

*Pozn.: všetky byty sú obsadené stĺpec v pravo (46) vyjadruje „pohyb“ v týchto nájomných domoch

RSVaBP vedie aj evidenciu žiadateľov o byt po neplatičoch, ktorá je rozdelená
v zmysle príslušných kritérií do štyroch kategórií. Kategória (A) sú žiadosti detí, ktoré
väčšinu života strávili v Detskom domove a boli vyňaté z Banskej Bystrice, kategória (B) sú
žiadostí rodín s deťmi, kde aspoň jeden člen domácnosti pracuje, kategória (C) sú žiadosti
rodín s deťmi, kde nik nepracuje a kategória (D) sú žiadosti samostatne žijúcich. Výber
kategórie žiadateľov, ktorí budú losovaní prebieha po predchádzajúcom rozhodnutí v Komisií
pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ podľa počtu uvoľnených bytov a
losovanie je verejné, za účasti dotknutých žiadateľov a masmédií. Výsledky losovania sú
opätovne preverené v komisií a následne podpísaná nájomná zmluva na jeden rok.
Počet žiadostí obyvateľov s nižšími príjmami eviduje RSVaBP k 01.05.2004
v počte 88.

Priority a opatrenia.
V záujme zachovania sociálnej siete je prioritou udržanie existujúcej siete sociálnych
zariadení, tak po účelovej stránke ako aj po technickej. Technický stav objektov „Nádej Šanca“ Pod Urpínom 6 a „Prístav“, Tulská 38, Banská Bystrica je v zmysle revíznej správy
týchto budov z roku 2003 v zlom technickom stave, ktorý je nutné čo najskôr napraviť
v zmysle revíznej správy. Opravu elektrického zariadenia je nutné riešiť prioritne z dôvodu
možných hrozieb - jedná o vysoko horľavé objekty. S tým spojené väčšie opravy bude
zabezpečovať vlastník objektu v rámci svojich schopnosti za spolufinancovania subjektov
pôsobiacich v objekte, v rámci ich možností. V rámci objektu „Prístav“, Tulská 38 je potrebné
vykonať kanalizačný audit na zistenie dlhotrvajúcich závad spojených s kanalizáciou.
Čiastkové riešenia, ktoré sa dodnes realizovali nepomohli, z toho dôvodu je potrebné tento
problém riešiť komplexne s dlhodobým efektom.
Od roku 2003 realizujeme projekt návratu k pracovným návykom a prostredníctvom
grantov, fondov, vlastných zdrojov a zúčastnených strán budeme tento projekt rozširovať aj
na ostatných klientov sociálnych zariadení resp. občanov nachádzajúcich sa v núdzi.
V oblasti bytovej výstavby by mala byť prioritou výstavba malometrážnych
nenáročných bytových jednotiek pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva dostupná aj tejto
skupine obyvateľstva. Riešenie vidíme vo výstavbe malometrážnych bytov, a v pokračovaní
vymáhania vlastníckych práv voči neplatičom a následná revitalizácia týchto bytových
jednotiek a následné poskytovanie v zmysle stanovených kritérií. Vzhľadom k skutočnosti, že
100% vlastníkom BPM s.r.o. je mesto Banská Bystrica je potrebné prostredníctvom Valnej
hromady a Dozornej rady - teda poslancov MsZ realizovať vývoj bytovej výstavby a
zachovanie bytových jednotiek s aspektom na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva formou
nájomného bývania na dobu určitú s jasne stanovenými sankciami pre možných neplatičov.
V zmysle Zakladateľskej listiny BPM s.r.o., čl. III.ods.5) použije BPM s.r.o. zostatok
zisku bude použitý na rozvoj bývania mesta.
Určitý potenciál vidíme v bývalých ubytovniach, priestoroch predtým využívaných školstvom
a v neposlednom rade objekty vo vlastníctve MO SR.
V rámci riešenia bytovej problematiky Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a
bytovú politiku pri MsZ odporúča vedeniu MsÚ koordináciu jednotlivých dotknutých
referátov, oddelení a organizácií smerujúcu k budúcemu rozvoju v tejto oblasti.
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Hlavná priorita:
Hlavnou prioritou na rok 2004 je zadanie a vypracovanie SOCIÁLNEJ ANALÝZY
MESTA , ktorá detailnešie poukáže na potreby a trendy v meste, a zároveň bude základným
dokumentom na ďalší rozvoj v tejto oblasti na území mesta Banská Bystrica.
Heslovité zhrnutie priorít :
*
vypracovanie sociálnej analýzy mesta,
*
zabezpečenie plynulého prechodu kompetencií zo štátnej správy,
*
udržanie existujúcej siete sociálnych zariadení, tak po účelovej stránke ako aj po
technickej.
*
rozvoj sociálnych služieb a zariadení v pôsobnosti RSVaBP v záujme
skvalitňovania týchto služieb,
*
výstavba malometrážnych nenáročných bytových jednotiek pre nízkopríjmové
skupiny obyvateľstva dostupná aj tejto skupine obyvateľstva,
*
kooperácia s tretím sektorom smerujúca na objednávkový systém
zabezpečovania sociálnych služieb na území mesta Banská Bystrica.
Predpokladaný prechod kompetencií zo štátu na samosprávu.
V zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je pripravený prechod kompetencií ( r. 01.01.2006 ) zo štátnej správy na
obec v týchto oblastiach:
*
základné životné podmienky zabezpečuje obec pri prenesenom výkone štátnej správy,
ak podmienky na ich zabezpečenie naďalej trvajú,
*
príspevok na zdravotnú starostlivosť, ochranný príspevok a aktivačný príspevok
vypláca obec pri prenesenom výkone štátnej správy, ak podmienky na ich poskytovanie
naďalej trvajú,
*
nárok na aktivačný príspevok s výnimkou aktivačného príspevku podľa §12 ods. 8 a 9
a príspevok na bývanie priznáva obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti a
podmienky ich priznania a výšku ustanoví všeobecne záväzným nariadením.
V tomto období sa pripravuje rad zmien a doplnkov k zákonom v sociálnej oblasti ako
napríklad pripravovaná novelizácia Zákona o rodine, Zákona o sociálno právnej ochrane detí
a mládeže a novela Zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktoré svojou pôsobnosťou budú
zasahovať aj do kompetencií samosprávy a rozšírenia povinností Referátu sociálnych vecí a
bytovej politiky Mestského úradu v Banskej Bystrici. ® Vypracoval: Mgr. Karol Langstein vedúci RSVaBP MsÚ BB.

SIEŤ ZARIADENÍ POSKYTUJÚCICH SLUŽBY PRE
MARGINALIZOVANÚ SKUPINU OBYVATEĽSTVA V BANSKEJ
BYSTRICI.
RODINA S DEŤMI
Zariadenie Núdzového bývania KOTVA IV.
*
34 miest, ubytovanie na dobu 3 mesiace s možnosťou predĺženia resp. skrátenia
pobytu
*
investor BPM s.r.o., zriaďovateľ služby Mestský úrad Banská Bystrica - Referát
sociálnych vecí a bytovej politiky - sociálne poradenstvo
*
OZ Biela pyramída, OZ Nádej deťom - činnosť zameraná na prácu s rómskou
komunitou v rámci areálu,
Zariadenie Dočasného bývania KOTVA I.,II.
*
150 miest, ubytovanie na 6 mesiacov s možnosťou predĺženia pobytu resp. skrátenia,
170

*
určené ako postupové ubytovanie na základe doporučenia zo zariadenia Núdzového
bývania,
*
investor a poskytovateľ bývania BPM s.r.o., zabezpečenie sociálnej intervencie
Mestský úrad BB, Referát sociálnych vecí a bytovej politiky
SAMOSTATNE ŽIJÚCI OBČANIA
Nocľaháreň „Večierka“ - I. stupeň siete
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica
*
12 miest, poskytovanie nocľahu - nízkoprahové centrum v ktorom sa začína
systémová práca s klientom v rámci troch stupňov založených na vnútornej motivácii klienta,
*
výstavba objektu vystavaná z podporného programu MPSVaR, pozemok poskytlo
mesto BB, časť financovania prevádzky hradená štátom v zmysle platnej legislatívy,
zriaďovateľ a poskytovateľ služieb - SČK územný spolok Banská Bystrica.
Soc.stredisko „Nádej-Šanca“- II. stupeň siete Slovenský Červený kríž Banská Bystrica
*
12 miest, umiestnenie na dobu 6 mesiacov, s možnosťou predĺženia pobytu resp.
skrátenia,
*
objekt poskytlo mesto BB, časť financovania prevádzky hradená štátom v zmysle
platnej legislatívy, zriaďovateľ a poskytovateľ služieb - SČK územný spolok Banská Bystrica.
*
stredisko slúža ako II.stupeň resocializačnej siete
Sociálno-charitívne centrum „Prístav“- III. stupeň siete SČK Banská Bystrica
*
46 miest, umiestnenie na dobu 6 mesiacov, s možnosťou predĺženia pobytu resp.
skrátenia,
*
objekt poskytlo mesto BB,financovanie rekonštrukcie - Spolupracujúce holandské
nadácie, časť financovania prevádzky hradená štátom v zmysle platnej legislatívy,
zriaďovateľ a poskytovateľ služieb - SČK územný spolok Banská Bystrica.
*
stredisko slúža ako III.stupeň resocializačnej siete,
*
v rámci objektu je vytvorená kapacita pre deti z detských domovov, ktorým bola
ukončená ústavná starostlivosť.
UŽÍVATELIA DROG
Street work - Alternatíva
OZ Heuréka, B.Bystrica
*
terénna sociálna práca v otvorenom prostredí - znižovanie rizík spojených
s injekčnými užívateľmi drog (IUD)
Centrum pre liečbu drogových závislostí - Nemocnica FDR B.Bystrica
*
režimová liečba v zdravotníckom zariadení
*
detoxikácia = vytriezvenie + detoxifikácia = „vyčistenie„ organizmu od drogy
z hľadiska medicíny.
Resocializačné zariadenie OZ KOR Banská Bystrica
*
25 miest, resocializačná práca s klientmi po detoxifikácii,
*
priestory poskytlo mesto, zriaďovateľom služby je OZ KOR Banská Bystrica
Ubytovne - medzistupeň medzi predchádzajúcim a nasledovným stupňom, súkromné a
podnikové ubytovne v Banskej Bystrici
*
slúžia ako medzistupeň prechodu od typu zariadenia ktoré pomáha klientovi pri
resocializácii a zariadeniami kde sa musí klient v plnej miere spoliehať sám na seba za
„sociálneho doprovodu“ OZ Biela pyramída Banská Bystrica.
Dom na polceste - OZ Biela pyramída Banská Bystrica
*
kapacita 6 miest, režim je okrem všeobecnej sociálnej práce zameraný na
vyhľadávanie zamestnania trvalého charakteru a získania prechodného bývania s možnosťou
následného odkúpenia.
*
zriaďovateľ služby OZ Biela pyramída a dobrovoľníci.
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Granty na rast zamestnateľnosti
Grantovú schému 27.januára v B.Bystrici predstavila Valéria Kubalová, riaditeľka odboru
politiky a programov EÚ Generálneho riaditeľstva NÚP.
Dva mil. eur zprogramu Phare sú k dispozícii v Grantovej schéme rozvoja ľudských zdrojov
prostredníctvom poradenstva a vzdelávania v regiónoch B.Bystrica, Košice a Prešov na granty
na zvýšenie zamestnateľnosti mladých a dlhodobo nezamestnaných. Projekty na granty od
10.000 do 50.000 eur, ktoré zo 78 % prefinancuje EÚ a zvyšok NÚP, čiže ntreba žiadne
spolufinancovanie, je treba predložiť do 14.marca na NÚP, samotné projekty treba ukončiť do
15.októbra. Zdôraznila, že spomínaná grantová schéma má zvýšiť absorbčné schopnosti
regiónov v tejto oblasti, kde v budúcnosti budú k dispozícií prostriedky z Európskeho
sociálneho fondu. Ako v tej súvislosti dodala Monika Hanzelová z Centrálnej finančnej
jednotky MF SR, očakávať možno zdroje o jeden alebo dva rády väčšie, pričom slovenské
subjekty teraz nie sú schopné vypracovať kvalitné projekty na také sumy. Z tohtoročnej sumy
by sa mohlo uspokojiť asi 70 až sto projektov. Granty sú určené pre podniky do 25 ľudí,
samosprávu, neziskové organizácie, školya iné vzdelávacie inštitúcie, odbory, obchodné
komory a iné profesné organizácie. Programy by mali by rozvíjať zručnosti nezamestnaných,
predchádzať dlhodobému nezamestnaniu, diagnostikovať a ohodnocovať pracovné kapacity,
poskytovať kariérne poradenstvo, osobné akčné plány a metodiku pre voľbu povolania atď.
Peniaze môžu byť použité aj na tvorbu nových pracovných miest vo výrobe či službách, ale
nie len na šesť mesiacov, ktorými je limitované grantové financovanie. Granty nemusia ich
obdržať len subjekty z uvedených krajov, ale aj iné ak majú v týchto regiónoch organizačné
kapacity.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne
V dokumente Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Banskobystrického
samosprávneho kraja (BBSK), ktorú v V Banskobystrickom kraji 9.januára prerokovalo
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. V Banskobystrickom kraji z 53
sociálnych zariadení plne vyhovuje len šesť, čo predstavuje 11 %, resp. z celkových 4417
miest len 297, čo je sedem percent. Vyhovuje 24 % zariadení, resp. 21 % miest, čiastočne
vyhovuje 42 % zariadení, resp. 58 % miest, a nevyhobuje 23 % zariadení, resp. 14 % miest.
Dokument konštatuje, že domovy dôchodcov majú kapacitu 2098 miest a v
poradovníkoch registrujú ďalších 1328 uchádzačov. Domy sociálnych služieb pre deti majú
kapacitu 159 miest, pričom desať ďalších čaká, domy sociálnych služieb pre dospelých môžu
ubytovať 764 ľudí, ale 377 je ešte v poradí. Zariadenia opatrovateľskej služby disponujú 61
lôžkami, na ďalších 27 majú záujemcov. V útulkoch je 80 miest, v iných zariadeniach 45.
Autori analýzy tvrdia, že sieť sociálnych služieb je heterogénna. Základná sieť zariadení samosprávnych či neštátnych - je už celkom vybudovaná v okr. B.Bystrica, Lučenec,
Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom). V kraji vôbec nie je zastúpené poskytovanie
sociálnych služieb v zariadeniach chráneného bývania, rehabilitačných strediskách,
zariadeniach pre neprispôsobivých seniorov a hospicoch. Nedostatočné je financovanie
služieb, stále klesá reálna hladina výdavkov. V r.2000 bolo na prevádzku týchto štátnych
zariadení 421 mil. Sk, čo vykrývalo 75 % avízovaných objektívne prekazateľných potrieb a
bolo na úrovni 95 % r.1999. V prípade kapitálových výdavkov sa potreby v r. 2000 vykrývali
len z 22 %, pre tonto rok sa očakáva uspokojenie len na úrovni 14 %. V Banskobystrickom
kraji zlých 23 % sociálnych zariadení. Plne vyhovuje len 11 % zariadení. resp. sedem percent
lôžok Autori dokumentu kritizujú legislatívne, daňové, colné či mzdové podmienky, ktoré
nevytvárajú potrebný priestor pre neštátne subjekty a nemotivujú subjekty a ľudí k pôsobení v
tejto oblasti, čo spôsobuje, že závislosť zdorjov "prevážne od štátneho rozpočtu je už ďalej
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neúnosná" a podobné platí pre spôsob štátneho riadenia a organizácie služieb. Ako trendy
budúcnosti sa zdôrazňujú deinštitucionalizácia, humanizácia, deetatizácia a decentralizácia
služieb, optimalizácia veľkosti a štruktúry zariadení, kooperácia a participácia rôznych
subjektov a rezortov.

Železničiari štrajkom za starostov a primátorov
V banskobystrickom regióne sú všetci železničiari pripravení vstúpiť v noci do generálneho
štrajku, vyhlásil 28.januára pre médiá zástupca Generálnej rady OZŽ vo Zvolene Ján Šenítko.
Zdôraznil, že železničiari štrajkom bojujú nielen za seba, ale predovšetkým za všetkých
obyvateľov regiónov postihnutých plánovaným rušením osobnej železničnej dopravy. Ako
podotkol, železničiari majú záujem o udržaní ekonomicko-sociálnej úrovne regiónov, kde
sami bývajú. Dodal, že svojím protestom vystupujú aj za 160 starostov a primátorov
postihnutých obcí a miest, ktorí ich protest podporili.Pripomenul,že v Banskobystrickom kraji
sa nočný štrajk dotkne aj páru nočných rýchlikov Bratislava - Zvolen -Banská BystricaKošice a naopak; oba vlaky by mali štrajk prečkať vo Zvolene. Uviedol, že všetci železničiari
budú na svojom pracovisku, aby nedali dôvod na prípadnú kritiku zo strany Železničnej
spoločnosti (ŽSSK) a aby zabezpečili ochranu zdravia a hodnôt. Nebudú však vykonávať ani
žiadne práce, ani napr. predpredaj cestovných lístkov ap. O zabezpečení náhradnej dopravy zo
strany ŽSSK neposkytol informácie. Ako médiá informovala predsedníčka Krajskej rady OZ
Kovo v B.Bystrici Terézia Ďuríková, štrajkujúcich železničiarov prídú na všetkých tratiach
osobne podporiť členovia OZ Kovo.

ODBOROVÉ HNUTIE
Vláda chcela zmeniť zákonník práce bez sľúbenej analýzy. Súčasný zákonník práce nie je
nadštandardný, naopak v množstve ukazovateľov práv a ochrany zamestnancov Slovenskej
republiky zaostáva za vyspelými krajinami, vrátane anglosaských, tvrdia odborári. Vláda
chce platný zákonník práce zmeniť bez analýzy jeho dopadov, na ktorej sa pri jeho prijímaní
dohodla tripartita. Rozbor sa mal spracovať po roku, k 1.aprílu 2003. Dňa 3. februára to
vyhlásil na tlačovej besede v B.Bystrici predseda OZ Kovo Emil Machyna. Podľa odborárov
sa nepotvrdili obavy, ktoré vyslovovali ministri Milan Kňažko či Roman Kováč, určité zmeny
by ale zákonník mohol podstúpiť. Podľa E.Machynu odborári nie sú bigotní, ale je potreba
zmenu vyargumentovať faktami.Predseda odmietol fakt, že by súčasný zákonník bolo
nadštandardný a doložil to porovnaním výšky celkovej povolenej maximálnej pracovnej
doby, povolených nadčasov, maximálnej dĺžky pracovného pomeru na dobu určitou, dĺžky
výpovedných lehôt či špecifikácii dôvodov výpovedí. V Belgicku, Francúzsku, Dánsku,
Španielsku ai. je maximálna pracovná doba za týždeň vrátane nadčasov 40 hod., v Taliansku
48, v SR však 58, vo Veľkej Británii nadčasy nesmú prekročiť 50 a v Grécku 120 hod.,
maximálna dĺžka pracovného pomeru na dobu určitú je vo Francúzsku 24 mesiacov, v
Španielsku šesť, v Portugalsku 36 mesiacov, v SR ale päť rokov ap. Ocenil dosiahuté
kompromisy v súčasnom rokovaní o novele, napr. ohľadom stravovaní, že zamestnávateľ ho
nemusí zaistiť, ale musí vytvoriť podmienky. Rozhodne však odbory nesúhlasia, aby
zákonník práce zmenil pracovno-právne vzťahy na obchodno-právne a napr. sa tak rozvinul
tzv. Švarcov systém, kedy sústavnú prácu pre firmu nevykonávajú zamestnanci, ale
živnostníci. E.Machyna pripomenul, že zatiaľčo v stálych cenách sa HDP už vyrovnalo úrovni
r.1989, reálne mzdy stále ešte zaostávajú o 18 %.
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E. Machyna sa domnieva, že návrh novely narazí na kritiku Medzinárodnej
organizácie práce, keď sa o nej bude 12. a 13.februára v Ženeve rokovať. Rovnako je vraj
návrh v nesúladu s viacerými záväznými a odporúčacími smernicami EÚ, s Ústavou SR.
Odborový predák súčasne dodal, že treba zakročiť proti tým, ktorí zákonník a zákony
zneužívajú, ale treba ich pri tom prichytiť a nie plošne potrestať aj nevinných.

KOZ a celoslovenský štrajk pred rokovaním vlády či NR SR
KOZ v Banskej Bystrici chystal dňa 25.februára kvôli novele Zákonníka práce (ZP)
celoslovenský, nie generálny štrajk, vyhlásil 25.februára v B.Bystrici na tlačovej besede
prezident KOZ Ivan Saktor. V deň 55. výročia "Víťazného februára" uviedol, že generálny
štrajk je celospoločenský, nadodborársky protest, ktorý mení vlády a režim. Dátum štrajku
limitujú zasadnutia vlády, resp. NR SR, na ktorých sa bude návrh novely prerokúvať. V
prípade vlády ide o 26.marca či 2.apríla a v prípade NR SR 23.apríla. Štrajk a jeho presné
ciele musí ale najskôr schváliť zajtrajší snem KOZ a 15.marca predsedovia ZO s mandátom
ZO, ktorých je 6000. O forme štrajku odmietol hovoriť, ale štrajk železničiarov "s predohrou
a ostrým štrajkom je dobrý model". Viceprezident Eugen Škultéty dodal, že štrajk má význam
uskutočniť, ak bude najmenej 70-% podpora ZO. Na troch odborárskych stretnutiach v
Prešove, Trenčíne a dnes v B.Bystrici, kde sa stretla celkom zhruba tisícka zástupcov z
väčšiny krajov, sa len jediný hlas zdržal podpory štrajku, zvyšok bol za.Prezident KOZ
upozornil na jednostranné a mylné informovanie verejnosti o priebehu rokovaní o novele.
Mediálne vyjadrenie premiéra Mikuláša Dzurindu, že zo "70 požiadaviek KOZ je 90 %
splnených" označil ako maximálne zavádzajúce. KOZ vraj pre piatkovú tripartitu má
pripravené stanovisko, v ktorom uvádza, že z 69 pripomienok 41 ostalo, z toho 23 zásadných.
Podľa E.Škultétyho KOZ odmieta najmä návrhy v oblasti minimálnych miezd, odstupného,
pracovnej doby 2. a 3. smeny, rozvrhu pracovného času v týždni, kontroly bezpečnosti a
ochrany pri práci, dodatkovej dovolenky, chorôb z povolania a ťažko postihnutých osôb.
I.Saktor vyjadril pripravenosť KOZ rokovať, aj keď, ako podotkol, je premier "v militantnej
nálade, tiahne na Irak a aj na odbory". K podmienkam rokovania s vidinou štrajku dodal, že
pod nátlakom rokuje celý svet. Spomenul sľub SMK otvoriť na Koaličnej rade dôležité,
spoločensky rozporné témy, pričom novela ZP podľa neho takou je. Poukázal na tripartitnú
dohodu, že diskúsia k ZP sa otvorí až po roku platnosti, a to na základe analýz. Preto túto
diskúsiu očakával na jeseň a to vo forme úprav a nie faktickej tvorby nového ZP.

SOPK podporilo vládny návrh novely Zákonníka práce
Zákonník práce nevytvára pracovné miesta, ale rozvíjajúca sa ekonomika, a preto aj treba viac
vynakládať prostriedkov na aktivnu politiku zamestnanosti
Celá SOPK jednoznačne podporuje vládny návrh novely Zákonníka práce, vyhlásil
26.februára v B.Bystrici na tlačovej besede po zasadnutí Zhromaždenia delegátov
banskobystrickej Regionálnej komory SOPK jej predseda Peter Mihók. Podľa neho je
stávajúci zákonník zle filozoficky postavený a nezabezpečuje rovnováhu práv a povinností,
pripúšťa však diskúsiu o rôznych lehotách ap., napr. o dĺžke skúšobnej doby. Otázke na to, či
jestvuje analýza nedostatkov súčasného, desať mesiacov platného zákonníka, sa vyhol.
Predseda SOPK tvrdil, že terajší zákonník je namierený aj proti zamestnancom, keďže
im neumožňuje pracovať toľko, koľko by chceli. Zákonník by vraj ich mal len brániť pred
nariaďovaním práce naviac. Poukázal tiež na problémy s mobilitou pracovnej sily, najmä so
sezónnosťou, ktorá v SR pre sezónneho pracovníka vytvorila model "sezónna práca 174

evidencia na úrade práce". Kritizoval tiež pozíciu odborov, ktorá je vraj silnejšia ako by im
podľa veľkosti členskej základne náležala. Konštatoval, že zákonník práce pracovné miesta
nevytvára, lebo vznikajú v rozvíjajúcich sa podnikoch, v rastúcej ekonomike. Preto by sa
malo viac prostriedkov vynakladať na podporu aktívnej politiky zamestnanosti, nie na
nezamestnanecké podpory.

Štvrtina práceschopného obyvateľstva kraja bez práce
Absolútny počet evidovaných nezamestnaných v Banskobystrickom kraji koncom roka 2002
prekročil hranicu 80.tisíc, keď počas decembra vzrástol zo 79.039 na 81.795, čo značilo aj
rast registrovanej miery nezamestnanosti z 24,16 % na 25,0 %. Počet disponibilných
nezamestnaných sa zvýšil zo 74.803 na 77.774 a miera nezamestnanosti narástla z 22,86 na
23,77 %,čo je historicky najvyššia koncoročná hodnota. Počet voľných pracovných miest
ostal takmer bez zmeny. Vyplýva to z Prehľadu vybraných ukazovateľov o nezamestnanosti v
Banskobystrickom kraji ku konci decembra 2002, ktorý 24.januára poskytol odbor
informatiky Krajského úradu práce v B.Bystrici.
Do evidencie pribudlo 5.389 osôb, vyradených bolo 2633 - čo je najnižšia hodnota za
r.2002, z toho cez OÚP 687 a pre nespoluprácu 289. Najvyššie hodnoty miery
nezamestnanosti ako vykazujú okr. Rimavská Sobota (37,22 %), Veľký Krtíš (35,5 %) a
Revúca (34,94 %), najnižšie okr.B.Bystrica (10,55 %), Zvolen (13,8 %) a Žiar nad Hronom
(18,7 %). Miera nezamestnosti v kraji bola vyššia o 0,18 bodu ako koncom decembra 2001,
resp. o 1,96 bodu ako koncom decembra 2000.
V skladbe nezamestnaných výraznejšie vzrástol podiel žien, klesalo zastúpenie
občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, mladistvých a absolventov. Počet dlhodobo
nezamestnaných sa zvýšil, ale ich podiel na celku klesol. Počet nezamestnaných starších 50
rokov sa priblížil k 12 tis. Z hľadiska kvalifikačnej skladby sa výrazne - o desatinu - zvýšil
počet remeselníkov a kvalifikovaných robotníkov, takmer o desatinu je viac aj
kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve ap. Počty nezamestnaných
nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov sa takmer nezmenili.
V kraji OÚP ponúkali koncom roka 900 voľných pracovných miest - o tri viac ako
koncom novembra. Najviac ich bolo v okr. B.Bystrica (193), Brezno (128) a Poltár (113),
najmenej v okr. Krupina (desať), V.Krtíš (16) a Banská Štiavnica (18). Na jedno voľné miesto
pripadalo 86 disponibilných, resp. 91 evidovaných nezamestnaných. Najvyšší nepomer bol v
okresoch V.Krtíš (503:1), Krupina (286:1) a R.Sobota (204:1), najnižší v okr. Poltár (26:1) a
B.Bystrica (33:1). V kraji bolo v decembri vytvorených šesť pracovných miest na VPP, každé
na jeden mesiac. Celkom bolov kraji na VPP 247 pracovných miest.Miera nezamestnanosti v
Banskobystrickom kraji koncom roka vzrástla.

Počet nezamestnaných klesol, miera nezamestnanosti nie
Počet disponibilných nezamestnaných v Banskobystrickom kraji v priebehu januára klesol zo
77.774 na 77.369, miera nezamestnanosti však vzrástla z 23,77 % na 23,90 %. Klesol totiž
počet ekonomicky aktívneho obyvatelstva (EAO) z 327.189 na 323.672 osôb. Nové hodnoty
EAO, ktoré použilo MPSV SR, však upravili mieru nezamestnanosti najmä na úrovni
okresov. Vo všetkých piatich okresoch, ktoré dlhodobo vykazovali najvyššie miery
nezamestnanosti, bol teraz vykázaný pokles, a to najmä na úkor kvarteta okresov s jej
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najnižšími hodnotami. Vyplýva to z údajov o vývoji nezamestnanosti v Banskobystrickom
kraji, ktoré 27.februára poskytol odbor informatiky Krajského úradu práce v B.Bystrici.
Absolútny počet evidovaných nezamestnaných sa zvýšil z 81.795 na 82.255 a
registrovaná miera nezamestnanosti sa zvýšila z 25,0 % na 25,41 %. Do evidencie bolo
zaevidovaných 5476 nezamestnaných, vyradených bolo 5016. Z toho bolo vyradených cez
OÚP 889 a pre nespoluprácu 666 ľudí, čo je zhruba dvojnásobok bežného množstva a
historicky druhý najvyšší počet (v auguste 2000 bolo vyradených 674). Najvyššie miery
nezamestnanosti vykazujú okr. R.Sobota, kde klesla z 37,22 % na 32,79 %), Veľký Krtíš
(pokles z 35,5 % na 32,33 %) a Revúca (pokles z 34,94 % na 31,03 %). Najnižšie udávajú
okr. B.Bystrica (zvýšenie z 10,55 % na 11,93 %), Zvolen (nárast z 13,8 % na 14,81 %) a Žiar
nad Hronom (nárast z 18,7 % na 20,17 %). Miera nezamestnosti v kraji bola o 1,23
percentného bodu nižšia ako v januári 2002 a o 0,33 bodu pod úrovňou januára 2000.
Z evidovaných nezamestnaných bolo 52,92 % bez roboty vyše roka, resp. 9,03 % vyše
štyri roky. Vo veku nad 50 rokov bolo 12.271 evidovaných nezamestnaných. Podporu v
nezamestnanosti poberalo 14.040 osôb.
Počet voľných pracovných miest v kraji evidovaných OÚP sa zvýšil z 900 na 1039.
Najviac ich ponúkali v okr. B.Bystrica (215), Lučenec (139) a Brezno (133), najmenej v okr.
Krupina (19), Banská Štiavnica (38) a Revúca (40). Na jedno voľné pracovné miesto tak
pripadalo v kraji 74 disponibilných nezamestnaných, pričom v okr. R.Sobota ich bolo 208 a
naopak v okr. Poltár 24.
Podľa štatistikov
Podľa štatistikov nemajú okresné hodnoty ukauovateľa ekonomicky aktívneho obyvateľstva
dostatočnú reprezentativnosť, MPSV ich ale použilo a v okresoch s vysokou mierou
nezamestnanosti tak došlo k výraznému poklesu miery nezamestnanosti
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR prostredníctvom ukazovateľa ekonomicky aktívneho
obyvateľstva (EAO) v Banskobystrickom kraji v piatich okresoch s najvyššou mierou
nezamestnanosti od januára znížilo mieru nezamestnanosti - a to o viac ako tri percentné body
- a naopak v okresoch s nižšími hodnotami miery nezamestnanosti ju zvýšilo. Ukazovateľ
EAO má ale podľa Štatistického úradu SR vypovedaciu hodnotu len na úrovni SR a krajov,
nie okresov. Podiely EAO na celkovom množstve obyvateľov jednotlivých okresov kraja,
ktoré sa v minulom roku pohybovali od 46,3 do 51,7 %, sú teraz vo viac ako dvojnásobnom
rozpätí - od 43,1 do 55,9 %. Vyplýva to z údajov odboru informatiky Krajského úradu práce v
B.Bystrici a Informačného servisu Krajskej správy Štatistického úradu SR v B.Bystrici zo dňa
27.februára .Na základe nových hodnôt EAO tak klesla miera nezamestnanosti napr. v okr.
Rimavská Sobota, ktorý je v nej dlhodobým rekordérom SR, z decembrových 37,22 % na
januárových 32,79 % - o 4,43 bodu! Počet EAO sa tu totiž mal zvýšiť z 39.739 na 45.141
osôb - o 13,6 %. Podobne klesla miera v okr. Veľký Krtíš z 35,5 % na 32,33 %, lebo tu
pribudlo 2230 osôb (10,3 %) EAO, v okr. Revúca z 34,94 % na 31,03 % (nárast o 2240 osôb
EAO), v okr. Lučenec z 28,2 % na 26,26 % (nárast o 1440 osôb EAO) a v okr. Žarnovica z
27,26 na 25,08 % (plus 173 osôb EAO). Na úrovni kraja sa však hodnota EAO znížila len o
3517 osôb, resp. o 1,1 %. A podľa MPSV rozdiel vyrovnali najmä okr. B.Bystrica, kde EAO
pokleslo z 57.577 na 49.239 osôb - o 8.338 osôb, resp. o 14,5 %, okr. Zvolen (3856 osôb),
Žiar nad Hronom (1515 osôb) a okr. Banská Štiavnica (538 osôb), čiže o.i. okresy, ktoré
dlhodobo patria k štvorici okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti v kraji.
Podiel EAO na celkovom množstve obyvateľov sa v kraji zmenil z 49,47 % na 48,94
%. V okr. B.Bystrica však klesol z 51,4 % na 43,1 %, vo Zvolenu z 51,7 % na 46 %, naopak v
okr. R.Sobota sa zvýšil z 47,9 % na 54,4 %, v okr. Revúca z 50,4 % na 55,9 %, v okr. V.Krtíš
z 46,3 % na 51,0 % atď. Podľa MPSV tak v Banskobystrickom kraji je pomerne najviac EAO
vo vidieckych okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti a naopak v jeho hospodárskych
a mestských centrách v najvyššou ponukou pracovných príležitostí EAO ubúda.
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Riaditeľka odboru štatistiky páce a miezd ŠU SR Marta Záhorská uviedla, že ŠÚ SR
poskytol MPSV podklady o EAO s upozornením, že nemá štatisticky vypovedaciu hodnotu
na úrovni okresov a treba jeho použitie overiť a prípadne prehodnotiť. Dodala, že EAO v SR
sa teraz tiež zmenilo kvôli vyčleneniu asi 46 tis. žien na ďalšej materskej dovolenke. Podľa
vedúcej Infoservisu ŠÚ SR v B.Bystrici Danici Turekovej pri výberovom zisťovaní
pracovných síl bolo v kraji oslovených na 1300 domácností, v niektorých okresoch to preto
boli len desiatky. Irena Molnárová z odboru strategie zamestnanosti MPSV uviedla, že
nemajú ako údaje overiť a preto už roky žiadajú ŠÚ SR o zisťovanie EAO s dostatočnou
reprezentativnosťou aj na úrovni okresov; z finančných dôvodov sa to však nedarí. Riaditeľ
KÚP v B.Bystrici Robert Kováč priznal, že hodnoty EAO vyzerajú čudne, ale musia ich
rešpektovať. Fakt, že nové hodnoty EAO ovplyvnili mieru nezamestnanosti spomenutým
spôsobem, je podľa neho "zhoda náhod alebo niečoho iného".

Poplatok za sociálne služby sa zvýšil
Poplatky klientov za služby sociálnych zariadení Banskobystrického samosprávneho kraja sa
zvýšia, aby ich podiel na krytí priemerných nákladoch vzrástol z 24 na 30 %. Všeobecne
záväzné nariadenie o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb BBSK a zariadeniami
sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti dňa 22.marca schválili poslanci
Zastupiteľstva BBSK. Z dôvodovej správy k VZN vyplýva, že priemerné náklady na jedno
miesto dosahujú 12.494 Sk mesačne, ale úhrada dosahovala len 3001 Sk. Rozdiel medzi
možnosťami rozpočetu BBSK a potrebami v r.2003 predstavuje 78 mil. Sk, cieľom je preto
zvýšiť poplatok na priemerne 3816 Sk. Poplatky vychádzajú z princípov spravodlivosti,
diferencovaného prístupu k zariadeniam a individuálneho prístupu ku klientom. Súčasne sa
rozširuje kategorizácia čakateľov a medzi skupinu "mimoriadne naliehavých" zdravotných a
sociálnych prípadov a skupinu "ostatných" sa vsúva skupina "prednostne uspokojovaných",
ktorí sa líšia od "ostatných" poskytnutím sponzorského príspevku v sume viac ako 50.000 Sk.
Klientom má byť zaručený zákonom predpísaný ostatok 20 až 75 % z príjmu, životné
minimum 786 až 2947 Sk. Celkový poplatok sa skladá zo stravného, poplatku za bývanie,
zaopatrovania dohľad. Stravná jednotka sa pohybuje od 56 do 72 Sk pre deti do troch rokov
po 64 až 90 Sk pre starších ako 20 rokov. Ubytovanie sa platí podľa veľkosti izieb, odberu
elektriny ap. Poplatok za zaopatrenie sa pohybuje podľa denného, resp. týždeneného počtu
hodín od 7,50 do 34 Sk, resp. od 14 do 62,50 Sk v prípadoch s potrebou osobitých služieb. Za
dohľad sa účtuje 20 Sk denne.

Februárová miera nezamestnanosti najnižšia za štyri roky
Pre nespoluprácu bolo z evidencie nezamestnaných vyradených rekordné množstvo osôb
Miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji klesla v priebehu februára z 23,9 % na
23,41 %, čo je z februárových hodnôt najnižšia hodnota od r.1999. Počet disponibilných
nezamestnaných sa v februári znížil o 1607 osôb na 75.762 osôb. Vyplýva to z údajov o
vývoji nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji vo februári 2003, ktoré 27.marca poskytol
odbor informatiky Krajského úradu práce v B.Bystrici. Do evidencie pribudlo 3050 ľudí,
vyradených bolo 4448, z toho prostredníctvom OÚP bolo umiestnených 626 nezamestnaných.
Pre spoluprácu bolo vyradených 969 nezamestnaných, čo je o takmer 300 osôb viac ako bolo
doterajšie historické maximum a je to približne trojnásobok zvyčajných počtov. Najvyššie
miery nezamestnanosti vykazujú naďalej okresy Rimavská Sobota (32,23 %), Veľký Krtíš
(31,81 %) a Revúca (30,69 %), najnižšie okr. B.Bystrica (11,34 %), Zvolen (15,54 %) a Žiar
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nad Hronom (20,72 %). Miera nezamestnanosti v kraji je v porovnaní s februárom 2002 nižší
o 1,58 percentného bodu a v porovananí s februárom 2001 nižší o 0,82 bodu.Z evidovaných
nezamestnaných bolo bez roboty vyše roka 52,86 % ľudí, viac ako dva roky 30,07 % a viac
ako štyri roky takmer desatina. Päťdesiatnici tvorili 15 % z evidovaných nezamestnaných.
Počet voľných pracovných miest v kraji klesol o 35 na 1118 miest, čo je z februárových
hodnôt najviac od r.1999. Najviac miest sa núkalo v okr. B.Bystrica (195), Lučenec (156) a
R.Sobota (135). Na jedno voľné pracovné miesto pripadá 68 disponibilných nezamestnaných.
Rozpätie sa pohybuje od 183 nezamestnaných na jedno miesto v okr. Poltár po 30 v okr.
Brezno.

Neviditeľná architektúra - Pomoc pre nevidiacich občanov.
Myšlienka, že by pre nevidiacich spoluobčanov mali byť u vchodov do významných
verejných budov s dispozícii reliéfy ich pôdorysov, aby sa mohli ľahšie orientovať, odznel pri
hodnotení výstavy 9.apríla Neviditeľná architektúra v Banskej Bystrici. O výsledkoch
oponentskej rady pre tento projekt pri Fakulte architektúry STU, ktorá zasadala v Banskej
Bystrici, informovala jej členka Dr.Klára Kubičková.
Rada vyhodnotila výstavu, ktorá bola inštalovaná v Bratislave a v utorok reinštalovaná
v B.Bystrici, ako veľmi úspešnú, podnetnú a prínosnú pre pedagogický proces. Vyzdvihla, že
priblížila nevidiacim a slabozrakým občanom oboznámiť sa s vonkajšou a niekedy aj
vnútornou architektúrou a niektorými architektonickými detaily viacerých významných
stavieb slovenskej architektúry. Ocenila, že katalóg reliéfov pôdorysov a priečelí významných
budov s textom v Braillovom písme, ktorý pri príležitosti projektu vznikol, bude k dispozícii
možno na všetkých školách pre nevidiacich a slabozrakých v SR.
Kurátor výstavy Matúš Dulla z FA STU konštatoval veľký záujem nevidiacich o
bratislavskú výstavu. Upozornil, že výstavné modely určené pre ohmatávanie sú spracovaním
iné ako modely architektonických návrhov. Nie sú tak náročné materiálovo, nemusia byť
farebné, ale zasa ich treba robiť bytelnejšie a často aj rozoberateľné. Nevidiaci by mali mať
vo verejných budovách ich pôdorysy Výstava Neviditeľná architektúra vyhodnotená ako
úspešná a podnetná
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9. Šport a telesná výchova
Hokejisti
Dňa 27. mája 2003 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici sa uskutočnilo
slávnostné prijatie primátorom mesta so slávnymi banskobystrickými hokejistami, ktorí
vybojovali bronzové medaily na Majstrovstvách sveta v Helsinkách. Veľká sieň bola
preplnená obdivovateľmi a fanúšikmi hokejistov. Hokejistom Michalovi Handzušovi,
Vladimírovi Országhovi, Richardovi Zedníkovi a Ivanovi Majeskému sa prihovoril primátor
mesta a odovzdal im ceny, ich vlastné umelecké portréty od akademického maliara Štefana
Kocku . V príhovore zaznela hrdosť na ich športovú zdatnosť a vernosť svojmu mestu Banská
Bystrica. Podujatie doplnil krátky kultúrny program. Po jeho skončení sa konala verejná
tlačová beseda, na ktorej mohli hokejistom svoje otázky klásť novinári aj publikum. Naši
banskobystrickí hokejisti a ich rodičia so svojimi fanúšikmi prejavovali dojatie a radosť z
ocenenia na domácej pôde. Na konci poduajtia bola tradičná autogramiáda.

Športové podujatia v roku 2003, kde bolo organizátorom, resp.
spoluorganizátorom Mesto Banská Bystrica
Január
11. - 12.1.2003 - Malá cena SNP v krasokorčuľovaní
12.1.2003 sa konal II. ročník halového futbalového turnaja „O Pohár prezidenta FC Junior
Radvaň“, ktorý prebiehal v športovej hale na Štiavničkách. Na I. mieste skončil FC Radvaň,
II. miesto obsadili Selce, III. miesto Kremnička.
Február
1.2.2003
- Pohár federácie v karate
1.- 2.2.2003 - ME v zimnom triatlone
8. - 9.2.2003 sa uskutočnil 30.ročník Bielej stopy SNP. Jubilejný ročník vytrvalostného behu
bol úspešný, zúčastnilo sa ho na 55 km trati 542 účastníkov- víťazom sa stali: Hurtaj a
Horáková-Božutová a na 25 km trati 538 účastníkov - víťazom sa stali: Jarkovský a
Bukvajová.
25.2.2003 - X. ročník Banskobystrická latka 2003 - medzinárodná súťaž v skokoch do
výšky, ktorej sa zúčastnil aj halový majster sveta z roku 2001 a súčasná svetová jednotka
v skoku do výšky 26-ročný Švéd Stefan Holm. Umiestnenie : I. Holm, II. Bára z ČR a Moros
z Bieloruska, IV. Jankú z ČR. Je to najvýznamnejšie slovenské zimné atletické podujatie.
Súťaže sa zúčastnilo 18 skokanov z 11 krajín.
Marec
Dňa 26.3.2003 sa uskutočnilo pôsobivé podujatie Vyhlásenie najlepšieho športovca a
kolektívu TJ a ŠK mesta Banská Bystrica za rok 2002. Veľká sieň MsÚ bola miestom
stretnutia banskobystrickej športovej elity.Primátor mesta vysoko vyzdvihol športový prínos
ocenených osobností do histórie športu v meste. Cenou boli ocenení jednotlivci, kolektívy ale
aj tréneri a organizátori športových podujatí. Celkove si z rúk primátora mesta odnieslo
ocenenie 31 osobností športového života.
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Apríl
12.4.2003 - Veľká cena žiackych družstiev v šachu. 18. ročník medzinárodného šachového
turnaja sa konal v Dome Slovenského misijného hnutia.
12.4.2003
- Policajt môj kamarát - obsahovým zameraním súťaže je podporovanie
právneho vedomia u detí a mládeže, znižovanie trestnej činnosti na základe uvedomovania
si zodpovednosti za vlastné konanie, znižovanie nehodovosti a zvyšovanie dôvery v políciu.
Súťaž sa skladá z branného preteku ( 7 disciplín), z brigád a dopravnej súťaže. Súťaží sa
zúčastnilo 536 mladších a 365 starších žiakov.
Konečné poradie tried v súťaži:
mladší žiaci:
starší žiaci
1.
ZŠ Ďumbierska
1. ZŠ Gaštanová
2.
ZŠ Okružná
2. ZŠ Kapitulská
3.
ZŠ Golianova
3. ZŠ Badín
Máj
1.5.2003 - 45. ročník Večerného cyklistického kritéria. Tohoročného cyklistického kritéria
sa zúčastnilo približne 400 pretekárov, ktorí súťažili v šiestich kategóriách : Nábor, Propag,
Dorastenci, Kadeti, Juniori, Muži.
4.5.2003 - Národná výstava psov - organizátori zaznamenali 1437 vystavených psov
chovateľov z Čiech, Poľska a Maďarska. Výstavu tvorilo 28 okruhov, v rámci ktorých sa
predviedlo 200 plemien.
7.5. 2003 - Majstrovstvá okresu Banská Bystrica v brannom viacboji žiakov ZŠ.
Atletické preteky detí ZŠ, ktoré sa uskutočnili v areáli ZŠ na Tatranskej ulici. Súťažilo 9
zmiešaných trojčlenných družstiev z ôsmich základných škôl banskobystrického okresu.
Zvíťazilo družstvo zo ZŠ na Sitnianskej ulici, druhá skončila ZŠ Tatranská, tretia
ZŠ Hrochoť. Prvé dve víťazné družstvá postúpili na Majstrovstvá Banskobystrického kraja.
24. - 25.5.2003 - Banskobystrické gymnastické dni 2003 , ktorých súčasťou boli :
- Majstrovstvá Slovenska junioriek,
- XI. ročník Pohár UMB s medzinárodnou účasťou - kategória junioriek,
- IV. ročník Banskobystrická kladina s medzinárodnou účasťou - kategória junioriek,
- III. ročník Memoriálu Aloisa Drexlera - kategória žiakov
a Slovenský pohár kategórie žiakov a žiačok v športovej gymnastike.
27.5.2003 - Prijatie hokejistov bronzových majstrov sveta a Michala Handzuša. Štvorica
banskobystrických rodákov prevzala ocenenia z rúk primátora mesta. Ocenení bronzoví
majstri sveta dostali obrazy s vlastnými portrétmi.
31.5.2003 - Medzinárodné stretnutie Slovensko - Maďarsko žien v športovej gymnastike.
31.5.2003 - Cesta rozprávkovým lesom - už tradičné podujatie - 25. ročník, sa konalo
v Areáli zdravia pod Suchým vrchom. Zúčastnilo sa ho približne 2 100, detí prevažne
mladších vekových kategórií a asi 4 00 dospelých.
Jún
1.6.2003 - Banská Bystrica deťom. Pod pamätníkom SNP otvoril toto podujatie primátor
mesta. Bol pripravený bohatý program pre deti všetkých vekových kategórií - súťaže,
vedomostné hry, autogramiáda hokejových medailistov, ukážky práce príslušníkov
hasičského a záchranárskeho zboru, sebaobrany, psovodov, rádiom riadených autíčok a
lietadielok, korčuliarov, skateboardu, ukážka zbraní a svetlíc. V rámci kultúrneho programu
okrem stálej hudobnej produkcie sa predviedli kluby spoločenského aj moderného tanca, bola
pripravená módna prehliadka, hydepark. Po celý čas fungoval pre najmenších nafukovací
skákací hrad, v neskorších popoludňajších hodinách si mohli deti vyskúšať let balónom a
nechýbala ani tombola v závere podujatia.
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2.-18.6.2003 - Detský JUPIE CUP 2003 - futbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá
I. stupňa ZŠ. Na ihrisku v Rudlovej súťažilo 15 tried zo ZŠ z Banskej Bystrice v dvoch
kategóriách.
9.6.2003 - „Memoriál Johna do Jonga“ - futbalový turnaj v holandskom Deurningene.
Banskú Bystricu reprezentovali dve mužstvá ŠK JAFI, ktoré sa stali aj víťazmi v jednotlivých
skupinách.
15.6.2003 - „Záchranári deťom“ - súťaž v obratnosti, poslušnosti aj ovládateľnosti psa.
Podujatie malo za cieľ ukázať deťom prácu záchranárov. Súťažiť mohli deti vo veku od 4
do 16 rokov, mohli preukázať svoje vedomosti aj šikovnosť svojich štvornohých miláčikov.
Tejto akcie sa zúčastnili aj letecká záchranárska služba a záchranárska asistenčná služba.
Do súťaže sa zapojilo 34 detí a podujatie si bolo pozrieť približne 100 divákov.
16.6.2003
- Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ uskutočnili sa
v Kultúrnom dome v Podlaviciach.
19.6.2003
- VIII. ročník Olympiády detí MŠ - deti z materských škôlok celého okresu
v športových súťažiach hod na cieľ, skok do diaľky a beh bojovali na štadióne
na Štiavničkách o putovný pohár primátora mesta. Na I. mieste sa umiestnila a putovný pohár
získala MŠ Jilemnického ul., II. miesto MŠ Lazovná a III. miesto MŠ Družby. V jednotlivých
kategóriách boli vyhodnotení aj najlepší jednotlivci.
19.6.2003 - I.ročník Športového dňa pre mentálne a telesne postihnutých, ktorý
zorganizoval Domov sociálnych služieb KOMPA.
19.6.2003 - Beh olympijského dňa - usporiadateľom je AŠK B.Bystrica, Mesto Banská
Bystrica, Olympijský klub B.Bystrica a CVČ B.Bystrica. Pretekov v behu na štadióne na
Štiavničkách sa zúčastnili žiaci, dorastenci aj dospelí. Beh v tento deň prebieha aj v ďalších
150 mestách SR. V rámci tohto podujatia Mesto Banská Bystrica poskytlo občanom krytú
plaváreň na Štiavničkách v čase od 17,00 hod. do 21,00 hod. zdarma.
20.6.2003 - X. výročie založenia Olympijského klubu v Banskej Bystrici - na slávnostnom
zasadnutí boli členom olympijského klubu v regióne B.Bystrica odovzdané ozdobné taniere a
pamätná plaketa mesta Banská Bystrica .
28.6.2003 - Veľká cena a Memoriál vďaky - atletické preteky, ktoré sa konajú na pamiatku
významných osobností banskobystrického atletického hnutia - Dr. Rozima, prof. Dropču a
Ing. Kripnera.
28.6.2003
- XIX. ročník „ O pohár Mesta Banská Bystrica“ v skokoch na lyžiach
na umelej hmote žiakov, dorastu a mužov, ktorý sa konal v areáli mostíkov na Žltých
pieskoch.
Júl
4.-6.7.2003 - Majstrovstvá Slovenskej republiky dorastu a seniorov v plávaní - plavecké
preteky jednotlivcov aj štafiet.
6.-12.7.2003 - XXXIX. Prechod SNP Nízkymi Tatrami - takmer 170 km trasu
vo vysokohorskom teréne absolvovalo približne 200 turistov nielen zo Slovenska, ale aj
Českej republiky a okolitých krajín. Počas pochodu turisti navštívili viaceré pamätné miesta
viažúce sa k SNP.
12.7.2003
- II.medzinárodné plavecké preteky mesta Dabas - pretekov sa zúčastnilo aj
6 slovenských plavcov z Plaveckého oddielu Klubu telesnej výchovy UMB B.Bystrica.
12.7.2003
- IX. Majstrovstvá SR vo výkone vodiacich psov a I. Medzinárodné
majstrovstvá vo výkone vodiacich psov - súťaž prebiehala na námestí SNP a priľahlých
uliciach.
12.-13.7.2003 - VII.ročník futbalového turnaja „O pohár primátora mesta B.Bystrica“.
Podujatie prebiehalo na futbalových ihriskách v Sásovej a v Šálkovej. Zvíťazilo družstvo
181

ŠK Kremnička, druhý skončil FC Junior Radvaň a na treťom mieste sa umiestnili futbalisti
TJ SBM Sásová.
19.-20.7.2003 - 33.ročník dorasteneckého futbalového turnaja „O pohár SNP“. Turnaja
sa zúčastnilo 6 družstiev zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Chorvátska.
August
16.8.2003 - Cyklomaratón Po stopách Martina Rázusa - 2.ročník cyklomaratónu na trase
z Liptovského Mikuláša od rodného domu M.Rázusa cez Brezno do B.Bystrice a späť.
Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách, do 35 rokov a nad 35 rokov, pripravené boli aj
nesúťažné trasy. Vyhodnotenie akcie bolo spojené s pietnym aktom pri hrobe M.Rázusa.
23.8.2003
- 19.ročník medzinárodného turnaja SNP v džude mužov, ktorý sa
uskutočnil
v športovej hale na Štiavničkách.
23.8.2003
- 25.ročník turisticko-športového podujatia Povstalecká vatra SNP so
štartom
v Areáli zdravia na chate TJ Vatra pod Suchým vrchom. V rámci podujatia sa uskutočnila
turistická aj cykloturistická časť.
28.-29.8.2003 - hokejový turnaj seniorov „Turnaj SNP“ na zimnom štadióne.
28.-30.8.2003 - 42.ročník medzinárodného turnaja v basketbale žien „O pohár SNP“,
ktorý sa uskutočnil v športovej hale na Štiavničkách.
29.-31.8.2003 - 13.ročník RALLY SNP so štartom v Kováčovej. Súčasťou akcie bolo aj
položenie kytice k pamätníku SNP v Kováčovej.
30.8.2003
- 15.ročník volejbalového turnaja starších žiačok „O pohár SNP“
v Mestskom
parku na antukových hriskách.
30.8.2003 - 3.kolo paintbalovej ligy
30.-31.8.2003 - XI.celoštátna výstava mladých králikov v Badíne. Ceny víťazom odovzdal
primátor mesta.
September
5.9.2003 - prijatie cykloštafety na námestí SNP primátorom mesta Banská Bystrica.
6.9.2003
- 3.ročník cyklomaratónu MERIDA - Zelená stopa SNP - štart podujatia sa
uskutočnil na námestí SNP, súťažilo sa v dvoch kategóriách - na 95 km a na 45 km trati.
6.9.2003 - 1.ročník medzinárodného atletického dvojmítingu Atletický most 2003.
Dvojmíting sa uskutočnil na štadióne SNP na Štiavničkách za účasti slovenských aj
zahraničných pretekárov. Podujatie pokračovalo 7.9.2003 na štadióne v Dubnici nad Váhom.
13.-14.9.2003 - Volejbalový turnaj „O pohár SNP“ v Mestskom parku v kategóriách
juniorky, kadetky.
13.-14.9.2003 - V.ročník Memoriál Jarolíma Janoština - basketbalový turnaj dievčat,
ktorého sa zúčastnili štyri družstvá. Zvíťazilo družstvo z Bruntálu - ČR, II.miesto obsadilo
družstvo UMB B.Bystrica, III. miesto AGM B.Bystrica a na IV. mieste skončili dievčatá
z Cassovie Košice.
16.9.2003 - 32.ročník štafetového behu vďaky, mieru a svornosti - pred štartom, ktorý sa
uskutočnil o 9,30 hod. na námestí SNP na trase B.Bystrica - Kalinovo sa uskutočnilo prijatie
účastníkov protifašistického odboja a predstaviteľov OV SZPB u primátora mesta.
19.-21.9.2003 - XI.ročník Memoriálu Oľgy Kráľovej -Mistríkovej - súťaž vo výkne psov
záchranárov s medzinárodnou účasťou, počas ktorej prebiehali aj medzinárodné skúšky podľa
skúšobného poriadku IPOR. Podujatie sa uskutočnilo na Donovaloch a zúčastnili sa ho
štartujúci z piatich štátov. V jednotlivých disciplínach štartovalo 50 účastníkov
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26.-28.9.2003 - Veľká cena mládeže o pohár primátora OPEN Banská Bystrica 2003.
VII.ročník šachového turnaja s medzinárodnou účasťou.
27.9.2003
- Európsky turnaj univerzít v karate - 9.ročník a 18.ročník medzinárodného
turnaja v karate o Pohár SNP, ktorý sa konal v športovej hale UMB.
Október
1.10.2003
- Beh Terryho Foxa - súťaž v bežeckých disciplínach a na kolieskových
korčuliach, ktorá sa konala v areáli pod Pamätníkom SNP. Súťažilo spolu 558 detí zo štyroch
materských škôlok a šiestich základných škôl. Najpočetnejšie zastúpenie mala ZŠ
na Kapitulskej ulici - spolu 210 detí.
2.10.2003 - Olympiáda seniorov, uskutočnená pri príležitosti Dní Seniorov. Prvého ročníka
olympiády sa zúčastnilo 37 senioriek a 16 seniorov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách podľa
veku a v piatich športových disciplínach - beh alebo chôdza na 60m, hod granátom na cieľ,
streľba zo vzduchovky, hod do diaľky kriketovou loptičkou a kuželky. Športové disciplíny
prebiehali v areáli ZŠ na Golianovej ulici za povzbudzovania početnej skupiny seniorov
z klubov dôchodcov na území mesta B.Bystrica. Ako najúspešnejší boli vyhodnotení :
- v kategórii ženy do 65 rokov - 1) pani Anastázia Osadská
2) pani Júlia Badániová
3) pani Jožka Stračinová
- v kategŕii ženy nad 65 rokov - 1) pani Jolana Černáková
2) pani Anna Chabadová
3) pani Jitka Pivovarčiová
- v kategórii muži do 70 rokov - 1) pán Bohdan Pánik
2)
pán Július Adamove
3)
pán Rudolf Kšenzuliak
- v kategórii muži nad 70 rokov - 1) pán Rudolf Babulík
2)
pán Alexander Buda
3)
pán Zdeno Filip
Osobitne boli ocenení najstarší účastníci Olympiády seniorov - pani Mária Ulrichová a
JUDr. Ján Vinarčík. V deň konania podujatia bol zabezpečený vstup na mestskú krytú
plaváreň pre dôchodcov zdarma.
4.10.2003 - ALL KITS SHOW 2003 - verejná súťaž plastových modelárov s medzinárodnou
účasťou, ktorá prebiehala v Robotníckom dome.
4.10.2003
- Deň športu pre všetkých - športovo-zábavný deň pre všetky deti vrátane ich
rodičov, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s CVČ JUNIOR a ZŠ na Moskovskej ulici,
v priestoroch spomínanej školy. Súťažilo sa v 10-tich športových disciplínach, týchto sa
zúčastnilo asi 250 detí a 80 dospelých. Okrem súťažných disciplín súbežne prebiehali
doplnkové činnosti - chodúľovanie, hlavolamy, tanec a spev, kolektívne lyžovanie,
ochutnávka zdravej výživy a pod. Záverom bolo asi 100 detí odmenených darčekom
z tomboly.
4.-5.10.2003 - Slovenský pohár v cyklokrose - súťaž prebiehala v kategóriách dorast, kadeti
a ženy, juniori, muži. Súťažilo sa na okruhu dlhom 2 200 m - asfalt, tráva, šotolina, v areáli
plážového kúpaliska.
8.10.2003 - 43. ročník Horehronských hier mládeže v atletike žiakov.Už tradičné podujatie
sa konalo na Štadióne SNP na Štiavničkách. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach :
mladšie žiactvo ( rok narodenia 1990 a mladší ) - beh na 60m, 300m, 600m dievčatá a 1 000m
chlapci, skok do výšky, do diaľky, hod kriketovou loptičkou a 4 x 60m;
staršie žiactvo ( rok narodenia 1988-89 ) - beh na 60m, 300m, 800m a 1 500m chlapci, skok
do výšky, do diaľky, vrh guľou a 1 000m chôdza.
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Za mladších žiakov sa súťaže zúčastnilo 353 žiakov, starších žiakov zastupovalo 320
súťažiacich. Prví traja pretekári v každej disciplíne dostali diplom, vecnými cenami boli
odmenené najhodnotnejšie výkony.
9.10.2003 - Plavecká súťaž medzi základnými školami mesta Banská Bystrica.
Súťaž sa uskutočnila na mestskej krytej plavárni a pre školy bola motivujúca možnosť vyhrať
športové potreby v cene od 1 000.- Sk do 5 000.- Sk, podľa umiestnenia. ZŠ Okružná bola
vyhodnotená mimo súťaž, nakoľko má športové triedy so zameraním na plávanie. Ostatné
základné školy sa umiestnili nasledovne :
1)
ZŠ Spojová
2)
ZŠ SSV na nám. Š.Moysesa - jazyková
3)
ZŠ Radvanská
4)
ZŠ Tatranská
5)
ZŠ Moskovská
Školy na nižších umiestneniach neboli ocenené. Celkove sa plaveckej súťaže zúčastnilo
15 základných škôl, spolu odplávalo viac ako 225 žiakov. Hodnotili sa časy desiatich
najlepších plavcov z každej školy.
11.10.2003
- VII. ročník medzinárodného cestného behu - podujatie prebiehalo v areáli
pod pamätníkom SNP. Súťažilo sa v siedmych vekových kategóriách na tratiach dlhých
od 1km do 8 km, v závislosti na veku súťažiacich. Zúčastnilo sa ho 86 pretekárov zo štyroch
krajín - Maďarska, Poľska, SR a z Japonska. Japonský pretekár Fomito Tukomito, študent
univerzity z maďarského Dabašu, skončil v kategórii beh na 8 km muži na 4. mieste, pričom
vysoko hodnotil atmosféru podujatia a odchádzal očarený mestom Banská Bystrica a jeho
okolím. Zvláštnu cenu za najlepšie družstvo si odniesol kolektív pretekárov z družobného
mesta Dabaš z Maďarska. Napriek tomu, že na preteky pricestovali aj kolektívy základných
škôl z Maďarska aj Poľska, slovenské základné školy reprezentovali len deti zo ZŠ z Brezna
a jeden účastník zo ZŠ Trstín pri Trnave. Banskobystrické základné školy sa napriek pozvaniu
organizátorov preteku nezúčastnili.
November
14.-16.11.2003 - 41. ročník Veľkej ceny SNP v krasokorčuľovaní - úspešné podujatie
s medzinárodnou účasťou.
December
11.12.2003
25. Výročie založenia Osemročného športového gymnázia
Slávnostná akadémia pri príležitosti 25. Výročia založenia OŠG
11.12.2004
- 10. ročník vianočného turnaja MIX volejbal mužov a žien - turnaj sa hral
na ZŠ Spojová. Súťaž sa každoročne stáva atraktívnejšou, v tomto ročníku bolo dokonca
nutné z časových dôvodov odrieknuť niekoľkých prihlásených.
15.12.2003 - Mládež diskutuje o správe vecí verejných - stretnutie detí a mládeže, účastníkov
medzinárodného projektu bilaterálnej spolupráce, rámcového programu participácie mladých
ľudí na živote mestských komunít.
Viceprimátor Banskej Bystrice Ing. Márius Mika za prítomnosti vedúceho referátu pre
mládež a šport pri MsÚ Dr. Vladimíra Hudeca prijal účastníkov grantového programu
Ministerstva školstva na podporu bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom vo
Veľkej sieni Mestského úradu. Projekt, ktorý bol zameraný na participáciu mladých ľudí na
živote miestnych komunít pripravilo Centrum voľného času Junior v Banskej Bystrici
s finančnou podporou MŠ SR. Jeho účastníkmi boli deti a mládež z Banskej Bystrice,
Priechodu a partnerského mesta Tarnobrzeg z Poľska.
V diskusii s predstaviteľmi mesta si účastníci projektu spolu s členmi žiackeho a
mládežníckeho parlamentu v Banskej Bystrici a Rady mládeže banskobystrického kraja
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vymenili skúsenosti a hľadali nové podnety pre väčšiu participáciu mladých ľudí na živote
v mieste svojho bydliska.
Zástupcovia mesta informovali účastníkov fóra o koncepcii mládežníckej politiky v Banskej
Bystrici a podpore tvorivých aktivít mladých ľudí v našom meste.
26.12.2003
- 3. pretek Bystrického pohára - Štefanský pretek - súťaž automodelárov.
V kategóriách stock a open súťažilo spolu 34 pretekárov z Banskej Bystrice, Slovenskej
Ľupče a Trnavy.
29.12.2003 - Banskobystrická plavecká 24-hodinovka - už tradičné medzisviatočné
podujatie malo u obyvateľov mesta veľký úspech - v tomto roku bol zaznamenaný rekordný
počet 919 účastníkov. Okrem domácich si 100 m pre zdravie zaplávali aj obyvatelia
z okolitých dedín a mnohých miest Slovenska - z Košíc, Detvy, Zvolena, Prievidze, Novej
Bane aj niekoľko Bratislavčanov. Prekvapením bola aj účasť zahraničných plavcov z Čiech,
Poľska, Maďarska, Holandska, Švajčiarska, Belgicka a Francúzska.

VYHODNOTENIE hlavných úloh a základných opatrení AŠK Dukla
Banská Bystrica vo výcvikovom roku 2003
Uplynulý rok 2003 je potrebné hodnotiť z pohľadu účinkovania našich športovcov na
vrcholných svetových a európskych podujatiach. Naši športovci a tréneri sa v rámci
reprezentácie SR a OS SR v jednotlivých odvetviach zúčastnili na vrcholných súťažiach,
z ktorých si priviezli celkom 31 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení.
V spolupráci so SOV bola zabezpečené príprava TOP športovcov smerom k OH 2004 cestou
štábu OH, ktorý diferencovaným spôsobom zabezpečoval prípravu členov TOP tímu. Príprava
ostatných športovcov bola zabezpečovaná v spolupráci s jednotlivými športovými zväzmi
a taktiež SOV. Po kladných skúsenostiach so zabezpečovaním prípravy športovcov na OH
2000 bol na pôde SOV koncom roku 2003 prehodnotený TOP tím pre OH 2004, v ktorom
máme zaradených 7 športovcov. Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy
bolo na požadovanej úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať všetky výcvikové tábory, ako aj
ďalšie športové akcie.
Oddelenie športov plnilo hlavné úlohy roku 2003 na MS, ME, MSJ, MEJ a na 3. SVH.
Výborné výsledky dosiahlo AŠD vodný slalom na MS v Augsburgu (ziskom 2 medailí), AŠD
športová streľba na ME v Göteborgu (ziskom 4 medailí) a na Akademických MS v Plzni
(ziskom 2 medailí), AŠD biatlon na ME a MEJ vo Forni Avoltri (ziskom 3 medailí) a na MSJ
v Zakopanom (ziskom 2 medailí), AŠD rôzne na ME v zjazde na divokej vode (ziskom 2
medailí), na MS v karate (ziskom 1 medaily), na 3. SVH v plávaní (ziskom 2 medailí), AŠD
atletika na 3. SVH (ziskom 2 medailí), AŠD džudo na 3. SVH (ziskom 1 medaily).
AŠD vodný slalom splnilo a prekročilo hlavné úlohy na rok 2003, keď na MS
v nemeckom Augsburgu získalo 1 zlatú medailu v individuálnej disciplíne C1 zásluhou
Michala Martikána a jeden 2/3 podiel na zlatej medaile v hliadke 3xC1 zásluhou M.
Martikána a A. Slafkovského. K splneniu hlavných úloh na MS prispela kajakárka Gabriela
Zamišková, keď obsadila 6. miesto a vyjazdila spoločne s Michal Martikánom a Jánom
Šajbidorom, ktorý na MS skončil na 9. mieste, tri miesta na OH 2004. Úspešné vystúpenie na
MS doplnila 6. miestom hliadka 3xK1 (členmi boli Elena Kaliská a Gabriela Zamišková).
Úlohy smerom k SP boli splnené a prekročené hlavne zásluhou Michala Martikána, Eleny
Kaliskej, Gabriely Zamiškovej, Petra Cibáka, Milana Kubáňa, Mariána Olejníka a Alexandra
Slafkovského. Nie všetkým menovaným sa podarilo potvrdiť úspechy zo SP na MS
v Augsburgu. V celkovom poradí SP Elena Kaliská obsadila 1. miesto, Michal Martikán 2.
miesto, Gabriela Zamišková a Peter Cibák 7. miesto. Na záver sezóny zvíťazili vodní
slalomári na ME klubov v kategórii kajakov, kanoe a v súťaži klubu TOP. V organizačnom
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zabezpečení sa AŠD spolupodieľalo na organizovaní Medzinárodných Tatranských slalomov,
Medzinárodných Liptovských slalomov a ME klubov. Realizačný tím AŠD sa pravidelne
schádzal jedenkrát za 2 mesiace a úzko spolupracoval so SZKDV. Z hľadiska odbornej
prípravy sa tréneri zúčastnili na seminároch organizovaných NIŠ, SZKDV a vzhľadom na
počet členov olympijského TOP tímu z tohto AŠD bola realizovaná úzka spolupráca so SOV.
V personálnej oblasti celé AŠD zostalo v roku 2003 na počtoch z roku 2002, t. j. 4 tréneri a 10
IŠ. V ekonomickej oblasti AŠD vodný slalom hospodárilo s celkovou čiastkou Sk 775.000,-,
ktorá bola čerpaná na 98 %. Pridelený rozpočet na rok 2003 bol čiastočne ovplyvnený
zaradením 4 členov AŠD do TOP tímu SOV na OH 2004. Pri celkovom pohľade na
úspešnosť AŠD je potrebné sa kriticky pozrieť na perspektívnosť niektorých inštruktorov pri
súčasných prísnych kvalifikačných kritériách účasti na vrcholných svetových súťažiach, ale
i z pohľadu konkurencie v tomto športovom odvetví na Slovensku.
AŠD športová streľba plnilo hlavné úlohy roku 2003 na ME v Plzni, na HME v Göteborgu.
Na ME štartovali 7 pretekári z AŠK Dukla B. Bystrica. Úlohu splnila a prekročila skupina
BT, keď rtm. Peter Pelach v disciplíne BT 20+20 získal bronzovú medailu v jednotlivcoch
a družstvo v zložení rtm. Peter Pelach kpt. Ľubomír Pelach a rtn. Milan Jurčo získalo
striebornú medailu. Kpt. Jozef Gönci v disciplíne LM 3x40 obsadil 9. miesto. Na HME
v Göteborgu štartovali taktiež 7 pretekári a zároveň to bol posledný šampionát, kde sa dala
vybojovať OH miestenka do Atén 2004. Tomuto cieľu bola podriadená športová príprava
najmä v skupine BT. Hoci hlavný dôraz bol kladený na OH disciplínu, paradoxne sa darilo
opäť v druhej neolympijskej disciplíne VzBT 20+20, v ktorej kpt. Ľubomír Pelach vystrieľal
bronzovú medailu a družstvo vybojovalo titul ME. Žiadny z trojice reprezentantov BT
neuniesol ťarchu psychickej záťaže nominačných kritérií na OH, čo do budúcnosti bude mať
určité negatívne dôsledky pokiaľ ide o perspektívnosť tejto skupiny. Túto skutočnosť naviac
komplikuje aj úsilie MOV vyradiť disciplínu BT z OH programu v roku 2008. Svoju úlohu na
ME zvládol na 100 % kpt. J. Gönci, ktorý vybojoval titul ME v disciplíne Vzp60 a potvrdil
tak svoje zaradenie v TOP tíme. Spolu s nrtm. V. Veselkom mali najväčší podiel na zisku
striebornej medaily v súťaži družstiev. V skupine pištoľ rtm. M. Marko obsadil 25. miesto
a iba 2 body ho delili od zisku OH miestenky. V tejto disciplíne v kategórii juniorov obsadil
des. Juraj Tužinský 9. miesto. Okrem uvedených hlavných úloh, štartoval na Akademických
MS v Plzni rtm. Miroslav Marko a v dvoch OH disciplínach získal 2 tituly akademického MS.
Najlepšie umiestnenie v SP dosiahol kpt. J. Gönci na SP v Záhrebe, kde obsadil 1. miesto
v LM 3x40, nrtm. V. Veselka na SP v USA, kde obsadil 5. miesto, kpt. Ľubomír Pelach na SP
v Záhrebe a Mníchove 7. miesto, rtm. Peter Pelach na SP Suhle 8. miesto, rtn. Miroslav Jurčo
na SP v Záhrebe 15. miesto, rtm. Miroslav Marko na SP v Mníchove 19. miesto. Vo finále SP
štartoval J. Gönci v disciplíne LM 3x40 - obsadil 8. miesto. Okrem plnenia hlavných úloh sa
AŠD ŠS v organizačnom zabezpečení spolupodieľalo v súčinnosti so SSZ na VC Slovenska
v disciplíne BT, ale aj iných domácich podujatiach. RT riešil aktuálne problémy AŠD,
predovšetkým oblasť materiálneho zabezpečenia, pravidelne sa zaoberal organizáciou účasti
na domácich a zahraničných podujatiach a v lekársko-pedagogickom sledovaní sa sústavne
venovala pozornosť zdravotnému stavu inštruktorov športu. Kladom tohto obdobia je
skutočnosť, že sa v závere sezóny podarilo nadviazať spoluprácu s psychológom - PhDr.
Tomášom Gurskym, ktorý začal spolupracovať so skupinou BT. V rámci rozširovania
a doplňovania vedomostí sa tréneri zúčastňovali odborných seminárov organizovaných SSZ
a NIŠ. V personálnej oblasti AŠD zostalo na počtoch z roku 2002, t. j. 2 tréneri a 5 IŠ. AŠD
športová streľba hospodárilo v roku 2003 z rozpočtom Sk 600.000,-, ktorý bol čerpaný na 97
%. Pri celkovom pohľade na zisk 6. medailí z ME a HME, môžeme konštatovať, že
medailové úlohy AŠD splnilo, ale už v treťom OH cykle sa nepodarilo skupine BT
prebojovať na OH, čo pri sile a počtoch tejto skupiny musíme považovať za neúspech
a budeme túto otázku do budúcnosti riešiť.
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AŠD atletika plnila hlavné úlohy v roku 2003 na MS v Paríži, na ME do 23 rokov
v Bydgosti a na SVH v Catanii. Na MS v atletike štartovali traja pretekári z AŠK Dukla
Banská Bystrica. Stanovené úlohy sa nepodarilo splniť ani jednému z nich, aj keď sa rtn.
Miloslav Konopka svojim 9. miestom k stanovenej úlohe veľmi priblížil. Ďalej dve 13. miesta
nrtm. Milana Haboráka a kpt. Petra Korčoka je možné hodnotiť ako kvalitný výsledok pred
OH sezónou, ale v prípade Milana Haboráka 13. miesto považujeme za neúspech. Na MS do
23 rokov sa z AŠD zúčastnila iba 1 pretekárka rtn. Martina Danišová, ktorá svojim výkonom
a umiestnením na 13. mieste ďaleko zaostala za stanoveným výkonnostným cieľom.
Z objektívnych dôvodov sa koncom roku na SVH zúčastnili len štyria IŠ AŠD atletika, ale
svojimi výkonmi, dvomi zlatými medailami, jedným 5. a jedným 7. miestom, potvrdili
opodstatnenosť ich účasti a splnili svoje výkonnostné ciele, ktoré si stanovili smerom k SVH
2003. Dielčie úlohy plnilo AŠD i na pretekoch EP v chôdzi v ruskom Cheboksary, kde sa
zúčastnili traja príslušníci AŠD Peter Korčok, Ondrej Kocúr a Michal Blažek, ktorí sa
podieľali na 5. mieste družstva, resp. v juniorskej kategórii na 6. mieste družstva.
Výkonnostné ciele smerom k M-SR boli splnené na 90 %, keď z ôsmich plánovaných titulov
získali príslušníci AŠD sedem titulov Majstra SR. Z ďalších výborných výsledkov AŠD
atletika je potrebné vyzdvihnúť výsledok nrtm. Milana Haboráka na HMS v anglickom
Birminghame, kde v silnej konkurencii sa umiestnil na výbornom 7. mieste výkonom 20,21m.
Špičkový výsledok dosiahol i nádejný junior Michal Blažek na ME vo fínskom Tampere, keď
v chôdzi na 10 km získal striebornú medailu. V tej istej disciplíne štartoval i slob. Ondrej
Kocúr, ktorý bol v priebehu pretekov diskvalifikovaný. Na SU v Kórei štartoval z. Miloš
Bátovský a nrtm. Pavel Pankuch, ale ani jednému z nich sa nepodarilo výraznejšie presadiť.
Na plnení týchto hlavných úloh a výkonnostných cieľov sa podieľali dve skupiny AŠD vrhy
a chôdza. Musíme konštatovať, že ani jednej z týchto skupín sa nepodarilo splniť hlavné
úlohy, ale je predpoklad, že v roku 2004 úlohy smerom k OH toto AŠD splní. V organizačnej
činnosti sa AŠD podieľalo na spoluorganizovaní medzinárodných mítingov BBL 2003
a v rámci 35. ročníka AK SNP v spolupráci s AK Spartak Dubnica nad Váhom usporiadali 1.
ročník Atletického mostu 2003. Obe tieto podujatia mali vysokú organizačno-spoločenskú
úroveň a dobrú športovú výslednosť. AŠD ďalej organizovalo množstvo mládežníckych
súťaží, ale aj súťaží celoslovenského charakteru. V personálnej oblasti AŠD v roku 2003
pracovalo v zložení: 6 trénerov a 10 IŠ. V priebehu VR odišli z AŠD zo zdravotných dôvodov
čat. Matej Spišiak, z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií por. Róbert Štefko a nrtm.
Pavel Pankuch, z disciplinárnych dôvodov na dobu dvoch rokov rtn. Martina Danišová.
Nástupom troch VZS - IŠ k 01.10.2003 s vysokou športovou výkonnosťou a ich následnou
aktiváciou za profesionálnych vojakov vyriešilo AŠD plnohodnotnú náhradu za IŠ, ktorí toto
AŠD opustili. Koncom VR sa AŠD oslabilo i v trénerskej oblasti odchodom trénerov z.
Dušana Valenta, z. Jozefa Cencera a z. Radovana Mišíka. AŠD atletika hospodárilo v roku
2003 s celkovým rozpočtom Sk 1.080.000,-, ktorý oproti pôvodnému plánu bol čerpaný na
107 %. Pri celkovom pohľade na zisk medailí zo SVH, ME juniorov a nesplnení úloh na MS,
môžeme konštatovať, že hlavné úlohy AŠD nesplnilo, ale veríme, že v roku 2004 stanovené
úlohy smerom k OH budú splnené.
AŠD biatlon plnilo hlavné úlohy na MS a ME v seniorských kategóriách a na MS a na
ME v juniorských kategóriách. Okrem úlohy umiestnenia na MS jednotlivcov v kategórii
mužov a umiestnenia ženskej štafety na MS, boli ostatné úlohy splnené a prekročené.
V priebehu roku 2003 príslušníci AŠD zaznamenali rad vynikajúcich umiestnení a získali pre
Slovensko, ako aj pre AŠK Dukla B. Bystrica spolu 7 medailových umiestnení na vrcholných
medzinárodných podujatiach. Čat. Miroslav Matiaško sa stal v roku 2003 majstrom sveta
v letnom biatlone, získal striebornú medailu na MSJ v Zakopanom a bronzovú medailu na
MEJ v talianskom Forni Avoltri. Z. Martina Halinárová sa stala majsterkou Európy a na MS
v ruskom Khanty Mansijsk obsadila vynikajúce 6. a 7. miesto v individuálnych pretekoch.
187

Rtm. Marek Matiaško na MS v letnom biatlone získal bronzovú medailu v pretekoch
jednotlivcov, ako aj v pretekoch štafiet. Príslušníci AŠD z. Dušan Šimočko a z. Matej Kazár
boli členmi striebornej štafety Slovenska na Majstrovstvách sveta v letnom biatlone. Aj keď
v tomto roku nezískali medailové umiestnenia v zimnej sezóne, nestratili sa v silnej
konkurencii zahraničných pretekárov, čoho dôkazom je obsadenie 5. miesta na MSJ z.
Matejom Kazárom a 6. miesta z. Dušanom Šimočkom. Z. Petra Slezáková obsadila na SZU 5.
miesto a stala sa po zranení v roku 2002 členkou RD žien. Z. Pavol Novák, aj keď nedosiahol
také výsledky ako v roku 2002, zatiaľ zostáva platným členom RD mužov. V personálnej
oblasti AŠD pracovalo v zložení: 3 tréneri, 7 IŠ. V priebehu roku nedošlo k žiadnej
personálnej zmene, iba k 1.1.2004 je prijatý do dočasného služobného pomeru
profesionálneho vojaka Dušan Šimočko ml. V ekonomickej oblasti hospodárilo AŠD v roku
2003 s celkovým rozpočtom Sk 500.000,-, ktorý bol čerpaný na 99 %. Záverom je možné
konštatovať, že AŠD biatlon si v roku 2003 hlavné úlohy splnilo, aj keď tieto úlohy boli
stavané hlavne na troch až štyroch individualitách, ale bez tímovej práce by sa ani títo
jednotlivci nepresadili.
AŠD rôzne plnilo v roku 2003 hlavné úlohy na ME v plávaní v 25m bazéne, na ME
v zjazde na divokej vode, na ME a MS vo vodnom motorizme a na ME v karate. Na ME
v plávaní v 25m bazéne štartovali z. Miroslav Machovič a čat. Ľuboš Križko, ktorí svojimi
umiestneniami na 20. a 22. mieste stanovené hlavné úlohy nesplnili. Na MS v 50m bazéne
štartovala iba z. Ivana Lange, ktorá v disciplíne 50m v. sp. v konkurencii 112 pretekárov
obsadila 23. miesto. Na SVH v plávaní štartovali traja pretekári. Dvaja z nich získali
medailové umiestnenia, čat. Ľuboš Križko získal titul Majstra sveta na 50m znak, z. Ivana
Lange obsadila 2. miesto na 50m v. sp. Okrem týchto medailí získali plavci zásluhou
Miroslava Machoviča 2 x 4. m., 1 x 6. miesto a z. Ivana Lange obsadila 5. miesto na 50m
motýlik. Na ME v zjazde na divokej vode štartovala štvorica pretekárov: por. Štefan Grega,
por. Ján Šutek, čat. Peter Šoška, čat. Ľuboš Šoška. Výborný výsledok dosiahli prví dvaja
menovaní, ktorí získali titul Majstra Európy v šprinte v kategórii C2 a v dlhom zjazde obsadili
2. miesto. Súrodenci Šoškovci obsadili v týchto pretekoch 10. a 11. miesto. Bratia Šoškovci
sa nominovali i na MS vo vodnom slalome, kde obsadili v kat. C2 12. miesto a v súťaži
hliadok 3xC2 6. miesto. Na základe týchto výsledkov boli zaradení do TOP tímu SOV na OH
2004. Na ME a na MS vo vodnom motorizme štartoval z. Marián Jung, ktorý na obidvoch
vrcholných podujatiach v kategórii OSY 400 obsadil zhodne 2. miesto. Poslednými
vrcholnými pretekami tohto AŠD boli ME v karate, na ktorých štartoval npor. Klaudio
Farmadín a v kategórii do 75 kg získal bronzovú medailu a v kategórii bez rozdielu váh
obsadil 4. miesto. V organizačnej oblasti sa AŠD spolupodieľalo na zabezpečení 49. ročníka
Žilinských slalomov a zjazdov, ktoré sa uskutočnili na Podbánskom a na 5. kole Slovenského
pohára v slalome, ktoré sa uskutočnilo koncom roku v Žiline. V personálnej oblasti AŠD
pracovalo v zložení 3 tréneri, 10 IŠ. V priebehu roku ukončil činnosť tréner Peter Schlank
a IŠ Marián Mesík a od 01.10.2003 po absolvovaní ZVS sa vrátil na miesto IŠ z. Miroslav
Machovič. OD 01.10.2003 bol do dočasného pomeru profesionálneho vojaka prijatý Klaudio
Farmadín. V ekonomickej oblasti AŠD hospodárilo s celkovým rozpočtom Sk 850.000,-,
ktorý bol čerpaný na 98 %. AŠD rôzne hlavné úlohy za rok 2003 splnilo a potvrdilo svoje
postavenie v rámci AŠK Dukla.
AŠD džudo plnilo v roku 2003 hlavné úlohy na ME v Düsseldorfe, na MS v Japonsku
a dielčie úlohy na nominačných turnajoch kategórie „A“ na SU a na SVH v Catánii. Na ME
štartovali traja príslušníci AŠD rtn. Zoltán Pálkovács, čat. Anton Minárik a čat. Marek
Madzin a okrem 9. miesta Mareka Madzina sa nikomu nepodarilo splniť alebo priblížiť sa
k stanovenej výkonnostnej úlohe. Tento šampionát bol veľkým sklamaním, ako pre
samotných pretekárov, tak i pre celé AŠD. Na MS štartoval rtn. Zoltán Pálkovács, ktorý
svojim 9. miestom potvrdil ambície, ktoré má smerom k OH 2004. V priebehu roku
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príslušníci AŠD štartovali na kvalitne obsadených turnajoch kategórie „A“, kde Palkovács
získal 7. a 9. miesto, Gregor 9. miesto, Madzin 5. a 9. miesto a Minárik 7. a 9. miesto.
Nikomu z nich sa však nepodarilo na týchto turnajoch presadiť tak, ako sa to podarilo
v minulých sezónach. Koncom roka štartoval na SU v Kórei čat. Anton Minárik, kde získal 9.
miesto v kategórii do 90 kg. AŠD a jeho príslušníci zakončili sezónu úspešným vystúpením
na SVH, kde nrtm. Marek Matuszek získal bronzovú medailu a rtn. Ján Gregor obsadil 5.
miesto. AŠD v roku 2003 hlavné úlohy nesplnilo, ale veríme, že v OH sezóne sa podarí dvom
až trom členom tohto AŠD prebojovať sa na toto vrcholné svetové športové podujatie.
V organizačnej oblasti. AŠD spoločne s ostatnými zložkami AŠK zorganizovalo 19. ročník
Turnaja SNP, kde štartovalo 127 športovcov zo siedmich krajín, ktorý mal veľmi dobrú
športovú, ale i spoločensko-organizačnú úroveň. V personálnej oblasti sa AŠD pripravovalo
pod vedením 3 trénerov a 5 IŠ. Postupne počas roka ukončili ZVS siedmi VZS, čo určitým
spôsobom ovplyvnilo charakter prípravy celého AŠD. V priebehu roka ukončil na vlastnú
žiadosť činnosť pri AŠK tréner Michal Donner. AŠD hospodárilo s rozpočtom Sk 360.000,-,
ktorý bol vyčerpaný na 100 %. Záverom môžeme konštatovať, že AŠD hlavné úlohy v roku
2003 nesplnilo, ale záver sezóny ukázal, že hlavné úlohy v roku 2004 by AŠD džudo malo
splniť.
AŠD moderný päťboj plnilo hlavné úlohy na MS v Taliansku a na ME v Českej republike.
Úlohy tohto AŠD plnia dvaja pretekári čat. Martin Áč a z. Ľuboš Beňo. Čat. Áčovi sa
podarilo na MS prebojovať do finálovej 32-ky a v celkovom hodnotení obsadil 28. miesto.
Ďalšiu úlohu smerom k ME 2003 sa nepodarilo splniť, pretože ani jeden z nominovaných sa
neprebojoval do finálovej súťaže. V priebehu roka absolvovali príslušníci tohto AŠD niektoré
významné medzinárodné preteky, z ktorých môžeme vyzdvihnúť 10. miesto z. Beňa na
medzinárodných pretekoch vo Švajčiarsku a 5. miesto na medzinárodných pretekoch v Prahe.
Čat. Áčovi sa podarilo presadiť na kvalitne obsadených pretekoch v Budapešti, kde obsadil
celkove 13. miesto a na medzinárodných pretekoch ČR, kde celkovo skončil 12. AŠD MP
splnilo jednu hlavnú úlohu smerom k MS seniorov a veríme, že i v ťažkom kvalifikačnom
kľúči smerom k OH 2004 uspejú a prebojujú sa na olympiádu 2004. V organizačnej oblasti
AŠD zorganizovalo 11. ročník Memoriálu Juraja Ondra a 10. ročník Ceny Hrona. Obidve
tieto akcie boli zorganizované na vysokej úrovni. V personálnej oblasti AŠD pracovalo
v zložení 2 tréneri a 2 IŠ, ku ktorým bol doplnený v priebehu roku z. Juraj Fišer. AŠD
hospodárilo s celkovou čiastkou Sk 400.000,-, ktorú vyčerpalo na 90 %. Záverom môžeme
konštatovať, že sa AŠD v roku 2003 podarilo presadiť i v seniorských kategóriách, ale naopak
v juniorskej nenadviazali na úspešnosť z predchádzajúcich rokov.
V roku 2003 sa podarilo zabezpečiť a realizovať športovú prípravu celého AŠK z pridelených
finančných prostriedkov na zodpovedajúcej úrovni. V budúcnosti budeme nútení položiť ešte
väčší dôraz na čo najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na zabezpečenie
športovej prípravy s podstatne väčšou diferenciáciou zabezpečovaných športovcov. Na záver
môžeme konštatovať, že z pohľadu dosiahnutých výsledkov sa našim športovcom podarilo
nadviazať na veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí predchádzajúcich
rokov, keď na nich okrem ostatných výborných finálových umiestnení získali 31 medailí
a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej
športovej reprezentácie Slovenska. Úlohy roku 2003 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej
reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené na veľmi dobrej úrovni. V roku 2003 sme
realizovali 54 ZSC a 4 ZSN. U ZSC bolo 26 plánovaných akcií a 28 neplánovaných akcií,
u ZSN boli 2 plánované a 2 neplánované. Štruktúra akcií bola nasledujúca: ZSC – z počtu 54
ciest bolo 25 akcií realizovaných ako športové sústredenia, 26 ako preteky, 1 ako odborný
seminár a 2 ako účasť velenia na Vyhodnotení najlepších športovcov ČR, ZSN - Atletické
kritérium BB, Medzinárodný turnaj SNP BB v džude, Banskobystrická latka a Návšteva
viceprezidenta CISM-u pre Európu col. Leon De Wulfa. Sústredenia boli v rámci plánu
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dlhodobej športovej prípravy zamerané na využitie priaznivejších klimatických podmienok
v prípravnom období a ako príprava pred konaním vrcholových svetových podujatí s cieľom
ladenia športovej výkonnosti a spoznania podmienok pre účasť na mieste konania
jednotlivých súťaží. Opodstatnenosť realizácie ZSC potvrdili dosiahnuté výsledky na
vrcholných podujatiach (MS, ME, MSJ, MEJ, SU a SVH - 31 medailí). Z hľadiska plnenia
hlavných úloh v športovej príprave na rok 2003 môžeme konštatovať, že vynaložené úsilie
a prostriedky na zahraničné športové aktivity v AŠK Dukla Banská Bystrica boli realizované
účelne a adekvátne, prejavili sa vo výbornej výslednosti jednotlivých AŠD na vrcholných
európskych a svetových súťažiach. Zahraničné služobné aktivity v roku 2004 sú plánované
smerom k plneniu hlavných úloh AŠK Dukla BB v roku 2004. Športovci a realizačné tímy
budú plniť úlohy na jednotlivých športových podujatiach a sústredeniach, ktoré budú
zamerané na prípravu na vrcholné športové súťaže kategórie OH, MS, ME a CISM-u.
Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2003
1.
2.
miesto
miesto
4
1
MS
1
2
MSJ
4
4
ME
2
MEJ
60
34
MSR
1
1
SP
SU
3
1
SVH
Súčet

73

45

3.
miesto
3
1
3
22
1
1
31

Súčet
8
4
11
2
116
2
1
5
149

AŠD ATLETIKA
AŠD plnilo vo výcvikovom roku 2003 hlavné úlohy s nasledovnou výslednosťou:
- Plán: MS - Francúzsko (Paríž) 23. - 31.8.2003, účasť 5 pretekárov s umiestnením 1 x do 8.
miesta, 1 x do 12. miesta, 2 x do 16. miesta. Na MS v atletike dospelých pripravilo AŠD
atletika 3 pretekárov. Rtn. Miloslav Konopka sa v hode kladivom umiestil na výbornom 9.
mieste výkonom 75,86. Kpt. Peter Korčok sa v chôdzi na 50 km výkonom 3:54:12 umiestnil
na 13. mieste a nrtm. Milan Haborák vo vrhu guľou obsadil výkonom 16,65 taktiež 13.
miesto.
- Plán: ME do 23 rokov - Poľsko (Bydgost) 17. - 23.7.2003, účasť 1 pretekára s umiestnením
1 x do 5. miesta. Na týchto pretekoch sa z AŠD atletika zúčastnila 1. pretekárka rtn. Martina
Danišová, ktorá sa výkonom 60,35 umiestnila na 13. mieste. Úloha nesplnená.
- Plán: SVH - Taliansko (Catania) 14. - 20.9.2003, účasť 6 pretekárov s umiestnením 1 x do 3.
miesta, 3 x do 6. miesta. Z objektívnych dôvodov sa SVH zúčastnili len 4 príslušníci AŠD
atletika s umiestnením 2 x 1. miesto nrtm. Milan Haborák vo vrhu guľou - 19,55 a rtn.
Miloslav Konopka v hode kladivom - 75,58, 1 x 5. miesto rtm. Marián Bokor v hode oštepom
výkonom 71,25 a 1 x 7. miesto slob. Matej Tóth v chôdzi na 10 km 40:41,40. .
- Plán: EP v chôdzi - Rusko (Cheboksary) 18.5.2003, účasť 3 pretekárov. Na EP v chôdzi sa
zúčastnili z nášho AŠD 3 pretekári s nasledovnými výsledkami. Na 20 km mužov štartoval vo
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svojej doplnkovej disciplíne 20 km kpt. Peter Korčok a výkonom 1:28:16 sa umiestnil na 26.
mieste, čím sa tiež podieľal na zisku 5. miesta v súťaži družstiev. V kategórii juniorov na 10
km sme mali zastúpenie dvomi pretekármi. Slob. Ondrej Kocúr sa výkonom 44,47 umiestnil
na 19. mieste a Michal Blažek sa výkonom 43,47 umiestnil na 12. mieste. Juniori sa ako
družstvo umiestnili na 6. mieste v súťaži družstiev. Úloha splnená.
- Plán: EP družstiev - Chorvátsko (Velenie) 21. - 22.6.2003, účasť 5 pretekárov. Na EP
družstiev sa zúčastnili dvaja príslušníci AŠD atletika. Nrtm. Milan Haborák sa výkonom
19,45 umiestnil na 5. mieste. Na tom istom mieste sa umiestnila aj rtn. Martina Danišová
v hode kladivom výkonom 57,44.
- Plán: M-SR všetkých kategórií, zisk 8 titulov M-SR. Na M-SR sme získali 7 titulov Majstra
SR. Jednotlivé tituly získali nrtm. Milan Haborák: vo vrhu guľou výkonom 20,24, vo vrhu
guľou v hale výkonom 20,39, rtn. Martina Danišová: vo vrhu guľou výkonom 14,40, vo vrhu
guľou v hale výkonom 14,56, rtm. Marián Bokor v hode oštepom výkonom 71,12, por. Róbert
Štefko v behu na 10 km výkonom 29:34,7, z. Miloš Bátovský v chôdzi na 20 km mužov
výkonom 1:27,29. Úloha nesplnená.
Okrem plnenia hlavných úloh dosiahlo AŠD atletika aj nasledovné umiestnenia na
medzinárodných podujatiach:
- HMS - Anglicko (Birmingham) 15. - 16.3.2003. Z AŠD atletika sa na HMS zúčastnil jeden
pretekár nrtm. Milan Haborák. Výkonom 20,21 sa vo vrhu guľou v silnej konkurencii
umiestnil na výbornom 7. mieste.
- ME juniorov - Fínsko (Tampere) 24. - 27.7.2003. Na týchto pretekoch sa z AŠD atletika
zúčastnili 2 pretekári slob. Ondrej Kocúr a Michal Blažek. Michal Blažek sa v disciplíne 10
km chôdze výkonom 41:54,66 umiestnil na 2. mieste a získal striebornú medailu. Slob. Kocúr
bol na tej istej disciplíne diskvalifikovaný.
- SU - Kórea (Deagu) 25. - 31.8.2003. Na týchto pretekoch sa z AŠD atletika zúčastnili dvaja
pretekári z. Miloš Bátovský a nrtm. Pavel Pankuch. Z. Miloš Bátovský sa vo svojej disciplíne
20 km chôdza umiestnil výkonom 1:29:02 na 14. mieste a nrtm. Pavel Pankuch vo vrhu guľou
obsadil výkonom 17,54 15. miesto.
- Finále IAAF GP - Monte Carlo (Monte Carlo) 14.9.2003. Na finále IAAF GP sa zúčastnil
nrtm. Milan Haborák, ktorý výkonom 19,86 obsadil 8. miesto.
Na plnení týchto výkonnostných cieľov sa podieľali skupiny vrhov a chôdze.
Môžeme konštatovať, že zabezpečenie športovej prípravy bolo v rámci AŠK Dukla Banská
Bystrica na dobrej úrovni, požiadavky jednotlivých tréningových skupín boli vo väčšej miere
realizované.
Organizačná činnosť
AŠD atletika uskutočňovalo pravidelné zasadnutia RT (1 x za štvrťrok), kde boli riešené
otázky chodu a zabezpečenia AŠD. AŠD sa podieľalo na spoluorganizovaní medzinárodných
mítingov BBL 2003 a v rámci 35. ročníka AK SNP sme v spolupráci s AK Spartak Dubnica
nad Váhom usporiadali 1. ročník Atletického mostu 2003. Obe tieto podujatia mali vysokú,
organizačno-spoločenskú úroveň a dobrú športovú výslednosť. AŠD ďalej spoluorganizovalo
mnoho podujatí v rámci mládežníckych súťaží - Horehronské hry, M-SsAZ v atletike, M-SR
družstiev dospelých, Beh olympijského dňa a pod.
Personálna oblasť
Na činnosti AŠD sa v roku 2003 podieľalo 8 trénerov (2 externých), 10 inštruktorov športu, 5
VZS, 1 povolený štart, 2 lekári a 3 organizační pracovníci. V priebehu VR odišli z AŠD zo
zdravotných dôvodov čat. Matej Spišiak, z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií por.
Róbert Štefko a nrtm. Pavel Pankuch, z disciplinárnych dôvodov na dobu 2 rokov rtn. Martina
Danišová. Nástupom troch VZS - IŠ k 1.10.2003 s vysokou výkonnosťou a ich následnou
aktiváciou za vojakov z povolania dúfame, že uvedené odchody budú plnohodnotne
nahradené. Koncom VR sa AŠD oslabilo i v trénerskej oblasti odchodmi trénerov z. Dušana
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Valenta, z. Jozefa Cencera a z. Radovana Mišíka. V personálnej oblasti boli podniknuté
ďalšie kroky k získaniu kvalitných pretekárov z iných oddielov pre naše AŠD, ktoré sa zatiaľ
nepodarilo zrealizovať.
Záverečné hodnotenie
AŠD atletika v uvedenom roku nesplnilo plánované úlohy, došlo k ďalšiemu oslabeniu
v oblasti inštruktorov športu a trénerov, čo je aj následkom celkovej situácie v atletickom
hnutí na Slovensku.

AŠD BIATLON
Príslušníci AŠD biatlon plnili v roku 2003 na športových podujatiach MS, MSJ, ME,
SP, EP ako aj Majstrovstvách sveta CISM-u tieto hlavné úlohy:
- v kategórii mužov na MS a ME umiestnenie 2 x do l/3 štartového poľa v pretekoch
jednotlivcov, v pretekoch štafiet na MS a ME umiestnenie do l5. miesta,
- v kategórii žien umiestnenie do l5. miesta v pretekoch jednotlivcov, v pretekoch štafiet do 6.
miesta (podiel),
- v kategórii juniorov na MSJ umiestnenie l x do l5. miesta, l x do 20. miesta v pretekoch
jednotlivcov, v pretekoch štafiet do 8. miesta,
- na MEJ l x do l0. miesta a l x do l5. miesta v pretekoch jednotlivcov, v pretekoch štafiet do
8. miesta.
V rámci letnej prípravy sa naši príslušníci už tradične zúčastnili Majstrovstiev sveta v letnom
biatlone. Okrem umiestnenia na MS v jednotlivcoch v kategórii mužov a úlohy umiestnenia
štafety žien boli ostatné úlohy splnené a prekročené. V priebehu roka 2003 naši príslušníci
zaznamenali rad vynikajúcich umiestnení a získali pre Slovensko, ako aj AŠK Dukla Banská
Bystrica, spolu 7 medailových umiestnení na vrcholných medzinárodných podujatiach. Čat.
Miroslav MATIAŠKO sa stal v roku 2003 Majstrom sveta v letnom biatlone, získal striebornú
medailu na MSJ v Zakopanom a bronzovú medailu na MEJ v talianskom Forni Avoltri. Z.
Martina HALINÁROVÁ sa stala Majsterkou Európy a na MS v ruskom Khanty Mansijsk
obsadila vynikajúce 6. a 7. miesto v individuálnych pretekoch. Rtm. Miroslav MATIAŠKO
na Majstrovstvách sveta v letnom biatlone získal bronzovú medailu v pretekoch jednotlivcov
ako aj v pretekoch štafiet. Príslušníci AŠD biatlon z. Dušan ŠIMOČKO a z. Matej KAZÁR
boli členmi striebornej štafety Slovenska na Majstrovstvách sveta v letnom biatlone. Aj keď
v tomto roku nezískali medailové umiestnenia v zimnej sezóne, nestratili sa v silnej
konkurencii zahraničných pretekárov, čoho dôkazom je obsadenie 5. miesta na MSJ z.
Matejom KAZÁROM ak aj 6. miesto z. Dušana ŠIMOČKA. Z. Petra SLEZÁKOVÁ obsadila
na SZU 5. miesto a stala sa po zranení v roku 2002 členkou reprezentačného družstva žien. Z.
Pavol NOVÁK aj keď nedosiahol také výsledky ako v roku 2002 je platným členom
reprezentačného družstva mužov. Na záver hodnotenia plnenia úloh v roku 2003 je potrebné
pripomenúť ešte jeden fakt, a to vybojovanie ďalšieho 4. miesta práva štartu v pretekoch SP
pre reprezentanta SR.
Organizačné zabezpečenie
V rámci prípravy na plnenie hlavných úloh AŠD BIA na sezónu 2003-2004 v hojnej miere
využívali možnosti a podmienky armádnych zariadení, ako ÚŠZV Lešť, ako aj VZ
Smrekovica a VS Králiky. Len využívanie týchto zariadení nám umožnilo plniť stanovené
úlohy a ciele v naplánovanom rozsahu a v rámci pridelených finančných prostriedkov.
V rámci stredohorského sústredenia sme sa zúčastnili aj sústredenia v bulharskom
Bellmekene a už tradične sme absolvovali sústredenie v českom Letohrade na kvalitnej
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kolieskovej dráhe a strelnici. V závere prípravného obdobia sme sa zúčastnili sústredenia na
prvom snehu v rakúskom Obertilliachu.
Záverečné hodnotenie
Rok 2003 prebehol podľa plánu AŠD. Začiatkom roka sa športovci zúčastnili pretekov
Svetového pohára, kde sa podarilo prebojovať do širšej svetovej špičky. V mesiaci marec sme
sa zúčastnili MS. V priebehu letného obdobia sme absolvovali prípravu v domácich ako aj
zahraničných podmienkach. AŠD biatlon hlavné úlohy v roku 2003 splnilo a prekročilo.

DŽUDO
AŠD džudo malo stanovenú hlavnú úlohu na ME v Düsseldorfe, ktorej sa mala zúčastniť
štvorica športovcov s umiestnením 1 x 3. miesto, 1 x 5. miesto a 2 x 7. miesto, zúčastnila sa
trojica pretekárov s umiestnením 1 x 9. miesto. Vzhľadom k predošlým zraneniam športovcov
bola úloha nereálna. Z výsledkov mimo hlavnú úlohu je možné spomenúť 9. miesto
Pálkovácsa na MS v Osake, 5. miesto Minárika na Svetovej univerziáde v Kórei, 3. miesto
Matuszeka a 5. miesto Gregora na SVH na Sicílii. Z nominačných turnajov „A“ pre ME a MS
je potrebné spomenúť 7. miesto Palkovácsa v Paríži, 9. miesto Minárika v Budapešti, 3 x 9.
miesto športovcov Palkovácsa, Gregora, Madzina vo Waršave a 5. miesto Madzina, 7. miesto
Minárika a 9. miesto Palkovácsa v Ríme. Na základe týchto turnajov boli vypracované
nominácie pre vrcholné podujatia r. 2004. Zároveň sú výsledky z týchto turnajov
započítavané do kvalifikácie pre OH 2004. Z ostatných turnajov boli zaznamenané výborné
výsledky: Tarcento (ITA) - Minárik 1. m., Split - Matuszek a Gregor 1. m., Madzin 3. m.,
družstvo Dukly 3. v konkurencii reprezentačných družstiev Maďarska, Slovinska, Chorvátska,
Bosny a Hercegoviny. Na MT Zagreb Open 2003, bol 1. Palkovács, 2. Matuszek a Madzin, 4.
Gregor a družstvo 2. Na domácom výborne obsadenom turnaji SNP sa Matuszek, Gregor,
Palkovács umiestnili na 1. mieste a družstvo skončilo tak isto prvé. V úvode sezóny sme na
turnaji v Slovenskej Bistrici v Slovinsku obsadili Matuszekom 1. miesto, 3. miesta obsadili
Schroner, Gregor a Palkovács. Zároveň naše družstvo získalo pohár 34. ročníka „Pohorski
Bataljon“ za 1. miesto.
Organizačné zabezpečenie
Športovci boli oboznamovaní s týždenným plánom vždy v pondelok o 9,00 hod., na
sklonku sezóny v piatok. Na týchto poradách boli riešené aj požiadavky a návrhy športovcov
smerom ku logistike ako aj smerom k športovým zložkám (SZJ, SOV, MO SR). Môžeme
konštatovať, že 19. ročník turnaja SNP bol čo do úspešnosti podobný ako ročník 18. Veď
počet štartujúcich 147 v roku 2002 a 127 z tohto roku už z tradičných účastníkov Česka,
Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Juhoslávie, Rumunska svedčí aj o dobrej práci
AŠK Dukla B. Bystrica ako organizátora jedného z najúspešnejších turnajov džuda v Európe.
Pokiaľ môžeme zrovnať športovú úroveň turnajov v Slovenskej Bistrici, Splite, Zagrebe,
ktorých sa zúčastňujeme, môžeme konštatovať, že sme na čele pelotónu týchto „neáčkových“
turnajov. Ak k tomu prirátame kvalitný randorový tréning po turnaji v trvaní štyroch dní,
spokojnosť všetkých zúčastnených je opodstatnená.
Personálna oblasť
Družstvo sa pripravovalo pod vedením hlavného trénera z. Mariána Králika a trénera
z. Dmytra Voloshchuka a Michala Donnera, ktorý bol zároveň aj reprezentačným trénerom
juniorov SR. Po zrušení strediska mládeže v septembri 2002 na vlastnú žiadosť odišiel zo
strediska tréner Michal Donner k termínu 25.8.2003. Tréningov sa zúčastňovalo 5
profesionálnych vojakov nrtm. Matuszek, rtn. Gregor, rtn. Pálkovács, čat. Miinárik, čat.
Madzin. V AŠD džudo čiastočne pôsobili VZS.
Záverečné hodnotenie
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Prvú polovicu hodnotenej sezóny ovplyvnilo množstvo zranení a operácií. To malo vplyv na
nesplnení hlavnej úlohy v máji na ME. Po tomto podujatí sa zdravotný stav skonsolidoval, čo
sa prejavilo na dobrých výsledkoch na MS, SU, SVH. Je potešiteľné, že pred vstupom do OH
sezóny je celé družstvo pripravené plniť náročné úlohy.

AŠD MODERNÝ PÄŤBOJ
Hlavnou úlohou AŠD bola účasť jedného pretekára vo finále MS 2003. Túto úlohu splnil čat.
Martin Áč v talianskom Pesare, kde sa prebojoval do finálovej 32-ky. Z ostatných výsledkov
treba spomenúť víťazstvo Martina Áča na Memoriále Juraja Ondra, ktoré boli súčasne MMSR 2003 ako aj 2. miesto z. Ľuboša Beňa, 13. miesto čat. Áča na medzinárodných pretekoch
„Steffl Cup“ 2003 v Budapešti, 12. miesto na medzinárodných majstrovstvách ČR čat. Áča,
ako aj 10. miesto Ľuboša Beňa na medzinárodných juniorských pretekoch vo švajčiarskom
Brugu a 5. miesto na Memoriále Milana Kadleca v Prahe. Veľmi cenné sú aj dve finálové
umiestnenia na SP v Berlíne a v Moste (ČR), kde z. Fišer vybojoval 13., resp. 17. miesto.
Týmito výsledkami si súčasne vybojoval účasť v decembrovom finále SP v Aténach.
Negatívne treba hodnotiť nesplnenie výkonnostných cieľov na ME 2003 v Ústí nad Labem.
Organizačné zabezpečenie
Pochvalu si zaslúži celý organizačný výbor Memoriálu Juraja Ondra 2003. Už 11.
ročník bol zorganizovaný na tradične veľmi dobrej úrovni. Podujatia sa zúčastnilo 30
pretekárov z piatich krajín. AŠD, tak ako po minulé roky, zorganizovalo aj športovopropagačné akcie, ktorými sú 10. ročník Ceny Hrona - súťaž veteránov v modernom päťboji,
súťaž otužilcov na Motyčkách, ako aj 15. ročník Silvestrovského behu. RT zasadal 3 x za rok.
Hlavným zameraním rokovaní na RT bolo plánovanie športovej prípravy v jednotlivých
cykloch, zabezpečenie a zvyšovanie kvality tréningového procesu. RT riešil aktuálne
problémy AŠD, predovšetkým oblasť materiálneho zabezpečenia - výstroj, strelivo,
príslušenstvo a technické doplnky. Pravidelne sa zaoberal organizáciou účasti na domácich
a zahraničných podujatiach. V lekársko-pedagogickom sledovaní sa sústavne venovala
pozornosť zdravotnému stavu inštruktorov športu. Negatívom bolo nedotiahnutie spolupráce
s PhDr. Tomášom Gurským, s ktorým spolupracoval čat. Áč. V rámci rozširovania
a doplňovania vedomostí sa tréneri zúčastňovali odborných seminárov organizovaných NIŠ.
Personálna oblasť
AŠD v mesiaci október doplnil z. Juraj Fišer. Jeho príchodom sa skvalitnilo trénerske aj
päťbojárske zloženie družstva.
Záverečné hodnotenie
AŠD v roku 2003 splnilo hlavnú úlohu, ktorou bolo finálové umiestnenie na MS (čat. Martin
Áč). Tento výsledok vytvára dobrú východiskovú pozíciu pri vstupe do OH kvalifikácie.
Kladne treba hodnotiť aj úspešné vystupovanie z. Fišera v SP 2003. K Jednoznačným
pozitívam patrí aj vystúpenie a výsledky našich pretekárov na MM SR 2003 v Banskej
Bystrici. Pri celkovom pohľade nemožno ale nevidieť aj slabiny (hlavne strelecká disciplína),
a preto treba povedať, že pre úspech v OH kvalifikácii nás čaká ešte veľa náročnej práce.

ŠPORTOVÁ STREĽBA
AŠD ŠS plnilo hlavné úlohy roku 2003 na ME v Plzni, na HME v Göteborgu a na podujatiach
SP.
- Na ME v Plzni sme mali získať 1 x medailové umiestnenie, 1 x finálové umiestnenie do 8.
miesta. Na ME štartovali 7 pretekári z AŠK Dukla B. Bystrica. Úlohu splnila a prekročila
skupina BT, keď rtm. Peter Pelach v disciplíne BT 20+20 získal bronzovú medailu
v jednotlivcoch a naviac družstvo v tej istej disciplíne získalo strieborné medaily. Najbližšie
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k splneniu druhej úlohy mal kpt. Jozef Gönci, ktorý dosiahol rovnaký výkon ako finalista
v LM 3x40, ale prehral „plichtu“ o postup do finále a skončil na 9. mieste.
- Na HME v Göteborgu sme mali získať 1 x medailové umiestnenie, 1 x umiestnenie do 10.
miesta. Na HME v Göteborgu štartovali 7 pretekári z AŠK Dukla B. Bystrica. Bol to posledný
šampionát, kde sa dala vybojovať OH miestenka do Atén 2004. Tomuto cieľu bola
podriadená športová príprava najmä v skupine BT. Hoci hlavný dôraz bol kladený na OH
disciplínu, paradoxne sa darilo v druhej neolympijskej disciplíne VzBT 20+20, v ktorej kpt.
Ľubomír Pelach vystrieľal bronzovú medailu a družstvo vybojovalo titul ME. Žiadny z trojice
reprezentantov BT neuniesol ťarchu psychickej záťaže splnenia požiadavky na OH, čo do
budúcnosti bude mať negatívne dôsledky pokiaľ ide o zachovanie skupiny u AŠK. Túto
skutočnosť naviac komplikuje aj úsilie MOV vyradiť disciplínu BT z OH programu v roku
2008. Svoje poslanie na ME zvládol na 100 % opäť kpt. J. Gönci, ktorý vynikajúcim
výkonom v základnej časti, potom aj vo finále vybojoval titul ME a potvrdil tak svoje
zaradenie v TOP-tíme. Spolu s nrtm. V. Veselkom mali najväčší podiel na zisku striebornej
medaily v súťaži družstiev. V skupine pištoľ rtm. M. Marko obsadil 25. miesto a iba 2 body
ho delili od zisku OH miestenky. V tej istej disciplíne v kategórii juniorov obsadil des. Juraj
Tužinský 9. miesto.
- na SP sme mali získať 1 x QP, 2 x finálové umiestnenie. Najlepšie umiestnenie dosiahol kpt.
J. Gönci na SP v Zahrebe, kde obsadil 1. m. v LM 3x40, nrtm. V. Veselka na SP v USA, kde
obsadil 5. miesto, kpt. Ľubomír Pelach na SP v Záhrebe a Mníchove 7. miesto, rtm. Peter
Pelach na SP Suhle 8. miesto, rtn. Miroslav Jurčo na SP v Záhrebe 15. miesto, rtm. Miroslav
Marko na SP v Mníchove 19. miesto. VO FSP štartoval kpt. J. Gönci v disciplíne LM 3x40 obsadil 8. m.
Okrem uvedených hlavných úloh štartoval na Akademických MS v Plzni rtm. Miroslav
Marko v dvoch OH disciplínach, v ktorých získal titul akademického MS.
Organizačné zabezpečenie
Okrem plnenia hlavných úloh sa AŠD ŠS v organizačnom zabezpečení spolupodieľalo
v súčinnosti so SSZ na VC Slovenska v disciplíne BT, ale aj iných domácich podujatiach. RT
zasadal 2 x za rok. Hlavným zameraním rokovaní na RT bolo plánovanie športovej prípravy
v jednotlivých cykloch, zabezpečenie a zvyšovanie kvality tréningového procesu. RT riešil
aktuálne problémy AŠD, predovšetkým oblasť materiálneho zabezpečenia - výstroj, strelivo,
príslušenstvo a technické doplnky. Pravidelne sa zaoberal organizáciou účasti na domácich
a zahraničných podujatiach. V lekársko-pedagogickom sledovaní sa sústavne venovala
pozornosť zdravotnému stavu inštruktorov športu. Kladom tohto obdobia je skutočnosť, že sa
v závere sezóny podarilo nadviazať spoluprácu s psychológom - PhDr. Tomášom Gurskym,
ktorý začal spolupracovať so skupinou BT. V rámci rozširovania a doplňovania vedomostí sa
tréneri zúčastňovali odborných seminárov organizovaných TMK SSZ a seminárov
zaoberajúcich sa odbornou tematikou vrcholového športu v NIŠ.
Personálna oblasť
AŠD v roku 2003 pracovalo v tomto zložení: vedúci tréner z. Tibor KISS, tréner rtm. Peter
Plánovský (skupina BT), technik rtm. Miroslav Marko, tajomníčka z.Martina Pačesová, lekár
z. MUDr. Ján Benda, metodik ppráp. Miroslav Slušný, IŠ - stály stav: 5, IŠ - VZS: 3.
Záverečné hodnotenie
AŠD ŠS získalo na ME a HME celkom 6 medailí, čím hlavné úlohy splnilo a prekročilo,
nesplnilo však úlohu získania ďalšieho QP na OH 2004.
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AŠD VODNÝ SLALOM
AŠD vodný slalom plnilo hlavné úlohy na MS v nemeckom Augsburgu, kde sa súčasne
konala aj prvá olympijská kvalifikácia. Na MS sa nominovalo 8 športovcov AŠD VS a mali
nasledovné úlohy:
- v individuálnych disciplínach získať l x umiestnenie do 3. miesta, l x umiestnenie do 6.
miesta,
- v hliadkach získať 2 x umiestnenie do 3. miesta.
Úlohy v individuálnych disciplínach boli splnené. Úlohy v súťaži hliadok boli splnené
čiastočne. Ako jediný slalomár z vlaňajších MS obhájil titul Majstra sveta Michal Martikán.
K splneniu hlavných úloh na MS prispela kajakárka Gabriela Zamišková, keď obsadila 6.
miesto. Druhou disciplínou na MS bola súťaž hliadok, kde sa dvoma vynikajúcimi jazdami
stali Majstrami sveta Michal Martikán a Alexander Slafkovský. Hliadka 3 x Kl ženy (Kaliská,
Zamišková) po nedorozumení v závere trate skončila na 6. mieste. Úloha v prvej kvalifikácii
na OH získať pre SR 3 miesta bola splnená. Olympijské miestenky vybojovali Cl Michal
Martikán, Kl Gabriela Zamišková, Kl Ján Šajbidor umiestnením na MS na 9. mieste. Na SP
úlohu získať 5 x umiestnenie do 3. miesta, 5 x umiestnenie do 6. miesta sme splnili. Michal
Martikán umiestnením na l., 2., 4. mieste, Elena Kaliská na 2., 2., 3., 5. mieste, G. Zamišková
l. miestom, P. Cibák l., 3., 6. miestom, M. Kubáň - M. Olejník l. miestom, A. Slafkovský 4. a
5. miestom. V celkovom poradí SP Elena Kaliská obsadila l. miesto, Michal Martikán 2.
miesto, Gabriela Zamišková 7. miesto, Peter Cibák 7. miesto. Na M SR sme úlohu získať 3
tituly splnili. Majstrami Slovenska sa stali: M. Martikán Cl, E. Kaliská Kl a Peter Cibák Kl.
Na záver sezóny v mesiaci september sa uskutočnili Majstrovstvá Európy klubov, ktoré sa
konali v Liptovskom Mikuláši za účasti l2-tich klubov. Naši pretekári zvíťazili v kategórii
kajakov, kanoe a aj v súťaži klubu TOP. Na tomto úspechu sa podieľali Michal Martikán,
Elena Kaliská, Gabriela Zamišková, Ján Šajbidor, Alexander Slafkovský, Pavol Hric Roman Vajs, Milan Kubáň - Marian Olejník.
Organizačné zabezpečenie
Okrem plnenia hlavných úloh sa AŠD vodný slalom spolupodieľalo v súčinnosti s KTK
Liptovský Mikuláš a SZKDV na organizovaní MTS vo vodnom slalome, MLS vo vodnom
slalome a ME klubov v Liptovskom Mikuláši. Realizačný tím AŠD VS sa schádzal raz za
dva mesiace. Na zasadnutia RT boli prizývaní zástupcovia KTK Liptovský Mikuláš a AŠK
Dukla nakoľko zasadnutia sa konali v L. Mikuláši. Hlavným zameraním rokovaní RT bolo
plánovanie športovej prípravy v jednotlivých cykloch, organizačné zabezpečenie
jednotlivých pretekov a sústredení a taktiež materiálne zabezpečenie AŠD. V rámci
doplňovania vedomostí sa tréneri zúčastňovali odborných seminárov organizovaných
SZKDV a NIŠ.
Personálna oblasť
V roku 2003 v AŠD vodný slalom pracovali štyria tréneri z. Peter Mráz HT, z. Jozef
Martikán – tréner, z. Peter Cibák – tréner, z. Juraj Ontko – tréner a desiati inštruktori športu
(rtn. M. Kubáň, čat. M. Olejník, čat. P. Cibák, z. M. Martikán, z. E. Kaliská, z. G. Zamišková,
z. D. Ovčarík, z. R. Vajs, z. P. Hric, z. A. Slafkovský - bol prijatý na funkciu IŠ od l.2.2003).
Od l.l.2004 bude AŠD VS doplnené o IŠ z. Jána Šajbidora.
Záverečné hodnotenie
Rok 2003 prebehol podľa plánu AŠD. V jarných mesiacoch sa uskutočnili domáce kondičné
sústredenia a príprava na vode vo Francúzsku. V mesiaci máj prebehla domáca kvalifikácia
do reprezentačného družstva. Nominovaní pretekári potom absolvovali 5 kôl Svetového
pohára. Vrcholom boli Majstrovstvá sveta, ktoré boli súčasne aj prvou nomináciou na OH
2004. Tu Slovensko vybojovalo maximálny počet miest (4) v každej kategórii po jednom.
Tri z nich vybojovali naši pretekári (Michal Martikán, Gabriela Zamišková, Ján Šajbidor).
AŠD vodného slalomu úlohy v roku 2003 splnilo.
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AŠD Rôzne
V roku 2003 AŠD rôzne plnilo ako každoročne veľmi náročné úlohy. Očakávané
medailové umiestnenia z ME a MS boli realizované. AŠD rôzne v tomto roku plnilo
nasledovných 9 hlavných úloh:
- Na ME v plávaní (25) pripraviť 2 pretekárov s umiestnením 1 x do 8. miesta a 1 x do 12.
miesta. Na ME v plávaní (25) sa nominovali čat. Ľuboš Križko a z. Miroslav Machovič, ktorí
sa umiestnili na 20. a 22. mieste. Plavci štartovali priamo po SVH, ktoré boli v dlhom bazéne
a preto výsledky boli ovplyvnené touto skutočnosťou.
- Na MS v plávaní (50) pripraviť 3 pretekárov s umiestnením 2 x do 16. miesta. Na MS
v plávaní (50) sa z AŠD rôzne zúčastnila len z. Ivana Lange, ktorá vo svojej disciplíne na 50
m v.sp. v silnej konkurencii obsadila s časom 26,10 23. miesto.
- Na SVH CISM-u v plávaní pripraviť 3 pretekárov s umiestnením 1 x do 4. miesta a 2 x do 6.
miesta. Na SVH CISM-u v plávaní sa nominovali čat. Ľuboš Križko, z. Miroslav Machovič
a z. Ivana Lange. Čat. Ľuboš Križko na 50 m znak získal zlatú medailu, z. Ivana Lange
obsadila 2. miesto na 50 m v.sp. a 5. miesto na 50 m motýlik. Z. Machovič sa umiestnil 2 x na
4. mieste na 50 m a 100 m znak a na 6. mieste na 200 m znak.
- Na ME v zjazde a šprinte na divokej vode získať umiestnenie 2 x do 3. miesta
v individuálnych pretekoch a 1 x do 3. miesta v družstve 3 x C2. Na ME v zjazde a šprinte na
divokej vode sa zúčastnili por. Štefan Grega, por. Ján Šutek, čat. Ľuboš Šoška a čat. Peter
Šoška. Por. Štefan Grega a por. Ján Šutek obsadili v kategórii C2 - šprint 1. miesto
a v kategórii C2 - zjazd 2. miesto. Bratia Šoškovci sa na týchto pretekoch umiestnili v
kategórii C2 - šprint na 11. mieste a v kategórii C2 - zjazd na 10. mieste. Družstvo Slovenskej
republiky postavilo aj družstvo 3 x C2, ale nakoľko sa prihlásili len dve krajiny bola táto
kategória zrušená.
- Na MS vo vodnom slalome získať umiestnenie 1 x do 3. miesta a vybojovať účasť na OH
2004 v Aténach. Na MS vo vodnom slalome sa nominovali bratia Šoškovci v kategórii C2.
V silnej konkurencii obsadili v kategórii C2 12. miesto a v súťaži hliadok 3 x C2 obsadili 6.
miesto. Svojimi výsledkami boli bratia Šoškovci zaradení do top tímu SOV.
- Na ME vo vodnom motorizme získať umiestnenie do 3. miesta. Na ME vo vodnom
motorizme, ktoré sa uskutočnili v Maďarskom Erczi sa zúčastnil z. Marián Jung, ktorý sa
v silnej konkurencii umiestnil v kategórii OSY 400 na 2. mieste.
- Na MS vo vodnom motorizme získať umiestnenie do 3. miesta. Na MS vo vodnom
motorizme, ktoré sa uskutočnili v Nemeckom Brodenbachu sa zúčastnil z. Marián Jung,
ktorý sa v silnej konkurencii umiestnil v kategórii OSY 400 na 2. mieste.
- Na ME v karate pripraviť 1 pretekára s umiestnením do 5. miesta. Na ME v karate, ktoré sa
uskutočnili v Holandsku sa zúčastnil npor. Klaudio Farmadín, ktorý v kategórii do 75 kg
obsadil 3. miesto a v kategórii bez rozdielu váh obsadil 4. miesto.
- Na preteky SP pripraviť 4 pretekárov AŠD rôzne s umiestnením 3 x do 3. miesta a 2 x do 6.
miesta. Členovia AŠD rôzne spolu v tomto roku získali v pretekoch SP 1 x 1. miesto, 3 x 2.
miesto a 1 x 3. miesto.
Organizačné zabezpečenie
Po organizačnej stránke bolo AŠD zabezpečené na dobrej úrovni. Všetky akcie sa uskutočnili
podľa plánu a nevyskytli sa žiadne problémy.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti došlo v AŠD rôzne k niekoľkým zmenám. Vzhľadom k preradeniu do
vyššej funkcie odišiel z AŠD pplk. Miroslav Kučeřík a na jeho miesto bol menovaný z. Jiří
Walter. Po ukončení činnosti AŠD lyžovania bol na 5 mesiacov zaradený do AŠD z. Martin
Mesík aj so svojím trénerom z. Petrom Schlankom, ktorý opustil AŠD k 1.4.2003. Z.
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Machovič absolvoval v tomto roku VZS a po jej skončení od 1.10.2003 sa opäť vrátil na svoj
post. Na základe vysokej výkonnosti bol od 1.10.2003 prijatý do OS SR ako inštruktor športu
npor. Klaudio Farmadín.
Záverečné hodnotenie
AŠD rôzne znovu splnilo ciele v oblasti medailových ziskov (v súčasnosti je ešte
reálna možnosť zisku medailí na SVH) a potvrdilo svoje veľmi dobré postavenie v AŠK
Dukla Banská Bystrica. Je treba vyzdvihnúť športové výsledky z. Mariána Junga, por. Štefana
Gregu a por. Jána Šuteka, npor. Klaudia Farmadína, čat. Ľuboša Križka, z. Ivanu Lange, ako
aj ich trénerov, ktorí sa podieľali na zisku medailových umiestnení pre Slovensko, Ozbrojené
sily SR a AŠK Dukla Banská Bystrica na najvýznamnejších európskych a svetových
súťažiach. V oblasti plnenia individuálnych cieľov máme ešte rezervy, ktoré by sme chceli
v budúcnosti odstrániť. V olympijskej sezóne 2004 budeme venovať zvýšenú pozornosť
hlavne športovcom, ktorí majú reálnu šancu účasti na OH 2004. Celé AŠD sa pripravovalo
a pracovalo v dobrých podmienkach, ktoré mu umožňoval optimálny rozpočet pre rok 2003.
Po stránke materiálnej bolo AŠD zabezpečené na dobrej úrovni, ako po stránke kvantity, tak
i kvality.

Preteky psích záprahov na Donovaloch
Boli zároveň aj prvým ročníkom Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky. Na
Európskom pohári v šprinte psích záprahov FISTC, ktoré sa uskutočnili 14. až 16.februára
2003 na Donovaloch a boli súčasne historicky prvými Medzinárodnými majstrovstvami
Slovenska, prijali organizátori 60 pretekárov zo SR, ČR, Poľska, Maďarska a Rakúska.
Organizačný štáb rozhodol, že po dvoch rokoch sa na Donovaloch opäť pretekalo aj v noci.
Hneď úvodná etapa mala štart v piatok o 19 hod. Súťaž, ktorá je vypísaná pre viacero
kategórií čistokrvných plemien sibírsky husky, aljašský malamut, samojed a grónsky pes,
mala dovedna tri kolá, tradične na trasách osem, 12, 18 a 20 km.
Donovalské preteky sa konali týždeň pred MS v rakúskom Werfwnwengu. Snehové
podmienky sú boli veľmi dobré, trate sa pripravovali starostlivo. Preteky boli tradične
sprevádzané rôznymi atrakciami ako konské záprahy, country hudba, tombola a diskotéka, ale
aj letmi balónom a vrtuľníkom. Počas pretekov bola cez horský prechod na ceste č.I/59, tiež
tradične, vylúčená tranzitná doprava. Preteky psích záprahov sú každoročne veľkou
atraktivitou banskobystrickej prímestskej rekreačnej zóny. Tisíce obyvateľov Banskej
Bystrice víza tento sviatok psov, prírody a športu. Na víkendový Európsky pohár FISTC a
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v pretekoch psích záprahov 14.-16. februára v šprinte
na Donovaloch bolo prihlásených 60 pretekárov, pre ktorých organizátori pripravili 70
rôznych pohárov. Riaditeľ pretekov Pavol Toma, bol spokojný so snehovou pokrývkou. Na
Donovaloch bolo 60 cm snehu a trate boli dobre pripravené. Menšie problémy pri úpravách
tratí vznikali len v lesoch pod namrznutými stromami. Preteky boli otvorené nielen pre
severské čistokrvné plemená - sibírsky husky, samojed, grónsky pes a aljašský malamut - ale
aj pre aljašskánov. Pretekárov v tohtoročnom piatom preteku Európskeho pohára čakali tri
etapy. V piatok nočná s štartom o 19 hod. a dobehom posledných záprahov akolo 23 hod. V
sobotu a v nedelu sa štartovalo o 10 hod., záverečný ceremoniál sa konal v nedeľu o 15 hod.
Pripravené boli štyri trate od 8,0 do 20 km a celkom 13 kategórií. Ako P.Toma konštatoval,
narastá záujem o skijoring (lyžiar a pes) a klesá záujem o pulku (jazdec, sane a jeden pes).
Okrem domácich boli účastníkmi pretekov pretekári z ČR a Poľska, ale aj z Maďarska a
Rakúska.
Sprievodný program bol v country štýle, obsahoval aj vyhliadkové lety na
vrtuľníkoch a v balónoch. Pre deti bolo pripravených šesť veľkých gumových skákacích
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hračiek, možnosť nákupu suvenírov a mnoho ďalších. Vítanou novinkou bola veľkoplošná
obrazovka, infocentrum a bankomat. Obec Donovaly prejavila záujem o usporiadateľstvo MS
v r.2004

30. ročník krňačkových pretekov
Výročný, 30.ročník krňačkových pretekov v Tureckej (okr. B.Bystrica) prinieso l8.februára
na rýchlej trati veľa veselia, napätia, potlesku, ale aj šmykov, pádov, kotúľov a, žiaľ, aj jednu
zlomenú stehennú kosť. Trať 2300 m dlhá s prevýšením 430 m bola väčšinou pokrytá
ujazdeným alebo kyprým snehom a umožňovala pretekárskym dvojiciam rýchlu jazdu a dobré
podmienky pre kerovanie. Prechádzajúce dvojice mohutne vírili sneh, že krne odzadu vyzerali
ako obrovská snehová prskavka letiaca ľahkým oparom pripomínajúcim plody jesenných
záhrad. V záverečnej časti však mala trať svoje nebezpečné, priam kritické miesto. Pred
pravou zákrutou pri nástupnej ploche na vlek vznikla dlhá, zľadovatelá plotňa klopená na
opačnú stranu a len výnimočne tu pretekári prešli bez toho, že by nedostali šmyk, nezašli k
vleku, neprekotili sa pri šmyku či skoku. "Idú, rýchlo na stĺpl!", preto nebol výkrik, ktorý by
tu bol od veci. Pretekári zúfalo brzdili. Tak, že aj vstávali z krní. Márne, ľadovica ich
"bezpečne" naviedla na nástupnú plochu, kde diváci rozutekali na všetky starny a dvakrát
krne prešli nielen cez celú nástupnú plochu, ale aj drevený plôtik na začiatku zrázu. Šťastnejší
nezašli k vleku a absovovali až niekoľkometrové skoky a zosuvy cez hranu nástupišťa, zväčša
s kotúľom vpred či na bok. Krnohy praskali a príchod viacerých pretekárov do cieľa nebol na
krniach, ale s krňami na pleciach. Dobrá nálada z divákov sa preniesla aj na pretekárov a tí
bojovali až do cieľa. Tam si nemálo dvojíc, najmä snehuliakovo vyzerajúcich - dodajme, že
tak vyzerali takmer všeci, predovšetkým zadní jazdci - padlo do náručia s výkrikom "Sme tu,
živí a zdraví!". Najrýchlejšiu jazdu zo siedmich desiatok posádok predviedla dvojica Fajfer Majer zo Strelník časom 1:36,7 min., ktorá zvíťazila o 2,6 s pred tandemom Kamenský Líška z tímu Stres Zvolen. Domáci tentoraz neuspeli a najlepší z nich obsadili až 11. priečku s
časom tesne pod dve min. Vraj ide o generačný problém. Zahanbiť sa nedali ani dievčatá dovedna ich bolo päť - a osádka Strížová - Gašperínová zo Stresu Zvolen došla na 34 mieste.
Prvý ročník Slovenského poháru v pretekoch krňačiek v Tureckej pokračoval,pretekárov
čakali svahy v Ľubietovej, na Starých horách, Chopku a Čertovici. Počet divákov v Tureckej
sa odhadoval na 500.

Zákaz športových činností v národných parkoch
Nový zákon o ochrane prírody, ktorý platí od 1.januára, po prvý raz zakázal v národných
parkoch (NP) športové činnosti. Zákaz však nie je totálny a príslušné športy bude možno
prevádzkovať na určených miestach a trasách. Napr. už teraz sú pre jazdcov na horských
bicykloch a skialpinistov vytýčené územia a trasy a o vytýčení nových budú správy NP
rokovať s vlastníkmi pozemkov a záujmovými skupinanmi športovcov.
Dňa 10.januára to na tlačovej besede v B.Bystrici vyhlásil riaditel Štátnej ochrany prírody
Martin Kassa. Riaditel NAPANT Marian Jasik dodal, je treba už začať regulovať, aby kvôli
živelnosti niektoré druhy o 20 rokov nevymreli. Riaditeľ TANAP Tomáš Vančura odhadol, že
pozitíva, napr. zvýšený výskyt ohrozených druhov, prídú možno už o dva roky. Znásobené
počty strážcov prírody by mali uprednostniť dohováranie pred pokutami
M.Kassa uviedol, že nový zákon vychádza z požiadaviek EÚ, ktorá pre
environmentálnu legislatívu nestanovuje nástroje, ale ciele. Pripomenul, že v CHKO už
návštevníci nemôžu prísť autom na lúku, cyklisté chodiť mimo účelové komunikácie a
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cyklostezky. V NP cyklisté už nemôžu chodiť po zvážniciach a po turistických chodníkoch,
ak nebudú cyklostezkami, skončili tu aj spoločné poľovačky a voľný zber rastlín a plodov. V
TANAP chcú riešť cyklotrasy najmä v podhorí, NAPANT ich má málo vytýčených všade;
návrhy ale musia predložiť cyklokluby. Riaditelia zdôraznili, že cieľom je vytvoriť kľudové
územia pre živočíchov, uchovať im potravinovú bázu, zaistiť bezpečnosť chodcov a brániť
zdravotnícky efekt NP pre komerciou. Návrhy nových návštevných poriadkov NP už
spracúvajú, čoskoro ich predložia KÚ a verejnosť bude mať možnosť sa vyjadriť. Diskúsii
prikladajú veľký význam, aby vznikli rozumné kompromisy pri účinnej ochrane prírody.
Schválenie čakajú až po letnej sezóne. M.Kassa podotkol, že sa razantne - z 27 na 67 - zvýši
počet terenných strážcov prírody, napr. v TANAP z jedného na deväť, v NAPANT ich bude
osem, v Slovenskom raji desať. Optimom by bol ale päťnásobok. Pred pokutami
uprednostnia informovanosť ĺudí a dohovor.
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10. Doprava
Letecká linka Sliač - Praha - svet
O leteckom spojení Sliač - Praha - svet a rokovaniach všetkých zainteresovaných strán
5.marca na tlačovej besede v B.Bystrici informoval primátor B.Bystrice Ján Králik.
Konštatoval, že do 20.marca by mal vzniknúť právny subjekt zo stredoslovenských
podnikateľov, organizácií a miest B.Bystrica a Zvolen, ktorý bude partnerom ČSA. Záujem
pritom jestvuje napriek tomu, že sa v začiatkoch ráta so stratovou prevádzkou, ktorú budú
musieť ČSA a tento subjekt napoli vykryť.
Podľa analýzy záujmu podnikov, kúpeľov, inštitúcií a verejnej správy regiónu by si
tieto subjekty mali za rok objednať letenky za šesť mil. Sk a ich návštevníci za osem mil. Sk.
Po zavedení linky a určitom ekonomickom rozvoji regiónu sa ale očakávajú oslovené
subjekty nárast dopravy o polovičku. Frekvencia iných cestujúcich, napr. turistov cestovných
kancelárií sa vraj nedá odhadnúť. Vyrovnané hospodárenie linky sa plánuje pri obratu asi 32
mil. Sk, presne to však záleží od nasadeného stroje. Mestá Banská Bystrica a Zvolen prejavili
ochotu podielať sa na vykrytie ročnej straty sumou do dvoch, resp. jedného mil. Sk, dodal
primátor. Finančným garantom vznikajúceho subjetku chce byť Poštová banka, ktorá bude
úvermi preklenovať prípadné priebežné straty. Primátor zdôraznill, že je potrebné najmä pre
rozbeh vytipovať vhodné lietadlo, aby strata bola čo najnižšia. Podnikatelia z
Banskobystrického kraja majú o letecké spojenie záujem a žiadajú od VÚC podnikateľský
zámer. Otvorenie leteckej linky Sliač - Praha, nech už v prevádzke len ČSA alebo ČSA v
spolupráci so SKY Europe Airlines, sa črtá od 1.apríla alebo 1mája. Predpokladom je, že
linka by mala byť z asi 90 % využívaná pre tranzit do sveta, pričom ceny by mali byť
podobné cenám z Prahy, Bratislavy či Košíc. O účasti na projektu, ktorý je podmienený
existenciou subjektu, ktorý sa bude s ČSA deliť 50:50 o straty a zisky, 27. januára na stretnutí
v B.Bystrici rokovali predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy, leteckej dopravy a
podnikatelia z Banskobystrického kraja.
Podnikatelia zdôraznili, že ich účasť na projektu závisí od predloženia
podnikateľského zámeru jeho iniciátormi - Banskobystrickým samosprávnym krajom
(BBSK), Európskym klubom v Banskej Bystrici a Správou slovenských letísk - letiskom
Sliač. Vyzdvihli význam spojenia pre obchod a prílev investícií a pre rozvoj turistiky a
potrebu verejnej správy. Generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták ale
vyslovil potrebu jasných vzťahov v subjektu, aby podniky nefinancovali "turistickú
kanceláriu úradníkov". Riaditeľ letiska Sliač Peter Ťapuška tvrdil, že Praha je výhodnejšia
ako Viedeň, lebo letiskové poplatky sú nižšie a sú ponúkané lepšie obchodné časy. Rozbory
vraj ukazujú, že ročne využíva letiská Viedeň a Budapešť 46.000 ľudí z uvažovanej spádovej
oblasti letiska Sliač, odkiaľ kedysi ročne lietalo 40.000 ľudí. Projekt s ČSA ráta s 46miestnym lietadlom ATR-42, ktoré by pri piatich letoch týždene prinieslo vyrovnané
hospodárenie pri obsadení 27 cestujúcimi. Pri nulovom vyťažení by vznikla strata 16,9
mil.Kč, pri priemeru desať pasažierov 5,3 mil. Kč, pri 28 zisk 312.000 Kč. Priemerné náklady
na osobu sa rátajú 4.800 Kč, ale do tranzitných leteniek sa tak nepremietnu. Spoločnosť SKY
Europe Airlines, podľa jej obchodného riaditeľa Pavla Mladého, sa núka ČSA ako dopravca s
30-miestnym Embraer 120, ktorý má náklady asi o 15 % nižšie ako ATR a zisk by sa
dosahoval od 22 až 23 pasažierov vyššie. Núka sa aj variant striedať obdeň Sliač s Popradom.
Ako uviedli zástupcovia Železiarní Podbrezová, ročne vydajú za letenky asi sedem
miliónov korún, týždenne potrebujú v priemere päť leteniek, ich hostia asi jednu. V CSM
Tisovec je to dovedna asi pol letenky denne, v ŽOS Zvolen podobne, MsÚ Zvolen potrebuje
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letenku asi raz za dva mesiace, ich hostia asi 1,5 mesačne. Predseda BBSK Milan Marčok
odhadol návratnosť projektu na tri roky, multiplikačný efekt tejto investície na prílev
investícií do kraja nie je zatiaľ analyzovaný.

Výstavba Severného obchvatu prioritou
Výstavba protipovodňového tunelu pod Urpínom, resp. pod Vartovkou, nepatrí medzi
priority a úlohy, ktorými banskobystrické MsZ poverilo viceprimátora, patrí však medzi ne
výstavba tzv. Severného obchvatu mesta.
Na tlačovej besede 28.januára v B.Bystrici uviedol primátor mesta Ján Králik. Vyhlásil, že
tunel, o ktorého finacovanie rokovala vláda s EÚ, sa vynechal, pretože vôbec nie je jasný
spôsob jeho financovania. Zabezpečené je len financovanie spracovania projektu, na otázku o
financovaní výstavby samotnej mu Úrad vlády ešte neodpovedal.
Primátor Ján Králik vyzdvihol význam Severného obchvatu pre odľahčenie cesty č.
I/66 Brezno - B.Bystrica - Zvolen a pre urbanizáciu dotknutých častí mesta. Obchvat má viesť
od cementárne pri výpadovke na Brezno cez záhradkárske kolónie, pozdľž železničnej trate
na Vrútky, nad starým nemocničným areálom, okolo Právnickej fakulty UMB a bývalých
skleníkov na Kostiviarskú na cestu č.I/59 na Ružomberok. Štvorprúdový obchvat s viacerými
prípojkami s celkovou dĺžkou 5,2 km je rozpočtován na 2,2 mld. Sk. Má pomoci rozvoji
výstaby rodinných domov v Nemciach za dožívajúcou cementárňou, zástavbe zatiaľ len
poľnohospodármi využívaných pozemkov pod Sásovou a v mieste bývalých skleníkov a
trolejizácii cesty na Sásovú.
Nové investície čaká primátor v centre na Troskách, kde chce stavať päť záujemcov,
pri železničnej stanici, kde má stať Kaufland, a na Námestí Ľ.Štúra, kde sa projektuje
polyfunkčný dom. Mesto vraj ponuklo pomoc pri zaistení peňazí aj autorom aquaparku.
Dokončenie autobusovej stanice stojí na rozhodnutí víťaza tendra na 49 % akcií
banskobystrickej SAD - ostravskej ČSAD, ktorá ale zatiaľ nepodpísala kúpnu zmluvu. Vývoj
v tomto prípade sa má odvíjať, ako primátor eufemisticky podotkol, "od minuloročných
ekonomických výsledkov" víťaza. Pochybnosti vyjadril o začiatku a včasnom ukončení
(r.2005) výstavby odkanalizácie mesta a ČOV, ktoré z 50 % sumou 1,1 mld. Sk
spolufinancuje EÚ. Vlastné investície mesta závisia od predaja akcií Banky Slovakia.
Primátor neočakáva predaj za nominálnu hodnotu 51,2 mil. Sk, lebo FNM predáva svôj podiel
za necelých 80 %. Ako ale primátor SITA potvrdil, predaj balíka FNM zatiaľ blokuje súd,
lebo jedna podnikateľská skupina si nárokuje značnú časť základného imania
banky.Investičné zámery mesta podmieňuje predaj akcií Banky Slovakia, ktorý však závisí aj
od výsledku súdu iných strán o podiel na základnom imaní.

Predsedovia VÚC proti rušení osobnej vlakovej dopravy
Konferencia predsedov samosprávnych krajov , ktorá zasadala dňa 29. januára v Banskej
Bystrici zásadne odmietla tvrdenia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií ohľadom rušenia
osobnej dopravy na regionálnych tratiach, pretože minister s VÚC problém nekonzultoval a
súčasná legislatíva neumožňuje VÚC zasahovať do riešenia situácie. VÚC sú pripravené
prebrať právomoci v regionálnej železničnej doprave, ak MDPT pripraví potrebnú legislatívu,
dohodne sa krytie strát z poskytovania výkonov vo verejnom záujme a železnice prejdú zo
štátu do ich majetku bez dlžôb. Vyhlásenie z dnešného zasadnutia KPSK v B.Bystrici
prezentoval na tlačovej besede predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan
Marčok.
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Predseda Nitrianského samosprávneho kraja Milan Belica odhadol dobu legislatívnej,
organizačnej a ekonomickej prípravy prevzatia tratí na jeden rok. Dovtedy by ale štát mal
dopravu udržať, lebo ,ako podotkol predseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Tarčák,
po prerušení by sa doprava obnovovala ťažko a naviac nie je v súčasnosti žiadna alternatíva.
Uviedol, že presný model je vecou diskúsie - či prebrať trate, alebo len licenciu ap. VÚC
pritom majú záujem prevádzkovať stratovú osobnú aj ziskovú nákladnú prepravu. M.Belica sa
pozastavil nad tým, že SR chce čerpať granty EÚ na budovanie infraštruktúry v regiónoch a
súčasne ju ruší. Pochybuje o schopnosti SAD nahradiť železnicu; poukázal na stav ciest a
nebezpečnosť cestnej dopravy, rozdielnu sieť ciest a tratí. Podľa neho dodatočné náklady
vyvolané uvažovaným zrušením osobnej dopravy budú niekoľkonásobne vyššie ako úspora.
Splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy Viktor Nižnanský pripomenul, že v
pôvodnej koncepcii reformy mali VÚC právomoc v regionálnej doprave cestnej aj
železničnej, aby mohli vytvoriť integrovaný plán obslužnosti územia, v súčasnosti ale
právomoci v železničnej doprave nemajú. Konštatoval, že v zahraničí samospráva túto
dopravu prevádzkuje, poukázal ale na nutné legislatívne a ekonomické podmienky, vrátane
úprav železničných predpisov a technológie. Minister rušenie nekonzultoval s VÚC, len ich v
decembri informoval, pritom dobu legislatívnej, organizačnej a ekonomickej prípravy
prevzatia tratí možno odhadovať na jeden rok

Smer protestoval proti rušeniu osobnej dopravy
Rušenie osobnej železničnej prevádzky na území Banskobystrického kraja je nesystémové a
je prejavom obrovskej neprofesionality a neschopnosti vlády SR, uvádza sa vo vyhlásení
banskobystrickej Krajskej rady Smeru, ktoré 29.januára po jej zasadnutí poskytla krajská
predsedníčka strany a poslankyňa NR SR Jana Laššáková. Podľa KR Smeru je rušenie
osobnej prepravy hazardovaním s dôverou od Nového roka tažko skúšaných obyxvateľov
kraja. Rada preto žiada prehodnotenie rozhodnutia o rušení osobnej prepravy na miestnych
tratiach a spracovanie komplexného riešenia problému osobnej dopravy ako celku.
Predsedníčka pripomenula stanoviska odborníkov Smeru, napr. rezortného tieňového
ministra, ktorí už ponúkli spoluprácu na vypracovaní riešenia obslužnosti územia, a
vyhlásenia predstaviteľov VÚC, ktoré KR Smeru tiež podporila.

Výzva BBSK na prehodnotenie trasovania diaľníc
Zastavenie osobnej vlakovej dopravy vyvoláva tlak na nákup autobusov
Podporu stanovisku EP, ktorý vyzval vládu SR prehodnotiť infraštrukturálne projekty vrátane
dopravnej infraštruktúry v súlade s cieľmi regionálnej politiky EÚ, vyjadrilo vo svojej výzve
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja,, ktoré 7.februára zasadalo v
B.Bystrici. Zastupitelstvo sa obracia na ekonomických ministrov, aby pri rozhodovaní o
investíciach do dopravnej infraštruktúry v rámci Aktualizácie nového projektu výstavby
diaľníc a rýchlostných ciest sa podriadili medzinárodne rešpektovaným ekonomickým
štandardom a schválili investície len do úsekov, kde spomínané ukazovatele návratnosti
dosahujú najvýhodnejších hodnôt.
Poslanci sa dotkli aj najnovšej situácie v osobnej doprave, konštatovali však
legislatívne obmedzenia, ktoré bránia VÚC sa plne angažovať, najmä v železničnej doprave.
Predseda BBSK Milan Marčok sa vyslovil pre zachovanie osobnej prepravy na všetkých
regionálnych tratiach, kde ju ZSSK zrušila. Nádejné sa mu javí najmä obnovenie prevádzky
na trati do Banskej Štiavnice ako mesta uvedeného na zoznamu kultúrneho dedičstva
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UNESCO a trate s vysokou prepravou študentov a s najmenšími pomernými stratami z piatich
tratí v kraji , kde sa osobné vlaky zrušili. Poslanec Slavomír Kupčok z komisie dopravy tvrdil,
že súčasná náhradná autobusová doprava zabezpečovaná SAD Lučenec na štyroch
železničných tratiach by mala mesačne odjazdiť 9000 km s nákladmi 19 až 23 Sk/km. SAD
Lučenec preto žiada o navýšenie investičnej dotácie na nákup šiestich autobusov. Pri
stávajúcom rozpočte sa poslanci rozhodli alespoň prehodnotiť kalkulačný vzorec a
rozdelovanie prevádzkových dotácií medzi SAD B.Bystrica, Lučenec a Zvolen.

Doprava cez Donovaly obmedzená
Z dôvodu konania Európskeho pohára pretekov psích záprahov Od 14.do 16.februára bola
cestná doprava na štátnej ceste č.I/59 z B.Bystrice do Ružomberka cez horský prechod
Donovaly (okr.B.Bystrica) obmedzená. Ako v B.Bystrici informoval Vladimír Čunderlík z
OR PZ v B.Bystrici, pre kamiónovú dopravu bol prechod uzatvorený už v piatok od 16 hod.,
kedže preteky začínali nočnou etapou. Pre celý tranzit bol prechod uzatvorený v sobotu a v
nedeľu od 8:00 do 17:00 hod. Ak snehové podmienky dovolia, mohol by byť prechod
otvorený pre kamióny v nočných hodinách od 22:00 do 6:00 hod. Obchádzka vedie cez
Šturec po štátnej ceste č.II/577 z B.Bystrice cez Turčianské Teplice a Martin.
Pre návštevníkov pretekov bolo k dispozícii parkovisko na Donovaloch a parkovalo sa
ako zvyčajne tiež na ceste č.I/59. Na Donovaly bola zavedená z B.Bystrice a Ružomberka od
8:30 hod. do 17 hod. v sobotu, resp. do 16 hod. v nedeľu, kyvadlová autobusová doprava.

Minister László Miklós podporil obnovenie osobných vlakov
Podporu obnove osobnej dopravy na miestnych železničných tratiach ako forme ekologizácie
dopravy 14.februára na tlačovej besede v B.Bystrici vyslovil minister životného prostredia
László Miklós. Zdôraznil, že vlaky sú ekologickejšie ako autobusy a poukázal napr. na väčší
náklad, ktorý železnica prepraví pri rovnakej jednotke spotreby pohonných hmôt. Minister
priznal, že má obmedzené možnosti finančnej podpory a že na ich uvolnenie potrebuje
projekty ekologizácie dopravy na konkrétnych tratiach, napr. v dopadoch na životné
prostredie či ako projekty ekoturistiky. Projekty by mala spracovať ZSSK. Konštatoval, že
osobná vlaková preprava je stratová, a preto musí byť snahou získať cestujúcich. Jednou z
možností je zavedenie nových priamych spojov, ktoré by bez presedania spájali nové
destinácie. Ako príklad uviedol B.Bystrica - Zvolen - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica,
ktorý by bol zaujímavý pre študentov, či Brezno - Zvolen - Štúrovo, Brezno - Jesenské Miškovec a Muráň - Plešivec - Miškovec, ktoré by boli prítažlivé pre maďarských lyžiarov a
turistov. Obnovenie osobnej prepravy do B.Štiavnice by podľa predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja Milana Marčoka mohlo byť reálne od 1.apríla - išlo by o špičkové spoje
v pracovné dni a víkendovú prepravu študentov. O účasti na obnove prepravy -okrem BBSK,
MŽP SR a ZSSK - prejavilo záujem tiež MPSV SR, ktoré by mohlo cez VPP financovať
údržbu trate.
Minister poukázal na nutnosť komplexnejšieho posudzovania ekonomičnosti dopravy
a potrebu zaoberať sa otázkami dopravnej obslužnosti územia, ktoré by mohli znížiť tlaky na
používanie autobusov a automobilov. Ako však podotkol, udržanie a rozvoj železničnej
dopravy si však od zainteresovných žiada v záujmu veci nové pohľady a postupy, napr.
zmeniť cestovný poriadok.
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Letecká základňa Sliač
Kontrakt v rámci deblokácií na generálne opravy lietadiel Mig - 29 v hodnote 53 mil.USD,
vďaka ktorému by mali byť všetky stroje do dvoch rokov zrekonštruované, je pred podpisom.
Dňa 14.februára to na tlačovej besede na leteckej základne Sliač uviedol veliteľ Vzdušných
síl ASR Jozef Dunaj. Ako dodal, už sa prikročilo k realizácii najväčšej časti kontraktu a z
lietadiel sa demontovalo 15 motorov a 11 prevodových skriní.
Veliteľ vyzdvihol význam deblokácií po r.1999 pre zlepšenie stavu letectva. Dosiahlo
sa tak, že generálnymi opravami boli vykryté všetky potreby dopravných lietadiel, vrtulníkov
a cvičných lietadiel a ostalo tak vyriešiť len stíhacie stroje. Minister obrany Ivan Šimko dodal,
že v apríli ba mal rokovať v Moskve o ďalších vzájomných kontaktoch.
Postupné zlepšovanie situácie J.Dunaj dokumentoval faktom, že minulý rok letectvo
dosiahlo najvyššieho priemerného náletu na pilota v historii ASR - 57 hod. V r.1993, kedy
ASR mala 150 lietadiel, 400 pilotov a množstvo náhradných dieľov, bol priemer 40 hod. V r.
1999 klesol na 16,5 hod., vraj na úroveň Ukrajiny či RF. V tomto roku sa plánuje takmer 60
hod., pričom, ako podotkol náčelník Generálneho štábu ASR Milan Cerovský, počet pilotov
klesol na 150. M.Cerovský pre médiá uviedol, že sa uvažuje o nákupu nových cvičných
lietadiel L-39M. Priznal aj problém prirodzenej závislosti malého letectva na dodávateľoch
techniky, kedže si nemôže dovoliť ich diverzifikovať.
K ukončeniu vyšetrovania leteckej havárie dvojice Mig-29 na Spiši ešte treba posudky
lekárov a správu z Vojenského leteckého, technického a servisného ústavu v Košiciach.
M.Cerovský ale zdôraznil, že ich závery už nemôžu významnejšie ovplyvniť opatrenia, ktoré
s veliteľom VS ASR už urobili. I.Šimko pripomenul, že pri havárii nezlyhala technika, ale
podotkol, že by privítal rýchlejšie vyšetrovanie, aby nevznikali rôzne dohady.
Začali generálne opravy stíhačiek Mig-29 za 53 mil. USD .Pemerný ročný nálet pilotov ASR
dosiahol najvyššie hodnoty v histórii SR
Slovenské letectvo je v neželanom stave a musí veľa doháňať. Od vzniku SR totiž politici
nezodpovedali otázka, koľko štát vynaloží na svoju vzdušnú suverenitu a čo za tieto zdroje
môže naplánovať, uviedol 14. februára na tlačovej besede na Sliači minister obrany Ivan
Šimko. Konštatoval, že letectvo je vo veľkom technologickom závese na makro aj
mikroúrovni, ktorý znižuje len vysokým nasadením ľudí. Ocenil ale zlepšenia v posledných
rokoch ako aj snahu štátu o nápravu stavu vyčlenením 2,0 % HDP na vojenské výdavky.
Vyjadril odhodlanie "neplátať situáciu z roka na rok", ale vyriešiť koncepciu rozvoja na desať
až 15 rokov. Dodal, že z celého systému protivzdušnej obrany štátu je teraz najdôležitejšie
hovoriť najmä o letectvu.
Náčelník generálneho štábu ASR Milan Cerovský reagoval aj na dokument
Slovenského leteckého zväzu, v ktorom sa za kritickú označovala situácia vo výstroji pilotov,
núdzových balíčkoch, vybavení leteckej pátracej a záchrannej služby, telesnej príprave a
prístupu na internet. Tvrdil, že väčšinu pripomienok už zahrnuli do nedávno prijatých
opatrení. Minister uviedol, že treba ešte novelizáciou zákona o vojenskej službe doriešiť
leteckú stravovaciu normu. Veliteľ Vzdušných síl ASR Jozef Dunaj v rozhovoru pre SITA
dodal, že napr. kritizované nevybavenie pátracieho vrtulníku termovíziou sa snažia riešiť už
dva roky, ale kvôli cene si zatiaľ jedno toto zariadenie mohla dovoliť v SR len polícia, miesto
kritizovaných kombinéz sa vlani nakúpili nové, internet piloti na základne majú, ale musia
prejsť do inej budovy atď. K nevybaveniu cvičných lietadiel núdzovými balíčky poznamenal,
že tie ich nikdy nemali, pretože sa nimi vybavujú len bojové stroje. Minister k pripomienkam
zväzu poznamenal, že môžu byť oprávnené, ale forma ich zverejnenia nebola dobrým
začiatkom diskusie, lebo nebola chlapská, keďže autori nevyužili možnosť osloviť najskôr
priamo ministra.
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Prezident Schuster vyzval k budovaniu diaľnice do Banskej
Bystrice
Dňa 18.februára prezident Rudolf Schuster počas vystúpenia pred Akademickým senátom
Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici vyzval primátorov a starostov miest a obcí v trase
uvažovanej diaľnice Bratislava - Zvolen - Košice, aby sa spojili s úsilí presadiť jej výstavbu a
nájsť investičné zdroje. Za prioritu v tomto smeru považuje vybudovanie diaľnice do stredu
Slovenska, z Bratislavy po Zvolen, resp. B.Bystricu, aby sa otvoril stred a východ krajiny pre
subjekty z EÚ a z metropole. Konštatoval, že trasa Považím vznikla ešte za
prednovembrového režimu, a to ako spojenie "Bratislavčanov do Tatier". Južnú trasu - a to
nielen ako Východniar - považuje za výhodnejšiu a lacnejšiu.
Kritizoval tiež nerekonštruované železnice a neexistenciu rýchlovlakov, ktoré vedno s
nedostatočným diaľničným prepojením obmedzujú podnikanie na Slovensku. Pripomenul aj
nepremyslené masívne rušenie osobnej dopravy na miestnych tratiach, ktoré zjednotilo
železničiarov do štrajku. Podľa neho bolo potrebné najskôr rokovať s VÚC a k prípadnému
rušeniu dopravy pristupovať postupne.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bude podporovať výstavbu rýchlostných
komunikácií R1 a R2, čiže južného cestného ťahu Nitra - Zvolen a Zvolen - Košice. Zhodli sa
na tom 19. februára na pracovnom stretnutí minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol
Prokopovič a predsedovia Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho VÚC v Banskej
Bystrici,, ktorí preferujú prepojenie svojich krajských miest s metropolou. Médiá o výsledku
rokovania informovala tlačová hovorkyňa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Petra Polievková.
MDPT a VÚC preto budú usilovať o prioritné čerpanie zo štrukturálnych fondov EÚ
na výstavbu týchto komunikácií, MDPT navrhne zaradiť uvedené cesty do siete TINA a
urýchli prípravné práce na súboru stavieb pre R1 a R2,čo je predpokladom pre čerpanie
fondov EÚ.
Rozhodnutie či uprednostniť v západo-východnom cestnom spojení severný alebo južný ťah
nebude o vecných argumentoch, ale pôjde o politické rozhodnutie, priznal 24.februára na
tlačovej besede v B.Bystrici prednosta KÚ v B.Bystrici Milan Kepeňa. Pripomenul, že
dokončenie severného ťahu - ktorý označil za dôležitý - sa neočakáva skôr ako o 20 rokov,
pretože úsek cez fatranský masív Žilina - Martin bude po stavebnej stránke "európskou
raritou" a vyžiada si značné náklady a čas. Prednosta privítal spoločné rokovanie
predstaviteľov banskobystrického, košického a nitrianského VÚC a KÚ s MDPT SR, ale ako podotkol - rezort južný ťah príliš nepodporuje a často zaujíma alibistický postoj. Podľa
M.Kepeňu budovanie len severného ťahu rozdelí SR na bohatú a chudobnú časť, lebo juh
ostane bez ciest, ktoré by priniesli investície, ekonomický rozvoj a pokles nezamestnanosti.
Napadol vládny návrh odsunúť o rok výstavbu už pripravených kritických úsekov južnej trasy
- obchvatu Tornali a Figy a oddialiť dokončenie úseku Hronský Beňadik - Šášovské
Podhradie z r.2005 na asi až r.2007. Nesúhlasí s plánom dokončiť trasu Nitra - B.Bystrica až
r.2012 a pozastavil sa nad tým, že až teraz sa robí štúdia Nitra - Hr.Beňadik, aj keď je z
uvedenej trasy najjednoduchšia. Súčasne spochybnil pripravenosť stavieb na severnom ťahu.
Vyjadril údiv nad údajnou výhodnosťou diaľničného spojenia východu SR s metropolou cez
Maďarsko, ktoré by značilo platiť diaľničné poplatky inému štátu a platiť diety na zahraničné
cesty. Upozornil na účelovosť argumentov MDPT, ktoré presadzuje severný ťah kvôli 15.000
áut prechádzajúcich denne z Žiliny do Martina v porovnaní s 6.000 medzi Zvolenom a
Lučencom a už neuvádza vyše 13.000 áut z Nitry do Hr.Beňadiku a necelých 8.000 áut z
Popradu do Ivachnovej. Poukázal tiež na snahu MDPT stavať diaľnicu do Poľska cez Kysuce
napriek tomu, že Poľsko tam s diaľnicou neráta, lebo ju staví na Moravu. Konštatoval, že
väčšina južnej trasy rýchlostnej cesty by prišla na 230 až 280 mil. Sk/km, zatiaľčo cena
severných tunelov by bola podobná Branisku s 1,5 mld. Sk/km.
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SOPK o diaľniciach
Treba dať a porovnať reálne náklady výstavby jednotlivých variant diaľnic, resp.
rýchlostných komunikácií, pretože inak je diskúsia o diaľniciach témou pre politické strany a
lobbystické skupiny, uviedol 26.februára na tlačovej besede v B.Bystrici predseda SOPK
Peter Mihók. Podľa neho bude potrebné kombinovať rozpočtové a mimorozpočtové zdroje pri
výstavbe obidvoch trás a postupne vybudovať diaľničnú elipsu okolo Slovenska. Treba
porovnať reálne náklady jednotlivých variant
Na severnej trase považuje za stavebne kritické úseky Žilina - Martin - Ružomberok a
cez Spiš. Na južnej - kde uprednostňuje variant viac vo vnútri štátu z Nitry do Zvolena považuje za dôležité z hľadiska cestnej premávky vyriešiť predovšetkým úsek Hronský
Beňadik - Žiar nad Hronom.
Predseda banskobystrickej RK SOPK Ján Bočkay konštatoval, že táto RK sa
zasadzuje za trasovanie rýchlostnej komunikácie z Nitry cez Zvolen a B.Bystricu do
Ružomberka a ďalej na východ, lebo rieši aj problém severojužného tranzitu Budapešť Varšava.
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11. Rôzne
Z Krajského súdu v Banskej Bystrici
Dňa 14.januára 2003 uložil pri odvolacom konaní trestný senát Krajského súdu v B. Bystrici
bývalému farárovi z Lovčice - Trubína (okr. Žiar nad Hronom) Štefanovi K. za trestný čin
vraždy. V súčasnosti už 72-ročný muž mal v noci z 8. na 9. januára 2001 pod vplyvom
alkoholu zavraždiť obzvlášť surovým spôsobom správcu cirkevných lesov Milana Pauču.
Obhajoba sa ihneď proti rozsudku odvolala. Podľa predsedu senátu Jozefa Mikluša by sa spis
mal dostať na NS asi o dva mesiace, a pretože prípad bude posudzovať rovnaký senát, ktorý
ho má už naštudovaný, rozsudok by mohol byť možno už o štyri mesiace. V odvolacom
konaní súd doplnil dôkazy najmä o odborné psychologické posudky, ktorých
nezaprotokolovanie bolo pre NS aj dôvodom, že rozhodol o novom prejednaní. Obhajoba
napadla závery psychológov, ktorí konštatovali vysokú inteligenciu obžalovaného a jeho
schopnosť správne vnímať a posudzovať svoje skutky. Argumentovala neurologickým
posudkom, ktorý zistil zmeny na mozgu. Znalci ale trvali na hodnotení psychiky
obžalovaného, lebo anatomický stav funkčnosť vnímania nepostihol, resp. pri danom
anatomickom stave je taká, akú zistili. Okrem iného poukázali na alibistické trendy u
vyšetrovaného, ktorými možno vysvetliť zahladzovanie stôp ako bolo zapálenie ťažko
zranenej obete či aj opačný skutok - privolanie pomoci, ale pod cudzím menom. Tiež
upozornili na jeho inteligenciu fungujúcu ako ochranu proti alkoholismu, takže do 2,5 až 3,0
promile je schopen nerušene vnímať. V dobe činu mal pritom farár, ktorý často požíval
alkohol, asi 2,12 promile.
V záverečnom slove obhajoba tvrdila, že dôkazy nie sú 100-percentné a nie je
vylúčena účasť tretej osoby. Napr. podľa nej bola trasologická stopa len druhová a nebola
individualizovaná, za nedostatočne objasnený považuje aj mechanismus vzniku krvných
striekancov na šatoch farára. Farár zopakoval, že je nevinný a zločin nespáchal, lebo ako kňaz
by tak nemohol konať. Je názoru, že skôr by malo byť na slobode sto vinných ako jeden
nespravedlivo odsúdený nevinný vo väzení. Súd je toho názoru, že nové dôkazy nezvrátili
skutkový stav a len podporili pôvodné závery.

Peter Tóth popieral že by podal trestné oznámenie na V.Palka
Kontroverzný novinár Peter Tóth rozbúril verejnú mienku aj súdnymi procesmi. Novinári
spovedali novinára, zapleteného do procesu s odpočúvaním telefonátov. Novinár Peter Tóth
popieral, že by podal trestné oznámenie na ministra vnútra Vladimíra Palka v súvislosti s
prípadom odpočúvania podpredsedu NR SR Pavla Ruska. 31.januára sa tak vyjadril pred
novinármi v Banskej Bystrici, kde sa zúčastnil súdneho pojednávania. Nepravdivú informáciu
považuje za podivnú provokáciu proti nemu alebo proti ministrovi, asi s cieľom postaviť ho
proti V.Palkovi. Pozastavil sa nad tým, že média nerozoberajú obsah podania, ale zisťujú jeho
autora. Konštatoval, že až teraz, v Banskej Bystrici, sa ho média po prvý raz pýtajú na
uvedenú vec. Uviedol, že o tom, že by mal byť odosielateľom spomínaného trestného
oznámenia, sa dozvedel deň po odoslaní od novinárov Pravdy a TA3. Tvrdil, že v uvedený
deň bol doma s chorými deťmi, ale dvakrát ho anonymný človek telefonicky pozýval do
hotela Danube na schôdzku, že mu poskytne určité materiály. P.Tóth vraj prišiel, ale neznámy
telefonista nie, len sa pred druhým termínom (okolo 15:30 hod.) vyhováral, že nemohol na
prvú schôdzku prísť.
208

Spor Jána Ľuptáka a Petra Tótha
V súdnom spore na ochranu osobnosti medzi predsedom Združenia robotníkov
Slovenska,bývalým podpredsedom NR SR Jánom Ľuptákom a novinárom, niekdajším
komentátorom denníku Sme Petrom Tóthom, bol vypočutý ako svedok banskobystrický
podnikateľ František Mojžiš. Rozhodla o tom 13, jabuára samosudkyňa OS v Banskej
Bystrici a hlavné pojednávanie odročila na 28.februára. Spor, ktorý sa pred súdom vedie už od
r.1999, sa týkal novinového komentára z 30.11.1998, v ktorom jeho autor tvrdil, že J.Ľupták
v pozícii "podpredsedu NR SR sa zabezpečil tak dobre, že mohol odmietnuť ponuku
manažérskeho miesta v Drukose", čo mal byť príklad, že za vlády Vladimíra Mečiara "sa
vysoké štátne funkcie stali legalizačnou legendou pre kradnutie a korupciu". Spor po troch
rokoch zvýšil doteraz pomalé tempo. Navrhovateľ Ján Ľupták žiadal ospravedlnenie a od
autora a odporcu v 1.rade, v súčasnosti redaktora Radia Expres P.Tótha 50.000 Sk a od
odporcu v 2.rade, vydavateľa VMV, a.s (dnes už Petit Pres, a.s.) 500.000 Sk ako náhrady za
nemajetkovú újmu. Peter Tóth však 21. januára namietal svoju pasívnu právnu legitimáciu,
musí však doložiť pracovnú zmluvu s vydavateľom, aby tak preniesol zodpovenosť za
zverejnený text naňho. V rozhovoru s novinármi priznal, že nemá konkrétne dôkazy pre svoje
vtedajšie tvrdenie, a vychádzal z toho, že J.Ľupták bol členom mečiarovskej koalície, ktorá
vládla tak ako je známe. Ján Ľupták názory uvedené v článku odmietol. Spor bol zdĺhavý
preto, lebo Peter Tóth dovtedy nepreberal predvolania a pojednávaní sa nezúčastňoval. Za
posledné dva mesiace boli už dve pojednávanie, zatiaľčo predtým za tri roky šesť.

Hasičský a záchranný zbor SR
Za minulý rok absolvovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) v
Banskobystrickom kraji celkom 7413 výjazdov, z toho 1616 k požiarom, 3383 k dopravným
nehodám, 2170 na iné záchranné, technické a ekologické zásahy a 144 bolo planých
poplachov. Pritom bolo pri dopravných nehodách zachránených 1756 osôb. Vyplýva to z
údajov, ktoré dnes na tlačovej besede v B.Bystrici poskytol riaditeľ Krajského riaditeľstva
HaZZ v Banskobystrickom kraji Milan Belo-Caban.
Najviac výjazdov - 2001, čo predstavuje 27 % z kraja - uskutočnili v okr.B.Bystrica,
najmenej v okr. Krupina (154). Dopravné nehody boli cieľom 969 výjazdov v okr. B.Bystrica
a 576 výjazdov v okr.Zvolen. Plané poplachy boli vyvolané najčastejšie v okr. B.Bystrica - 48
prípadov - a v okr. Žiar nad Hronom (21). Pri dopravných nehodách príslušníci HaZZ najmä
vyprošťovali cestujúcich, resuscituovali zraných a poskytovali predlekársku pomoc,
navigovali lety vrtulníkov, nakladali zranených, zabraňovali vzniku požiaru a likvidovali
následky havárií. V kraji v prípade udalostí dostupných po cestách je vraj dojazd jednotiek
HaZZ zabezpečený do 15 minút. Z pohľadu 33.747 výjazdov, ktoré HaZZ uskutočnili v celej
SR za minulý rok, pripadá na Banskobystrický kraj 21,97 % všetkých výjazdov, resp. asi
tretina výjazdov k dopravným nehodám, asi šestina výjazdov k požiarom a asi sedmina
planých poplachov.
Riaditeľ tvrdil, že technické vybavenie HaZZ je na dobrej európskej úrovni a
priebežne sa dopĺňa. Mimo službu sa tak už dostal aj viac ako 30-ročný automobilový rebrík a
pre výškové zásahy sa ráta s plošinami, vrtulníkmi a lezeckými výkonmi. V tomto roku
plánujú nákup ďalšieho vozidla pre rýchlu technickú pomoc v hodnote asi desať mil. Sk, ktoré
chcú umiestniť v Tornali. Ročné prevádzkové náklady HaZZ v kraji riaditeľ odhadol na 35
mil. Sk, ďalších 32 mil. Sk, ktoré je ich podielom z príjmov povinného ručenia vynaložili na
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nákup technických zariadení. Vďaka spojeniu so záchrannými birgádami Civilnej ochrany je
podľa riaditeľa HaZZ pripravený k nasadeniu aj pri prírodných a technických katastrofách,
evakuáciach osôb a epidémiach. Rovnako však zasahujú, keď treba chytiť roj včiel či splašené
kone alebo otvoriť zamknutý byt.

Medvede v okolí Banskej Bystrice
V minulom roku poľovníci odstrelili len 33 z celkového množstva 70 medveďov povolených
k odstrelu. Okrem toho bolo povolených sedem ochranných odstrelov a bolo nájdených 17
uhynulých jedincov. O výsledkoch regulačného lovu medveďa hnedého 18.februára
informoval v B.Bystrici riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Kassa. V roku 2003 ŠOP zo
121 žiadostí na odstrel odporučil 67, čo je menej ako desatina z odhadovanej populácie 700 až
750 kusov. Na príčine minuloročných výsledkov bola väčšinou zlá organizácia lovu,
nepravidelný výskyt medveďa a tiež neochota lovcov - podnikateľov čakať na medveďa viac
ako dve hodiny. Ako však riaditeľ dodal, najmä v druhej polovici leta sa skutočne len v málo
prípadoch "zišlo" počasie, lovci a medveď . Okrem slovenských poľovníkov prišli polovníci z
Bulharska, ČR, Monaka, Rakúska, SRN a Ukrajiny. V tomto roku sa regulačný odstrel má
prednostne uskutočňovať v miestach, kde medvede spôsobujú hospodárske škody, naopak
prísnejšie pravidlá budú pre povolenia v oblastiach s 3. až 5. stupňom ochrany prírody. Loviť
sa majú len jedince do 100 kg hmotnosti.Riaditeľ konštatoval, že v SR zatiaľ nebol
uskutočnený vedecký výskum medveďa, nikdy neboli jeho stavy presne zrátané,vždy ide len
o odhady, a už vôbec sa nikdy trasologicky nesledoval žiaden jedinec, aby sa zmapovalo jeho
teritorium, zvyky a správanie. Informácie o živote medveďa sa získavajú zo zahraničných
výskumov, o živote slovenských medveďov vedecké správy nejestvujú. Z týchto dôvodov
podporuje myšlienku založenia Fondu pre výskum a ochranu medveďa. Jedným zo zdrojov by
mohlo byť aj určité percentu z poplatku, ktorý lovci platia poľovníckym združeniam. Dodal,
že ŠOP nie je schopná z časových a materiálnych dôvodov taký výskum zrealizovať, už len
satelitné sledovanie je veľmi drahé.
Vlani teda odstrelili iba polovicu medveďov povolených k odstrelu.

Čarnogurského vodič dostal za dve smrtelné zranenia rok
Trest odňatia slobody na jeden rok nepodmienečne v 1. nápravnovýchovnej skupine a zákaz
vedenia motorových vozidiel na 4,5 roka dňa 25. februára udelil samosudca Okresného súdu v
B.Bystrici Lubomírovi Mihálikovi, bývalému vodičovi ministra spravodlivosti Jána
Čarnogurského. Vodič Úradu na ochranu ústavných činiteľov bol odsúdený za trestný čin
ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, pretože 15.decembra 2000 pri ceste s J.Čarnogurským do
Ružomberka neprispôsobil jazdu povahe a stavu vozovky a spôsobil nad Starými Horami
(okr. B.Bystrica) dopravnú nehodu, pri ktorej zomreli dve osoby, päť osôb bolo ťažko a dve
ľahko zranené a vznikla hmotná škoda vyše 2,5 mil. Sk. Prokurátor a obhajoba sa vyjadria k
rozsudku až po jeho písomnom doručení; obhajca pre zdôraznil, že výška trestu ho
neprekvapila. Vodič prekročil adhézne možnosti vozidla a vozovky, ale neprekročil povolenú
rýchlosť Obe strany sa zhodli na nespornosti preukázaných faktov, nie však na právnej
kvalifikácii. Podľa obhajoby, ku ktorej sa priklonil aj súd, totiž vodič neporušil dôležité, čiže
zákonmi či predpismi vymedzené povinnosti. Obhajca tiež tvrdil, že vodičov čin bol na
hranici neviny a nevedomej nedbanlivosti.Opancierovaný, 3,1 tony vážiaci BMW 740 vtedy
vyrazil z Bratislavy okolo 15 hod. a o 17:30 hod. o 220 km ďalej v pravotočivej zákrute
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tiesňavy nad St.Horami sa na mokrej vozovke dostal do šmyku a prešiel do protismeru. Podľa
znaleckého posudku Ústavu súdneho inženierstva Žilinskej univerzity v rýchlosti 84 až 94
km/hod. sa čelne sa zrazil s Ladou 1500 idúcou rýchlosťou 48 až 55 km/hod., odhodil ju z
cesty a potom rýchlosťou 57 až 63 km/hod. ešte narazil do Avie 31, ktorá išla rýchlosťou 40
až 44 km/hod. Pritom uvedené vozidlo pri správnej technike jazdy mohlo daný úsek za
daného stavu vraj prejsť maximálne rýchlosťou 83 km/hod. Znalec odmietol možný vplyv
možnej námrazy na mostíku, lebo bol príliš krátky na prejdenie do protismeru. V Lade
namieste zomrel 37-ročný vodič Vladimír Šupka a za ním sediaci, o dva roky mladší Jozef
Ľalík, ďalší dva spolujazdci utrpeli mnohočetné zlomeniny končatín a stavcov a poranenia
vnútorných orgánov, jedno dievča vyviazlo s ľahkým zranením. Ján Packa, vtedajší
zástupca a dnes veliteľ Úradu, ktorého cestou za služobnými povinosťami vtedy ministrovo
vozidlo predišlo pri Zlatých Moravciach a "nabehlo " naňho do okamihu nehody asi 15 minút,
konštatoval, že vodič bol príkladný a za 25 rokov praxe nemal jedinú nehodu. Domnieva sa,
že išlo o zhodu nešťastných, nepredpokladateľných náhod. V rozhovore s novinármi tvrdil,
že prísne trestá vedome riskantnú jazdu vodičov Úradu - ročne asi päť vodičov, niektorých pri
opakovaných skutkoch aj prepustením.
Prípad bol vyšetrený vo februári 2001 a vtedy prokurátor aj podal žalobu. OS a neskôr
KS však žiadali došetrenie. Opakovanú sťažnosť prokurátora vypočul aj NS, ktorý nariadil
pojednávanie. Prizvaný bol ale už spomínaný ÚSI ŽU, lebo dovtedajšie posudky boli
rozporné - jeden z nich uvádzal, že k nehode došlo pri rýchlosti 18 km/hod.

O konaní sudcov
Od 1.apríla začal opäť vykonávať funkciu sudcu Krajského súdu v B.Bystrici sudca, ktorý z
dôvodov premlčania unikol disciplinárnemu konaniu. Dňa 4.apríla to pre médiá potvrdil
predseda KS Ľudovít Bradáč. V rámci veľkých rozdielov v personálnom obsadení
jednotlivých úsekov ho však preradil z obchodného úseku na občiansko-správny, kde sa stav
kvôli odchodom do dôchodku zhoršuje.
Predseda uviedol, že sudca J.D. bol od júna 2001 postavený mimo výkon, keďže bol
naňho podaný návrh na disciplinárne konanie pre vyhotovenie falošného spisu. Sudca totiž
napriek tomu, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na Rempex, š.p., už jestvoval spis,
vyhotovil v novembri 1995 druhý a zneužil úradnú pečiatku. V januári 2000 vypracoval
uznesenie o zamietnutí návrhu na konkurz, stranám ho ale nedoručil. Prvostupňový
disciplinárny senát v novebri 2002 a druhostupňový v marci ale zamietli návrh, resp.
odvolanie predsedu KS s odôvodnením, že medzi skutkom a podaním návrhu prešla ročná
premlčacia lehota. Predseda oponoval, že podľa zákona o sudcoch prijatého v priebehu r.
2001 platí s účinnosťou od januára 2001 už dvojročná. Senáty ale tvrdia, že by išlo o
retroaktivitu, návrh odmietli a prípad v merite veci nerozhodli. Zastavené bolo aj trestné
stíhanie vo veci, kedže vyšetrovateľ nedokázal spôsobenie škody, aj keď firma počas čakania
na rozhodnutie stratila hodnotu. Súdna zapisovateľka, ktorá bola s konaním sudcu spájaná,
však bola z KS prepustená. Proti J.D. je vedené ešte druhé konanie kvôli strate asi 20 spisov.
Ľ.Bradáč, ktorý v minulosti zastával aj post predsedu Združenia sudcov Slovenska,
konštatoval, že na KS v B.Bystrici za ostatné tri roky podali návrh na disciplinárne konanie na
štyroch z celkového počtu 60 sudcov. Dodal, že podobných prípadov s otáznym premlčaním
je v SR niekoľko desiatok. Domnieva sa, že v rámci zásady nulovej tolerancie by sa
disciplinárne konania nemali končiť nemeritorne. Vždy by sa malo v podstate veci rozhodnúť,
aby sa vyjasnila vina, nech by sa trest už aj neudelil.

211

